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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUTEMOS VALANDOS
Blogoms žinioms vis daugėjant

Vytautas Meškauskas

Vartant laikraščius ir žiū- 
tint televiziją, negali atsiste
bėti blogų žinių gausybe. Pa
vyzdžiui, populiari sekmadie
nio This Week with David 
Brinkley programa prasidėjo 
žinia, kad Salvadore sukilėliai 
rado apie šimtą nužudytų kai
miečių. Dėl to, aišku, kalta 
vyriausybės kariuomenė ar po 
licija - tos vyriausybės, kuri 
Reagano administracijos paRū 
dijimu, pradėjo daugiau 
tytis su žmoniu fr>Wm ir t . e esanu verta paramos. Vėliau 
buvo parodyta keletas kauko
lių ir griaučių, iš kurių neaiš
ku kada ir kieno jie buvo nu
žudyti. Negali atsistebėti, 
kaip patyrusiems žurnalistam 
neateina i galvą klausimas - 
jei tokiai žiniai duodama pir
menybė kodėl ne
galima prileisti, kad tie griau
čiai iš kaž kur atvežti, o gal 
žmonės buvo tyčia nužudyti, 
kad pasitarnautų komunistų 
propagandai. Ar Stalinas ne- 
išžudė 15,000 Lenkijos kari
ninkų ir kariūnų paimtų i ne
laisvę? Katyno miškelyje bu
vo rasta 4,143 jų lavonai. Aiš
ku, sovietai kaltę už tai bandė 
primesti vokiečiams ...

Žinia, Salvadore galėjo būti 
ir kitaip. Negalima užmiršti, 
kad ten vyksta partizaninis 
karas, kuriame nesilaikoma 
jokių taisyklių ir dėl to žūs
ta daugiausiai niekuo dėtų. 
Antra vertus, ten dar vyksta 
propagandos karas. Ne tik dėl 
pačių salvadoriečių nusiteiki
mo, bet ir dėl JAV viešosios 
opinijos. Ir tam tikslui išnau
dojama JAV media. Ar tokio 
supratimo gali reikalauti iš li
beraliai nusiteikusio žurnalis
to, kurio karjera reikalauja 
bent kelis kartus pasirodyti su 
kaukolėlėm ar kitokiom siau
bą keliančiom relikvijom.

Tiesa, tai tik smulkus epizo
das, bet jis labai būdingas. Jei 
prie jo pridėsi sekmadieni Wa 
shington Post paskelbtą žinią, 
kad administracija visuome
nės nuotaikų spaudžiama 
galutinai apsisprendė su jėga 
Salvadore neintervenuoti, bei 
labai nevykusius administra
cijos bandymus įrodyti, kad 
dėl įvykių Centro Amerikoje 
yra kalti sovietai ir kubiečiai - 
viso to akivaizdoje pesimistai 
mūsų tarpe gali tik liūdnai 
nusišypsoti: kokiam nors KGB 
generolui, ar net mažesniam 
pareigūnui, vėl pasisekė ‘ap
statyti' bejėgį milžiną - JAV.

•••

Komentatoriai mano, kad 
šiuo metu didžiausias ginkluo
to susirėmimo pavojus yra vėl 
Vid. Rytuose. Izraelis laiko, 
kad sutelktos PLO pajėgos pie
tiniame Libane , plūs ten išri
kiuotos Sirijos priešlėktuvinės 
raketos, sudaro jo saugumui 
labai rimtą pavojų, kurį būtų 

linkęs tuč tuojau, kada dar tu
ri karinę persvarą, likviduoti. 
Prileidžiama, kad Begino vy
riausybė norėtų tai padaryti 
dar prieš atiduodant paskuti
nę Sinajaus dalį Egiptui balan 
džio 25 d., nes iki to laiko 
Egiptas, norėdamas atgauti 
savo teritoriją, laikysis nuolan 
kiai. Žaibo greitumu susitvar 
kius su PLO ir Sirija, Beginąs 
vėliau galėtų suvaidinti gera
širdį, ištesėdamas savo pažadą 
atiduoti Sinajų.

Izraelio politikai, paklausti 
kodėl jie taip bijo savo kaimy
nų ir prieštarauju jų ginklų 
pirkimams Amerikoje, papras 
tai parodo žemėlapį. Žiūrėk, 
kokia siaura ir maža mūsų te
ritorija. Kaip lengvai visus jos 
kampus gali apšaudyti priešo 
artilerija, jau nekalbant apie 
raketas. Brzezinskis į tą argu
mentą turi gerą atsakymą. So
vietų povandeninis laivas iš At 
lanto galėtų į Washingtoną 
paleisti raketą su atominiu už
taisu, kuri savo taikinį pasiek
tų per 2 minutes. O jei sovie
tai į Ameriką paleistų viską ką 
turi, per 30 minučių jie galėtų 
nužudyti bent 90 milijonų 
amerikiečių. Atseit, Amerika 
nėra labiau saugesnėje būklė
je negu Izraelis. Politikų už
davinys yra sudaryti tokią si
tuaciją, kuri prie to neprileis
tų.

Reagano administracija lo
giškai galvojo, kad norint at
baidyti sovietus nuo bet kokių 
gąsdinimų bei šantažo, Ame
rika pati turi apsiginkluoti. 
Nors iš principo Amerikos ap
siginklavimui mažai kas prieš
tarauja, tačiau labai daug kas 
mano, kad per didelės sumos 
išleistos ginklavimuisi susilp
nins Ameriką ūkiškai. O kam 
ginti laisvę, jei ji nesusijusi su 
ūkine gerove? Jei Amerikos 
saugumą iki šiol, kaip galuti
nas argumentas, garantavo 
atominė jėga - kuri palyginti 
mažai kaštuoja, kodėl toliau 
jos nestiprinti ir kodėl nesirū
pinti tuo, ką daryti iš tikro pra 
sidėjus atominiam karui?

Kaip tik prieš tą mintį, at
rodo, labai sėkmingai mobili
zuojama JAV viešoji nuomonė 
Girdi, rūpinamasi tomis prob
lemomis tik priartina atominį 
karą. Įvairiose vietovėse rei
kalaujami tuo reikalu plebis
citai. Reikalaujama, kad abi 
super-valstybės - JAV ir So
vietų Sąjunga — ‘užšaldytų’ sa 
vo apsiginklavimą dabartinia
me stovyje.

Lengva įsivaizduoti, kas bū 
tų tuo atveju. Sovietai ir to
liau ginkluotųsi, o Amerikoje 
visos gabiausios žurnalistinės 
jėgos nedarytų nieko kito, 
kaip tik ieškos savo pačių kraš
to prasižengimų su tokiu susi
tarimu.

Argi iš tikro nėra šviesesnių

PAVASARĖJANT’... Koplytstulpis prie sodybos, dirbtas meistro Abramavičiaus 1851 
m. Žutautų km., Šaukėnų valse., Šiaulių apskr.

Vasario Šešioliktoji Venezueloįe
Marija ir Antanas Rudžiai išrinkti Venezuelos Lietuvių 

Bendruomenės garbės nariais.
Vliko pirmininkas dr. K. 

Bobelis ir Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė buvo tie du 
šiaurės Amerikos bendrinu] 
organizacijų vadovai, kurie 
labai aiškiai įžiūrėjo poten
cialią negausių Venezuelos 
lietuvių svarbą šachmatų 
lentoje, kurioje grumiasi 
tarptautinės įtakos.

Tariant atvirai, pati pir
mutinė, kuri suprato even
tualią Venezuelos svarbą 
buvo Marija Rudienė. Nuo 
to laiko kai, Balfo prašoma, 
Venezuela nutiesė Bražins
kams tiltą į naująjį žemy
ną, Marija Rudienė pakar-

momentų? Raminkimės, kad 
tamsiausia yra prieš aušrą. 

totinai lankėsi Centro ir 
Pietų Amerikoje ir ji už
mezgė glaudžius ryšius su 
Venezuelos lietuviais. Pa
minėtina, kad ji nepadarė 
klaidos siekdama ryšių su 
vietiniais pareigūnais, o 
puoselėjo suartėjimą tiktai 
su vietiniais lietuviais, ku
rie ir yra patvarusis, demo
kratiniu valdžių kaitos ne- 
bojantis, vietoje įsitvirtinęs 
ryšių įrankis.

Venezuelos lietuviai Ru
dienės dėmesį suprato, — 
jį įvertina ir palaiko. Kai 
prieš kelis mėnesius mūši] 
LB pirmininkas dr. Vytau
tas Dambrava iškėlė mintį 
kviesti Mariją Rudienę pa
grindiniu kalbėtoju į Vene
zuelos lietuvių Vasario 16- 

tosios minėjimą, ši mintis 
netrukus buvo papildyta 
nutarimu, kuris tiktai for
malizavo senai įvykusį 
praktikoje faktą: suteikti 
inž. Antanui ir Marijai Ru
džiams Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės Garbės Na
rių titulą. (Gal įdomus mū
sų kolonijoje momentas bu
vo tuomet, kai susirinkimo 
metu buvo suabejota, ar 
garbės narių titulas turėtų 
būti duodamas toli JAV-ėse 
g y v enantiems asmenims. 
Peržiūrėjus Rudžių veiklos 
Venezueloje curriculumą, 
niekam abejonių nebeliko: 
Garbės Narių titulą susirin
kimas patvirtino vienbal
siai).

(Nukelta į 3 psl.)
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'Esu susirūpinęs ir pasipiktinęs’ sako ČIA direktoriaus 
pavaduotojas. - Madrido konferencija nutraukta iki 

lapkričio 9 d. - 'Is Lithuania extant?’ stebisi 
_____________  The Wall Street Journal. _____________

■ Iš kitos pusės

Jei kam atrodo pirmo pus. 
SUTEMOS VALANDŲ min
tys per pesimistiškos - ar nesu- 
kvietė prezidentas visus ‘etni- 
kus’ j Afganistano dienos pa
skelbimą Baltuosiuose Rūmuo 
se?l - tegul pasiskaito ČIA di
rektoriaus pavaduotojo, admi
rolo B.R. Inman pareiškimą 
prieš įrodant nuotraukomis di 
delio mąsto karinius pasiren
gimus Nicaragua’oje, kurie lei 
džia pasidaryti tik vieną išva
dą : tai sovietų tramplynas šuo
liui j centrine Ameriką. New 
York Times paskelbtas tekstas 
prasideda:

'Esu Bob Inman. Esu čia 
šios dienos popietėje, nes esu 
susirūpinęs ir pasipiktinęs. No 
riu perduoti jums (susirinku
siems žurnalistams), ir per jus 
platesnei publikai, tą rūpesti, 
kuriuo žvalgybos institucija 
jau serga kelis mėnesius. Tai 
yra kariniai pasirengimai Na- 
cargua’oje ir kuo jie gręsia 
šiam kraštui.’

‘Esu pasipiktinęs, nes ma
čiau, kaip per paskutines sa
vaites pareigūnams stengian
tis pasidalinti savo rūpesčiais, 
bet kartu bandant išsaugoti 
savo informacijos šaltinius, 
juos visą laiką pasitikdavo 
standartinis pasveikinimas: 
‘kaip mes galime jumis pasi
tikėti, jei nepaskelbsite deta
lių įrodymų!’

‘O pereitą savaitgalį čia bu
vo suteikta platforma Nicara- 

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANU BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

gua ministeriui James Wheel- 
ock, kuris ilgai kalbėjo apie 
tai, kas jo krašte vyksta.’

‘Ir kaip jūs pamatysite, jis 
tiesiog melavo. Ir nė vienas 
nebandė jam paprieštarauti. 
Bent ne tuose straipsniuose, 
kuriuos aš skaičiau!’

Kaip tyčia, tos pačios die
nos, kovo 10 d. Washington 
Post paskelbė skaitytojo laišką 
su antrašte ‘Show me’, kuria
me teigiama, kad jei Haigas 
neturi geresnių įrodymų, te
gul jis kalbą apie sovietų stip- 
rinimasi Salvadore pradeda 
kaip pasakėčią: ‘Once upon a 
time ...’

Didesnio rūpesčio galėtų su 
kelti ten pat paskelbta Row- 
land Evans ir Robert Novak 
‘kolumna’. Joje sakoma, kad 
Clarence Long - Washingtono 
pašonėje esančios Maryland 
valstijos reprezentantas JAV 
Atstovų Rūmuose, tos institu
cijos lėšų suteikimo užsienio 
operacijom pakomisės pirmi
ninkas - atsilankęs Nicaragua 
sostinėje Managua, pareiškė 
marksistiniams pareigūnams 
daug simpatijų ir JAV neturi 
jokio reikalo ieškoti ryšių tarp 
Nicaragua’os ir sukilimo Sal
vadore. JAV neturėtų išleisti 
‘nei vieno cento’ laisvo ūkio ar 
demokratinio pluralizmo pa
laikymui Centro Amerikoje ...

•••

Pereitą penktadienį, kovo 
12 d., 16 mėnesių užsitęsusi 

Madrido konferencija buvo 
nutraukta iki lapkričio 9 die
nos. Sovietai ir jų satelitai 
stengėsi ją toliau tęsti ir ‘apvai 
nikuoti’ kokiu mažu susitari
mu saugumo klausimais, bet 
JAV ir kitos NATO valstybės 
užsispyrė nekalbėti apie nieką 
kitą, kaip apie Lenkijos situa
ciją po gruodžio 13 d. karinio 
perversmo ir kitus žmonių tei
sių paneigimus. Jų tarpe JAV 
delegacija didelį dėmesį skyrė 
Lietuvai, ką aptarsime kita
me Nr.

NATO valstyabių delegaci
joms atsisakius dalyvauti net 
sekančio posėdžio dienotvar
kės nustatyme, kam vienbal
siai turi pritarti visos 35 Hel
sinkio Baigiamąjį Aktą pasira
šiusios valstybės, pasidarė aiš
ku, kad sovietams nenusilei
dus, konferencija turėtų nu
trūkti. Ieškant kokio kompro
miso, penktadienio (kovo 5 d.) 
posėdis užsitęsė iki šeštadienio 
ryto 4 vai., kada buvo sutarta 
padaryti ‘kavos pertrauką’ iki 
antradienio. (Konferencija po 
sėdžiaudavo tik antradieniais 
ir penktadieniais.) Antradie
nį Vakarai sutiko dar su vienu 
posėdžiu, o sovietai priėmė 
Austrijos pasiūlymą, kad tas 
penktadienio posėdis būtų pas 
kutinis iki lapkričio 9 dienos.

• ••
IS LITAHUNIA EXTANT? 

ITS CONSUL IN CHICAGO 
CERTAINLY THINKS SO
Tokia antrašte The Wall 

Street Journal kovo 10 d. pa
skelbė straipsnį iš Chicagos 
apie svetimu valstybių konsu
lus JAV-bėse. Salia Washing- 
tono jų yra dar apie 3,000 įvai 
riuose Amerikos miestuose, 
300 vien Chicagoje.

Garbės konsulais laikomi to
kie, kurie už einamas pareigas 
negauna atlyginimo ir yra 
Amerikos piliečiai. Jie, aišku, 
neturi ir diplomatinių privile
gijų, tačiau garbės konsulai 
yra traktuojami su atitinkama 
pagarba. Tai liečia ir jų tar
nybinius raštus, jei juos gali
ma išskirti iš asmeninių.

85 metų George Sisler, bu
vęs bankininkas, yra Šri Lan
ka krašto, anksčiau žinomo 
Ceilono vardu, garbės konsu
las Chicagoje. Jis niekados nė 
ra buvęs savo atstovaujame 
krašte. Žada ten nuvažiuoti 
per ... medaus mėnesį. Jis 
tarp kitko prisimena vieną 
savo patarnavimą atstovauja
mo krašto pilietei. Toji skun
dėsi, kad vyras neduodąs jai 
paso. ‘O kur jis jį laiko? - pasi
teiravo konsulas. ‘Kelnių kiše
nėje’ - buvo atsakymas. ‘Ar 
tvirtai miega? - diplomatiškai 
paklausė konsulas, be žodžių 
pataręs išeitį. Moteris dau
giau nebesiskundė ...

Po eilės anekdotų, autorius 
tęsia:

‘Keisčiausia (the most ano- 
malous) užsienio misija yra 
čia Lietuvos generalinis konsu 
latas, atstovaująs kraštą, kuris

Mūsų laikraščiuose, ir DIRVOJE, pasirodo lituanisti
nių mokyklų auklėtinių rašinėliai. Iš vienos pusės labai 
malonu, kad lietuviukai mokomi rašyti lietuviškai, iš ki
tos — jų rašiniuose prasiverža tėvų ne tk šventadieninės, 
bet kartais ir kasdieninės mintys.

Kaip pirmąjį atvejį galėčiau pacituoti iš P. LIETU
VYJE paskelbto premijuoto vienos mergaitės rašinio. Kal
bėdama apie "tautos prisikėlimo valtį”, ji ją įžiūri tokia
me reiškinyje:

"Daugiau ir daugiau lietuvių pastebėjo, kad 
amerikiečiai neturi tikrų šaknų, niekam nepriklau
so."

Tuo tarpu kai kurių slaptų kasdieninių minčių šak
nis galima įžiūrėti ten pat paskelbtam vaikino rašinyje:

"Tais laikais Amerikos trylika kolonijų netu
rėjo daug gyventojų, bet jose buvo daug miškų, 
pilnų ... kailiuotų gyvuliukų, kurių šiltų kailių po
nios GEIDĖ savo paltams, kepurėms, ir, kitiems 
drabužiams ..."

Atrodo, kad drabužiai turi nemažai vietos ir kitų vai
kų mintyse. ATEITIES p. m. 8 Nr. skelbiamos ištraukos 
iš ateitininkų stovyklos laikraštėlio UŽBURTA KARA
LYSTĖ :

Aš norėčiau būti modele... Būti modele būtų 
labai smagu, bet aš tikrai nežinau kodėl."

Arba:
"Kai aš užaugsiu, aš norėčiau būti madų kū

rėja ... Tada keliaučiau po visą pasaulį ir kurčiau 
naujas madas. Gyvenčiau dideliuose rūmuose ir tu
rėčiau visko, ko tik noriu.”

Arba:
' "Pirmiausia norėčiau būti modele ... nes yra 

įdomu drabužius kurti ir daug drabužių krautu
vėse šiandien yra labai negražūs.”

Arba :
"Aš noriu būti modele arba madų kūrėja. Man 

irgi būtų įdomu būti daktare, bet man nepatiktų 
operuoti."

Toks ateitininkių veržimasis į modelius labai sujau
dintų to žurnalo steigėjus, bet ką darysi? Nūdien net 
vienuolynų užsimojimai finansuojami madų parodomis.

v m

yra realesnis negu (operečių) 
Ruritania, tačiau kuris prak
tiškai nevisai egzistuoja. Joze- 
fina Daužvardis, garbės kon- 
sulė, žinoma teigia, kad jos 
kraštas užsitarnauja pripaži
nimo. Ir JAV vyriausybė su 
tuo formaliai sutinka. Praktiš
kai JAV ir dauguma kitų kraš
tų tačiau susigyveno su faktu, 
kad Lietuva yra Sovietų Są
jungos dalis nuo antrojo pašau 
linio karo.

Nepaisant to, Mrs. Dauž
vardis eina pareigas savo egzi- 
linės vyriausybės Romoje pa
vedimu, kuri išduoda ir toliau 
pasus. Toji vikri močiutė pe
rėmė prieš 10 metų savo miru
sio vyro pareigas, kuris čia bu
vo paskirtas 1937 metais.’

‘Ponia Daužvardis, kuri 
reziduoja savo namuose piet
vakarių Chicagoje, protestuo
ja prieš sovietų Lietuvos oku
paciją ir jų pastatytą vyriau
sybę, kurios nepripažįsta. 
Kaip ir Lietuvos kaimyninių 
Baltijos valstybių - Latvijos ir 

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

Estijos - diplomatinių misijų 
išlaikymas padengiamas iš 
JAV-bėse užšaldytų jų aukso 
rezervų po antrojo karo. Tie 
rezervai senka, bet niekas ne
sako kiek jų dar liko.’

‘Net jei auksas ir pasibaigtų, 
sako Daužvardienė, Amerikos 
lietuviai išlaikys misiją, kaip 
nepaklusnumo Maskvai sim
bolį. Mes esame rakštis jos šo
ne, sako ji.’

Toks straipsnis parodo, kiek 
mažai Amerikoje yra žinomas 
Washingtono nepripažinimas 
Lietuvos inkorporacijos į Sovie 
tų Sąjungą. O juk Wall Street 
Journal laikytinas vienu iš ge
riausiai informuotų JAV dien
raščių.

SALES 
REPRESENTATIVES

EARN $500.00 • TO $1,000.00 
WEF.KLY. WORK FOR A NEW 
YORK STOCK EXCHANGE CO. 
SECOND LANGUAGE A BIG 
PLŪS. CALL MR. HUEBNER — 
419-841-2433 10 AM - 10 PM.'
SUNDAY. MONDAY AND TUFS- 
DAY. (6-8)
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SUNKU KOVOTI SU DIDĖJANČIU
NEDARBU

Prieš porą metų, besiruo
šiant visuotiniam balsavimui, 
tuometinis respublikonų kan
didatas, dabartinis preziden
tas R. Reaganas, savo kampa
nijoje pabrėždavo, jog JAV 
ekonominė būklė yra tiek nu- 
gyvendinta, kad prieš bet koki 
pagerėjimą ji galinti dar pa
blogėti. Jo pranašavimas tik
rai išsipildė ir tai žiauriausiai 
palietė tuos, kurie neteko dar
bų, bei valstijas, kuriose yra 
susikoncentravusi pramonė, 
turėjusi sumažinti savo gamy
bą.

Metų pradžioje bedarbių 
skaičiui labai nežymiai suma
žėjus, vasario mėn. nedarbas 
vėl pakilo ir visų JAV mastu 
bedarbiai sudarė 8.8 %, artin
damiesi prie pokario rekordi
nių 9%, buvusių 1975 metais. 
Skaičiuojama, kad šiuo metu 
nedarbas palietė apie 10 mili
jonų žmonių. Bet i tą skaičių 
neįeina apie 1.2 mil.', kurie 
nebeturi vilties darbui susiras
ti, ir apie 5.6 mil., kurie dirba 
nepilną laiką arba yra susira
dę mažiau apmokamus dar
bus ne savo specialybėje. Dau
giausiai paliesti yra be ypatin
gų kvalifikacijų padieniai dar 
bininkai, juodžiai ir jaunuo
liai, dirbę automobilių, plieno 
ir statybos pramonėje, o taip 
pat ir miško medžiagos apdir
bime.

Paskiromis valstybėmis la
biausiai kenčia Michiganas, 
kur bedarbiai sudaro net 
14.8%, po jo seka Indiana 
12.4%, Alabama 12.1%, Ore
gonas 11.7%, Ohio 11.3%, 
Washingtonas 11.1%, Kentu- 
cky 10.4 %, Pennsylvania 
10.3% ir t.t. Geriausia padė
tis Oklahomoje, kur vasario 
mėn. bedarbių buvo tik 3.9% 
Kai kurie miestai yra ypatin
gai nukentėję, pvz. Anderson, 
Ind. 17.7%, Modesto, Cal. 
16.9%, Muncie, Ind. 16.6%, 
Flint, Mich. 16.5% ir t.t. Lai
mingiausi tuo atžvilgiu pasi
rodo Austin, Tex. ir Oklaho- 
ma City su 3.3% neturinčių 
darbo.

Kur siaučia nedarbas, ma
žėja administracijos surenka
mi mokesčiai ir tai atsiliepia į 
viso rajono ar valstybės žmo
nių gerbūvį. Tačiau būklė 
dar nėra tokia beviltiška, kaip 
prieš penkiasdešimt metų siau- 
tusioje depresijoje. Gelbsti re
guliarios ir papildomos bedar
bių pašalpos, maisto ženkle
liai ir biednuomenės globa, ko

nebuvo anuomet. Bet ir 
priemonės nėra begalinės, 
guliarios nedarbo pašalpos mo
kamos 26 savaites, po jų reika
le papildomos dar 13 savaičių. 
Jau dabar 23 valstybės šelpia 
bedarbius papildomai, numa
toma kad netrukus taip darys 
jau 40 valstybių. Kai jų fon
dai išsisemia, ieškoma paskolų 
iš federalinio iždo. Jis jau yra 
paskolinęs 6.7 bil. dolerių. 
Vien Illinois, Michigan ir Pen
nsylvania yra pasiskolinusios 
daugiau kaip po 1 bil. dolerių 
kiekviena.

Padidėjęs ir užsitęsęs nedar
bas paliestiesiems daro dau
giau žalos, negu finansiniai 
sunkumai. Specialistai teigia, 
jog toji žala pasireiškia dar fi
ziniais bei psichiniais sutriki
mais, o svarbiausia — sociali
nėmis problemomis, kaip kri
minaliniai nusikaltimai, gir
tavimas ir narkotikais nuody- 
jimasis. Nedarbo sukelta įtam
pa padažnina širdies priepuo
lius, inkstų ligas, paralyžių, 
nepilnamečių skriaudimą, sa- 
vižudystes, žmogžudystes, vis 
daugiau pacientų nukreipia į 
psichiatrines ligonines. Visi 
tie antraeiliai reiškiniai atslūg
tų, jeigu tik įmonės pradėtų 
dirbti bent pamažu stiprėjan
čiu apkrovimu.

Kada tai įvyks, šiandien 
tiksliai niekas negali numaty
ti, lygiai kaip nėra sutarimo, 
kas iš tikrųjų dabartinį nedar
bą sukėlė. Opozicijos politi
kieriai ir jų įtakoje kai kurie 
ekonomistai kaltina respubli
konų vyriausybės ekonominę 
politiką, tikėdamiesi tuo lai
mėti rinkimus. Nuosaikesnie
ji ekonomistai, matydami 
prez. Reagano pastangas JAV 
ekonomikos atgaivinimui, pri
leidžia, kad reikalai pagerėsią 
kai sumažėsią palūkanų pro
centai ir, mokesčius sumaži
nus, padidėsiąs žmonių tau
pymas. Tada bankai susitel
kusi kapitalą galėsią prieina
momis sąlygomis skolinti kom
panijoms, siekiančioms sumo
derninti įmones ir pakelti ga
mybą.

Respublikonų vyriausybė iš 
pat pradžių to siekė, tačiau jos 
pastangos ne visada davė rei
kiamų ir numatytų vaisių, 
kaip jai lig šiol nepavyko su
rasti priemonių, kad išlygintų 
užsienio prekybos balansą ir 
tuo pačiu vidaus gamybą ap
saugotų nuo užsienio firmų 
konkurencijos. Nepavyko jai

tos 
Re-

Venezueloįe
(Atkelta iš 1 psl.)

Mnėjimas įvyko Caracas 
mieste, vasario 28 dieną; 
prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis, kurias laikė vys
kupas Miguel Delgado ir lie
tuvių kapelionas kun. A. 
Perkumas, S.D.B.

Po pamaldų, gretimoje 
saleziečių seselių salėje, 
įvyko pats minėjimas, ku
riame iš svečių dalyvavo 
latvių ir lenkų vietinių ben
druomenių pirmininkai ir 
vengrų delegacija. Sveikini
mai buvo gauti iš estų.ben
druomenės, kitų Pietų 
Amerikos valstybių Lietu
vių Bendruomenių ir iš Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės.

Atskirą sveikinimo žodį 
tarė specialiai minėjimui 
atvykusi iš Brazilijos Sand
ra Saldvtė, Brazilijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos vi
cepirmininkė, kuri atstova
vo minėjime Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenę.

Pagrindinės kalbėtojos, 
Marijos Rudienės, pasirink
ta tema skyrėsi iš mums 
įprastų kalbų tuomi, kad ji 
pažvelgė į Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo lai
kotarpį bei vėlesnius Lietu
vos įvykius iš tuometinės 
JAV bei Pietų Amerikos, iš
eivijos taško. Tema buvo 
labai vertinga gausiai siu 
sirinkusiam jaunimui pa
klausyti, nes ji aiškino ką 
išeivijoje gimę ir augę as
menys darė ir tebegali pa
daryti Lietuvos labui.

O to jaunimo buvo daug: 
lietuviai iš mišrių ir ne- 
mišrių šeimų, net kai kurie 
draugai įtraukti į Valenci
jos šokių grupę. Iš Valenci
jos miesto atvyko minėji
mui tenykštė Vaivorykštės pareigūnų? 
šokių grupė, kuri vėliau iš
pildė meninę dalį. Be jauni-

įtikinti ir vietinį kapitalą, kad 
jis ne tiek spekuliuotų aukšto
mis palūkanomis, federalinio 
biudžeto nesubalansavus, kiek 
plauktų į krašto ūkio stiprini
mą ir gaivinimą.

Daugelis vis dėlto kartu su 
prez. Reaganu tebetiki, jog 
nuo ateinančio liepos mėn. 
padėtis pasikeisianti į gerąją 
pusę, nes federalinis bankas 
pažadėjo gerokai sumažinti 
nuolaidos (discount) procen
tus, o 10 % sumažįnimas fede
ralinių mokesčių būsianti ge
rai stiprinanti atgaiva.

Santūresnieji ekonomistai 
betgi samprotauja, jog iki pra
sidės atkutimas, gali tekti su
laukti bedarbių skaičiaus pa
kilimo net iki 10%, o jam 
ėmus mažėti, kompiuterių ir 
robotų gadynėje niekada ne
besulauksime tų laikų, kada 
turėtume mažiau kaip 5 % ne
dirbančiųjų. Visuomet pasi
liks sunkiai išsprendžiamas 
klausimas, kaip turi verstis 
tie, kurie neįsigyja darbą už
tikrinančios specialybės. - Tik 
fizini darbą tesugebančių at
likti darbininkų 
mas mažėja ir 
smarkiau mažės, 
netenka abejoti.

pareikalavi- 
ateityje dar 
Tuo nė kiek
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En Venezuela Presidenta 
dėl Fondo Unido Lituano 

Como invltada especial 
de la colonia lltuana a la 
conmemoracičn dėl Dia 
de la Independencia de 
Lituania celebrada en ei 
mes de febrero. prece
dente de Chicago Uego a 
Caracas Maria Rudis, 
presidenta dėl Fondo 
Unido Lituano Amerlca- 
no de Ayuda. entidad be- 
nėfica para lituanos.

En una alocucidn pro- 
nunciada ei 28 de febrero s* 
en Caracas ante miem- x 
iros de la comunidad H- 
uana. Maria Rudis re- 
•ordo que fue ei Fondo Maria Rudis 
’nido Lituano America- Fondo Unido 

no ei que se dedico hace 
40 artos a dar albergue y 
apoyo en Alemania Occi- 
dental a los 64.000 refu- 

o giados lltuanos ąuienes

Al tjerminar la ^gun
da Guerra Mundlal e in 

; ciusive en una ėpoca en 
que la URSS era aliado 
de los EFAJU de A., la 
labor pu ramente huma- 
ni taria dėl Fondo se vio 
Impedida por funciona- 
rios de la Union Soviėti- 
ca quienes negaron la 
entrada dėl Fondo a Li
tuania con medicinas, 
alimentus y ropa desti- 
nados a victimas de la 
guerra.

' En la actualidad. en 
un momento- en que la 

----- -i dėl escasez de alimentos se 
įtuano Ame- hace aguda no solamente 

en Poionia, sino tambiėn 
en la vecina Lituania, ei 
envio de ayuda a Litua
nia se encuehtra otra vez 
entorpecido por los frn- 
puestos dracomanos que 
e.Kige Moscū por cada 
paguete enviado a Litua
nia. Un simple bulto en
viado

una pequena parte so- 
brevivid.

^Kiados lltuanos ąuienes Durante la .segunda bį id^ntpV^0^’!“ ocu-

“.rad" * 30.000 ^erril^rS

ti<*?nt.e,tras ,la ocupa- rrida en 1M4. una san‘. 
, resistencia de

caron posterlormente en muertos. * niieros 
Venezuela y dieron inicio

presidenta ----- Lituano Ai ricano de Ayuda.

mo, iš Valencijos atvyko 
daugiau lietuvių, jų tarpe 
LB apylinkės pirmininkas 
J. Zavadskas ir vietinio lie
tuvių laikraščio "Gairės ’ il
gametis redaktorius bei bu
vęs Venezuelos LB Centro 
Valdybos pirmininkas J. 
Kukanauza, kurio įžengimą 
Į prezidiumą palydėjęs plo
jimas paliudijo, kad buvęs 
pirmininkas nėra užmirš
tas. Viso publikos buvo arti 
dviejų šimtų, kas mažoje 
Venezuelos'lietuvių koloni
joje yra normalu, gal net 
daug.

Sekė vaišės, jaunimo sto
vyklų foto paroda, džiaugs
mas, kad vėl atsirado proga 
pasimatyti, pasikalbėti, pa
sižmonėti.. Dabartinis Ve
nezuelos Lietuvių Bendruo
menė Centro Valdybos pir
mininkas 
Dambrava, 
tenkinimu.

EI Ųnivcrsal, 1982. 3. 3. 
džioje vietos spaudoje, ten 
jį skaitys įvairių pakraipų 
politikai, įvairūs pareigū
nai, plačioji publika.

Rudžių kelienė, minėjimo 
rengimas tuo būdu atsiekė 
dvigubą tikslą: mus pačius 
paveikti bei suartinti Tau
tos Šventės dieną, ir pri
minti tam kraštui, kuriame 
gyvenime, kad lietuviai eg
zistuoja, kad jie turi aiškų 
nusistatymą, kuris ir yra 
jų jėga.

Jėga, su kuria gal reikia 
skaitytis ... prieš rinki
mus. (Jsr)

dr. Vytautas 
spindėjo pasi-

★
Amerikos lietuvis čia sta- 

tys klausimą: kodėl į tokį 
iškilmingą minėjimą ne- 
kvietėme vietinių aukštų

Todėl, kad po kiekvienų 
rinkimų jie keičiasi. Vene
zuelos lietuviai siekia ne 
asmeniškų ryšių užmezgi
mo, o prasiveržimo Į vietinę 
spaudą — kas yra dalinai 
atsiekta, nežiūrint labai di
delių sunkumų. Minėjimo 
aprašymas dabar išeis di-

• E. Jonušienė, gyv. Oma- 
hoje, Nebr., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 50 dol. Ačiū.

• Omahos Lietuviu Mo
tery Klubas, per sekr. J. Po- 
vilaitienę, Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Kęstas ir Mirga Paže- 
mėnai. gyv. Rancho Palos 
Verdes, Calif., atnaujinda
mi Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdyba, per ižd. 
V. Stuogį, Dirvai paremti 
įteikė auką 25 dol. Ačiū.

• VI. šniolis, buvęs cleve- 
landietis, dabar gyvenąs 
Floridoje, Dirvai paremti 
atsiuntė auka 12 dol. Ačiū.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650

10 South 660 Route 83 (At 92nd 
Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
... Cicero: (312) 656-6330

FSLIC Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gribauskas
Executive-Sccretary

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vięe-President/ 
Willo\vbrook Manager

♦ * * * »
Open Mon.. 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. *
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SOVIETAI IR VOKIEČIAI (11)

Ribbentropo - Molotovo paktas
Anot aukšto sovietų saugu

mo pareigūno V.Krivickio, 
perbėgusio į Vakarus, Stali
nas jau nuo 1930 metų buvo 
įsitikinęs, kad Hitleris yra tik- 
kroji jėga Europoje, su kuria 
reikia skaitytis. Kadangi So
vietų a buvo reikalinga per
traukos - ‘perediškos’- Raudo
nosios Armijos sustiprinimui ir 
pramonės išplėtimui, Stalinas 
- nors ir flirtavo su Vakarų 
valstybėmis - niekados neišlei
do Berlyno iš savo akių. Jis ieš 
kojo tokios pozicijos, kad Hit
leriui reikėtų su juo susitarti.

Užsienio reikalų komisaro 
Litvinovo pakeitimas Moloto
vu buvo žingsnis ta kryptimi. 
Molotovas buvo žinomas kaip 
šalininkas susitarimo su Vo
kietija. Maždaug tuo pačiu 
laiku, kai Molotovas pradėjo 
eiti užsienio reikalų komisaro 
pareigas 1936 m. gegužės 
mėn., naujas sovietų ambasa
dorius Berlyne Aleksejus Mer- 
kelovas pasiprašė pasikalbėji
mo su vyr. valstybės sekreto
rium vokiečių užsienio reikalų 
ministerijoje Ernst Freiherz 
von Weizsaeker. Pasitaręs su 
užs. reikalų ministeriu von 
Ribbentropu, Weizsaekeris pa 
sikvietė rusą arbatai.

Merkelovas atrodė norįs kai 
bėti apie prekybą. Sovietai 
buvo davę užsakymų Čekoslo
vakijos Skodos fabrikams - ar

tie užsakymai bus išpildyti vo
kiečiams Čekiją okupavus? 
Von Wizsaekeris atsakė, kad - 
nepaisant vokiečių geros va
lios - Kominterno probritiški, 
antinaciški pareiškimai nesu
daro tinkamos atmosferos teik 
ti sovietams karinę medžiagą. 
Po to Merkelovas atvirai pa
klausė, ką Weizsaekeris mano 
apie rusų-vokiečių santykius. 
Vokietis paaiškino, kad Vokie
tija siekianti abiem pusėm 
naudingų prekybos santykių. 
Rusas tuo buvo ne tik paten
kintas, bet dar pareiškė viltį, 
kad atstatyti normalūs santy
kiai gali pavirsti pagerintais 
santykiais.

Tuo laiku Ribbentropui at
rodė, kad karo galima bus iš
vengti, nes Prancūzija buvo 
išsigimusi, Britanija karo ne
norėjo, kaip ir JAV, kurios be 
to dar buvo per toli nuo Euro
pos.

Rugpiūčio 16d., kada vokie 
čiai jau buvo užbaigę visus 
planus ir pasiruošimus Lenki
jos užpuolimui, Vokietijos am
basadoriui Maskvoje von der 
Schulenburgui buvo pavesta 
ištirti dirvą nepuolimo paktui 
su Sovietija, kuris, jai pagei
daujant, būtų neatšaukiamas 
25 metus. Rugpiūčio 19 d. 
Molotovas vokiečiui įteikė 
pakto projektą ir pranešė, kad 
Sovietija priima pasiūlymą

Ribbentropui atskristi į Mask
vą tą paktą pasirašyti 26 ar 27 
rugpiūčio. Kadangi vokiečių 
kariuomehė jau turėjo įsaky
mus pradėti žygį į Lenkiją rug 
piūčio26 d., Hitleris labai su
sinervino. Telegrama jis už
klausė Stalino, ar jis negalėtų 
Ribbentropą priimti ankščiau 
Nežinodamas tikros priežas
ties, Stalinas sutiko vokiečių 
užs. reik, ministerį priimti 
rugpiūčio 23 dieną.

Tos dienos vidurdieni Rib
bentropas asmenišku Hitlerio 
lėktuvu atskrido į netoli Mask
vos esantį Kodinkos aerodro
mą. Kitu lėktuvu atskrido 
dar 30 vokiečių valdininkų. 
Nors Ribbentropas buvo gavęs 
Stalino pažadą pasirašyti ne
puolimo aktą, tačiau jis sovie
tais nepasitikėjo. Sutikimas 
buvo labai iškilmingas. Or
kestras grojo ‘Deutschland 
ueber alles’ ir ‘Interancionalą’ 

Atvykus į ambasadą Schu- 
lenburgas įspėjo savo ministe
rį neskubėti, bet nuduoti, kad 
jis turi daug laiko diskusijoms. 
Ribbentropas to patarimo ne
priėmė: ‘Pasakyk rusams, kad 
jis turi grįžti į Berlyną per 24 
valandas’.

Ribbentropas susitiko su Sta 
linu 6 vai. vakaro, Molotovo 
kabinete. Pabrėždamas, jog 
jis turi pilnus įgaliojimus, Rib

bentropas pareiškė, kad Fueh- 
reris pageidauja vokiėčių-rusų 
santykius sutvarkyti galimai 
ilgesniam laikui.

Stalinas savo kalboje pareiš
kė norįs su Hitleriu susitarti. 
Girdi, praeityje Rusija ir Vo
kietija pylė viena ant kitos ki
birus pamazgų, tačiau iš tikro 
nėra priežasties, kad dėl pasi
reiškusių nuomonių skirtumų 
nebūtų galima susitarti. Pasi
džiaugęs ankstyvesnių Rib
bentropo pareiškimu, kad Vo
kietija nėra reikalinga sovietų 
karinės pagalbos - kurios ta
čiau pageidavo Vakarų vals
tybės, Stalinas teigė, kad So
vietija nori matyti savo kai
mynę Vokietiją stiprią, o jai 
susirėmus su Vakarų demokra 
tijom, Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos interesai eitų parale
liai. Sovietija niekados nenus- 
tumsianti Vokietijos į nepato
gią poziciją.

Vietoje tuoj pat sutarties 
pasirašymo, Stalinas tačiau 
pareiškė norą prie sutarties 
pridėti slaptą protokolą, ku
riuo būtų pasidalinta įtakos

sferomis. Ištraukęs žemėlapį 
ir vaikišką spalvotą pieštuką, 
Stalinas nubrėžė liniją per Ry 
tų Europą. Sovietijos pusėje 
buvo dalis Suomijos, Latvija 
ir Estija, rytinė Lenkijos dalis 
bei Rumunijos Bukavinos ir 
Besarabijos provincijos.

Ribbentropas tikėjosi pana
šių reikalavimų. Kadangi 
Lenkija darosi vis agresyves
nė — paaiškino jis — būtų ne
bloga išskirti vokiečių ir sovie
tų interesus. Susitarus dėl 
Lenkijos padalinimo, Stalinas 
pareiškė, kad jam būtinai rei
kalingi Baltijos uostai. Rib
bentropas paprašė pertraukos 
Jis paskambino Hitleriui ir ne
trukus gavo pranešimą: ‘Atsa
kymas yra taip. Sutinkame.’

Po to jau nebebuvo kliūčių 
pasirašymui. Geriant vodką 

ir šampaną vieniems už kitų 
sveikatą, pasirašymas nusi
traukė iki rugpiūčio 24 d. 
2:40 vai. ryto, nors sutartis 
buvo datuota 23 diena.

(Sekančiam nr.: ■
Lietuva iškeičiama į naftą.)

1982 METŲ KELIONES
KELIONĖS Į LIETUVĄ:

Maskva — Vilnius — Maskva..................
Gegužės mėn. 23 d., birželio mėn. 13 d.
liepos mėn. 4 d., liepos mėn. 25 d., 
rugpiūčio mėn. 22 d.
16-kos dienų kelionės:
Gegužės mėn. 9-24 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis ..............................
Birželio mėn. 20 — liepos mėn. 5 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis .............................
Liepos mėn. 18 d. — rugpiūčio mėn. 1 d.
Maskva — VILNIUS — Maskva —

Zurichas — Muenchenas — Zurichas .....
Rugpiūčio mėn. 8 d. — rugpiūčio mėn. 23 d.
Maskva — VILNIUS — Maskva — Roma ...
Rugsėjo mėn. 19 d. — spalio mėn. 4 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis ..... .................... ...

Iš New York/Boston 
............ $1130.00

Iš Chicagos 
$1285.00

....$1180.00

$1395.00

$1580.00

$1495.00

$1295.00

$1335.00

$1550.00

$1735.00

$1650.00

$145,0.00

g KELIONĖ Į EUROPĄ — 15 dienų, 
rugpiūčio 16-29 dienomis

I
 Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija.......

Registracija iki š. m. birželio mėn. 10 dienos.

KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, 
gruodžio mėn. 4 d.
St. Maarten, Martiniųue, Barbados, Kainos
St. Lucia, Antigua, St. Thomas ................................... $1060.00 iki $1265.00
”World Renaissance” laivas; registracija iki spalio 1 dienos
KELIONĖ J KINIJĄ — 21 d„ spalio 9-29 d.
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, Kaina iš San Francisco
3 Shanghai, 2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong.........................$2960.00

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kam
baryje. NEDELSKITE REGISTRUOTIS! PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ 
APIE VISAS ŠIAS KELIONES — TUOJ ATSIŲSIME ! !!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, 'Illinois 60643 
Telephone: (312) 238-9787

Visos kainos gali keistis dėJ skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo.

$1405.00 $1475.00

nuo

Buv. Lietuvių žurnalistų Sąjungos Pir
mininkui

A. A.

VINCUI RAŠTENIUI
mirus, gilaus liūdesio prislėgtus jo mylimą 
žmoną EMILIJĄ, kitus gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba ir
Sąjungos nariai

A. A.

DR. JONUI SANDARGUI
mirus, žmoną ALDONĄ, sūnus JONĄ ir 

DONATĄ, seseris ANTANINĄ, ONĄ, SA

LOMĖJĄ, anūkus JONUKĄ ir VYTUKĄ ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Kunevičių ir Jokūbaičių
šeimos

A. A.

DR. JONUI SANDARGUI

mirus, žmonai ALDONAI, sūnums DANIUI 

ir JONUI su šeima ir kitiems giminaičiams 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Lina ir Stasys Slabokai
Elena ir Povilas Mikšiai
Danutė ir Rapolas Valodkai

A. A.
VYTAUTUI BIELIŪNUI

mirus, jo pusseserei VERONIKAI MIELINIENEI ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUPOPA
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Lietuviu Operai nuskambėjus
Chicagos lietuvių operos 

valdyba šių metų sezonui 
pasirinko vokiečių kompozi
toriaus Carl Maria von We- 
ber operą Der Freischuetz. 
Spektakliai Įvyko š. m. ko
vo mėn. 6, 7 ir 13 dienomis 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, Chica
goje.

- □BuUufeĘ

NAUJOS KNYGOS

ISPANŲ AMERIKOS NAUJOSIOS POEZIJOS ANTOLOGIJA

ATOGRĄŽŲ SAULĖ

• ATOGRĄŽŲ SAULĖ. 
Ispanų Amerikos naujosios 
poezijos antologija. Sudarė J 
ir išvertė Povilas Gaučys. į 
Redagavo Stasys Goštau-; 
tas. Aplankas Vytauto O. 
Virkau. Kalbą žiūrėjo Pra
nas Razminas. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica- • 
goję. Išleido Rūta, Chica
goje. 588 psl. Antologijoje 
s p a usdinami Argentinos, į 
Bolivijos, Čilės, Dominiko- i 
nų respublikos, Ekvadoro, j 
Gvatemalos, Hondūro, Ko- • 
lumbijos, Kosta Rika, Ku- ; 
bos, Meksikos, Nikaragva, 
Panamos, Paragvajaus, Pe- Į 
ru, Portoriko, Salvadoro, I 
Uragvajans ir Venecuelos 
poetų kūriniai.

A. P. BAGDUONS

GYVĘNIMS- 
NAJUKAA

NABSULAUKI 
KYTASKŪRIS 

AKUOTI 
AGZAMINAA 

DRAUGYSTI 
SPARNAA 

PASKUTtNII KELIUONI 
SUDOŽUSI SVAJUONI 

KAPČIUS 
SŪDNA OYNA 

PASKUTINIS PABUČEVIMS 
ŽVILGSNIS ATGAL 

PRAKEIKĖMS 
PASVEIKINIMS

• A. P. Bagduons. GYVE- 
NIMS NAJUKAA. žemai
tiški apsakymaa. 190 psl. 
Kaina 6 dol. Knygą išleido 
Kražyškių sambūris, 2440 
West 69 St., Chicago, III. 
60629. Knygoje yra dvylika 
žemaitiška tarme parašytų 
apsakymų.

ANTANAS JUODVALKIS

Der Freischuetz pavadi
nimą vieni lietuviškai ver
čia "Taiklusis šaulys”, kiti
— "Laisvasis šaulys”. Pa
gal libreto turinį geriau gal 
tiktų pirmasis vertimo pa
vadinimas, o pagal žodinį
— antrasis. Opera susideda 
iš trių veiksmų, 5 paveikslų 
ir tęsiasi tris su puse va
landos.

Pirmas veiksmas

Šios operos turinys nėra 
sudėtingas. Medžiotojai var. 
žosi dėl taikilialaus šaulio 
vardo. Profesionalas šau
lys, jaunas miškininkas 
(Stefan Wicik) pralaimi 
rungtynes prieš turtingą 
kaimietį Kilianą (Julius 
Saurimas) ir jam gresia ne
malonios pasekmės — pra
rasti vyr. miškininko Kū
no (Bernardas Prapuolenis) 
dukters Agnės (Dana Stan- 
kaitytė) ranką. Lemiamos 
rungtynės turi įvykti Bohe
mijos princo Ottokaro (Al
girdas Brazis) akivaizdoje. 
Miškininkas Kasparas (Jo
nas Vaznelis) pataria kreip
tis į demoną — juodąjį me
džiotoją Zamilį (Jonas Ke- 
lečius) ir prašyti jo pagal
bos. Demonui padedant, pir
mos šešios kulkos pataiko į 
taikinį, o septintoji pakrei
piamą į demono nurodytą 
vietą. Maksas sutinka su 
Kasparo siūlymu susitikti 
Vilko raiste, kur burtų pa
galba, bus gauti užburti šo
viniai.

Antras veiksmas

Pirmoje scenoje Kūno 
namuose Agnė kalbasi su 
seserėčia Onele (Audronė 
Gaižiūnienė) apie šaudymą 
ir įvykstančias nelaimes. 
Atsiradęs Maksas pasisako 
einąs į Vilko raistą, bet nu
tyli tikslą.

Antroje scenoje paslap
tingoje ir baugioje vietoje, 
Vilko raiste, Kasparas pa
žada savo sielą demonui Za- 
miliui už užburtas kulkas. 
Stebint Maksui, Kasparas 
daro burtus. Blykčioja žai
bai, girdisi neįprasti garsai, 
prieblandoje ir migloje vos 
įžiūrimi, dvasių ar žvėrių 
pavidalai.

Trečias veiksmas

Grįžtama į Agnės namus. 
Agnė apsirengusi nuotakos 
rūbais laukia sužadėtinio 
Makso ir svajoja apie greit 
įvykstančias vestuves, nors 
baiminasi dėl blogų sapnų. 
Onelė ramina ir guodžia Ag
nę. Atėjusios pamergės dai
nuoja vestuvinę dainą (tik
ras deimančiukas).

Antroje scenoje princo 
Ottkaro stovykla. Skamba 

puikios dainos. Princas įsa
ko Maksui šauti paskutinį 
šūvį į medyje tupintį balan
dį. Demono nukreiptas sep
tintasis šūvis pataiko į Kas
parą ir jį mirtinai sužeidžia. 
Princas įsako Kasparo kūną 
įmesti į raistą, o Maksui už
draudžia vestuves ir nutaria 
ištremti iš krašto. čia pa
sirodo atsiskyrėlis Eremi
tas (Bronius Mačiukevi
čius) su kryžiumi rankoje 
ir įspėja princą, kad keršy
ti gali tik Dangus. Princas 
pakeičia sprendimą ir visi 
džiaugiamiesi didingai dai
nuoja.

Tai toks būtų labai su
trauktas šios operos turi
nys. Lietuviij operos pažiba
— choras, pasirodo pirma
me veiksme ir paskutinėje 
scenoje. Solistai, kaip D. 
Stankaitytė, A. Gaižiūnie- 
na, St. Wicikas ir J. Vazne
lis turėjo progos išsiskleisti 
solo arijomis, duetais ir ter
cetais. Visi skambėjo pui
kiai ir ne vieną kartą pub
lika pertraukė šiltais ploji
mais. Trumpesniuose vaid
menyse gražiai pasirodė Al
girdas Brazis, Julius Savri- 
mas, Bernardas Prapuole
nis, Bronius Mačiukevičius. 
Atskirai paminėtinos ketu
rios pamergės — Gražina 
Stauskienė, Aldona Bunti- 
naitė, Rūta Pakštaitė ir Eg
lė Rūkštelytė.

šioje operoje choras tu
rėjo mažiau pasirodymų, 
bet savo paskirtį atliko be 
priekaištų. Ir toliau choras 
užima raktinę poziciją ir 
yra Lietuviij operos stipry
bė.

šioje operoje girdėjome 
ne vien dainuojant, kaip 
įprasta operose, bet kalban
tis žmogiškais balsais. 
Techniškai gerai pastatyta 
antro veiksmo antra scena
— burtai Vilko raiste. Slen
kanti migla, atitinkamų 
šviesų fone, sudarė tikro
višką vaizdą, o Vaznelio ma- 
gika ir šauksmas bei de
mono atsiliepimas, pagau
gais nueidavo per nugarą. 
Patamsyje daugiau jaučia
mos, kaip matomos būtybės, 
suteikė šiai scenai baugu
mo ir mistiškumo, čia nie
kas nedainavo ir beveik ne
kalbėjo. Jei baleto įvedimas 
operai suteikė gyvumo ir 
žiūrovus pradžiugino, tai to 
negąlima pasakyti apie bur
tų sceną, kuri, nors ir gerai 
techniškai atlikta, nenutei
kė žiūrovų, o vargšas St. 
Wicikas turėjo tenkintis 
tik nepavydėtino stebėtojo 
vaidmeniu. Solistą Joną 
Vaznelį mieliau matytumė
me traukiantį arijas, kaip 
užsiimantį burti? magika. 
Tą galėtų atlikti ir mažes
nį balsą turintis aktorius. 
Jonas Vaznelis ir čia pasi-

Vienas iš Alfonso Dargio kūrinių, kuris bus išstatytas jo 
darbų parodoje Detroite kovo 20-21 d. d. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros Centre. Parodos atidarymas 7 vai. vak. Dalyvaus 
pats dailininkas Alfonsas Dargis ir šių metų literatūros premi
jos laureatas rašytojas Jurgis Jankus iš Rochester, N. Y. Parodą 
globoja LB Detroito apyl. valdyba.

rodė puikiai, o jo balsas 
šiurpiai aidėjo raiste, ku
riame buvo pilna įvairių 
dvasių bei kaukų.

Kompozitorius Weberis 
yra tipiškas vokiečių ro
mantinės muzikos ir vokiš
ko charakterio įkūnytojas. 
Jo muzika yra gyva ir nuo
taikinga. Solistams sudary
tos progos pasirodyti ilges
nėse arijose solo, duetuose 
ir net tercetuose.

Pirmąjį ir trečiąjį spek
taklį dirigavo maestro Al
vydas Vasaitis, o antrajame 
•— sėkmingai debiutavo 
pats jauniausias muzikas 
Arūnas Kaminskas. Arūnas 
Kaminskas yra muzikos 
mokslus baigęs Illinois uni
versitete. Su Lietuvių opera 
dirba nuo 1977 m. kaip 
ako mpaniatorius. Arūnas 
Kaminskas yra muzikas iš 
pašaukimo ir savo gyveni
mo karjerą žada skirti mu
zikinei'veiklai.

Po sėkmingo dirigento 
debiuto sekmadienio (III. 
7) spektaklyje, pasikalbėji
me su Petru Petručiu, per
duotu per Margučio radiją 
(III. 8), A. Kaminskas pa
žymėjo kalbų reikšmę diri
gentui, ypač labai teigiamai 
vertino lietuvių kalbos mo
kėjimą. Dirigentas turėtų 
mokėti kelias kalbas; vo
kiečių, italų ir prancūzų. 
Svetimoms kalboms išmok
ti labai palengvina geras 
lietuvių kalbos mokėjimas. 
Džiaugėsi Lietuvių operos 
pastatymais ir didžiavosi, 
kad gali pirsidėti prie pa
statymų. Arūnas Kamins
kas pirmuosius muzikinius 
žingsnius pradėjo Tėviškės 
parapijoje, o pirmąsias pa
mokas gavo muziko Antano 
Nako studijoje. Arūno Ka
minsko asmenyje sulaukė
me rimto muziko ir dirigen
to, teikiančio vilties toli
mesnei lietuvių muzikinei 
veiklai.

Abu dirigentai — Alvy

das Vasaitis ir Arūnas Ka
minskas yra jauni ir rodo 
didelį entuziazmą lietuvių 
operai. Jų įnašas yra labai 
svarus ir reikšmingas lietu
vių muzikinei veiklai.

Opera Der Freischuetz 
praėjo dideliame pasiseki
me, nors lietuviškoji publi
ka nebepajėgė sausakimšai 
užpildyti salės ir viena kita 
kėdė liko tuščia.

Visas pastatymas ir sce
nos sutvarkymas atliktas 
profesionališkai. Solistai ir 
choras savo paskirtį atliko 
aukštame lygyje, pagal su
kurtą libretą ir muziką. Lib
retas nesudaro vientisos 
įvykių eigos ir žiūrovai pa
sigedo gyvesnio veiksmo, 
šių metų pastatymas įvyko 
neįprastai anksti, palyginus 
su praėjusių metų vėlyvais 
birželio men, spektakliais. 
Dažniausiai pastatymų lai
ką nulemia salė ir orkestras, 
kada pavyksta tuodu reika
lus suderinti. Operos meno 
vadovai, solistai ir choris
tai parodė didelę ištvermę 
ir pasišventimą pastatyda
mi lietuvių kalboje kompo
zitoriaus Weberio Der Frei
schuetz operą. Sunku su
skaičiuoti paaukotų laisva
laikio valandtj skaičių ir pa
rodytą ištvermę.

Jau 26-tas pastatymas iš
vydo rampos šviesą ir pra
džiugino lietuvių širdis. Ma
lonu pasidžiaugti dideliu 
talkininkų ir rėmėjų-mece- 
natų skaičiumi. Kol bus to- ' 
kių ryžtingų vadovų, dainą 
mylinčių choristų ir mece
natų, lietuviškoji opera ir 
toliau džiugins ne vieną lie
tuvį.

Pasibaigus operai, publi
ka kelis kartus iškvietė vi
sus operos dalyvius ir bu
vo įteikta puokštės puikių 
rožių.

Dail. A. Korsakąitės-Sut- 
kuvienės patraukliai pa
ruošta programa, liks dau- 

(Nukelta į 6 psl.)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

įspūdingas Užgavėnių karnavalas
Užgavėnių karnavalas yra 

vienas iš Toronto Lietuvių 
Namų didesnių renginių, 
kuriame dalyvauja Toronto 
lietuvių organizacijos ir 
gautas pelnas joms paskirs
tomas. šiais metais šis tra
dicinis renginys įvyko To
ronto Lietuvių Namuose va
sario mėn. 20 d., šeštadie
nį, kuriame dalyvavo 15 or
ganizacijų. šios organizaci
jos buvo parengę paviljo
nus ir atliko meninę progra
mą. Karnavalą sudarė trys 
pagrindiniai renginiai: jau
nimo popietė, kaukių vaka
ras ir meno darbų paroda.

JAUNIMO POPIETĖ bu
vo specialiai rengiama mūsų 
mažiesiems ir jų tėveliams, 
kuri vyko nuo 2 iki 5 vai. p. 
p. šioje dalyje dalyvavo per 
300 svečių, kurių pusę suda
rė mūsų priaugantis jau
nimas. Popietė vyko Min
daugo ir Mortos salėse, ku
rios buvo išpuoštos gražio
mis vėliavomis ir kitais pa
puošalais. čia jaunimas ir 
jų tėveliai vaišinosi Užga
vėnių skanumynais, pyra
gais ir gėrimais. Gedimino 
menėje ir Mindaugo salės 
balkonuose buvo įrengę pa
viljonus šios organizacijos: 
LN moterų ir vyrų būreliai, 
šokių ansambliai "Ginta
ras” ir "Atžalynas”, me
džiotojų klubas "Tauras”, 
Toronto filatelistai, skautai, 
ateitininkai, teatras "Aitva
ras”, Maironio mokykla ir 
Toronto pensininkai. Kiek
vienas paviljonas savo sta
lus buvo papuošęs tauti
niais rodiniais: lietuviškos 
lėlės, rankšluosčiai, staltie
sės, tautinės juostos, ginta
ro dirbiniai ir kiti įvairūs 
rankdarbiai, čia buvo įreng
tos kavinės, seklyčios, ku
riuos paviljonų patarnauto
jai svečius aprūpino lietu
viškais pyragaičiais, kavu
te ir kitais gėrimais. Ypač 
mūsų mažieji labai jaudi
nosi, bėgiojo tarp paviljonų 
su savo tėveliais, kurie tuš
tino savo pinigines, kad jų 
norus patenkintų, čia vyko 
ii’ įvairios organizacijų lo
terijos, kuriose mūsų ma
žieji bandė savo laimę.

OPERA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

geliui gražiu prisiminimu 
apie šią operą.

Lietuvių operos valdybą 
sudaro: pirm. Vytautas Ra- 
džius, vicepirm. — Vaclo
vas Momkus, Jurgis Vidžiū
nas ir Rūta Graužinienė, se
kretorė — Valerija Grauži
nienė, iždininkas — Algir
das Putrius, asistentė — 
Evelyna Oželienė, valdybos 
nariai — Eglė Rūkštelytė 
ir Jonas Žukauskas.

Linkime nepavargti ir iš
tesėti dar daug metų.

Užgavėnių karnavalą ofi
cialiai atidarė Lietuvių Na
mų valdybos narys J. Vara
navičius 3 vai. p. p., pradė
damas jaunimo popietės 
meninę programą, kurios 
pranešėja pakvietė "Vil
niaus” karalaitę Rasą Rim
kutę. Uždangai atsiskleidus, 
svečius sutiko scenoje 
"snaigės ir nykštukai”, Ne- 
kalto. Prasidėjimo seselių 
vadovaujamojo vaikų dar
želio auklėtiniai, kurie savo 
dainelėmis, deklamacijomis 
ir vaidyba žavėjo žiūrovus 
ir jų pastangas publika pa
lydėjo audringais plojimais. 
Maironio šeštadieninės mo
kyklos 53 mokinių choras, 
vadovaujamas muz. D. Vis- 
kontienės, pritariant D. 
Pargauskaitės akordeonui, 
darniai padainavo "Sidabro 
medis”, "Gegutė”, ir ”Šal- 
tyšius”. Nuskambėjus mo
kinių choro išpildytų dainų 
garsams, salės centre pasi-

Vyrų choras "Aras” su savo vadovu muz. V. Verikaičiu, 
pasipuošę arabų šeikų apranga, dainuoja kaukių vakare.

rodė ''Atžalyno” šokėjų jau
nių grupė, nuo 6 iki 8 metų 
amžiaus, vadovaujama I. 
Poškutės, kuri darniai sušo
ko "Jaunimėlis”. Antroji 
jaunių grupė nuo 8 iki 12 
metų, vadovaujama V. Ja- 
vaitės, dar vikriau pašoko 
"Trejetukai", ir "Suktinis”. 
Scenoje vėl pasirodė vaikų 
darželio auklėtiniai, vado
vaujami seselės Brizgytės, 
kurie čia deklamavo, daina-

aplankė ir jų vertintojų ko
misija: A. Simanavičius, 
OFM, dail. E. Docienė ir 
dail. J. Dagys. Paviljonai 
buvo vertinami pagal jų ori-

vo ir vaikiškai vaidino. Pro
gramą užbaigė L. Kamins
kienės vadovaujama "Gin
taro” jaunių grupė, nuo 7 
iki 11 metų amžiaus, gyvai

"Gintaro” ansamblio dainininkės dainuoja kaukių vakaro 
programoje. Iš kairės — L. Karosaitė, S. Strimaitytė, R. Verby- 
laitė, R. Kaknevičiūtė, Z. Silininkaitė, R. Meiklejohn, D. Bara- 
kauskaitė, A. Paliulytė, B. Abromaitytė, D. Čepaitė ir solistas 
R. Paulionis.

Kaukių vakaro dalyvių "braškių” jaunimo grupė, laimė
jusi pirmą premiją už maskaradinę aprangą. Iš kairės sėdi: A. 
Pacevičius, M; Yčas, S. Saplienė, E. Birgiolas; viršuje — L. Pa- 
cevičienė, R. Yčienė, V. Senkuvienė, R. Saplys, A. Senkus, Bir- 
giolienė. Visos nuotraukos — V. Bubelio

sušokus "Mergaičių šokis" 
ir "Suktinis”.

Programa užtruko vieną 
valandą, kurią atliko 135 
mūsų jauniausieji, nuo 3 iki 
12 metų amžiaus daininin
kai, šokėjai ir deklamato
riai. šios programos paren
gimu rūpinosi LN visuome
nės veiklos komiteto vice
pirm. Aldona Jankaitienė.

Po programos, publika vėl 
grįžo į paviljonus, kuriuos 

ginalumą, lietuviškumą, ės- 
tetiškumą ir pastangas. Bu
vo pripažinta pirma vieta — 
Toronto lietuvių senjorų 
klubui, antra — Toronto fi
latelistams ir trečia —- LN 
vyrų būreliui.

KAUKIŲ VAKARAS vy
ko nuo 7 vai. vak. iki 1 vai. 
ryto. Mindaugo ir Mortos 
salėse. Tai suaugusiems 
skirtas vakaras, kuriame 
dalyvavo per 400 svečių ir 
150 meninės programos da
lyvių. Programą pradėjo 
LN visuomeninės veiklos 
komiteto pirm. S. Kuzmas, 
pagrindinis šios šventės 
rengėjas, pakvietęs V. Kup- 
revičiūtę šios dalies prane
šėja. Atsiskleidus scenos 
uždangai, St. Kairio muzi
kinio vieneto penkios kank
lininkės, vadovaujamos G. 
šaltimiraitės, atliko lietuvių 
liaudies dainų popurį. "Gin
taro” šokėjų grupė, vado
vaujama R. Karasiejienės, 
salės centre profesionališkai 
pašoko keletą tautinių šo-
kių, kuriuos papildė G. 
Paulionienės vadovaujamas 
mergaičių choras su solistu 
R. Paulioniu, išpildę pora, 
nuotaikingų darniai nu
skambėjusiu dainų. "Volun
gės" mišrus choras, pasi
puošęs "bitelių" rūbais, va
dovaujamas "bičių” motinė
lės muz. D. Viskantienės, 
ako mpanuojant darbščiai 
"bitelei” S. Freimanienei, 
praturtino programą trimis 
liaudies dainelėmis, kurių 
išpildymas pasižymėjo švel
numu ir lyriškumu. Salėje 
vėl pasirodė šokėjai. Tai 
"Atžalyno” grupė, vadovau
jama S. Martinkutės, kuri 
pašoko du liaudies šokius.
Koncertą užbaigė vyrų cho
ras "Aras” didingai skam
bančiomis dainomis, vado
vaujamas muz. V. Verikai- 
čio, akompanuojant muz. 

D. Viskontienei. Choro di
dingumą išryškino arabų 
šeichų apranga, kurie Gedi
mino menėje pardavinėjo 
svečiams savo specialiai pa
gamintą "alyvą”. Apskritai, 
meninė programa, užtruku
si ilgiau kaip valandą, buvo 
įdomi, aukštos kokybės ir 
kiekvienas pasirodymas bu
vo palydėtas dalyvių aud
ringais plojimais.

Po programos vyko nuo
taikingi šokiai, svečiai vai
šinosi Užgavėnių blynais, 
bulvinėmis dešrelėmis ir ki
tais tradiciniais valgių pa
tiekalais, nepamiršdami ir 
baro skanių gėrimų. Vyko 
ir loterija, kurios laimi
kius sudėjo karnavale da
lyvaujančios organizacijos. 
Vakaras buvo linksmas, 
nuotaikingas, spalvingas 
maskaradiniais rūbais ir 
kaukėmis. Visi gėrėjosi 
"braškių” penkių porų jau
nimo grupe, kuri laimėjo 
$100 pirmą premiją ir ją 
padovanojo Nekalto Prasi
dėjimo seselių vaikų darže
liui. Antra premija paskir
ta "Volungės” chorui "už 
"bičių” aprangą. Trečią pre
miją $50 laimėjo "Jūratė ir 
Kastytis" — Vytas ir Aud
ronė Siminkevičiai, kurie ją 
padovanojo Nekalto Prasi
dėjimo seselių vaikų darže
liui. Ketvirta ir penkta pre
mijos po $25 buvo paskirtos 
R. Drešeriui už "Franken- 
stein” aprangą ir Ramin- 
tai-Will Halinams už "alaus 
bonkas”.

MENO DARBŲ PARO
DA vyko Vytauto D. salėje, 
kurios paruošos darbais rū
pinosi LN visuomeninės 
veiklos komiteto vicepirm. 
A. Jankaitienė. Tai pirmą 
kartą buvo surengta tokio 
pobūdžio meno darbų paro
da Toronte, kurioje dalyva
vo 13 jaunųjų ir vyresniųjų 
menininkų. Parodą apankė 
per 200 meno gerbėjų, ku
rie susipažino su mūsų me
nininkais ir jų įvairiais ta
pybos, keramikos, medžio 
skulptūros ir kitais darbais. 
Buvo išstatyta per 100 įvai
rių meno darbų rodinių. Ją 
aprašyti ir įvertinti reiktų 
atskiro rašinio, ir tikiuos, 
kad tai padarys torontiškiai 
meno žinovai.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

DIE REPAIRMEN
A Nationol feoder m the monufadure 
of auoiity lools. d»es, meloi slomomgs 
and nationollv distributed consumer 
oroducts has immediate opening for 
Die Repoirmen on both shifts. Apgh- 
conls mušt have knowiedge of Oe 
repair wilh a minimum of 2 vears 
expenence reavired. Excetfent eorn- 
ings, fringe benefils, sleodv empiov- 
ment ond ampie overlime. Appiv m 
oerson at the Personnef Oftte of 
Modem Tooi & 0«e Co 700 Uverpoof 
Or. (off Groflon Rd.) Valiev Crtv OH 
(n*ar Brunswick)

(9-13)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to work and live in a small congenial 
community and hospital near Dalias,

DIRECTOR OF NURS1NG SERVICE 
with masters degree in psychiatrics 

also 
REGISTERED NURSE 

for general psychiatric and medical/ 
surgica) geriatrics. .

Compėtitive salary & fringe benefitš. 
Mušt be eligiable for licensing in 

Tėxas.
Apply call or write to: 

TERRELL STATĖ HOSPITAL 
P. O. Bok 70, Terrell, Texas 75160 

214/563-6452. Ext. 332 — APP/EEO 
(6-13)
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Sovietinis komunizmas
subankrutavo DR. ANTANAS BUTKUS

Kas perskaitė A. Solženicy
no ir Talboto pasisakymus 
apie sovietinį komunizmą 
(žiūr. jų vertimus Dirvos 6-10 
nr.), tas greičiausiai sutiks, 
kad panašių straipsnių apie 
Sov. Sąjungą vargu ar ir su ži
buriu būtume suradę didžio
joje Vakarų spaudoje taip va
dinamos detantės metu. Pa
dėtis žymiai pasikeitė po Sov. 
Rusijos įsiveržimo Afganista- 
nan ir ypatingai dėl dabarti
nių įvykių Lenkijoje. Tylos są 
mokslo uždangoje dabartiniu 
laiku atsirado labai didelis ply 
šys. Pasaulio akys pagaliau 
pradeda atsiverti, o Vakarų 
valstybes vairuojantys asme
nys tinkamiau pradeda supras 
ti Rusijos tikrąsias užmačias, 
nes ir jie pajuto Sovietų tiesio
ginę grėsmę Vakarų pasauliui 
Tad ir didžioji Vakarų spauda 
tais klausimais pradeda dau
giau domėtis ir savo skaityto
jus tiksliau informuoti. Solže
nicyno ir Talboto straipsniai 
tą aiškiai parodo. Pastarieji 
įdomūs dar ir dėlto, kad pir
masis parašytas ruso disiden
to, o antrasis - amerikono žur
nalisto. Vienok jie abu sovie
tinį komunizmą gerai pažįsta.

Aleksandras Solženicynas 
sovietinį komunizmą gerai pa
žįsta iš vidaus. Jis toje sant
varkoje išgyveno ilgus metus, 
pats nuo jos stipriai nukentėjo 
ir kitų išgyventas kančias ge
rai pažino, jas nuodugniai iš
studijuodamas. Tą aiškiai 
liudija jo monumentalūs raš
tai, vieši pasisakymai, asme
ninio gyvenimo būdas ir išstoji 
mas į atvirą kovą prieš komu
nistinę priespaudą. Todėl jis, 
kaip ir daugelis kitų Sov. Ru
sijos pavergtų tautų atstovų, 
dar ir šiandien negali suprasti 
bei suvirškinti daugelio Vaka
rų pasaulio valstybių vairuo
tojų, jų tarptautinės politikos 
formuluotojų bei to politikos 
publicistų naivaus elgesio ir 
laikysenos S. Rusijos atžvilgiu.

Jau 40-tą kartą, tvirtina Sol 
ženicynas, Vakarų pasaulis 
ignoravo Sov. Rusijos užma
čias bei grobuoniškus tikslus, 
jų nesuprato, ar klaidingai in
terpretuodami, patys save ir 
kitus klaidino. Teisingai jis 
tvirtina, kad iki šiol dar nie
kur nepavyko nuversti valdžią 
užėmusios komunistų partijos. 
Sovietams taip gerai sekasi sa
vo hegemoniją plėsti tik dėl 
to, kad Vakarų kraštuose vis 
atsiranda sovietams palankių 
parsidavėlių, kurie už juos tai 
įvykdo, o Vakarų pasaulis pro 
testo ženklan veik piršto nepa
judina.

Prieš karo stovio įvedimą 
Lenkijoje daugelis Vakaruose 
tvirtino, kad Kremlius nedrįs 
savo pačių jėga užimti Lenki
jos, nes pabijos lenkų kariuo
menės pasipriešinimo. Tas 
samprotavimas buvo grindžia
mas dėl Lenkijos piliečių tau
tinio vienalytiškumo, jų gilaus 
tautinio-katalikiškumo ir ais
tringo laisvės troškimo; Deja, 
ir Lenkijoje, kaip ir kitur, at
sirado pakankamas skaičius 
‘savanorių’ Kremliaus direkty
vas įgyvendinti, kaip tvirtina

Solženicynas. Siame teigime 
; Solženicynas gal ir nėra vi- 
į siškai teisus. Tiesa, karo sto- 
I vio paskelbimas ir jo vykdy

mas buvo pavestas lenkų ko- 
> munistinei vyriausybei ir jų iš 

skirtinai ‘patikimiems’ kariuo
menės daliniams. Tačiau sun 
ku patikėti, kad Lenkijos ko
munistinė valdžia su savo ‘pa
tikėtiniais’ ten galėtų išsilaiky
ti be ‘didžiojo brolio’ pagalbos 
ir ar jie tą karo stovį būtų pa
skelbę, jei nebijotų Kremliaus. 
Lenkų vyriausybė, kaip ir kiti 
Sovietų satelitai, aiškiai žino, 
kokio likimo jie susilauktų, jei 
nepaklausytų Kremliaus įsa
kymų. Salia to, dar gerokai 
prieš karo stovio įvedimą, bu
vo aiškūs duomenys, rodą so- 

, vietų kėslus sulikviduoti Soli
darumo uniją Lenkijoje. Ru
sai tik laukė progos. Tiesa, rei
kėjo ir laiko ‘įtikinti ir paruoš
ti’ satelitinę Lenkijos vyriau
sybę karo stovio paskelbimui 
ir jo įvykdymui, t

Amerikietis žurnalistas Stro- 
be Talbot analizuoja Sov. Ru
sijos komunistinę sistemą iš is
torinės perspektyvos. Jis, kaip 
ir Solženicynas teigia, kad so
vietinis komunizmas yra pa
vojingas Vakarų pasauliui. 
Tačiau, priešingai A. Solženi-

SOVIETINE IMPERIJA BRAŠKA... ŽMONES

NEBETIKI 'SOVIETINIU ROJUMI’

cynui, S. Talbot gana įtikinan
čiai įrodinėja, kad ir pati Sov. 
Rusijos sistema yra dideliame 
pavojuje subyrėti. Sį teigimą 
jis paremia daugiau iš socio- 
ekonominės-materialinės pu
sės. Gi Solženicyno teigimai iš 
plaukia iš idėjinio-ideologinio 
taško. Abiejų teigimų pavir
šutiniškame priešingume tad 
daugiau slypi semantinė ter
minologija, o ne esmė.

Nemanyčiau, kad ir Solže
nicynas tiki, jog Markso-Eng 
gelso skelbtoji komunistinė ide
ologija tebėra tokia pat, kokia 
ji praktikoje išsirutuliavo Sov. 
Rusijoje iki šios dienos. S. Tal
bot, pasiremdamas duomeni
mis ir daugelio Kremliaus gy
venimo stebėtojų-specialistų 
tvirtinimais, aiškiai rodo, kad 
sovietinė ideologija subankru
tavo, nes ji nepajėgia išpildyti 
svarbiausių įsipareigojimų — 
socio-ekonominiai aprūpinti 
savų piliečių. Dar daugiau, 
sovietinė ideologija šiandien 
visiškai sutampa su komunis
tinės ekonomijos sistema. Gi 
viena ir kita yra bankrote. 
Dėl tokio didelio socio-ekono 
minio bankroto komunistinė 
doktrina nustojo populiarumo 
ir Kremliaus vadams tenka 
griebtis teroro priemonių ją 
jėga išlaikyti.

Sovietinis komunizmas su
bankrutavo, nes jis užgniau
žia viską, kas yra gero žmogu
je, išaukštindamas jo neigia
mas ypatybes. Teoretiniam 
abstraktui ir klaidingam ger

būvio supratimui komunistinė 
sistema paaukoja žmogaus 
vaizduotę, iniciatyvą ir jo na
tūralų polinkį pagerinti savo 
būvį. To rezultate jis išauklė- 
ja visuomenę, kuri pražūtin
gai laviruoja tarp prieštarau
jančių ydų: kolektyvinio pra
žūtingumo iš vienos pusės, ir 
tinginystės, fanatiškumo, ci
nizmo, dogmatiškumo, vergiš
ko pataikavimo ir prievarta
vimo - iš kitos.

Abiejų autorių nuomonės 
sutampa, kad sovietiniam ko
munizme slepiasi priešiškos jė
gos, su guriomis susidoroti so
vietinis rėžimas turi imtis 
griežtų priemonių, kad susi
tvarkytų su ‘sovietiniu rojumi’ 
nebetfkinčia Rusijos liaudimi. 
Kita abiejų autorių taikli pas
taba yra teigimas, kad dėl tų 
komunistinės sistemos priešiš
kų jėgų, Kremliui taip sunkiai 
sekasi mėginimai sovietinį ko
munistini modelį persodinti į 
kitus kraštus.

Kadangi Solženicynas asme
niškai patyrė sovietinės sant
varkos žiaurumą, gal dėl to jis 
yra žymiai pesimistiškesnis, 
pranašaudamas sovietinės he
gemonijos išsiplėtimą, bei 
Vakarų valstybių pražūtį. 
TIME korespondentas taip 

pat sutinka, kad komunistinė 
sistema yra tikrai pavojinga 
vakarams, bet tuo pačiu metu 
jis įtikinamai įrodinėja, kad ir 
toji sovietų komunistinė siste
ma gali pati subyrėti. Vienas 
iš stipriausių argumentų - tai 
aiškus sovietinės ekonomijos su 
bankrotavimas ir dideli eko
nominiai trūkumai, kuriuos 
atsverti ir piliečius sukontro
liuoti reikia panaudoti žiaurią 
prievartą. Šios prievartos pa
galba komunistinė sistema te
besilaiko Rusijoje. Tačiau šių 
dienų įvykiai Lenkijoje aiškiai 
parodė, kad komunistinė sis
tema, nepajėgdama minima
liai aprūpinti lenkų tautos eko 
nominėm būtinybėm, ją smar 
kiai apvylė. Teko paskelbti 
karo stovį prieš savus piliečius! 
Prieš 65 metus, neva Markso- 
Engelso teoretiniu komunisti
nės ideologijos pagrindu, buvo 
įkurta sovietinė valstybė Ru
sijoje. Teisingai pastebi Tal
bot, kad Markso paskelbta 
‘klasių kovos idėja’ Leninui 
suteikė progą atpažinti ‘ideo
loginius priešus’ ir juos, kaip 
‘liaudies priešus’ sunaikinti. 
To pasėkoje įsigalėjo valdan
tysis elitas, uzurpavęs valdžios 
monopoli ir ji iš rankų į rankas 
perleisdamas tik savajam eli
tui.

Priešingai Solženicyno tvir
tinimui, kad sovietinė ideolo
gija tebėra gyva, norėtume 
sutikti su Harvardo Universi
teto istoriku E. Keenan, kuris 
tvirtina, kad Sovietų imperi-

joje paplitusi demoralizacija, 
cinizme palaidojo sovietinę 
ideologiją. Iš kitos pusės, eko
nominis skurdas ir nedatekliai 
geriau padeda sukontroliuoti 
piliečius, kurių pagrindinis rū 
pestis ir užsiėmimas — tai iš- 
stovėjimas ilgose eilėse, kad 
galėtų nusipirkti būtiniausių 
prekių. Naujai sukurta sovie
tinė buržuazija tebėra lojali nių reikalų tarybos centru Phi- 
komunistinei sistemai, nes 
kitokios jų daugumas nėra 
matęs. Tačiau ir toje uždan
goje atsiranda plyšių, nes da
bartinės susižinojimo priemo
nės suteikia ir. Rusijos gilumų 
gyventojams tikresni suprati
mą bei palyginimą tarp taria
mo ‘komunistinio rojaus’ ir ta
riamo‘piliečių skurdo’ kapita
listiniuose kraštuose. Tik ak
las ar kurčias gal dar tiki to
kiai propagandai.

Nuožmus žiaurumas išugdė 
instituciniai užgniaužtą visuo- 
mę Rusijoje. Sovietams elito 
kultas ir vergija yra neatski
riamos priemonės išlaikyti val
džią savo rankose. Lenkijoje 
toji valdžia stipriai subraškėjo. 
Jos dabartiniu įvykių raidos 
bei galutinių išdavų dar neži
nome, tąčiau tenka sutikti su 
Solženicynu, kad Europos vak 
tybių laikysena Lenkijos at
žvilgiu yra ne tik nemorali, 
bet ir rizikingai pražūtinga jų 
pačių egzistencijai.

Sovietinė ideologija dar te
betriumfuoja vien tik dėl Va
karų pasaulio silpnybių, tei
gia Solženicynas. Liūdni pra
eities derybų rezultatai su ko
munistais aiškiai parodo, ko
kios beprasmiškos yra tokios 
derybos. Stebūklų netenka 
laukti ir toliau. Sovietai ir to
liau sieks sunaikinti pasaulį ir 
gardžiuotis jų krauju, teigia 
Solženicynas, pats tą jų terorą 
pakėlęs ant savo pečių.

Solženičynas giliai išgyvena 
Vakarų pasaulio dvasinį su
menkėjimą bei per didelį su
materialėjimą, įspėdamas, jog 
toje būklėje pasaulis ilgai išsi
laikyti nepajėgs. Vakarų vals
tybės, dėl savo pačių gyvybi
nių interesų, turėtų teikti pa
vergtiesiems pagalbą, nes 
kitaip Vakarai patys žengs 
pražūtin, įspėja Solženicynas.

Didele sparta riedą pasau
liniai jvykiai neabejotinai rei
kalauja ir mūsų didesnio bud- 

rūmo ir efektingesnės visuo
meninės veiklos. Tiesa, ligšio
linės JAV lietuvių pastangos 
neabejotinai daug prisidėjo 
prie tikrųjų Sovietų kėslų išaiš
kinimo.

Labai stiprią įtaką šioje sri
tyje paskutiniame dešimtme
tyje be abejonės darė JAV LB- 
nės pastangos; su visuome'ni- 

ladelphijoje priešakyje. Tie 
darbai yra žinomi, tad čia jų 
neminėsiu. Išskirtinai tačiau 
norėčiau pasidžiaugti mūsų 
jaunesniųjų veikla, taip pat su 
centrais Philadelphijoje-Wa 
shingtone ir Los Angeles. Mū
sų jaunimas labai sumanus ir 
efektingas. Jis randa naujus 
metodus ir kelius.

Šie metai ir kiti bus dar kri
tiškesni, tad naujų būdų ir ke
lių mums neabejotinai reikia. 
Visų pirma mums reikia visų 
išeivijos lietuvių veiklos konso
lidacijos. Dar daugiau, mums 
reikia ne tik lietuvių bei pa
baltiečių, bet ir visų Sov. Ru
sijos pavergtų kraštų išeivių 
veiklos koordinavimo. Tik pla
čios apimties koordinuotoje 
veikloje efektingiau prisidė
sime prie bendrų pastangų 
įrodyti, kad Vakarų valstybės 
dėl savo pačių gyvybinių inte
resų turi teikti stiprią pagalbą 
pavergtiesiems. Salia to, rei
kia surasti būdus efektingiau 
atremti šiuo metu JAV-se ir 
ypatingai Europoje skleidžia
mus gandus, kad Sov. Rusija - 
one JAV-bės - yra nusiginkla
vimo ir taikos tikrosios čempi- 
jonės. Veiklos koordinacijos, 
žinoma, lengva norėti, tačiau 
tai atsiekti bus nepaprastai 
sunku. Nereikia aiškiaregio 
tai pramatyti. Tačiau gyve
namasis momentas ir mūsų, 
kaip politinių emigrantų, pir
minė pareiga to iš mūsų ne tik 
reikalauja, bet ir uždeda ne- 
atsikalbinėtiną prievolę tai 
įvykdyti. Lietuvių Bendruo
menė JAV-se šįmet švenčia 
trisdešimtmeti savo veiklos. J i 
stovi ant tvirtų konstitucinių 
pagrindų ir savo veikla įrodė, 
kad ji yra pilnai subrendęs ir 
pilnateisis veiksnys Amerikos 
lietuvių tarpe. LB-nės trisde
šimtmečio proga aš norėčiau 
apeliuoti į visus visuomeninių 
reikalų vadovus ir didelį būrį 
jų veiklos talkininkų, kad iš 
naujo nuoširdžiai ir ryžtingai 
siektume tarpveiksninio susi
tarimo. Paskelbkime morato
riumą praeičiai, nebekeikime 
veiklos kelyje pasitaikiusių ne
susipratimų, ar net asmeninių 
įžeidimų, bet ištieskime vieni 
kitiems taikos ranką! Tą sun
kų koordinacijos atstatymo 
darbą prdėkime tuojau, nea
tidėliodami. LB-nės veikloje 

(Nukelta į 8 psl.)
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JIE GIMĖ PIETŲ AMERIKOJE (2)

Jaunimo laiškas Brežnevui
Praeitą savaitę Dirva at

spausdino, šioje straipsnių 
serijoje, Pirmojo Pietų 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Suvažiavimo pasiųstą tele
gramą. Telegramos patvir
tinimą laišku lydėjo plates
nis tekstas, kurio originalas 
buvo pasiųstas Brežnevui, o 
nuorašai išsiuntinėti įvai
riems sovietui ir vakarų pa
saulio aukštiems pareigū- 
nams. Jame rašoma:

1982 metų sausio 23-25 
dienomis Sao Paulo mieste,

Sovietinis 
komunizmas...

(Atkelta iš 7 psl.) 
esame ne tik subrendę bet ir 
pajėgūs, tad turime būti, dėl 
Lietuvos labo, nuolaidūs. Nuo 
širdumu, esu tikras, užkrėsi- 
me ir kitus, nes iš tiesų visi lie
tuviai reikalo esmėje sutaria. 
Susipynę esame tik veiklos me
toduose, kur raidė dažnai už
temdo esmę. Pasitikėjimą vie
ni kitiems atstatysime jei ne iš 
karto, tai palaipsniui. Plates
nio susitarimo galimybėms op 
timizmą kelia pernai LB-nės 
komisijos, vadovaujamos Algi
manto Geeio pakantriai atsiek 
tas susitarimas su ALT’a bend
rai atremontuoti Pasiuntiny
bės rūmus Washingtone. Ant
ras šviesus pragiedrulys — tai 
kun. dr. J. Prunskio pareiški
mas per ‘Tėvynės Garsų’ radi
ją Clevelande, kuriame jis už- 
gyrė LB-nės darbus, tačiau pa 
geidavo, kad ALT’a su JAV 
LB-ne turėtų nuoširdžiau išsi
kalbėti ieškant bendrai veiklai 
sutarimo. Tegu tai būna pir
mieji pozityvūs žingsniai į vi- 
suotinesni sutarimą bendrai 
dirbti, ar bent rodyti pakantą 
ir pritarimą kitų pozityviems 
pasireiškimams. Kartoju, 
skelbkime moratoriumą pra
eities klaidų ieškojime, ir ties- 
kime vieni kitiems brolišką 
ranką!

Kaip minėjau, šie ir keli kiti 
metai tarptautinėje padėtyje 
gali būti labai kritiški, nes 
po Brežnevo nauji vadai 
Kremliuje galės pasirinkti vie
ną iš sekančių dviejų atvejų: 
1. - jie galėtų ir toliau grąsi- 
nimais savo militarine jėga pa 
šaulyje siekti užsienio politikos 
laimėjimų, tuo stengdamiesi 
ir toliau užmaskuoti savo vi
dujinį ekonomini bankrotą, 
arba 2. - Politbiurą gali perim 
ti praktiškiau galvoją naciona
listai, kurie savus resursus ban
dys panaudoti subankrutavu
sios Sovietų ekonomijos atsta
tymui. Toms dviem galimy
bėms pritaria daugelis Krem
liaus politikos stebėtoj ų-specia" 
listų. Kuris kelias bus pasi
rinktas, priklausys nuo Sov. 
Rusijos vidujinių įtampų ir 
nuo laisvojo pasaulio valstybių 
laikysenos.

Tame laikotarpyje lietuvių, 
pabaltiečių ir kitų S. Rusijos 
pavergtų tautų išeiviai, bend
rai veikdami, galėtų daug pri
sidėti prie JAV-bių ir kitų lais
vo pasaulio valstybių politikos 
pakreipimo Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų labui ir jų iš
laisvinimo kryptimi.

JŪRATĖ STATKUTĖ 
DE ROSALES

Brazilijoje, Įvykusiame Pie
tų Amerikos lietuvių kilmės 
jaunimo suvažiavime, buvo 
svarstytas žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių pažei
dimo klausimas Lietuvoje. 
Yra žinomas faktas, kad So
vietų Sąjunga veda atšiau
rią ideologinę kampaniją 
prieš tautiškumą ir religi
ją, slopinant tautinius, de
mokratinius ir religinius 
protestus ir baudžiant tuos, 
kurie drįsta reikšti skirtin
gą nuomonę socialiniais, 
kultūriniais, tautiniais ir 
religiniais ar politiniais 
klausimais taip, kaip jiems 
diktuoja protas ir sąžinė.

Lietuva buvo pirmoji So
vietų - Nacių konspiracijos 
auka, sulaužant visas su 
Lietuva pasirašytas sutar
tis ir galiausiai išplėšiant 
tautos laisvę ir valstybės 
nepriklausomybę gėdinguo
ju slaptu Ribbentropo-Molo- 
tovo aktu. Duotojo žodžio 
laužymas ir agresija yra 
dvi sąvokos, kurios iki šiol 
tiksliausiai charakterizuoja 
Sovietų Sąjungą. Tą patvir
tina vėliausios bangos kra
tų, tardymų ir areštų, aki
vaizdžiai pabrėžiančių, kad 
Sovietų Sąjungos priimti 
baigiamojo Helsinkio Pak
to įsipareigojimai taip pat 
yra jos grubiai pažeidžiami.

Pietų Amerikos lietuvių 
kilmės jaunimas yra giliai 
pasipiktinęs, kad politinių 
kalinių ir žmogaus teisių 
gynėjų eilėse — gynėjų, nu
teistų kalėjimo, priverčia
mojo darbo stovyklų ar spe
cialaus psichiatrinio gydy
mo bausmėmis, yra ir visa 
eilė Lietuvos jaunuolių. 
Tarp kitų: Jonas Bagdonas, 
Arvydas čekanavičiuS', Vol
demaras Karaliūnas, Liutau
ras Kazakevičius, Zita Kirs- 
nauskaitė, A Igirdas Stat- 
kevičius, Zubavičius, Pet
ras Plumpa-Pluira, Vytau
tas Remeika ir kiti. Mes 
esame susipažinę su jų by
lomis, teismų eiga ir mano
me, jog bausmės už laikyse
ną ar veiksmus, kurios ga
rantuoja Sovietų Sąjungos 
konstitucija, daro gėdą So
vietų Sąjungos vyriausybei 
ir Sovietų juridinei siste
mai.

Sovietų Sąjunga yra įsi
pareigojusi gerbti žmogaus 
teises ir pagrindines laisves 
pagal Jungtinių Tautų 
Chartos ir Universalinės 
žmogaus Teisių Deklaraci
jos principus. Jūsų spauda i 
skelbia, jog naujoji Sovietų = 
Sąjungos konstitucija ga- | 
rantuoja žymiai daugiau į 
teisių ir laisvių negu Uni- f 
versalinė žmogaus Teisių S 
Deklaracija. Jums turėtų 5 
būti žinomas Deklaracijos | 
19 straipsnis, pagal kurį 
kiekvienam asmeniui yra

duodama teisė laisvai laiky
tis savo įsitikinimų ir lais
vai reikšti savo nuomonę ir 
idėjas tiek krašto viduje, 
tiek ir už jo ribų. Kodėl gi 
Sovietų vyriausybė drau
džia Lietuvos jaunimui 
reikšti ištikimybę savo tau
tai ir savo tikėjimui ? Kodėl 
neleidžiama lietuviams tik
rinti Sovietų vyriausybės 
prisiimtu Helsinkio Pakto 
nutarimų ir įsipareigojimų 
vykdymą jūsų okupuotame 
krašte? Kodėl Sibire kentė
jusių šeimų vaikai yra mo
kyklose ir viešajame gyve
nime diskriminuojami ? Ir 
kodėl jie yra baudžiami 
sunkiomis bausmėmis, o jų 
tarpe režimo išgalvotais 
psichiatriniais gydymais už 
tai, ką jūsų konstitucija lei
džia ir garantuoja žmogaus 
teisių srityje?

Tarptautinė ir Civilinė 
Politinių Teisių Konvencija 
įsakmiai pažymi, jog niekas 
negali būti kankinamas, ne
žmoniškai ii- pažeminančiai 
traktuojamas, ar baudžia
mas už savo pažiūras ir įsi
tikinimus.

Prisimindamas Lietuvai 
iškilmingai duotos Sovietų 
Sąjungos sutartis, Pietų 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
suvažiavimas vien balsiai 
reikalauja, kad neteisingai 
nubaustiems ar baudžia
miems lietuviams — žmo
gaus teisių ir sąžinės lais
vės gynimo aukoms — būtų 
tuojau grąžinta laisvė.

Pietų Amerikos Lietuvių 
kilmės jaunimas nutaria, 
kad jis per Pietų Amerikos! 
jaunimo institucijas bei or
ganizacijas ir trečiojo pa
saulio viešąją opinija skelbs 
lietuvių tautai ir lietuviams, 
ypačiai jaunimui, daromą 
skriaudą.

žmogaus teisių klausimas 
nėra vien Sovietų vyriausy
bės vidaus reikalas, kur 
laisvajam pasauliui kalba
ma vienaip, o Sovietų Są

jungoje elgiamasi priešin
gai; žmogaus teisių gyni
mas yra visos žmonijos, tai
gi ir Pietų Amerikoje gi
musio lietuvių jaunimo 
šventa pareiga, šia parei
gą, Sovietų Sąjunga, turi 
leisti atlikti ir lietuviams, 
kurie imasi kontroliuoti 
Helsinkio Pakto nutarimų 
vykdymą ii- drįsta viešai 
smerkti Sovietų organų 
vykdomus n u s i k altimus 
prieš asmenis, tautą ir baž
nyčią.

Pietų Amerikos Lietuvių 
kilmės jaunimas tikisi ir 
laukia, kad Sovietų Sąjun
ga atsisakys priespaudos ir 
nusikaltimų politikos prieš 
istorinės okupuotos tautos 
žmones, kurie ilgisi laisvės 
ir savo valstybinės nepri
klausomybės teisių, kurias 
Sovietų Sąjunga yra išplė

šusi savo gėdai ir teisingam 
mūsų ir viso civilizuoto pa
saulio pasipiktinimu.

I Pietų Amerikos 
Lietuvių Jaunimo 

Suvažiavimo 
atstovai

JOURNEYMAN
SET-UP PERSON — automatic screw 
machin«9, Traubs and New Brilains. 
Mušt be qualified to set-up complete 
job run, and know form tool grind
iny. Minimum 5 years txperience as 
complete set-up person required. 
Rural So. California area near Palm 
Springs, Cal. Call 1-714-763-4614 for 
further information. JOB1LT PRECI
SION MACHINE. P. O. Box Draw S., 
Anza, Cal. 92306. (12-1 4)

OPPORTUNITY FOR AUTO MECHA- 
N1CS — Tire & Multi Service Car 
repair chain witn 14 service bays 
per unit is seeking top noteh Auto 
Mechanics.-Mušt have a minimum of 
$6,000 worih of hand tools and be 
qualified in front ena alignmęnt, 
brakes, tune-up and air-conditioning. 
Plenty of work. Top pay in the in- 
dustry. Full hospitalization. Positions 
avaliable in Dalias, For’. Worth and 
Houston, Texas. Send resume to: DAN 
REEVES, EXCEL CAR REPAIR, 2514 
Gravel Drive, Fort Worth, Tx. 76118. 
Phone: 817-589-7573. (5-14)

BALTIC 
TOURS

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ — 1982

Speciali 17 dienų kultūrinė eks
kursija su 11 dienų Lietuvoj, 3 
Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-fiepos 3-------.31,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS
balandžio 28-gegužės 13 .............................  -..... .... $1,599
rugsėjo 15-30 ..............................„........... .........................  $1,599
gruodžio 21-sauslo 4 .........._.............-...............-........... $1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22.............  $1,229
birželio 2-12 ................ ....................—-—...................... $1,229
rugpiūčio 18-28.............. —....................  $1,229
rugsėjo 1-11 •••••••••••••••••• $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1

gegužės 27-blržello 5 ....................................... .................. $1,229
liepos 22-31 --- --------------------------------------- ---------------  $1,289
spalio 7-16.... ....... -...................   $1,1$$
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj 6, Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kalnas su 
Lufthansa Iš Bostono ir New Yorko arba Flnnalr iš New Yorko.

Visos mūsų ekskursijos yra palydimos prityrusių palydovų 
iš mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 
(617) 969-1190

Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienj —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southvvest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

i

j
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių tauti
nės sąjungos Chicagos sky-. 
riaus susirinkimas įvyko š. 
m. kovo 7 d. Lietuvių Tauti
nių Namų salėje. Susirinki
mą atidarė pirm. Jonas Jur
kūnas, paprašęs susikaupi
mu pagerbti nesenai mirusį 
skyriaus valdybos buv. vi
cepirmininką Joną Gaižutį. 
Susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė Alfonsą Pimpę, o 
sekretoriauti — Donatą 
Stuką. Praėjusio susirinki
mo protokolą perskaitė Sta
sys Monkus.

Pirm. Jonas Jurkūnas 
pranešė apie skyriaus įvyk
dytus renginius: sėkmingą 
gegužinę, parodytą prezi
dento A. Smetonos filmą ir 
kt. Vienas susirinkimas te
ko atšaukti dėl sniego pū
gos. Numatomas pravesti 
naujų narių vajus, kuriam 
reikalinga visų talka. Pri
siminė ir kitus ateities dar
bus. Ižd. Viktoras Mastys 
pranešė apie kasos stovį ir 
renginių įplaukas. Valdybos 
siūlymui, paskirti 250 dol. 
Lietuvos atstovybės Wa- 
shingtone namų remontui, 
susirinkimas vienbalsiai 
pritarė.

ALT S-gos valdybos pirm. 
Vaclovas Mažeika papasa
kojo apie Sąjungos valdy
bos atliktus darbus, ateities 
planus ir rūpesčius. Sąjun
gos veikla yra gyva ir visi 
18 skyrių juda ir turi val
dybas. Numatoma įsteigti 
dar vieną skyrių pietinėje 
Floridoje. Sąjungai atsijau
ninti, dedamos viltys į jau
nuosius Korp! Neo-Lithua
nia narius ir laukiama įsi
jungiant į tautininkų eiles.

Naujosios Vilties žurnalo 
redaktorium valdyba pa
kvietė Aleksą Laikūną, ku
ris sudarė redakcinę kole
giją, įtraukdamas dr. Bro
nių Nemicką ir Mečį Valiu
kėną. Naujosios Vilties Nr. 
14 daro labai gerą įspūdį 
savo turiniu ir išvaizda. 
Prašė žurnalą prenumeruoti 
ir remti aukomis, nes jo lei
dimas yra iškasti ngas, ypač 
šiuo metu, pakilus popierio 
ir pašto kainoms.

Filmas — Prezidentas 
Antanas Smetona keliauja 
po didesnes lietuvių koloni
jas, žmonių teigiamai verti
namas ir turi gerą pasise
kimą. Sudaryta komisija 
nori šią filmą praplėsti nau
jais nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo vaizdais. Tu
rintieji senų filmų gabalus, 
.prašomi susisiekti su vice- 
pirm. Mečiu Šimkum (4224 
So. Maplewood, Chicago, III. 
60632, telef. 312-927-2046, 
ofiso 312-254-7450).

Valdyba yra užsimojusi 
išleisti tautininkų ideologi
niais klausimais leidinį ir 
tuo rekalu veda pastarimus 
su atitinkamais žmonėmis.

Sąjungos pirmininko Vac
lovo Mažeikos pranešimas 
buvo gyvenimiškas ir atvi
ras, sulaukęs gyvų atsilie
pimų ir pritarimo iškel
tiems klausimams.

Po susirinkimo, visi daly
viai pasivaišino ir pabend
ravo.

★
Monte Carlo Casino vaka

ras, rengiamas Korp! Neo- 
Lithuania, įvyks kovo mėn, 
26 d. (penktadienį), 8 vai. 
vak. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose (6422 So. Kedzie).

Kviečiami studentų am
žiaus jaunimas ir vyresnie
ji. Bus gera nuotaika, žai
dimai, užkandžiai ir baras.

Ateikite ir dalyvaukite 
naujajame renginyje.

d. Jaunimo Centre, Chica
goje.

Programoje: šv. Mišios 
tėvų jėzuitų koplyčioje, va
karienė ir koncertas, kurį 
išpildys solistė Margarita 
Momkienė.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir paremti 
putnamietes lietuves sese
les (taip jas populiariai va
diname), nes jos auklėja 
jaunimą, ruošia vasaros 
stovyklas ir globoja sene
lius. Lietuvių visuomenei 
putnamietes žinomos iš jų 
gerų darbų ir pasiaukojimo 
lietuviškiems reikalams.

Darbštusis rėmėjų komi
tetas, vadovaujamas Mari
jos Rėmienės, visada sve
čiams sudaro palankias są
lygas ir malonią aplinką, to
dėl verta šioje vakarienėje- 
koncerte dalyvauti ir pel
nyti seselių palankumą.

PUTNAMO SESELIŲ 
VAKARIENĖ. 
KONCERTAS

Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos Seserų vienuolijos 
Chicagos ir apylinkių rėmė
jų metinė vakarienė-kon- 
certas įvyks š. m. kovo 28

• Prof. dr. V. A. Mantau- 
tas, LŠST garbės pirminin
kas, atvyksta į šaulių atsto
vų suvažiavimą Chicagon ir 
išvakarėse, kovo 26 d. 6:30 
vai. vak. Lietuvos Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47 St. skaitys 
pranešimą. Visi, o ypač at
stovai, kviečiami dalyvauti.

A. A.

JUOZUI RŪBUI
mirus, žmonai MARIJAI, dukrai VAIDILU-

TEI, sūnums RAMUČIUI ir VYTAUTUI bei

jų šeimoms, taip pat MARIJOS broliams

JUOZUI ir SIMONUI reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Stefa ir Jonas Garlai

A. A.
URŠULEI VASILIAUSKIENEI 

mirus, jos dukroms MARIJAI FEDYK, NI
JOLEI SCHUSTER, EUGENIJAI PALAUS- 
KIENEI (likusiai Lietuvoj), sūnum ALGIR
DUI ir KONSTANTINUI (likusiam Lietu
voj), anūkams, praanūkams ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir liūdime 
kartu

Cincinnati Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkė

Gilaus skausmo valandoje, mirus motinai
ONAI ŠIDLAUSKIENEI, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkui dr. KA
ZIUI ŠIDLAUSKUI ir velionės dukterims: 
ONAI RADAMSKIENEI, JUZEI JAKUBĖ- 
NIENEI, MARIJAI GORODICKIENEI, ELE
NAI DAMBRIŪNIENEI ir CESLAVAI 
ALEKSONIENEI

Amerikos Lietuviu Taryba

A. A.

ONAI ŠIDLAUSKIENEI

mirus, sūnui Amerikos Lietuvių Tarybos

Pirmininkui dr. K. ŠIDLAUSKUI su šeima

gilią užuojautą reiškiame

Chicagos Lietuvių Taryba

A. t A.

EMAI STATKIENEI

mirus, skausmo valandoje liūdinčius vyrą

KAZĮ STATKŲ, dukteris GRAŽINĄ ir VITĄ

su šeimomis ir sūnų RIMĄ bei gimines šir-

dingai užjaučiame ir drauge su jumis liūdime

Marija ir Jonas Šimoniai 
Alė ir Pranas Skirmantai

California.

A. A.
/

LIUCIJAI VILKUTAITIENEI

amžinybėn iškeliavus, jos vyrą VYTAUTĄ,

dukrą RAMUNĘ, seserį ZOSELĘ ir brolį

STASĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Gražina Musteikienė
Birutė ir Gediminas Biskiai
Meilutė ir Kęstutis Biskiai

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sarta takai: J. JANUtAITIS ir J. MA1E1KA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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SENO ŽEMAIČIO ATSIMINIMAI (10) Domas Burneikis

Vykstame į antrąją lietuvių
konferenciją

pavartojau evangelijos žodžius 
kad lengviau kupranugaris 

gyvendamas pas pralys pro adato bulį, nei tur
čius įeis į dangaus karalystę) 
hebrajų kalboje reiškia ką ki
tą, nei dabar siuvamos adatos 
bulis (skylutė).

- Vištiek adatos bulis! - vėl 
pasigirdo balsas iš būrio.

Ir bendras juokas nutraukė
jo kalbą.

Kalboms pasibaigus prasi
dėjo atstovo rinkimai. Kandi
datais buvo susirinkimui pa
siūlyta šie asmenys: Kryževi- . būtiniausiems tautos išlaiky- 
čisu, M. Untulis, dr. Mikuc- 
kas ir D. Burneikis. Rinkimai 
buvo slapti. Nelauktai ir nesi
tikėtai didele balsų dauguma 
nuo Telšių parapijos atstovu 
buvau išrinktas aš.

Rinkimams pasibaigus kaž
kas psiūlė sumesti pinigų ke
lionei. Ir bematant buvo su
rinkta ir man įteikta daugiau 
kaip trys šimtai markių.

Čia turiu pabrėžti susirin
kusiųjų vyrų ir moterų nepap
rastą entuziazmą ir ryžtą dirb 
ti savo tautai — atgaunančiai 
laisvę ir atstatančiai savo ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. Labai gaila, kad nei mū
ši} muzikai (ypač muzikai!), 
nei žodžio ir teptuko meninin
kai nesukūrė kūrinio (bent 
man nežinoma), kuris būtų 
pagavęs tą nepaprastą anuo 
metinį lietuvių tautos entuzia
zmą

Kursus baigiau jau dirbda
mas Telšių aps. valdybos raš
tinėje ir l.
Mikutą, bene pirmąjį Telšiuo
se lietuvį mėsininką. Kamba- • 
rėlis saikelėje, nedidelis ir 
jokio baldo. Algos gaudavau 
du šimtus.markių per mėnesį. 
Nebuvo daug, bet galėjau dar 
pragyventi.

Pirmąjį Telšių aps. savival
dybės centrinį organą-valdy 
bą sudarė: pirm. - agr. V. 
Kryževičius, Kumpikų dvare
lio Telšių vals. savininkas ir 
nariai - S. Narutavičius iš Bre
vikių dv. Alsėdžių vals., Abro 
mavičius nuo Ubiškė ir sekre
torius nuo Viešvėnų (vėliau 
buvo Telšių, po to Mažeikių 
aps. Žemės Tvarkytoju).

Valdybos pirmininkas Kry
ževičius su valdybos nariais 
(išskyrus Valickį) bei su inte
resantais bajorais kalbėdavosi 
lenkiškai. Dažnai pas jį lanky 
davosi du broliai Bociarškiai. 
Vienas teisininkas, Pavirvytės 
dv. (Luokės vis.) savininkas, o 
antras - ūkininkas, Duseikių 
dv. (Telšių vis.) savininkas.

Savivaldybės įstaiga buvo 
įsikūrusi buvusiuose monopo
lio įstaigos rūmuose, kur vė
liau kūrėsi ir kitos įstaigos: no
taro - Mitkevičius, intendan
tūra - Širvys, ir Žemės ūkio ir 
Valst. Turtų Ministerijos įga
liotiniai.

tizmą. Jau vien tai, kad per 
kelias minutes žmonės sumetė 
tiek markių savo atstovui vyks 
tančiam j konferenciją, rodo, 
koks didelis buvo žmonėse en
tuziazmas ir patriotizmas. 
Anuo metu Lietuvos žmonės 
buvo negailestingai okupanto 
apiplėšti ir visaip suvarginti, 
buvo atimta iš jų paskutinis 
sviesto kilogramas ar dešimt 
kiaušinių, o neretai ir pasku
tinis arklys, ar karvė ... O šian 
dien mes, išeiviai, nenorime ir

metu, kada siautėja čaižūs ry
tų vėjai, kurie bematant už
neša sniegu kelius. Ir dar siau
tėjant įvairiausioms gaujoms 
ar tai paprastų plėšikėlių, ar 
komunistinių, bet dažniausiai 
tokiais pat tikslais. Negausūs 
mūsų krašto geležinkeliai bu
vo chaotiškoje padėtyje, nes 
okupantai ne tik nepadėjo jų 
tvarkyti, bet dar ir kliudė. 
Tad taip ir beliko mums, že- 
maitėliams, seniausioji susi
siekimo priemonė - arkliai.

Apskrities valdybos narys 
Abromavičius davė porą ark
lių, ilgas roges ir vaikį vežėju 
bei arklių prižiūrėtoju. Va
žiuojančių buvome trys: Plun 
gės parapijos atstovas Kumšly 
tis - 19 metų bernelis (nepri
klausomybės metais kurį laiką 
buvo Plungės vis. viršaičiu ir 
anksti miręs, susirgęs dusuliu 
ir dar kitais širdies negalavi
mais); Gadunavo parapijos - 
Telšių aps., Nevarėnų vis. - at
stovas (pavardės nepamenu),

mo tikslams nenorime aukoti 
vieno dolerio per metus, kaip 
solidarumo mokesčio, turėda
mi ištaigingus namus, liuksu- - toks mažiukas ir baigštus žmo- 

■ sines auto mašinas ir banke
apvalias sumas ...

Taip, pasiaukojimas ir he
roizmas dažniausiai tegimsta 
tik varganose lūšnelėse, bet ne 
ištaiginguose rūmuose ...

KELIONE Į KAUNĄ

ANTROJI LIETUVOS 
KONFERENCIJA

Į antrąją Lietuvos konferen 
ciją, laikinosios Lietuvos vy
riausybės patvarkymu, iš kiek 
vienos parapijos (tada buvo su 
sidarę ne valsčių, bet parapijų 
komitetai, todėl ir rinkimai 
buvo pravedami parapijomis) 
buvo renkamas vienas atsto
vas. Telšių parapijos atstovo 
rinkimai įvyko 1919 m. sausio 
mėn. pirmoje pusėje, sekma
dienį po pamaldų, pilstytuvės 
patalpose. Nemaža pilstytu
vės (tada vadinama monopo
liu) sandėlio salė prigūžėjo pil 
nutėlė parapijiečių. Niekas 
neklausė, kas turi teisę rinkti 
ar būti renkamas. Visi susirin 
kusieji buvo teisėti rinkėjai ir 
renkamieji.

Nebeprisimenu kas pirmi
ninkavo - gal M. Untulis, ar 
Kryževičius, ryškesni kalbė
tojai buvo agr. Kryževičius, 
ne tiek iškalbingumu, kiek lo
giškumu pasireiškęs (nors jis ir 
tvirtino, kad Lietuva be Len
kijos negalės ekonomiškai išsi
laikyti, neturėdama jokių mi
neralinių turtų, net druskos - 
bet taip kalbėjo ne tada, o 
man asmeniškai, vėliau), dr. 
Mikuckis, M, Untulis, dar be
rods Telšių klebonas Korzo- 
nas, Siaurimavičius (žmonės 
sakė: Siaurimas), kuris savo 
trumpoje kalboje siūlė skelbti 
‘Žemaičių Respubliką’.

- Geriau Telšių Respubliką! 
- iš minios šūktelėjo kažkas. 
Tuo jo kalba ir baigėsi. Paga
liau į galą kalbėjau ir aš. Dėl 
tos mano kalbos dr. Mikuckis 
šokosi susirinkusiems aiškinti, 
kad evangelijoje minima ada
tos bulis (mat, aš savo kalboje

ir pasiaukojantį patrio

Iš Telšių ligi Kauno maž
daug apie du šimtai kilometrų 
Šiandien kai kam, kas nepaži
nojo anuometinių keliavimo 
sąlygų Lietuvoje ar jau spėjo 
jas primiršti, gali atrodyti juo
kingai kalbėti apie dviejų šim
tų km. atstumą, kai dabar per 
keletą valandų nukeliaujama 
ne šimtai, bet tūkstančiai km. 
Bet tada buvo kitaip. Turėjo
me važiuoti arkliais, žiemos

gus, ir aš. Išvažiavome iš Ubiš 
kės (Abramavičiaus dv.), kiek 
prisimenu 1918 m. sausio 16 d 
Kelionėje manėme užtrukti 
mažiausiai tris dienas (rodos, 
konferencija prasidėjo 1.19).

Kelias pasirodė sunkus. 
Kaip jau sakyta, pūtė čaižus 
rytvėjis ir nešdamas pažeme 
sniegą tuoj pat užlygindavo 
pravažiuotas vėžes. Slinkome 
daugiausia tik žingsniu.

Pravažiavę kelis km. už 
Luokės, Užvenčio link, pama
tėme priešais artėjant dvejas 
roges su ginkluotais vyrais. Pir 
mose rogėse plevėsavo vėjo 
blaškomas raudonas skudurė
lis, pririštas prie paprasto mie 
to ir iškeltas virš sėdinčių vy
rų galvų. Nebuvo aišku, kas

Poroerful reading.
The Electric Decision 
Maker telis you every- 
thing you need to know 
to manage the electricity 
you ūse at home. It will 
tell you how much each 
appliance costs to run, 
how to get the most irom 
the electricity you do ūse, 
and how you can be 
easier on energy Send 
tor your free Electric

Decision Maker booklet by 
sending us the coupon below

IResidential Energy Application Dept. 
Room 711

■ Cleveland Electric Illuminating Company 
PO. Box 5000, Cleveland, Ohio 44101

I 
I

Please send me my free copy of the 
Electric Decision Maker.

| NAME

| ADDRĘSS 

| CITY

I
I

STATĖ ZIP

The Illuminating Company g!

jie tolde - vietiniai, ar rusai.
Jų susitikimo išsilenkti nebe 

galėdami, žingsneliu slinkome 
pirmyn. Privažiavus arčiau, 
jie sustojo ir įsakė sustoti ir 
mums. Iš pirmųjų rogių, kur 
buvo toji raudona vėliava, iš
lipo aukšto ūgio, tamsaus vei
do vyras ir atėjo prie mūsų ve
žimo. Jį atlydėjęs kitas gink
luotas vyras mums pasakė, 
ranka rodydamas į pirmąjį, 
kad šis esąs Žematijos komisa
ras Cypas. Vėliau, jau grįžęs 
iš Kauno, sužinojau, kad tas 
Cypas prieš karą buvęs Sedoje 
uredniku (policijos seržantu). 
Ar jis buvo rusas kolonistas, ar 
vietinis žemaitis - taip ir nete
ko patirti, bet kalbėjo žemai
čių tarme be akcento.

- Kur važiuojate? - buvo pir 
mas Cypo klausimas.

- Į Lietuvos Konferenciją - 
atsakiau už visus.

- Nebenuvažiuosite! - trum
pai atsakė šyptelėjęs. - Ar tu
rite ginklų? - antras jo klausi
mas.

- Ne, neturime, - vėl už vi
sus atsakiau.

Pradėjo kratą. Man ir Kum 
šlyčiui, taip pat ir mūsų vežė
jui, rankomis padaužė per šo
nus, bet į kišenes nelindo.

- O pats ko virpi? - klausia 
įrėmęs žvilgsnį į tikrai dreban 
tį mūsų gadunaviškį draugą. 
Apčiupinėjęs jo kešenes, ištrau 
kė seną ir gerokai aprūdyjusį 
mažiuką revolverį. Juokingai 
laikydamas dviem pirštais už 
vamzdelio, Cypas tą ginklą 
perdavė savo ‘adjutantui’.

- Sakei, kad neturite gink
lų? - tarė man.

- Ar jūs laikote tą ginklą pa
vojingu? - atsakiau klausimu.

- Pamatysime! -Nnetė man 
žodį ir pradėjo tikrinti mūsų 
sėdynes, išmetę jas ant kelio ir 
lankstydami. Baigę sukrito į 
roges ir nuvažiavo Luokės link

Kol kratą darė, keli vyrai iš 
lipę stovėjo su paruoštais šau
tuvais. Bet viską darė gana 
mandagiai. Man į galvą įstri
go Cypo pasakymas ‘nebenu- 
važiuosite’ ir, kai jie ir mes 
ėmėme judėti į priešingas pu
ses, aš tikėjau, kad jie gali pa
leisti salvę šūvių į mus.

Tačiau mano laukimas ir 
įtarimas nepasitvirtino. Ma
tyt, jis turėjo galvoje jo suor
ganizuotą raudonąją valdžią 
Užventyje, kurią mes tikrai 
ten ir radome.

Užventį pasiekėme jau šute 
mus. Nakvynei pasukome į 
užvenčių dr., kurio savininkas 
buvo Smilgevičius, susipratęs 
lietuvis. Smilgevičiai, sužino
ję kas mes ir kur bei kokiais rei 
kalais vykstame, maloniai pri
ėmė ir pažadėjo daryti viską, 
kad mes galėtume nesukliu
dyti pravažiuoti miestelį. Iš jo 
sužinojome, kad Cyvas su 
savo ‘gvardija’ tikrai yra čia 
buvęs ir, suorganizavęs komu
nistinę valdžią, išvyko. Jis 
tvirtino, jog mūsų laimė, kad 
jo čia nesutikome ir jo vietoje, 
tos valdžios viršūnėje, pastaty 
tas jaunas, apsukrus vyripkas 
yra vietos vargoninkas, doras 
žmogus. Smilgevičius jį pa
kvietė vakarienės. Ir taip tas 
raudonosios valdžios viršinin
kas, sužinojęs kas per reikalas, 
mielai sutiko mums padėti ne
sukliudytiems išvažiuoti iš Už
venčio.

(Bus daugiau)
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AUSTOAUJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAI

Sydnėjuje mūsų Nepri
klausomybės 64-sios meti
nės buvo pradėtos iškilmin
gomis pamaldomis, kurias 
laikė ir šiai dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė monsin. 
P. Butkus, Bažnyčioje daly
vavo daug žmonių ir mūsų 
organizacijos su savo vėlia
vomis, kas suteikė šventiš
ką iškilmingumą.

Po pamaldų minėjimas 
vyko Lietuvių Klube, kurio 
didžioji salė buvo perpildy
ta žmonėmis. Minėjimą ren
gė Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba, pradedant mons.
J. Butkaus invokacija. Pa
grindinį minėjimo žodį tarė 
Apylinkės pirmininkas dr. 
A. Mauragis, pagrinde im
damas ir su Lietuvos Ne
priklausomybės kovomis su
gretindamas mūsų dainių 
Maironį ir susideginusį 
Kaune Romą Kalantą. Me
ninę dalį parengė mūsų pro
fesionalas aktorius ir dai
nininkas Paulius Rūtenis, 
padedant Algiui Dūdaičiui. 
Programa buvo kitokia ne
gu paprastai ir iš karto ma
tėsi profesionalo ranka. 
Gražiai parengtoje ir auku
ru papuoštoje pritemdytoje 
scenoje, matėsi ugnį nešan
čios vaidilutės ir tolumoje 
stovintis jaunuolis, kas su
gretino senovę su dabarti
mi. Puikus P. Rūtenio mo
nologas iš Vydūno "Prabo
čių šešėlių” pradėjo šią me
ninę puikią programą. To
liau scenoje pasirodė ir Mai
ronio poeziją deklamavo:

‘A.rpber H©l>days” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

is BOSTONO ir NEW YORKO

Maskva/Vilnius: 
gegužės 5 —$ 995.00
gegužės 12 — $1095.00 
(su Ryga) 
gegužės 24 — $1135.00 
birželio 2 —$1135.00 
birželio 16 —$1135.0'0 
liepos 5 — $1165.00 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Registered Ohio Travel Agent #TA0324

D. Karpavičienė, D. Ankie- 
nė, J. Viliūnienė, O. Maks- 
vytienė ir B. Brazdžionio 
"Tremtinio maldą’’ dekla
mavo M. Kavaliauskienė.

Romą Kalantą pagerbiant, 
buvo inscenizuota P. Rūte
nio poema "šventieji dū
mai”, padedant Sydnėjaus 
"Sūkurio” tautinių šokių 
šokėjams. Programoje, se
noviškais tautiniais drabu
žiais pasipuošę, dainininkės 
sudainavo tris senoviškas 
sutartinių dainas, ko Syd
nėjuje iki šiol dar nebuvo 
girdėta.

Visas minėjimas buvo su
tiktas gausiais klausytojų 
plojimais, nes programa bu
vo parengta ir jos naujovės 
patiko ir pradžiugino sydnė- 
jiškius.

Melbourne
Melbourne, jau lyg ir tra

dicija virto, Vasario 16-sios 
minėjimo išvakarėse su
ruošti priėmimą kviesti
niam australų ir kitų tau
tybių svečiams, šis diploma
tinis priėmimas vyko Lie
tuviu Namuose. Atidaromą
jį žodį ir svečių pasveikini
mą pradėjo Apylinkės pir
mininkas R. šemetas, pri
mindamas čia atvykusiems 
p a rl a mentarams, senato
riams, Melbourno arkivys
kupui, konsulams ir įvairių 
etninių grupių vadovams ir 
atstovams apie Lietuvos 
kūrimąsi, istoriją, Lietuvos 
gyvenimą ir Nepriklauso
mybės netekimą. Tostą už 
karalienę pakėlė valdybos 
vicepirmininkas A. Žilins

liepos 19 —$1135.00
rugpiūčio 4 —$1135.00 
rugpiūčio 18 — $1350.00
(su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 
spalio 6

— $1171.00
— $1045.00
— $1082.00
— $ 995.00 

kas, kai tostą už Lietuvą, 
pasakydamas ir šiltus svei
kinimus, tarė min. pirmi
ninko atstovas senatorius 
P. Hamer. Vėliau kalbas ir 
sveikinimo žodžius tarė 
Viktorijos imigracijos mi
nisteris J. Ginifer, kuris 
taip pat atstovavo ir Vik
torijos premjerą, opozici
jos imigracijos ministeris 
Mr. Cain, Melbourno arki
vyskupas Sir Little ir pa
baigoje žodį tarė ALB Kraš
to valdybos pirmininkas A. 
Pocius. Priėmimo metu sve
čiam buvo išdalinta brošiū
ra ”Frozen Inferno”, kurio
je tilpo lietuvių tremtinių 
kančios Sibire. Buvo taip 
pat renkama peticijos para
šai dėl Klaipėdos bažnyčios 
grąžinimo, ką pamatęs, se
natorius A. Lewia pasisiūlė 
padėti jos įteikime. Po vi
sos oficialiosios dalies visi 
svečiai buvo gražiai pavai
šint.

Minėjimas prasidėjo va
sario 14 dieną lietuviškomis 
pamaldomis, kurias atnaša
vo kun. P. Vaseris, prie al
toriaus stovint organizaci
jų garbės sargyboms. Jis 
taip pat pasakė ir šiai šven
tei pritaikintą gražų pa
mokslą. Po bažnyčios iškil
mingoji dalis tęsėsi Lietu
vių Namuose. Sukalbėjus 
kun. P. Vaseriui invokaciją, 
Apylinkės pirm. R. šemetas 
tarė atidaromąjį žodį. Pa
skaitą skaitė dr. J. Kunca, 
plačiai nušviesdamas buvu
sias Lietuvos nelaimes. Gra
žiai programą pranešinėju
si valdybos sekretorė R. 
Juškaitė, iškvietė Krašto 
valdybos pirm. A. Pocių, 
kuris įteikė pereitais metais 
už daugiausiai surinktas 
prenumeratas laimėjusiems 
B. Prašmutaitei ir Alg. Ka
razijai po 125 dol. Taip pat 
buvo įteikta ir daugiau ma
žesnių premijų už įvairius 
lietuviškus darbus.

Meninėje programoje sol. 
J. Rūkas ir B. Staugaitienė 
padainavo solo ir dueto dai
nas, pianinu akompanuojant 
Z. Prašmutaitei. Loreta či- 
žauskaitė skambino gitara, 
Gintaro tautinių šokių gru
pė, vadovaujama P. ir J. Sa
dauskų, pašoko tautinius 
šokius. Pabaigai Dainos 
sambūris, vadovaujamas D. 
Levickienės, padainavo ke
lias dainas. Minėjimas bu
vo baigtas Lietuvos himnu.

MIN. PIRMININKO 
PRIĖMIMAS

Sausio 28 dieną Austra
lijos min. pirmininkas M. 
Frazer buvo surengęs pri
ėmimą etninių bendruome
nių vadovams, per kurį pa
skirų tautybių vadovai tu
rėjo progos arčiau susipa
žinti su min. pirmininku. 

; Lietuvius šiame priėmime 
atstovavo Krašto valdybos 
pirmininkas A. Pocius, Mel
bourno Apyl. pirm. R. Še>- 
metas ir sekretorė R. Juš
kaitė. šiame priėmime da
lyvavo ir daugiau federali- 
nių ministerių bei senato
rių. Lietuviai turėjo progos

ŠVEICARIJOJE PABALTIEČIAI BENDRAI 
MINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA

Pagal tradiciją, Šveicari
joje gyvenančiųjų baltų 
tautų — lietuvių, latvių ir 
esu — organizacijos ne
priklausomybės paskelbimo 
metinį sukakties minėjimą 
ir šiemet surengė drauge. 
Prieš bendrąjį minėjimą 
lietuvių bendruomenės na
riai vasario 28 d. susirinko 
Zueriche akademikų namuo
se, kur kun. prof. dr. Jonas 
Jūraitis atlaikė pamaldas ir 
pasakė pamokslą, pabrėžęs 
laisvės reikšmę tautų gyve
nime. Po pamaldų tų pat 
akademikų namų salėje įvy
ko Lietuvių Bendruomenės 
narių metinis susirinkimas. 
Valdybos pirmininkas dr. 
med. vet. Alfonsas Kušlys 
padarė pranešimą apie ben
druomenės veiklą 1981 me
tais. Perrinkta vieneriems 
metams ta pati bendruome
nės valdyba: Dr. A. Kuš
lys pirmininku, med. dakta
rė Jonė Pečiulionytė vice
pirmininkė jr Irena Kaest- 
li-Augevičiūfe sekretorė-ka- 
sininkė Revizorium perrink- 
tass Jurgis Jakaitis.

Po to ištaigingame Inter- 
national viešbutyje prasi
dėjo bendri baltų pietūs. 
Jiems pasibaigus, Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos na
rys Dr. A. Gerutis atidarė 
minėjimą ir įvesdino švei
carę Beatriče Eichmann- 
Leutenegger, laikiusią pa
skaitą apie baltų tautas. Pa
skaitininke iškėlė baltų tau
tų aukštą kultūrinį lygį ir 
ypač nurodė į artimus ry
šius tarp šveicarų ir baltų. 
Visais laikais, o ypač vals
tybinės nepriklausomybės 
laikotarpyje šveicarų aukš
tąsias mokyklas gausiai lan
kė baltų jaunimas, čia jie 
sėmėsi ne tik mokslo žinių, 
bet ir susipažino su šveicarų 
demokratija bei jos institu
cijomis.

B.- Eichmann-Leuteneg- 
ger prieš pusantrų metų 
sudarė didelį pasisekimą tu
rėjusią radijo programą 
apie batų tautas. Tos emi
sijos, trukusios apie kiek
vieną baltų tautą po vieną 
valandą, buvo pakartotinai 
perduotos per svaicarų radi
jo stotis.

Po paskaitos sekė meninė 
dalis, kurią atliko estų tau
tybės dainininkė iš New 
Yorko ir šveicarų daininin
kas, išmokęs originalų kal
bomis lietuvių bei latvių 

artimai pasikalbėti su min. 
pirmininku mums rūpimais 
klausimais ir ta proga jam 
įteikė Bendruomenės išleis
tą knygą ”The Violations 
of Human Rigths in Soviet 
Occupied Lithuania” ir In
formacijos Centro išeistą 
”The Frozen Inferno”. Bu
vo taip pat ilgai pasikalbė
ta ir su kitais ministeriais 
bei vadovaujančiais politi
kais.

dainų. Toliau sekė lietuvių 
tautinių šokių grupės šo
kiai, susilaukę nesibaigian
čių plojimų.

Minėjimo pabaigoje pa
skaitytas pranešimas, skir
tas šveicarų spaudai. Jame 
minėjimo dalyviai pareiškė 
savo solidarumą kaimyninei 
lenkų tautai jos pastangose 
atgauti laisvą apsisprendi
mą bei nevaržomas žmogaus 
teises. Toliau pranešime pa
reikšta padėka demokrati
nėms vakarų valstybėms, 
kurios nepripažįsta sovietų 
aneksijos Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Pagaliau prane
šime nurodoma, kad, nepri- 
pažindamos aneksijos, va
karų demokratinės valsty
bės atmeta vienur kitur 
skleidžiamą interpretaciją, 
esą jos Jaltoje sutikusios su 
Rytų ir Centro Europos per
leidimu Sovietų Sąjungai.

Pranešimas perduotas 
Šveicarijos Telegramų Agen 
turai, kuri jį išplatino spau
doje. Didelis šveicarų laik
raščių skaičius pranešimą 
paskelbė, jų tarpe toks įta
kingas dienraštis kaip 
”Neue Zuercher Zeitung”.

Bendrame baltų minėjime 
dalyvavo nemažai šveicarų, 
kaip antai pastorius Eugen 
Voss su žmona, žinomo in
stituto ”Glaube in der Zwei- 
ten Welt” vedėjas, "Kura
torium Geistige Freiheit” at
stovė Monika Scherrer, ku
riai pavesti Baltijos valsty
bių reikalai minėtoje insti
tucijoje, ir kiti. Abi šios 
institucijos savo leidiniuose 
gausiai skelbia apie baltų 
tautas, ypač žmogaus tei
sių bei religijos persekioji
mą susovietintuose Baltijos 
kraštuose. Minėjime taip 
pat dalyvavo ukrainiečių 
draugijos Šveicarijoje pir
mininkas Dr. Roman Pro- 
kop. Visą minėjimo progra
mą nufilmavo itališkosios 
šveicarų dalies — Tessino 
— televizija ruošianti spe
cialią vienos valandos pro
gramą apie Lietuvą ir lietu
vius.

KONFLIKTŲ ŽIDINIAI 
IR JŲ REIKŠMĖ

Bavarijos politinio švieti
mo centrinė įstaiga išleido 
dviem tomais referatus, 
skaitytus Brixen, Pietų Ti
rolyje (Italija), mieste bu
vusioje konferencijoje Eu
ropos regionalizmo klausi
mais. Tarp kitų referatų 
pirmame tome paskelbtas 
Dr. Ablerto Geručio (Ber
ne) referatas apie Baltijos 
valstybes. Referatas įdėtas 
skyriuje "Konfliktų židiniai 
ir jų reikšmė”. Būdingas 
pats faktas, kad Bavarijos 
valdžios lėšomis paskelbta
me leidinyje Bavarijos 
įstaigos laiko Baltijos vals
tybes kaip esančias konflik
tų židiniais, iš kurių kyla 
pavojai bendrajai taikai.
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DETROITO Uf TUVIAI
SU JONU GAIŽUČIU 
ATSISVEIKINANT

Vasario 28 d. žaibo grei
tumu nuskambėjo skaudi ir 
liūdna žinia, kad tą dieną 
pirmą valandą širdies prie
puolio ištiktas Hutzel ligo
ninėje mirė visuomeninin
kas, žurnalistas, inžinierius 
Jonas Gaižutis.

Jonas Gaižutis buvo gi
męs 1910 m. gruodžio 26 d. 
Beržaragės vienk., Kirdei
kių parapijoje, Utenos aps.

Mūsų mielam draugui

A. A.

DIPL. INŽ. JONUI GAIŽUČIUI

mirus, jo žmoną PAJAUTĄ, dukrą DALIĄ 

ir sūnų RIMĄ su artimaisiais nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime

Dr. Martiną ir inž. Napoleonas
Miškiniai

A. A.

INŽ. JONUI GAIŽUČIUI
mirus, žmonai dr. PAJAUTAI, dukrai dr. 

DALIAI, sūnui RIMUI ir marčiai EGLEI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū

dime
r

Ona iv Juozas Briedžiai
Janina ir Albertas Misiūnai 
Stasė ir Antanas Zaparackai

Mielam jaunystės dienų bičiuliui

A. A.

DIPL. INŽ. JONUI GAIŽUČIUI

mirus, jo žmoną PAJAUTĄ, dukrą ir sūnų 

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir giliai liūdime

Valerija ir Mečislovas
Meiliūnai

Antanas Grinius

Mokėsi Utenoje ir V. D. 
universitete, Kaune. Lietu
voje dirbo savo specialybė
je.

Po II Pasaulinio karo at
vyko j Ameriką ir apsigy
veno Detroite. Gyvendamas 
Detroite Įsijungė Į lietuviš
kų organizacijų veiklą: 
Korp! Neo-Lithuania, ALT 
S-gą, Inžinierių-Architektų 
S-gos skyrių, Lietuvių Ben
druomenę, Lietuvių Organi
zacijų centrą, SLA 352 kuo
pą, žurnalistus, Dariaus-Gi

rėno klubą, Lietuvių Namų 
draugiją, Baltą, respubliko
nus ir kitas. Jis ne tik j jas 
įsijungė, bet ir į jų valdy
bas įeidavo ir ten užimdavo 
pirmininko ar kitas kokias 
pareigas. Jam teko būti LB 
Detroito apylinkės valdybos 
pirmininku, Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro 
Valdybos pirmininku, L. ž. 
S-gos Centro Valdybos na
riu. šiais metais jis buvo 
išrinktas Lietuvių Namų 
draugijos pirmininku, Da
riaus-Girėno klubo finansų 
sekretorium ir SLA 352 
kuopos iždo globėju. Jis taip 
pat dalyvavo spaudoje savo 
rašiniais ir foto nuotrauko
mis.

Jono Gaižučio kūnas buvo 
pašarvotas V. S. Bauža lai
dotuvių namuose, kuriems 
vadovauja direktorė Yolan- 
da Zaparackienė. Velionis 
gulėjo karste su visais 
Korp! Neo-Lithuania ženk
lais ir prie galvos buvo pa
dėta korporanto kepuraitė. 
Gale karsto stovėjo Lietu
vos vėliava ir giminių, ar
timųjų ir draugų prineštų 
daug gėlių.

Kovo 2 d. 7 vai. vak. 
kun. Alfonsas Babonas ir 
atsilankiusieji sukalbėjo ro
žinį. Po jo vyko su velioniu 
atsisveikinimas, kuri prave
dė laidotuvių direktorė Yo- 
landa Zaparackienė. Ji pa
skaitė žurnalistės, poetės 
Marijos Sims eilėraštį "Pri
siminimai” ir radijo valan
dėlės "Lietuvių Balsas", 
Balfo ir SLA 352 kuopos 
vardu pareiškė užuojautą 
šeimai. Toliau sekė kitų or
ganizacijų atssiveikin i m o 
žodis ir pareikštos užuojau
tos. Inžinierius Jonas Jur
kūnas iš Chicagos žodį tarė 
ir šeimai užuojautą pareiš
kė Korp! Neo-Lithuania 
Centro valdybos vardu. Sa
vo žodyje jis pareiškė, kad 
su Jonu Gaižučiu susipaži
no prieš 47 metus Kaune, 
ten statomose klinikose prie 
kurių statybos ir Jonas Gai
žutis dirbo.

Stasys Šimoliūnas atsi
sveikindamas ALT S-gos 
Detroito skyriaus vardu 
kalbėjo: "Koks didelis
džiaugsmas Detroito tauti
ninkams buvo kai į jų eiles 
įsijungė jaunas inžinierius 
Jonas Gaižutis ir pradėjo 
skyriui vadovauti. Tai 
darbštus buvo vyras! Jei 
ką reikėdavo padaryti, Jo
nas Gaižutis sakydavo: —- 
dirbkime ir bus padaryta! 
Taip ir būdavo, jei ką dirb
davo — tai ir padarydavo
me”.

Jonas Urbonas atsisvei
kino ir šeimai užuojautą pa
reiškė LB JAV krašto, De
troito apylinkės ir respub
likonų vardu.

Algis Zaparackas — res
publikonų vardu, Saulius 
Šimoliūnas — Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro 
valdybos vardu, Edvardas1 
Milkauskas — Dariaus-Gi
rėno ir Lietuvių Namų 
draugijos vardu, Stasys Ju
zėnas — Inžinierių ir Ar

chitektų S-gos skyriaus 
vardu, Vincas Tamošiūnas 
•— uteniškių vardu, Stasys 
Sližys — Lž S-gos Detroito 
skyriaus vardu.

Laike rožinio ir atsisvei
kinimo garbės sargybą nešė 
neolituanai ir tautininkai. 
Atsisveikinimo gale sugie
dotas Lietuvos himnas. At- 
silankusieji gausiai aukojo: 
mišioms, Lietuvių ir Tau
tos fondams.

Kovo 3 d. velionis buvo 
nulydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią. Mišias už 
jo sielą atnašavo parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas, vargonais grojo ir 
solo giedojo muz. Stasys Sli
žys. Po mišių ilgos automo
bilių vilkstinės buvo nulė- 
dėtas į Woodlawn kapinių 
prematorių. Kun. Dominin
kui Lengvinui atskaičius 
maldas ir visiems sugiedo
jus Marija, Marija, ranka 
paliesdami karstą, atsisvei
kinome su Jonu Gaižučiu, 

žmonai Pajautai, dukrai 
dr. Daliai ir sūnui Rimui su 
žmona Eglė, reiškiu užuo
jautą.

Užkandžiai laidotuvių da
lyviams buvo paruošti Lie
tuvių Namuose, Dariaus-Gi
rėno klubo svetainėje. T. y. 
toje vietoje, kurioje velionis 
ilgai dirbo ir jais rūpinosi. 
Tai tikrai buvo tinkama 
vieta.

Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktorė Yolanda Za
parackienė.

★
Prie a. a. velionio Jono 

Gaižučio karsto garbės sar
gybą nešė: neolituanai Da
lia Gilvydienė, Audronė 
Vaitiekaitytė, Jaunius Gil- 
vydis, Mindaugas Gilvydis, 
Arūnas Vaitiekaitis ir Al
girdas Vaitiekaitis. Tauti
ninkai: Stasys šimoliūnas 
ir Vincas Tamošiūnas.

Karstą nešė: Jonas Jur
kūnas, Arūnas Vaitiekaitis, 
Algirdas Vaitiekaitis, Ed
vardas Milkauskas, Jonas 
Asminas ir Vladas Joman
tas.

BALFO 76 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko kovo 
7 d. šv. Antano parapijos 
patalpose. Susirinkimą pra
vedė Stasys šimoliūnas, se
kretoriavo Vladas Staškus. 
Skyriaus veiklos praneši
mus padarė; pirmininkas 
Alfonsas Juška, sekretorius 
-iždininkas Vladas Staškus 
ir finansų sekretorius česys 
Šadeika. Revizijos komisi
jos aktą perskaitė Rožė Ra- 
žauskienė. Pranešim u o s e 
buvo pasakyta, kad Balfo 
76 skyrius metų laikotarpy
je su praėjusių metų likučiu 
turėjo pajamų $12,444.95, 
išlaidų $10,37103 ir likutį 
1982 m. sausio mėn. 1 d. 
$2,073.92. Pereitų metų 
rinkliava buvo sėkminga ir 
surinkta $5,915.00. Narių 
mokesčio sumokėjo 424 na
riai ir 5 organizacijos. Į 
skyrių įstojo dvidešimts 
naujų narių. Tai tikrai savo 

narių skaičiumi turtingas 
skyrius

Į skyriaus valdybą 1982 
m. perrinkta ta pati valdy
ba : pirmininkas — Alfon
sas Juška, vicepirmininkai
— kun. Alfonsas Babonas ir 
Romas Macionis, sekreto- 
rius-iždininkas — Vladas 
Staškus, finansų sekreto
rius — česys šadeika, pa
rengimų vadovė — Ona Ša- 
deikienė, valdybos nariai — 
Antanina Jonynienė ir Ka
zys Sragauskas.

Į revizijos komisiją: Ro
žė Ražauskienė, Antanas 
Sukauskas ir Antanas Vai- 
tėnas. Balfo direktoriais 
yra: Rožė Ražauskienė ir 
Jurgis Mikaila. Nors susi
rinkimas nebuvo gausus, 
bet darbingas ir Stasio Ši- 
moliūno sklandžiai praves
tas.

VYČIAI PAMINĖJO 
ŠVENTĄ 

KAZIMIERĄ
Detroito Vyčiai š. m. kovo 

7 d. šv. Antano parapijoje 
paminėjo šv. Kazimierą, sa
vo patroną. 10:30 vai. šv. 
Mišias už gyvus ir miru
sius Vyčius atnašavo ir tam 
paminėjimui pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Alfon
sas Babonas. Vyčiai mišiose 
dalyvavo su 2 vėliavomis. 
Po mišių parapijos kavinė
je buvo valgomi pietūs. Vy
čių Detroite yra trys kuo
pos ir trys lietuviškos para
pijos. šiais metais Kazimie
ro paminėjimu rūpinosi 102 
kuopa, kuriai pirmininkau
ja Gražina Vaškelytė.

RYTŲ LIETUVĄ
Pažinkime istorinę Rytų 

Lietuvą, jos gyventojus, jų 
kovas su okupantu, jų sie
kius. šių istorinių faktų pa
žinimą organizuoja Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
Valdyba ir Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas š. m. 
kovo 21 d. Šv. Antano pa
rapijos šventovėje ir salėje. 
10 vai. 30 min. bus atnašau
jamos Šv. Mišios už Vil
niaus krašto lietuvius — 
laisvės kovotojus — žuvu-

- sius nukankintus okupantų 
ir dabar tebekovojančius 
okupuotoje Rytų Lietuvoje.

Po dvasinio susikaupimo 
visi rinksimės akademijai 
išklausyti žurnalisto Stepo
no Varankos išsamaus žo
džio apie istorinę Rytų Lie
tuvą. Alg. Vaitiekaitis pa
rodys laisvės kovų pasek
mes.

Šia proga rengėjai — Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos Valdyba ir Detroito 
Lietuvių Kultūros klubas — 
maloniai kviečia visus lietu- 
viusi iš arti ir toli dalyvauti 
šv. Mišių aukoje — dvasi
niame susikaupime ir aka
demijoje.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis ir 
tuo prasmingiau pagerbti 
Rytų Lietuvos Laisvės Ko
votojus. Įėjimas visiems 
laisvas.

A. Musteikis
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■ laiškai Dirvai
' AR AMERIKIEČIAI 

POLITIKAI REIKALINGI 
MINĖJIMUOSE

Aprašydama savo įspū
džius iš šių metų Nepriklau
somybės šventės minėjimo 
Clevelande, korespondentė 
Aurelija Balašaitienė pa
reiškia, kad toje didžioje 
šventėje tikimasi rasti sa
vo silpstančiai dvasiai at
gaivos ir kovos už laisvę 
stiprinimo. Su pagrįstu pa
sigerėjimu ji plačiai atpa
sakojo pagrindinio lietuvio 
kalbėtojo, kun. dr. J. Pruns- 
kio pareiškimus.

ALTos kviestam JAV 
kongresmanui dr. Lawrence 
P. McDonald, iš Georgia 
valstybės, negalėjus atvyk
ti, savo vieton jis delegavo 
savo štabo viršininką Pat- 
rick Mahoney. Kongr. Mc 
Donald prašant, taipogi pa
kviestas JAV kongresma- 
nas John M. Ashbrook, ku
ris pereitais metais buvo 
mūsų kalbėtoju ir kuris šį
met kandidatuoja į JAV Se
natą iš Ohio.

Kuomet p. B. prieina prie 
p. Mahoney kalbos, nors jis 
’ir yra neabejotinai puikus 
politinis kalbėtojas’, visgi 
neiškenčia politinę profesiją 
nesumenkinus tokiais išsi
reiškimais kaip 'tipinga po- 
ltinė kalba’ ir 'tipingais po
litinio kalbėtojo žestais’, net 
priekabingai jam primesda
ma 'nuolat’ vartojant žemi
nantį ’vou people’. Iš tikrų
jų, išklausius kalbos juos
telę, suskaičiau ’you people’ 
septynis kartus, ’you won- 
derful people’ vieną kartą, 
ir ’ladies and gentlemen’ de
šimts kartu. Negi prityręs 
kalbėtojas kartos ladies and 
gentlemen dvidešimt kartų!

Amerikoje keliolika mili
jonų žmonių, anksčiau ar 
vėliau kilusių iš pavergtų 
tautų. Jie turi aibes anti
komunistinės veiklos orga
nizacijų, kaip tai Captive 
Nation Organization, Baltic 
League, Hungarian Free
dom Fighters, paskutiniu 
laiku American-Polish Soli- 
darity Union, ir pan. Sudė
jus draugėn, tai milžiniškas 
balsuotojų blokas. Prelegen

to paraginimą susijungti su 
kitomis pavergtomis tauto
mis (tederate with other 
oppressed peoples) aš ne
įžiūriu kvietimu stoti į vie
ną specifinę organizaciją.

Straipsnį p. B. baigia 
apeliacija minėjimams su
grąžinti lietuvių kalbą, ne
leidžiant juos panaudoti po
litinei ’indoktrinacijai’ ir 
rinkiminei kampanijai pra
vesti.

Sutinku su p. B., kad ne
priklausomybės šventės mi
nėjimuose nedera klausy
tis politinės indoktrinacijos 
nieko bendro neturinčiomis 
su Lietuvos nepriklausomy
be. Tačiau kuomet reikalas 
eina apie prarastos nepri
klausom y b ė s atstatymą, 
drovus varžymasis neturi 
prasmės. Kągi Lietuvos in
teresams kenksmingo gali 
pasakyti anti-komunistinė- 
je veikloje pasižymėję as
menys lietuviams, kurie čia 
pat, prarastos nepriklauso
mybės minėjime, atsinauji-. 
no savo ryžtą atkovoti Lie
tuvos nepriklausomybę ? Ar 
tiems interesams kenkia iš
girsti prelegento pasipikti
nimą, kad Sovietų imperija, 
Amerikai įsiskolinusi 90 bi
lijonų dolerių, tais pinigais 
kelia savo ekonominį ir ka
rinį pajėgumą, nukreiptą 
prieš Ameriką? Ar kenkia 
jo pranešimas, kad prieš po
rą metų prez. Carteris 'pa
miršo’ Pavergtų Tautų Sa
vaitės paskelbimą, tradici
ja nuo 1955 m., iki tam ne
pasipriešino kongr. McDo
nald? Ar Lietuvos intere
sams kenkia jo priminimas, 
kad Lietuvos išlaisvinimo 
klausimas nebus gyvas, jei
gu pati Amerika nebus gy
va? Iš trisdešimts vieną mi
nutę trukusios kalbos, daž
nai pertrauktos plojimais, 
p. B. skaitytojams nepri
statė jokio pavyzdžio, įro
dančių Lietuvos interesams 
pavojingą indoktrinaciją, 
nors šiaip jos etikos supra
timas ją nevaržo spaudoje 
kabintis prie jos estetiką 
pažeidžiančių smulkmenų.

Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimas buvo politi

nis įvykis, reikalaujantis 
įmantraus manevravimo už
sienio politikų ir vyriausy
bės galvų kabinetuose, kad 
nepriklausomybė būtų įtei
sinta formaliu pripažinimu, 
de facto ir de jure. Panašių 
priemonių teks imtis ją vėl 
atstatant, ai' tai Lietuvos 
gyventojų pastangomis, ar 
pirmoje eilėje išeivijos pa
stangomis. Paskutiniu metu 
Sovietų imperija pradėjo 
smarkiai braškėti, ir priva
lome būti pasiruošę imtis 
skubios ir intensyvios akci
jos, kurios gali prireikti 
anksčiau, negu buvo tikė
tasi.

Jeigu 'Lietuva tapo galy
bė pasaulyje’, kaip kun. J. 
Prunskis pareiškė, tas įvy
ko ne vien dėka mūsų inte
lektualų ir kultūrininkų 
prestižo amerikiečių tarpe, 
bet didžiausia dalimi dėl 
tos pasaulį sukrečiančios 
reklamos suteiktos Kalan
tos ir Kudirkos politiniais 
žygiais ir Lietuvos disiden
tų veiksmais. Reklama ga
lingas ginklas ir negalima 
praleisti progų Amerikai 
priminti Lietuvos vardą. 
Viena iš tu progų yra ame
rikiečių kongresmanų privi
legija JAV Atstovų Rū
muose paminėti jų viešna
ges Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose, kas 
įtraukiama Į visų politinių 
veikėjų plačiai skaitomą 
Congressional Record.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimai nėra vien 
džiaugsmo šventė. Jie taip- 
pogi ir gedulo šventė, nes 
nepriklausomybė prarasta 
ir jos atstatymui reikalin
ga iš naujo kovoti. Gedulo 
nuotaika labai pakeliama 
matant savo tarpe aukštus 
Amerikos politinius veikė
jus, turinčius teisę praves
ti įstatymus, tvirtinti su
tartis, ir didele dalimi for
muluoti Amerikos vidaus ir 
užsienio politikos gaires. 
Tokių politinių veikėjų da
lyvavimas duoda vilties, 
kad turime draugų, kad mes 
nesame apleisti ir ignoruo
jami. Kategoriškai nesutin
ku su p. B. išskirtinu pasiū
lymu amerikiečius valstybi
ninkus ir politinius veikė
jus atriboti nuo Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mų. Negi juos galime igno

ruoti ligi tol, kol jų patar
navimo staiga prireiks. Mū
sų reklamos, prestižo ir kul
tūros paskleidimas ameri- 
rikiečių tarpe vaidina labai 
svarbią rolę, bet jis tarnau
ja tik prielankaus fono su
darymui. Lemiamas, kon
kretus tikslo pasiekimas pa
reis nuo p. B. nuvertintų 
politinių veikėjų veiksmų. 
Aišku, politiniai veikėjai 
pas mus ieško balsų, bet už 
politinę skolą turime teisę 
prašyti atsilyginti. Mūsų
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The Best for Lesa Weddings and

Portraits

TALIS STUDIO
15606 St. Clair Avenue

Cleveland, Ohio 44110

Tel.: (216) 692-1515

MATAS & TURNER
REALTY

(216) 486-2530

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus' apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

uždavinys pasirinkti tokius, 
iš kurių tikimės daugiau, 
negu mažiau atpildo.

Anastazija Mackuvienė 
ALTos Clevelando 
Skyriaus Sekretorė

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat«onwide i> on your s«Oe

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

JAKUBS AND SONAMBER STUDIOSjnc
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Foto ir paveikslų įrėmavimas. Originalūs paveikslai, grafika, droži

niai, gintaras, keramika ir... Gauta nauji grafikos darbai iš Vytauto 
Igno ir Giedrės žumbakienės bei kitų menininkų.

Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai. 
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas 
Antanas Kalvaitis, viceprezidentas

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
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CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• KOVO 20-21 D. D. Draugo 
romano premijos įteikimas ir 
koncertas DMNP parapijos sa
lėje.

• KOVO 28 D. Kaziuko mu
gė.

. • BALANDŽIO 3 D. — Šv. 
•Kazimiero lituanistinės mo
kyklos 25 metų sukakties mi- 
nėjimas-koncertas.

• BALANDŽIO 4 D. LB 
Clevelando apyl. susirinkimas.

• BALANDŽIO 17 D. Pava
sarinis Dirvai paremti balius 
Lietuvių namuose. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

• BALANDŽIO 24-25 — Re
liginės šalpos savaitgalis Dievo 
Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 25 D. Balfo 
metinis susirinkimas DMNP 
parapijos mažojoje salėje.

• BALANDŽIO 25 D. šv. 
Kazimiero lit. mokyklos moki
nių pirmoji komunija.
• GEGUŽĖS' 2 D., sekmadie

nį, 3 vai. p. p. Grandinėlės kon
certas CCC Main Campus te
atre.

• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve
lando ateitininkij šventė. Šeš
tadienį koncertas, sekmadienį 
akademija

BOSTON
VIDEO TEATRAS

Bostono aukštesnioji li
tuanistinė mokykla kviečia 
visus atsilankyti į linksmą 
video teatro popietę, kuri 
vyks kovo 28 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Lietuvių Pi
liečių draugijos III-čio aukš
to salėje. Bus rodoma jau
nimo kolektyvo sukurta ko
medija "Televizija lietu
viams arba kaip Jurgis ban
dė aukščiau bambos iššok
ti”. šis humoristinis žvilgs
nis i lietuviško gyvenimo 
aktualijas gardžiai prajuo
kins ir vaikus ir suaugu
sius. Popietės pelnas skiria
mas lituanistinės mokyklos 
išlaikymui.

• GEGUŽĖS 8 D., šeštadie
nį, sportininkų vakaras-balius 
Slovėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 8 ir 9 D. D. 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės. Rengia Žaibas.

• GEGUŽĖS 9 D. Partizano 
motinos minėjimas D. M. N. P. 
parapijos salėje. Rengia Bi- 
rutietės.

• GEGUŽĖS 15-16 D. D. va
karonė visuomenei. Rengia 
Vyr. Skaučių Židinys.

• GEGUŽĖS 22-23 D. Lie
tuvių Rašytojų draugijos suva
žiavimas Clevelande. Rengia 
Lietuvių Rašvtojų draugija.

• BIRŽELIO 5 D. Kar.- Ą. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
parengimas.

• BIRŽELIO 6 D — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

• BIRŽELIO 13 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia AL Taryba.

• BIRŽELIO 19 D., šeštadie
nį, tradicinis Joninių laužas. 
Ruošia Clevelando skautinin
kai.

• BIRŽELIO 20 D. Onos Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis.

• LIEPOS 4 D. Clevelando 
ii- apylinkių Amerikos Lietu
vių Respublikonų klubo gegu
žinė p .Jokūbaičių sodyboje.

• LIEPOS 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

•RUGPIŪČIO 29 D. gegu
žinė prie ežero. Rengia L.K. 
V.S. "Ramovė” Clevelando 
skyrius.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Wiilowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškij sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• RUGSĖJO 18 D. Abitu
rientų balius, Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• RUGSĖJO 25 D. Vasarą 
palydint — Neringos skaučių 
tunto balius Lietuvių Namuose.
• SPALIO 2 D. Pabaltiečių

• OHIO AUTO BODY,
savininkas .Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 11094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobilį atitempia Į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite 1 ei. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

HOUSES FOR SALE

Open Sunday 1-4

17505 Tarrymore off 
Neff Rd. North off Lake 
Shore. Brick bungaloiv, 3 
bedrooms, 53,900.

15800 Damon off E. 156 
St. 6x6 two family, excel- 
lent condition.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 St.
Tel.: 481-9300 

HM /uperior /avine)/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
<- 4. C

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už Įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /orinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga 
ir Esti} Taryba.

• SPALIO 9 D. Jaunųjų mu
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB Kultūros Taryba.

• SPALIO 16 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis susirinkimas Clevelando 
Lietuvių Namų patalpose,

GINTARO 
VALGYKLA
ATIDARYTA SEKMADIENIAIS 
nuo 12 vai. 30 min. iki 8 vai. vak.
Tiekiami skanūs lietuviški valgiai.
Tikras šventadienis — pietauti Gintare 
su visa šeima ir bičiuliais.
Kitomis dienomis atidaryta tokia tvarka: 
priešpiečiai tiekiami kiekvieną dieną nuo
11 vai. 30 mn. iki 2 vai. p. p., išskyrus šeštadienį.
Pietūs tiekiami kiekvieną dieną nuo
5 vai. vak. iki 8 vai. vak., išskyrus pirmadienį. 
Penktadieniais ir šeštadieniais Gintaro valgykla 
atidaryta iki 9 va.l vak.
PENSININKAMS 20'J NUOLAIDA. 
(Privalo turėti Lietuvių klubo nario korteles). 
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖ IR KITOS PATALPOS 
NUOMOJAMOS VAIŠĖMS IR PARENGIMAMS. 
UŽIMKITE DIDŽIĄJĄ SALĘ DABAR SAVO 
METINIAMS PARENGIMAMS.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

LIETUVIŲ KLUBAS IR 
LIETUVIŲ NAMAI
877 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119 
(216) 531-2131

♦ SPALIO 24 D., 4 vai. po
piet — Atstatyto Laisvės pa
minklo šventinimas ir simfoni
nis koncertas su Clevelando 
Fiilharmonijos orkestru. Ren
gia Dievo Motinos parapija.

• LAPKRIČIO 20 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
ir balius Lietuvių namuose. 
Rengia L.K.V.S. Ramovė

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

MOTOR DESIGN ENGINEER
Chlef Engineer Potential

Live in beautffui New Mexlco wlth excellent oppor
tunity wlth smėli expandlng specialty AC & DC 
Motor Manufacturer — up to 3 HP.
Benefits plūs Profit Sharing
Send partlculars to

SDD MAGNETICS INC.
1516 5th Street NW 

Albuquerque, New Mexlco >7102 
1-505-247-0318, 0319
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

KAS ŽINOTINA APIE 
DIRVAI PAREMTI 

BALIŲ?
Mūsų visų laikraščio Dir

va leidėjai laikas nuo laiko 
kreipiasi j visuomenę pra
šydami finansines paramos. 
Reikia pasidžiaugti, kad vi
suomenė, organizacijos bei 
laikraščio skaitytojai visa
da teigiamai atsiliepia ir 
finansiniai dosniai paremia.

Dabar ruošiama Dirvos 
parėmimui gera proga — 
balius. Tai ne tik parengsi
te Dirvą savo atsilankymu, 
bet ir turėsite malonų lai- 
ką-pramogą.

Balius įvyks š. m. balan
džio mėn. 17 d., šeštadienį, 
7 vai. 30 min. vak. Vieta — 
Lietuvių Namai viršutinė 
salė.

Bus nauja meninė pro
grama. Pirmą kartą pasiro
dys Clevelande "Keturių se
sučių" Stankučių iš Kana
dos, Sudbury, muzikinis 
kvartetas.

šokiams gros Gendriko 
kapela. Vaišės su gaivinan
čiais gėrimais ir t.t.

Kviečiame visuomenę jau 
pradėti organizuoti savo 
draugus stalams užimti. 
Ypatingai šiuo balium turė
tu susidomėti mūsų jauni
mas, nes ir programos at
likėjos yra iš jaunimo 
sluoksnių.

Smulkiau apie balių seki
te pranešimus Dirvos se
kančiose laidose.

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

HAMILTONO DRAMOS TEATRAS 
AUKURAS

DRAUGO ROMANO PREMIJOS ŠVENTĖJE

1982 m. kovo 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 

AUDITORIJOJE VAIDINA

BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS 
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ 

"ANTROJI SALOMĖJA
PAINIAVOSE"

Režisierė — Elena Dauguvietytė-Kudabienė. 
Vaidina: Danutė Kudabaitė, Dalia Jonikaitė, Mari
ja Kalvaitienė, Elena Dauguvietytė, Kazys Bungar- 
da, Vitalis Žukauskas, Kęstutis Kalvaitis, Ina Kuda
baitė, Antanas Mingėla ir Alfonsas Stanevičius.

Komedija pakeičia Chicagos "Raganiaus” dramą, 
kuri dėl aktoriaus Arnoldo Aleknos staigios mirties, ne
galėjo būti atvežta Clevelandan.

Nupirktieji bilietai galioja ir šiai komedijai. Bilietų 
dar galima rezervuotis pas Romą Tatarūnienę telef. 
531-5924 ir gauti prie Įėjimo prieš parengimo pradžią.

Visi kviečiami dalyvauti romano premijos įteikimo 
iškilmėse ir nuotaikingos komedijos spektakly.

ROMANO LAURE ATĖ IR KOMEDIJOS AUTORĖ 
YRA BIRUTE PŪKELEVIČIŪTĖ. Hamiltono "Aukuras” 
teatrų festivaly Chicagoje yra gavęs iškiliausio teatro var
dą. Parengimas bus pradėtas PUNKTUALIAI.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

SUTARTINEI SKAMBANT

SU PIRMAISIAIS PAVASARIO ŽIEDAIS 
KVIEČIAME JUS VISUS Į

KAZIUKO MUGĘ
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE

SEKMADIENI KOVO 28 D.
Atidarymas 11:15 vai. tuoj po pamaldų. Programa 3:00 vai. p.p.

Tautodailės darbai Karšti pietūs — saldumynų stalas.

CLEVELANDO SKAUTIJA

Vida Stankutė, kuri su sesutėmis Terese, Dijana ir Joana, 
Dirvai paremti Pavasariniame baliuje balandžio 17 d. Lietuvių 
Namuose, atliks meninę programą. St. Dabkaus nuotr.

ATVYKSTA SVEČIAI Iš 
CHICAGOS

Į Clevelando skautijos 
rengiamą Kaziuko mugę, 
kovo 28 d., iš Chicagos at
vyksta skaučių skyriaus va
dovė Ilona Laučienė, Auš
ros Vartų tuntininkė Adelė 
Izokaitienė, Kernavės tun
tininkė Jolanda Lass ir Li
tuanicos tunto skautai, at- 
siveždami ir savo darbų pa
vyzdžių.

• Bronius Kazėnas, Cin- 
cinnati universiteto muzi
kos konservatorijos profe
soriaus asistentas, muz. 
daktaro laipsniui įsigyti, 
vadovauja to universiteto 
60-ties vyrų chorui.

Jo diriguojamas choras 
(40) dainuos Akrone kovo 
21 d. 7 vai. vak. Gųzzetta 
univ., Clevelande tą patį va
karą 10 vai. aplankys lie
tuvių namus, o kovo 22 d. 
12 vai. p. p. dainuos Cleve
lando miesto centre ”Old 
Arcaide”. Loraine tą pačią 
dieną 7:30 vai. vak. Ema- 
nuel Unit. Meth. bažnyčioj. 
Detroite kovo 23 d. 8 vai. 
vak. Mercy College. Roches

ter, Mich — 24 d. 8 vai. 
vak. Oaklando Univ. India- 
napolije kovo 27 d. 12 vai. 
p. p. Regency Hotelvje, iš 
kur grįš į Cincinnatį ir ba
landžio mėn. 3 d, duos bai
giamąjį koncertą universi
teto konservatorijos salėje 
pilnu sąstatu.

Bronius šiuo metu pava
duoja Denison universiteto 
muzikos konservator i j o s 
profesorių ir gegužės mėn. 
Motinos dienos proga, diri
guos jo paties paruoštą 
Haydn’o mišias mišriam 
chorui ir orkestrui.

Linkime Broniui Kazėnui 
sėkmės.

• Antanas Dundzila iš 
Chicagos kalbės tema — 
Amerikos Įkaitas Lietuvo
je 1981 metų rudenį, 
ALIAS Cleveando skyriaus 
susirinkime kovo 21 d. 
11:30 vai. Dievo Motinos 
parapijos mažoje salėje.

Prelegentas, kaip Chica
gos universiteto atstovas ir 
JAV Fulbright — profesū
ros pasikeitimo tarp paski
rų kraštų susitarimo — sti
pendininkas, 1981 metų ru
dens semestre dėstė Vil
niaus universitete.

Pranešimą, kuris bus 
p a i 1 iustruotas gausiomis 
skaidrėmis, savo Įspūdžiais 
papildys ir prelegento sū
nus.

• "Raganiaus’’ spektak
lis, numatytas kovo 20 d. 
Clevelande, dėl staigios ak
toriaus A. Aleknos mirties, 
neįvyks. "Raganiaus” vie
toje atvyksta Hamiltono 
dramos teatras "Aukuras”, 
vadovaujamas E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės, kuris 
suvaidins B. Pūkelevičiūtės 
komediją "Antroji Salomė
ja painiavose”.

• SLA 14 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 21 d., 12 
vai. p. p. Lietuvių namuose, 
877 East 185 St. Visi nariai 
kviečiami susirinkime daly-* 
vauti, nes bus SLA Pildo
mosios Tarybos balsavimas 
ir delegatų rinkimas Į atei
nantį seimą. Po susirinkimo 
kavutė. Lauksime.

14 kuopos valdyba

• LB vakaronė, turėjusi 
įvykti kovo 18 d., nukelta į 
kovo 25 d. 8 v. v. DM para
pijos mažoje salėje. Kalbės 
V. Mariūnas tema "Tautinė 
sąmonė ir nutautimo eiga”. 
Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

• Nijolei ir Pauliui žy- 
gams, buv. clevelandie- 
čiams, dabar gyvenantiems 
Kalifornijoje, kovo 9 d. gi
mė dukrelė. Naujagime 
džiaugiasi jos tėvai ir bro
liukas, o taip pat Nijolės ir 
Pauliaus tėvai clevelandie- 
čiai S. ir J. Garlai ir O. ir
K. žygai.

CLEVELANDAS — ALL 
AMERICA CITY

Clevelando miestui su
teiktas 1982 metų ALL 
AMERICA CITY vardas. 
Šio žymens paskelbimas ir 
įteikimas Įvyko miesto ro
tušėje penktadienį, kovo 12, 
11 vai. ryto, dalyvaujant 
spaudai, televizijai, radijui 
ir šio įvykio organizato
riams. ”Mes esame labai 
laimingi būdami išrinkti iš 
šimto kitų miestų ii’ sulau
kę tokios garbės”, kalbėjo 
spaudos ir delegatų priėmi
mo salėje meras George 
Voinovičius. "Tai gražus at- 
žymėjimas visų organizaci
jų ir asmenų, kurie sujun
gę jėgas dirbo, kad būtų at
statyta šio miesto garbė ir 
reikšmė."

1981 metais birželio mė
nesį aštuoni žmonės, jų tar
pe ir lietuvų visuome- 
ninkė Gražina Kudukienė, 
a t s tovaudami Concention 
Bureau Women’s Voters 

* League, Citizens League, 
New Cleveland ir Groth As- 
sociation ryžosi paruošti 
aplikaciją ALL AMERICA 
CITY žymeniu! gauti ir api
brėžti priežastis dėl kurių 
Clevelando miestas turėtų 
šį žymenį gauti.

Gražina Kudukienė suor
ganizavo net porą autobu
sų, kuriais iš Clevelando į 
Pittsburghą buvo nuvežti 
įvairių visuomeninių sluok
snių atstovai liudyti ALL 
AMERICA CITY sąjungos 
tarybai, kad Clevelando 
miestas po sunkmečio pra
dėjo vieningai rūpintis fi
nansiniu stiprėjimu, su
griautų rajonų svarinimu ir 
atstatymu, piliečių saugu
mu, darnia veikla tarp 
miesto mero ir miesto tary
bos, mažinti biurokratiją ir 
išlaidas. Šie motyvai labai 
teigiamai atliepė kandidatų 
parinkimui. Iš šimto mies
tų Clevelandas pateko Į ke
turiolikos finalistų skaičių.

Penktadieni, ALL AMER
ICA CITY žymens įteikimo 
ceremonijose laimingai šyp
sojosi ne tik meras Voino
vičius, bet ir iniciatorių 
grupė, kurių tarpe šalia me
ro stovėjo ir mūsų Gražina 
Kudukienė. Paskutinį kartą 
tokį atžymėjimą Clevelando 
miestas buvo gavęs 1948 m.

K . * »r



DIRVA
METINIS LTN 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų narių penkiolik
tasis metinis susirinkimas 
šaukiamas nuosavuose na
muose šeštadienį, 1982 m. 
kovo 20 d. 4:30 vai. p. p.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai, 
bet savo pasiūlymus pa
reikšti gali ii- svečiai, todėl 
maloniai kviečiami j susi
rinkimą visi didžiosios Chi
cagos lietuviai.

• Vilius Bražėnas, žymus 
antikomunistinis kovotojas 
— paskaitininkas amerikie
čių tarpe, atsiuntė Dirvai 
sveikinimą iš Aliaskos, kur 
jis pakviestas pasakyti ke
letą kalbų apie komunizmo 
grėsmę Amerikai.
Raisajliiilcių JAUNIMO 

KONGRESAS

Grupei Latvių, Lietuvių 
ir Estų Jaunimo Sąjungom 
susirinkus buvo sutarta, 
kad pabaltiečių tarpe trūks
ta pažinčių ii- bendravimo. 
1981 m. lapkričio mėnesį 
įvyko pirmas pabaltiečių 
posėdis, kuriame buvo dis
kutuota galimybė suruošti 
Pabaltiečių Jaunimo Kon
gresą. Posėdyje buvo nu
tarta, kad Kongresas įvyks 
šią vasarą.

Tarp lapkričio ir vasario 
mėnesiu susiformavo visi 

planai šiam Kongresui. Bu
vo palinkta data — rugpiū
čio 19 iki 22 d. Kongreso 
vieta buvo parinkta Estų 
skautų stovyklavietė Long 
Island, N. Y.

Su šiuo kongresu pabal- 
tiečiai nori daug ką atsiek
ti. Pirmiausiai norima, kad 
išsivystytų draugystė tarp 
visų trijų tautų. Taip pat no
rima, kad atskiros Jaunimo 
Sąjungų organizacijos pa
sidalintų mintimis ir idėjo
mis apie savo atsiekimus ir 
ateities planus. Kartu pa
geidaujama, kad visos trys 
tautos geriau pažintų vieni 
kitų kraštus ir padėtis. 
Svarbiausiai, bus diskutuo
jama kalbos ir vedybų pro
blemos.

Nutarta, kad stovyklau
tojai bus priimti tik nuo 18 
m., todėl, kad stovyklos 
darbotvarkė bus pritaiky
ta daugiausiai studentams, 
šiuo metu yra kviečiami pa
skaitininkai. Paskaitininkų 
tarpe bus žinomi latvių, lie
tuvių ir estų mokslininkai, 
veikėjai ir disidentai ir taip 
pat Amerikos valdžios pa
reigūnai. Visos paskaitos 
bus skaitomos anglų kalba 
suprantama visam susirin
kusiam jaunimui.

Nes yra dar daug laiko 
prieš šį kongresą, smulkes
nės informacijos bus skel
biamos vėliau. Informacijos 
ir registracijos klausimais 
kviečiami susisiekti su Vid-

Amerikos karo aviacijos (USAF) pik. ltn. Darius Bakūnas 
nesenai pakeltas j pilno pulkininko laipsnį. Nuotraukoje: gene
rolas Dm. Cassidy (USAF) ir Dariaus Bakūno žmona Linda 
Bakūnienė sega pulkininko laipsnio insignijas ant naujojo pul
kininko antpečių. Pulkininko Dariaus Bakūno tėvai Vladas ir 
Olga Bakūnai yra Dirvos skaitytojai, gyvena Los Angeles, Cal.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
E. Bobelis, W. Hartford 13.00
J. Mačiukaitis,

Dearborn Hts.................. 3.00
Dr. S. Ankudas,

Baltimore .................... 8.00
J. Černiauskas, Detroit . .10.00
K. Vilkonis, Anglija .... 8.80
A. Tarvydas, Phila......... 8.00
J. Žvynys, St. Pete.........10.00
V. Bossinas, Chesterland 11.00 
J. Leščinskas. St. Pete. .. 8.00
N. Reikalas, Kenosha .... 8.00
L. Almario, Brooklyn .. 3.00

mantų Rukšiu, kuris yra 
JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos skyrių ryšininkas. 
Jo adresas: 305 Arch St., 
Delran, N. J. 08075. Tele
fonu : 609-461-3482.

Aušra Gečytė 

VI. Vilčinas, Racine .... 3.00 
E. Jonušienė, Omaha ... .50.00 
Kun. A. Babonas, Detroit 5.00
V. Šalčiūnas, Delran .... 3.00 
A. Končius, Tampa .... 8.00 
Omahos Lietuvių

Moterų Klubas ..........25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Iš DLOC ruošto Vasario 16 minėjimo Detroite. Sėdi iš kai
rės: pi’ogramos vadovė V. Vaškelytė, adv. R. Sakia, šen. D. 
Riegle su žmona.

D. Alseikienė, Los Angeles 3.00 
V. Damaroda, Baltimore 3.00
E. Šilgalienė, Catonsville 1.00 
P. Babickas, Worcester . .10.00
V. Matulaitis, Chicago .. 8.00 
St. Santvaras, Boston .. 3.00
K. Černius, Chicago .... 3.00
J. Leščinskis, Dorchester 8.00 
VI. Šniolis, Palm Beach .. 12.00
O. Rinkienė. St. Pete........3.00
Amerikos Lietuvių

Tautinės Sąjungos
Clevelando skyrius .... 25.00 

A. Traška, Chicago .... 3.00 
J. Petrauskas, Oak Park 3.00
P. Mitalas, Jacksonville .. 3.00
P. Januška, Windsor .... 3.00 
Pr. Sidzikauskas, San Jose 5.00 
V. Rack, Eastlake ........... 3.00
P. Nikols, Boston............. 3.00
J. Naujokaitis, CIeveland 6.00 
A. Andrušaitis. Geneva .. 3.00 
Dr. V. Maurutis,

Chesterland ................ 8.00
V. Jankūnas, Rochester .. 3.00 
A. Koncė, Woodhaven .. 3.00
H. Bajalis, Los Angeles .. 5.00 
J. Pipiras, Worcester .... 8.00 
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ........ 5.00

Nepriklausomosios Lietuvos Kariuomenes Kapitonui, Laisves kovų dalyviui, Lietuvos Vals
tybinės Operos ir Vilniaus Valstybinės Operos solistui

IPOLITUI NAURAGIUI

mirus,
jo dukrą DAIVĄ, gimines, kolegas menininkus, draugus, pažįstamus, visus lietuvius pasaulyje ir 
okupuotoje tėvynėje liūdinčius nuoširdaus Lietuvos sūnaus, tauraus tautiečio,

užjaučia

Kuriančiosios Vilniaus Operos branduolio vardu
Pulkininkas Karolis Dabulevičius

Vilniaus Miesto Burmistras
Vytautas Alantas

Vilniaus Miesto Teatro Direktorius
Jonas P. Lenktaitis

Vilniaus Valstybinės Filharmonijos Direktorius
Jeronimas Kačinskas

Vilniaus Valstybinės Filharmonijos Dirigentas
Bronius Budriūnas

Vilniaus Valstybinės Filharmonijos Choro 
Dirigentas

Solistai:
Sofija Adomaitienė
Juzė Augaitytė
Felicija Pupėnaitė
Lionė Baltrušaitienė už mirusį vyrą 
Vladą Baltrušaitį

Kolegos likę okupuotoje Lietuvoje
Kazys Gutauskas, solistas
Konradas Kaveckas, muzikas 
z\ntanas Zauka, režisierius

Už paskutiniųjų asmenų išvardyjimą atsakomybės imasi J.P. Lenktaitis
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