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Visos geros žinios iš 
Vietnamo (arba apie jį) 
galų gale pasirodo esan
čios blogos — neseniai 
konstatavome šioje vie
toje. Dr. Kissingerio 
pereito šeštadienio pra
nešimas spaudos atsto
vams apie slaptas dery
bas Paryžiuje tą taisyklę 
tik patvirtino. Mūsų tar
pe yra daug tokių, kurie 
tuojau pasakys: "Ar aš 
taip nesakiau, kokios gi 
gali būti derybos su ko
munistais, pirmai progai 
pasitaikius jie tik ap
gaus!" Negali sakyti, kad 
tokioje pažiūroje nebūtų 
tiesos. Pesimistiškai žiū
rint Kissingerio susitari
mas su Hanojumi veda 
prie komunistų įsigalėji
mo visoje Indokinijoje, 
nes sykį amerikiečiams 
pasitraukus, jie nenorės 
dar kartą grįžti. Esama 
nuomonių, kad tam įsi
galėjimui komunistams 
tereikės tik šešių mėne
sių. Jei tačiau per kokį 
stebuklą Saigono vyriau
sybė to susitarimo nepri 
imtų, kongresas pirma 
proga nutrauktų jam kari
nę ir ūkinę pagalbą, kas 
privestų prie jo kapitu
liacijos... per du mėne
sius.

Bet jei taip iš tikro 
kam komunistams nepasi. 
rašyti dabartinio susita
rimo ir neduoti progos 
amerikiečiams ‘garbin
gai’ pasitraukti? Atsa
kymas į tą klausimą tur
būt slypi tame fakte, kad 
pagal tą susitarimą numa
tyta ūkinė pagalba šiau
riniam Vietnamui. Jo val
dovai, žinoma, gali aiš
kinti, kad tai reparaci
jos, pralaimėjusios pu
sės karo nuostolių paden
gimas. Bet kadangi belais 
viai turi būti tuojau pat 
paleisti, pagal susitari
mą jie negali būti laiko
mi įkaitais tai ūkinei pa
galbai ar reparacijom 
gauti, susitarimo galu
tina forma turi būti to
kia neaiški, kad neleistų 
lengvai primesti jo pažei
dimą. Už tat komunistai 
sutinka įsileisti tik 250

KALEDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1973 METŲ 
proga giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros valios 
lietuvius.

Su giliu pasigėrėjimu prisimenu visų JAV lietu
vių, veiksnių bei organizacijų ar pavienių asmenų 
ryžtingus žygius bei veiklą Lietuvos labui 1972 me
tais. Tai liudija gražų prisirišimą bei kilnią išti
kimybę ir meilę Lietuvai. Ypačiai mums prisimin
tini besibaigiantieji metai mūsų tautiečių Tėvynė
je žygiais ginti tikėjimo, sąžinės laisvębeipagrin
dines žmogaus teises, Romo Kalantos ir kitų gyvy
bės auka. Besibaigiantieji metai prisimintini taip 
pat, kaip Jaunimo Metai, kada įvyko II-sis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas ir IV—ji Lietuvių Tau
tinių Šokių Šventė, kurion atsilankė JAV Prezidento 
žmona, ponia Patricia Ni^on. Tie keli 1972 metų įvy 
kiai patvirtina nenuilstamą lietuvių ryžtą veikloje 
Lietuvai Laisvę ir Nepriklausomybę atgauti bei 
kenčiančių Tėvynėje tautiečių likimą pagerinti.

Giliai nuoširdžiai dėkoju visiems už kilnias 
aukas ir veiklą Lietuvai.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems už man pa 
reikštus sveikinimus bei linkėjimus Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1973 Metų proga. Iš savo pusės —nuošir
džiai linkiu visiems malonių Kalėdų švenčių ir lai 
mingų, sėkmingų Naujųjų 1973 Metų. Visagaliopa- 
laima telydi visus geraširdžius lietuvius jų asmeni
niame gyvenime bei veikloje Lietuvos labui.

J. Kajeckas, 
Lietuvos atstovas

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
paliaubų stebėtojų, kurie 
tačiau neturėtų nei teisės 
judėti, nei savo priemo
nių tam.

Kaip jau nesykį paste
bėjome, didžiausias ko
munistų sąjungininkas 
yra Amerikos 'viešoji 
nuomonė'. Už tat jie pa
skelbė apie susitarimą iš 
principo dar prieš rinki
mus, tikėdamiesi, kad 
prezidentas bus privers
tas įsakyti jį pasirašyti 
dar prieš rinkimus. Da
bar jie laikos tokios pat 
taktikos, norėdami pri
versti susitarimą akcep
tuoti prieš Kalėdas, kad 
įgalinus belaisvių grąži
nimą prieš šventes, vė
liau, kad prezidentas ga
lėtų paskelbti paliaubas 
prieš savo antro termino 
inauguraciją.

Nixono garbei reikia 
pastebėti, kad jis prieš 
tokį spaudimą atsilaikė. 
Kissingeris, dabar pa
skelbdamas komunistų 
daromus sunkumus, pa
saulio viešosios nuomo
nės spaudimą, bent ku
riam laikui, nukreipė 
prieš Hanojų. Jei 
Nixonas nebuvo pri
verstas nusileisti prieš 
rinkimus, Kalėdas ir 
inauguraciją, jam vėliau 
bus lengviau. Iš kitos pu
sės, Maskvai būtų svar
bu baigti Vietnamo kon
fliktą dar prieš sausio 
mėn. viduryje vėl pra
sidedančius Helsinkyje 
pašnekesius apie Euro
pos Saugumo Konferenci
ją, o sausio 31 dieną pa
šnekesius Ženevoje apie 
kariuomenių sumažini
mą. Atrodo, kad Mask
vai norėtųsi, kad iki to 
laiko būtų sudarytos ko
kios paliaubos Vietname. 
Ir jei tikrai norisi, ji tu 
ri priemonių paspausti, 
nes nuo jos tiekimo pri 
klauso Hanojaus karin
gumas.

Žiūrint į praeitį ir net 
dabartinį sovietų norą, 
kad Europos Saugumo 
Konferencija pasiten-

NAUJIENA
kintų tik fakto konstatavi
mu apie nusistovėjusią 
padėtį, peršasi mintis, 
kad ir Vietname, kaip sa
vo laiku Korėjoje, galų ga
le bus susitarta... pasi
likti esamose pozicijose 
be jokios tarptautinės 
kontrolės, kas. tarp kit
ko atitiktų ir Saigono vy 
riausybės norui.

DAR APIE 

ALSEIKĄ...
• Vytautas Alseika, ku

ris, kaip jau rašėme, grįžo 
Lietuvon ir perėjo dirbti 
okupanto tarnybon, gruo
džio 12 d. žinijos draugijos 
posėdžių salėje dalyvavo 
TSR žurnalistų Sąjungos ir 
Lietuvos, kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto surengtoje spaudos 
konferencijoje ir, kaip pra
neša "Gimtasis Kraštas”, 
gausiai susirinkusiems cen
trinių, respublikinių ir 
miestų laikraščių, žurnalų, 
radijo ir televizijos, Eltos 
ir APN agentūrų žurnalis
tams plačiai nušvietė Vliko 
bei kitų užsienio lietuvių or
ganizacijų veiklą, papasako
jo apie lietuviškosios išeivi
jos gyvenimą ir problemas 
bei atsakinėjo į žurnalistų 
klausimus.

• Imigracijos ir natūrali
zacijos įstaiga primena, kn.d 
kiekvienas svetimšalis, ne
turintis JAV pilietybės, 
kasmet sausio mėnesį įstai
gai privalo pranešti savo 
adresą ir kitas papildomas 
informacijas specialiai už
pildomoje kortelėje, kuri 
gaunama kiekvienoje pašto 
įstaigoje. Jei kas sausio 
mėn. būtų išvykęs į užsie
nį, registracijos kortelę tu
ri užpildyti 10 dienų bėgy
je grįžęs į JAV.

Svetimšalis, kuris neat
liks registracijos pareigos, 
gali būti nubaustas ir de
portuotas iš JAV.

• Baltijos valstybių dip
lomatinių atstovų pasitari
me gruodžio 3 d. Washing- 
tone, kuriame buvo svars
tyti einamieji politiniai 
klausimai, dalyvavo Lietu
vos Atstovas J. Kajeckas, 
Latvijos Atstovas A. Din- 
bergs, Estijos Atstovas E. 
Jaakson ir Lietuvos Pasiun
tinybės patarėjas S. A. Bač- 
kis. Gruodžio 4 d., diploma
tiniai trijų Baltijos valsty
bių atstovai lankėsi Valst. 
Departamente pas pareigū
ną, kuris rūpinasi klausi
mais susijusiais su Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencija. Diplo
matiniai atstovai norėjo 
gauti informacijų, kurios 
gali liesti Baltijos valstybių 
interesus. Pasimatyme taip 
pat dalyvavo ir Baltijos 
valstybių skyriaus vedėjas 
Valst. Departamente.

• Naujai išrinktoji Vliko 
Valdyba gruodžio 6 d. pa
siskirstė tarp savęs parei
gomis ir darbo sritimis: dr. 
Juozas Kęstutis Valiūnas, 
Tarybos išrinktas pirminin
kas, vadovaus užsienio po
litikai, Jurgis Valaitis, vi
cepirm., v i s uomeniniams 
reikalams, Juozas Audėnas 
vicepirm., informacijos ir 
b e n d r iesiems reikalams, 
Aleksandras Vakselis vice
pirm., finansų reikalams, 
Stasys Dzikas, sekretorius,

PRIEŠ 25 METUS... Min. Bronius K. Balutis tarp pirmųjų lietuvių pabėgėlių, atvykusių iš Vokieti
jos j Angliją 1947 metais. Tai vadinamos "Baltiko Gulbės" — lietuvaitės, estės ir latvės, pirmosios 
atvykusios iŠ DP stovyklų j Angliją, daugiausiai tarnauti ligoninėse, buvo išskirstytos j kelioliką sto
vyklų. Jas visas aplankė Lietuvos {galiotas ministeris Anglijai Bronius K. Balutis.

ŠVIESŲJĮ BALUTI MININT
Š.m. gruodžio 30 d. su

eina 5-ri metai nuo švie
saus Dainavos sūnaus, 
nuo Broniaus Kazio Ba
lučio mirties. Jis gyve
no lygiai 88-rius metus 
ir paskutiniuosius 34 me
tus buvo nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinys ir 
įgaliotas ministras Di
džiajai Britanijai irOlan 
dijai su pasiuntinybės vie
ta Londone. Palaidotas 
Londono (Leytonstono) 
kapinių lietuvių dalyje 
1968 m. sausio 5 d., po 
pamaldų Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje.

Kaip žinom, Balutis 
savo amžiaus daugelįme- 
tų gyveno toli nuo Ameri 
kos. Tačiau Amerikos lie
tuviams , ypač ankstyva
jai ateivijai jis taip sa
vas, taip artimas, kad jis 
buvo jaučiamas tartum 
tarp mūsų esantis.Ir da
bar — po 5-rių metų jau 
Balučio kapo jis nėra iš
ėjęs iš mūsų minties. 
Tačiau su tuo tebūna jis 
gyvas ir spausdintame 
žodyje, kas taip pat yra 
mūsų gyvenimo dalis, gy 
voji dalis, kalbanti dau
geliui dabar, dar daugiau 
kalbėsianti daug kam vė-

Vytautas Radzivanas, na
rys, informacijos ir sekre
toriaus pagelbininkas, An
tanas Razgaitis narys, jau
nimo reikalams ir finansų 
reikalų pagelbininkas.

Min. B.K. Balutis 1956 m. gegužės 23 d, ant Lietuvos pasiuntiny
bės laiptų Londone. Prieky pasiuntinybės šeimininkė Kostė Norei
kaitė. Antroje eilėje min. B.K. Balutis ir V. Sidzikauskas. Viršu- 
jeę kun. Jonušas, vysk. Padolskio sekretorius ir V. Balickas pa
siuntinybės sekretorius, dabar einąs Lietuvos atstovo Anglijoje 
pareigas.

Min. B.K. Balutis viename 
Londono parke 1956 metais.

liau, kitų laikų kitoms 
kartoms.

Šioje spausdinto žo
džio privilegijoje, ma
nau, pirmenybę kalbėti 
apie Balutį turi Susivie
nijimo žmonės. Mat pir
masis Balučio tramply- 
nas į visuomeninio darbo 
bangas buvo SLA. Iš Vai- 
paraiso universiteto bu
vęs pirmoje delegacijo
je į SLA 1906 metų sei
mą, jame buvęs pirmuo 

ju studentu - kalbėtoju, 
tuoj po to įkūrė Valparai- 
se ir 133 studentų kuo
pą. Reikia pabrėžti, kad 
tada kalbos seimuose bu
vo svarbios ir būtinos 
programų, o taip pat ban
ketų ir vaišių dalys, ku 
rios buvo tartum 'kal
bų' meno paradas.

Balutis gyvajam žo
džiui skyrė didelį dėme 
sį ir pasirodė turįs tam 
ir talentą. Pirmąją kal
bą iš "aukštesnės" tribū 
nos jis pasakė SLA 1906 
metų Seime — didelėj 
Chicagos salėj — South 
Side Auditorium. Apie 
tai Susivienijimo istori
kas Tamošius Astraus
kas rašo taip: "Kalbėto
jų geriausiai pasižymė
jo B.K. Balutis - Val- 
paraiso mokyklos studen 
tas. Jis, iš tikrųjų, buvo 
visų kalbėtojų geriau
sias". Toliau, pasakoda
mas apie ką Balutis kai 
bėjo, Astrauskas pabrė
žia — "Jam teko kalbė
ti arti programos pabai
gos"... kada... žmonės 
ūžė kaip bitės. Bet kal
bėtojas savo entuziastin
ga kalba taip klausytojus 
patraukė, kad visi klau
sėsi kvapo neatgauda
mi".

Iš šio SLA seimo Ba
lutis išėjo su 'gero kal
bėtojo' vardu ir su savo 
kolega Strucku (kitu stu
dentų delegatu) parvežė 
Valparaisui garbę.

Šiandien mes žinom, 
kad jau tada Balutis kal
bai sakyti ruošdavosi iš 
anksto ir ragino kitus da
ryti tą patį. Jis tada ir 
visą savo gyvenimą ne
vertino kalbų sakytų 
"kas kam ant seilės už- 
varva".

Negana to. Balutis tu
rėjo, tiesiog, radarinįsu- 
gebėjimą dideliuose susi 
rinkimuose "pagaut aki
mirkos" reikalavimą, 
ypač kai iškildavo ginčai 
ir didelės įtampos tarp 
asmenų ar grupių. Tokio 
atsitikimo būta 1918 m. 
kovo 13-14 dienomis bu
vusiame didžiajame Ame
rikos lietuvių seime New 
Yorke, kur dalyvavo, 
1,100 atstovų — katalikų, 
tautininkų ir nepartinių. 
Šiame seime pasirodė 
aštrūs nesutarimai tarp

(Nukelta į 3 psl.)
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KAS YRA WILLY BRANDT?
"Kancleris turi pasi

likti", tvirtinančiai skel
bė priešrinkiminiai pla
katai. Ir nesuklydo. Willy 
Brandt buvo perrinktas. 
Socialdemokratai gavo 
230 atstovų, tuo tarpu tik 
224 krikščionys demokra 
tai tepateko į Bundestagą, 
Socialdemokratų koalici
ja su Laisvaisiais demo
kratais garantuoja Brand- 
tui didoką daugumą. Per 
sekančius ketverius me
tus Brandtas galės pil
nai išskleisti savo užsie 
nio politiką, kurios pasek
mės turės būti itin reikš 
mingos Europos likimui. 
Esminiai tos politikos po
slinkiai ataidi ir Pabalti
jo problematikai. Ne be 
reikalo pasaulio spauda, 
visų pirma, įsižiūri į 
Brandto užsienio politi
kos orientyrus, mažai 
svarstydama jo vidaus po 
litikos linkmes.

Tikras naujo kanclerio 
vardas yra Kari Fram. 
Pavainikis gavo savo 
motinos pavardę. Vėliau 
jis prisiėmė Willy 
Brandt vardą ir pavardę. 
Per šiuos rinkimus vokie
čiuose pabudo vadizmo 
emocijos. Brandtas buvo 
pristatytas kaipo vienin- 
tėlis, kuris išves Vokie
tiją į tikrą, istorinį ke
lią. Reino srity buvo net
gi rašyta, kad Brandtas 
panašus į ... Kristų!

Nuo pat jauniausiųjų 
dienų Fram - Brandtas 
yra kairus radikalas. Vi
sad jis buvo karštas įvai
rių "liaudies frontų" entu
ziastas bei veikėjas. At
vykęs į Norvegiją, pra
leisti čiahitleriados sunk
metį, Framas pakeitė 
savo pavardę. Jis priėmė 
Norvegijos pilietybę, pa
sirinkęs Brandt'o pavar
dę. Jis vedė du kart. Abi 
žmonos buvo norvegės. 
Antroji ir dabartinė buvo 
komunistinės norvegų 
spaudos bendradarbė. 
Antros santuokos vyres
nysis sūnus Petras yra 
vokiškojo komjaunimo va
dovas Vakarų Berlyne.

Ispanijos pilietinio ka
ro metu, 1937 metais, 
Brandtas buvo korespon
dentu prie Tarptautinės 
Komunistinės Brigados. 
Savo apžvalgose jis savo
tiškai teisino komunis
tinės barbarybės aktus: 
dvasiškių ir vienuolių žu
dymus .

"Tai nušvarinimo vie
sulas eina per Ispaniją", 
rašė Fram-Brandtas. 
"šalis nuvaloma nuo baž 
nyčių ir vienuolynų". Jis 
bendradarbiavo- tada 
"Naujasis Frontas" leidi
nyje. Ten jis rašė: "So
vietų Sąjungą įsteigus, vi 
siems revoliucionie
riams aišku, kad sovieti
nė valstybė privalo gin
tis visomis savo galio
mis ir, jeigu reikia, ves 
ti revoliucinįkarą. Kapi
talistinių šalių proleta
riatas įpareigojamas gin

ti sovietinę valstybę, ir 
karui esant, kovoti prieš 
savo buržuazinės valsty
bės karinį aparatą."

Hitlerinės Vokietijos 
stovyklose įkalintiems 
komunistams Fram - 
Brandtas rašė: "Mes, 
Markso ir Lenino moki
niai, žinome, kad perga
lingai darbo klasės kovai 
reikalinga gerai organi
zuota revoliucinė parti
ja. Tam tikslui Vokieti
joje reikia sukurti tikrą 
komunistinę partiją, o vi
same pasaulyje tikrąjį 
komunistinį internaciona
lą".

Hitlerio laikais, visiš
kai sutapęs su Norve
gijos aplinka, Brandtas 
daug rašė norvegiškai. 
Tačiau, jam pradėjus kil
ti karjeros laiptais Vokie
tijoje, jo norvegiški raš
tai buvo nuslėpti nuo vo
kiečių. Neverčiami vokie
čių kalbon. Netgi dingo 
Norvegijos knygų rinko
je.

1945 metais, jau vokie
čių kalba, jis parašė kny
gą "Antrasis pasaulinis 
karas". Šita knyga turi 
susidomėti ir Pabaltijo 
laisvės problemos studi- 
jozai. šioje knygoje 
Brandtas aiškiai pateisi
na visus Sovietų Sąjungos 
teritorinius grobstymus. 
Apie Lenkijos dalies 
aneksiją Brandtas rašo: 
"Karinė Lenkijos dikta
tūra, viešpatavusi šaly
je vedė priešišką Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu po
litiką ir netgi atstūmė vie 
ningos kovos prieš naci
nę Vokietiją sumanymus. 
Todėl Sovietų Sąjunga ap
sisaugojo kitu būdu".

Čia Brandtas "užmir
šo", kad tuo laiku Sovie
tų Sąjunga jau turėjo ne
puolimo paktą su nacine 
Vokietija!

Pasak New Yorke lei
džiamą rusų kalba laik
raščio "Novoje Russkoje 
Slovo" tvirtinimą, rū
pestingais argumentais, 
paremtais Sovietų Sąjun
gos "savisaugos" strate 
gija, Brandtas pateisina 
sovietinę ataką 1939 me
tais prieš Suomiją ir 
1940 metų karinę Pabal- 
tijos valstybių okupaciją 
1940 metais. Militarinė 
agresija ir Raudonosios 
armijos bazės satelitinė
se valstybėse Brandui at
rodo strateginė Sovietų

Sąjungos "savisaugos" 
būtinybė!

Šios, 1945 metais pasi
rodžiusios, knygos tvir
tinimai nebuvo, vėliau, nu
neigti arba kaip kitaip mo
difikuoti. Tad ir dabar, 
Brandto "DrangnachOs- 
ten" politikos pagrin
duose, aišku, tie pat tvir
tinimai bus išeities punk
tais būsimose sutartyse. 
Sovietų Sąjungos teritori 
nė ekspansija Vokietijos 
kancleriui atrodė ir tebe
atrodo komunistinės vals
tybės natūrali taikos už
tikrinimo politika!

Švedų dienraštis "Af- 
tonbladet" (1966 gruodžio 
14) šitaip komentavo 
Brandto pakvietimą būti 
užsienio reikalų ministe- 
riu: "Dabar vakarų vokie
čių socialdemokratinis 
vadas tapo jų užsienio rei
kalų ministeriu. Tuo bu
vo sukrėsta Vakarų kon- 
tražvalgyba. Slaptose tos 
žvalgybos archyvuose 
yra daug medžiagos, skir- 
tos Willy Brandtui. Jįįta 
ria esant Rytų šnipu. 
Daug medžiagos apie 
Brandtą, kuris tada buvo 
žinomas Fram vardu, lie
čia Antrąjį Pasaulinį ka
rą, kada švedų kontra- 
žvalgyba keitėsi savo do
kumentais su Gestpo. Bet 
nuostabu, svarbiausia, 
tai, kad ir iki šios dienos 
kontražvalgyba renka ži
nias apie Brandtą ir krau
na jas į papkes po bend
ru pavadinimu "Rytų špio
nažas".

Ir iš tikro, gana ryš 
kūs daviniai rodo, kad 
netgi 1967 metais buvo 
itin aktyvus italų ir va
karinės Vokietijos ko
munistų bendradarbi avi 
mas, kur ir Brandtas da
lyvavo 1967 metų lapkri
čio 28 d. konspiratyvi- 
niame pasitarime. 1968 
metais užsienio reikalų 
ministeris Brandtas tal
kino Rytų Vokietijos ko
munistams be trukdymų 
pervažiuoti Vakarų Vo
kietijos teritoriją ir su
sitikti su Italijos komu
nistais. Atrodo flirtas su 
komunistinės revoliuci
jos idėjomis ir simpati
jos komunistinės revoliu
cijos metodams, pasto
viai įsiskverbė į Fram- 
Brandto nuotaikas. 1957 
metais danų laikraštyje 
"Politiken" Brandtas ap
gailestavo, kad "vokie
čių tauta kenčia dėl to, 
kad niekad nebuvo per
gyvenusi tikros revoliu
cijos". Savo knygoje nor 
vegų kalba "Nusikaltėliai 
ir kiti vokiečiai", Brand
tas tiesiog apgailestavo, 
kad Vakarų Vokietijoje 
nebuvo išmesti iš parei
gų 90% pareigūnų ir mo
kytojų, kas buvo, jo žo
džiais, padaryta Rytų Vo
kietijoje.

Net gi Sovietų Sąjun
gos kariškai kontroliuoja
moms šalims Brandtas 
skiria prosovietiniai

skambančius pareiški
mus: "Rytų Europoje
vyksta nauja statyba, ar 
tėjanti savo panašumu į 
tas visuomenines sąly
gas, kurios sukurtos So
vietų Sąjungoje. Ateičiai 
svarbus visiškas atotrū 
kis nuo fašistinių arba pus 
fašistinių režimų ir de
mokratizacijos proceso 
pradžia, ypatingai gi so
cialinėje srityje".

Ideologinis Brandto 
veidas labai nevienodas. 
Jaunojo Fr.am-Brandto 
veikla, pareiškimai, nu
siteikimai beveik neski
ria jo nuo eilinio komu
nistinio' tono. Toks jis, 
netgi savo šeimyniniais 
ryšiais, buvo Skandina
vijoje, ir toks grįžo į 
Vokietiją. Būdamas Ber
lyno burmistru jis pa
skelbė keletą tariamai 
antikomunistinių pareiš
kimų, kurie, gal būt, bu 
vo inspiruoti asmeniška 
neapykanta Ulbrichtui. 
Tapęs užsienio reikalų 
ministeriu ir kancleriu, 
Brandtas vėl grįžta prie 
savo senų postulatų, ku
riais nustatoma jo klusni 
"apyzmanto" politika don
kichotiškoje "Drangnach 
Osten" kelionėje.

Ši santaika su Rytų Vo. 
kietija Amerikos spau
doje pristatoma, kaipo 
Europos taikos išgelbėji
mas. Chameloniškoji No
belio taikos premija tal
kina nematyti labai kon
traversiško, tikro Brand
to veido. Kas jis? Ar 
Adomo Mickevičiaus Va
lenrodas, genialiai pasi
rengęs sujungti suskal
dytą Vokietiją? Ar, pagal 
švedų kontražvalgybą, ge 
nialus "rytų šnipas", sa
vo darbo kalibrais pralen
kęs visus, prieš jį buvu
sius?

Vienaip ar kitaip — Pa 
baltijo laisvės problema 
neturi Brandto asmenyje 
nei bičiulio, nei talkinin
ko. Drąsesnieji kores
pondentai tvirtina, kad 
"vokiečiai pavargo nuo 
demokratijos" Vokie
čiai nori "vado". Tokiu 
prisistatęs, Fram - 
Brandtas laimėjo perrin 
kimą. Televizija noriai 
talkino Brandto prista
tymams, vaizduodama jį 
milžiniškomis miniomis 
apsuptą. Po, kiekvieno 
Brando pareiškimo, mi
nia rėkė savo pritarimus. 
Scenos buvo nukopijuo
tos iš masinių hitleria- 
dos archyvų. Lapkričio 
20 d. radikalus jaunimas, 
deglais nešinas, atėjo 
sveikinti perrinktą kanc
lerį. Brandtas pasirodė 
balkone ir, tarytum imi
tuodamas Hitlerį, sveiki
no minią aukštyn ištiesta 
ranka!

Jau kalamas auksinis 
medalis. Jo vienoje pusė
je bus Willy Brandto pro
filis, kitoj pusėj Rytų Vo 
kietijos vadovas Willy 
Stoph. Kas bus, kada Vo
kietija apsijungs? Ar ne 
bus tai nauja, galinga ko
munistinė valstybė?

KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ

UŽSIENIO DEVIZOS

JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSA-LES

"The New York Journalof Commerce", praei
tą mėnesį išėjusiame numeryje, Washingtono kores
pondento straipsnyje, nurodo, kad nedidelis arabų 
kraštų skaičius paskutiniu laiku sukrovė sparčiai au
gančius "milžiniškus užsienio valiutų rezervus", ir 
"nežino, ką su tiek pinigų daryti".

"Nedidelis skaičius naftą gaminančių arabų 
kraštų: Lbija, Saudo-Arabija ir Kuwait, šiuo metu 
jau turi 7 bilijonus dolerių užsienio devizų rezer
vais, greičiausiai turės 12 bilijonų rankose 1975 me
tais, ir arti 60 bilijonų 1980 metais".

Ši padėtis stato įdomų —ir visai naują— gal
vosūkį ekonomistams. Mat iki šiol nebuvo atvejų, 
kad kelios mažos valstybėlės kada nors būtų su
krovusios atsargon tokius didelius pramonėje pa
žangių valstybių devizų kiekius, ir yra labai sunku 
numatyti prie ko tokia keista padėtis prives.

Praeityje, naftą pardavinėjančios valstybės 
gautas devizas bematant suvartodavo įvairių ma- 
nufakturuotų gaminių užpirkimui iš užsienio, dau
giausiai iš JAV. Tuo pačiu išsilygindavo devizų 
įplaukos ir išlaidos tiek naftos pardavėjų, tiek naf
tos pirkėjų kraštuose.

Tačiau paskutiniųjų metų bėgyje, įėjo į madą 
tai, ką naftą turinčios valstybės vadina "sėti naf
tą savoj žemėj", t.y. tapo įprasta naudoti užsienio 
valiutas ne svetimų produktų pirkimui, o nuosavų 
fabrikų pastatymui. Norėdami paremti savo jau
nutę pramonę, naftą turintieji kraštai apkrovė ma
nufaktūrų importus muitais. Importams sumažė
jus, o naftos eksportams augant bei naftos kai
noms kylant, pradėjo krautis naftą eksportuojan
čių valstybėlių centriniuose bankuose kaskart didės* 
ni neišnaudotų užsienio devizų kiekiai. Tuo pačiu, 
vakarų pasaulio aukštos pramonės kraštuose atsi
rado kaskart didėjančio deficito perspektyvos.

Lyg to būtų maža, The US Energy Outlook ko
miteto pirmininkas, J.G. McLean, aptaria galimy
bę, jog netrukus naftą eksportuojančios valstybės 
turėsiančios tiek laisvo pinigo, jog jos nebepajėg
siančios jo viso investuoti savo kraštuose ir turė
siančios tapti dalininkais JAV, Vakarų Europos ir 
Kinijos finansuose bei pramonėje.

Jei toks dalykas įvyktų, prie devizų netekimo, 
vakarų pramonės kraštai dar turėtų pridėti dividen
dų išmokėjimus. Tradiciniam pasaulio investato- 
riui JAV-bėms, toks dalykas būtų lyg "pasaulis 
aukštyno kojom".

Kadangi JAV yra kraštas, kuriame, palyginus 
su kitais industrializuotais kraštais, sparčiau
siai auga žibalo pareikalavimas, reiktų spėti, jog 
deficitarinės padėties grasmė JAV-ėse nusima- 
tanti pati didžiausia.

Taigi čia vėl, tokio šiurpaus deficito akivaiz
doje, JAV viltys krypsta į Sovietų Sąjungą, kur tiki
masi išlaikyti Amerikai palankų devizų judėjimą. 
Sovietų reikalavimai maistu, manufaktūruotais pro. 
dūktais, automatizacijos priemonėmis ir stačiai 
vidaus investacijų paklausa pačioje Rusijoje, su kau
pu atsversianti Amerikai reikalingų sovietiškos 
naftos importų kiekį, ir eksportų - importų balan
sas pakrypsiąs JAV naudai.

Deja, šitaip svarstant, ir žvelgiant į netolimos 
praeities pavyzdžius, tektų apskaičiuoti, kiek ilgai 
sovietai užtruks iki jie paseks Japonijos, Vokietijos 
ar tokio Kuwaito pėdomis? Kažin, ar labai daug 
metų sovietams prireiks iki jie atlenks JAV eks- 
portų-importų balansą savai naudai?

B. & S. SETUP MAN
AFTERNOONS, $5.50 AN HOUR

Mušt be experienced 
5 day — 50 hour week 
Top wages and f ringes.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
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ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
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ESTU TAUTOS 
GENOCIDAS

ga, Viktoras Fedinas "nu 
kreipiamas" į ... Estijos 
respubliką. Čia Fedinas 
palengva įsidarbina, ima 
reikštis politagitacijoje, 
tveria komjaunimo būre- 
ius-.

Svetlana Dubinina at
siunčiami iš Rusijos 
dirbti statyboje. Tuoj pat 
ji tampa politinio lavini
mosi vadove. Vladimiras 
Ščetnikovas sėkmingai 
vadovauja jaunimo briga
dai...

Kiekvienas komjauni
mo leidinio numeris mi
ni vis naujų ir naujų ru
sų tautybės atvykėlių var
dus. Kyla klausimas: ar 
gi į tuos nekomplikuotus 
darbus nesuranda estų? 
Anaiptol, estai yra lau
kiami svečiai Rusijos 
įmonėse!

Tai nuožmi ataka prieš 
estų jaunimą. Jaunas 
žmogus gerai pripranta 
prie naujos aplinkos. Jau
ną žmogų, galvoja rusai, 
lengviau ir nutautinti. 
Tam nutautinimui jie ir 
parengia savo ir estiško
jo jaunimo migraciją.

Greta darboviečių, es
tų jaunimą nutautina ka
riuomenė. Tai tikra rusi

Bolševikai rūpestingai 
slepia gyventojų kaitos 
statistiką. Nežinia, kiek 
žmonių išvyko iš vienos 
komunistinės respubli
kos; kiek tokių atvyko į 
kitą respubliką; kaip kin
ta tautybių santykis, 
esant didelei tarprespu
blikinei migracijai? Ta
čiau absoliučiai tikras 
faktas yra tas, kad tauti
nio potencialo požiūriu 
labiausiai kenčia Pabalti
jo kraštai. Į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, steigiant 
vis naujas įmones, nau
jas, nieko bendro neturin
čias su krašto natūra
liais resursais darbovie
tes, grūdami rusai.

"Reikalinga, kaip Pa- 
darbų rafinerija!" jau da
bar prasitaria lietuviai, 
norėdami nusakyti nerei
kalingumo sąvoką.

Tokią pat galvažudiš
ką politiką, kaip Lietuvo
je, sovietinė Maskva vyk
do mums broliškoje Esti 
joje. Estų tauta gyvena so
vietams ypatingai stra
tegiškoje vietoje, Lenin
grado artumoje. Estų tau
ta yra viena iš mažiau
siųjų sovietų pavergtų
jų tautų masėje. .Todėl, 
tad, sovietizacija ir ge
nocidas parbloškia es
tus savo žiauriais, neat
laikomais smūgiais.

Rusai (ir rusų kalba) 
vis gaivališkiau įsivieš
patauja Estijos žemėje. 
Net gi Estijos komjauni
mo spauda leidžiama jau 
vien rusų kalba. Tai "Mo- 
lodež Estonii", estiškojo 
(vien iš vardo) komjauni
mo organas. Į estų jau
nimo surusinimą sovie
tų režimas atkreipė ypa
tingai smarkų savo veiki
mą.

Dirva daug kartų rašė 
apie rusus, importuotus 
į esančias ok. Lietuvos 
teritorijoje įmones. Jau
nieji darbininkai Rusijo
je gauna protekcinius "ke
lialapius" į Lietuvą, čia 
įsidarbina, atsiveža su 
savimi vis didėjantį ru
sų tautybės žmonių nuo
šimtį, rusų kalbą, rusiš
kos veiklos (kino, teat
ras, spauda) sustiprini
mą.

Didesnis savo intensy
vumu toks rusinimo pro
cesas vyksta Estijoje. 
Kiekvienas leidinys bylo
ja apie rusų invaziją. 
Rusiškieji vardai mirgas 
aukštesniųjų pareigūnų 
ar darbuotojų sąrašuose, 
rusai iškyla socialistinė
se varžybose, premijuo
jami, statomi estams dar
bo arba partinio užsigrū
dinimo pavyzdžiais. Net
gi įmonės, stambios ir 
smulkios, vadinamos ru
siškais vardais.

Estiškojo komjaunimo 
organas "Molodež Esto
nii" smagiai dėsto, kaip 
iš rusiškojo miesto Lado-

A

DIRVA

Šviesųjį Balutį minint...
(Atkelta iš 1 psl.) 

katalikų ir tautininkų, ku
rių pirmieji sėdėjo deši
nėje, o antrieji (tautinin
kai) kairėj pusėj. Tame 
įkarštyje dalyvavo abie
jų pusių kalbėtojai, jų 
tarpe buvo pakviestas 
tart žodį ir Balutis. Apie 
tai rašo V. Sirvydas: 
"Jam (t.y. Balučiui) pa
sirodžius, draugai kairė
je pradėjo ploti, o deši
nėj — pasigirdo švilpi
mų. Tylos valandėlę nu
tvėręs, Balutis tarė: jūs, 
mano ■ draugai kairėje, 
prašau neploti, nes čia 
susirinkom Lietuvos lais
vinti, o plojimais lais
vės neišplosime. Jūs gi, 
mano prieteliai dešinėje, 
prašau nešvilpti, nes 
švilpdami galime tą lais
vę tik prašvilpti.

Delegatams šitie žo
džiai buvo tokie taiklūs, 
kad visą salė suūžė pri
tariančiu delnų plojimu. 
Po to ir kitiems kalbėto
jams vyko geriau". (Ba
lutis - 41 p.)

Kaip žinom, Balutis 
ėmėsi politinio darbo, iš 
vykdamas iš Amerikos 
pirma Paryžiun, iš ten

nimo mašinerija. Baigę 
karo tarnybą estai gauna 
privilegijuoto darbo pa
siūlas... Sibire.

Estų uostai visiškai 
rusinimo suvirškinti. 
Kiekviename uoste rezi
duoja stambūs karo laivy
no junginiai. Čiapatpri- 
tampa žvejybiniai laivy
nai, kurie yra vien rusiš
ki-.

Estų tautos genocidas 
vykdomas žiauriai, neat- 
laidžiai, planingai. Kada 
gyventojų sudėtis pa
sieks 51% rusų naudai, 
respublika (estiška) liks 
tik ant popierio.

Mieliems LIETUVIŲ FONDO šeimos

nariams nuotaikingų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir laimingų

NAUJŲJŲ 1973 METŲ

linki

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

proga sveikina savo mielus klijentus

TMMLAJITIC TRAVEL SERVME
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So. Boston, Mass. 02127

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ 
ir tarnautojai

Kaunan — Užsienių reika
lų ministerijon. Centre 
pasiekęs viceministro 
rango, 1928 metais vėl 
buvo skirtas įgaliotu mi
nistru Washingtonan, o 
1934 metais Londonan, at
stovauti Lietuvai Didžio
joj Britanijoj ir Olandi
joj.

Londone jam būnant 
įvyko Lietuvos viena po 
kitos sekusips rusų ir vo
kiečių okupacijos, kurias 
tas giliašaknis lietuvis 
Balutis išgyveno skaus
mingai-. Kai Londono lie
tuviai 1945 metais minė
jo Vasario 16—tąją, II pa
saulinis karas ėjo įgalą. 
Tame minėjime vėl sa
kė kalbą Balutis. Šiuo kar 
tu Lietuvos nelaimę jis ly
gino su žydų nelaisve Ba
bilonijoje, kur jie buvo 
varomi šimtus mylių ir 
žudomi be jokio teismo. 
Iš tų laikų yra likus vie
na psalmių, kuri liudija, 
kaip žydai meldėsi ir guo
dėsi anose jų sunkiose 
dienose:

"Prie Babelės upių te
nai sėdėjome ir verkė
me, kai atsimindavome 
Sioną. Ant ano krašto 
gluosnių mes pakabino
me savo arfas. Nes tie, 
kurie mus išvedė, reika
lavo iš mūsų giesmių, ir 
kurie mus užgaudavo — 
reikalavo linksmumo: pa 
giedokit mums iš Siono 
giesmių!"

Toliau, visu jausmin
gumu Balutis tęsė psal
mę:

"Kaip gi mes giedo
sime Viešpaties giesmę 
svetimoje šalyje? Jei 
užmiršim tave, Jeruza
le — tebūna užmiršta 
mano dešinė! Teprilim- 
pa mano liežuvis prie 
mano gomurio, jei aš ne 
minėsiu tavęs, jei nešta 
tysiu Jeruzalės aukš
čiau už kiekvieną mano 
linksmybę"...

"Kas buvo žydams Je
ruzalė, tai man — Lie
tuva", kalbėjo minist
ras Balutis. Ir savo kal
bą baigė šiuo prisimi
nimu :

"Nepamirškime Lietu
vos, nei jos žmonių, pa
tekusių vergijon. Padė- 
kim jai malda, auka ir 
darbu".

Kun. K.A. Matulaitis 
sako: "Ministras Balu
tis dalyvavo mišiose už 
Lietuvą ir susirinkime 
pasakė tokią, jautrią kai 
bą, kad klausytojai pra
virko". ***

Balutis yra labai sa
vas visai Lietuvai,savas 
Amerikos lietuviams, sa 
vas ir Didžiosios Brita
nijos lietuviams. Ypatin
gi savas buvo ir lieka 
dabar Susivienijimui Lie 
tuvių Amerikoje. Sukū
ręs 133 kuopą Valparai- 
se, liko Susivienijime iki 
paskutinės jo gyvenimo 
dienos, nežiūrint, kad net 
paskutinius 34-rius me
tus gyveno nebe Ameri
koje. Jam SLA neseno, 
jis nė minties neprilei
do, kad jis savo apdrau 
doj ką nors permoka...

Toje ištikimybėje tai 
organizacijai, su kuria 
susijungė jaunystėje, jis 
1966 metais siuntė ypa
tingą sveikinimą tų metų 
įvykstančiam SLA 80- 
ties metų sukakties Sei
mui. Tas sveikinimas ėjo 
ne rašytu, o gyvu Balučio 
žodžiu fonografo juostoj.

Tarp kitų žodžių yra pa 
sakyta seimo delegatams 
-ėms štai kas: "Aš no-

Min. Bronius K, Balutis 1956 metais Londone,

riu, pirmiausiai, Jus vi
sus susirinkusius į šį ju
biliejinį Seimą, nuošir
džiai pasveikinti. Pasvei
kinti kaip mielus brolius 
ir sesutes. Nes visi gi 
mes — kas senesnis, kas 
jaunesnis :— esame na
riai šios vienos organi
zacijos — organizacijos, 
kuri yra seniausia, di
džiausia ir galingiausia 
laisvų lietuvių bendruo
menėje".

Toliau, savo sveikini
mo kalbą baigė taip: 
"Man gi asmeniniai ši die
na yra dvigubai brangi ir 
minėtina, nes man yra 
dvigubas jubiliejus.Šiais 
metais, jeigu mano sena 
atmintis manęs neklaidi

, €<< (e«
Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname savo artimuosius ir pa

žįstamus bei bendradarbius -- palinkime džiaugsmo ir laimės. 
Laimingų ateities dienų, sėkmingos gerovės ateinančiam rytojui. 
Bet vargu ar dažnas iš mūsų giliau pamąstome, kur toji laimė 
glūdi, kuris dalykas mums gali reikšti tikrai prasmingą dvasinį 
džiaugsmą? Atrodo, mes tik sekame paskui Amerikos milijoni
nę minią ir kartojame šabloninius pasveikinimų žodžius. Tačiauar 
to mums turi pakakti? Ar mes esame lygiai tokia pat vietinės mi
nios dalis, be jokių ypatingesnių siekimų, be kitokių laimės ir 
džiaugsmo supratimų?

• Pirmiausia tenebūna užmiršta, kad gyvenamo krašto įvai
riataučių ir įvairiarūšių žmonių būriuose mes esame visiškai skir
tingi čia savo atsiradimu. Todėl ir mūsų dvasiniai polėkiai, ir atei. 
ties norai, ir gerovės mastai yra skirtingi, štai, vienas iš mūsų 
tautiečių taip įspūdingai yra nusakęs tą savotiškumą: "Aš jaučiuo
si be galo laimingas, aš pergyvenu už jokius turtus nenuperkamą 
gerovės jausmą kasdien ir kas valandą, o ypač N. Metų sulaukda
mas, kad — man teko didelė laimė išvengti trėmimo į Sibirą... Kad 
gyvenu laisvoj šaly ir galiu plačiai naudotis visokeriopom gėry
bėm, kad neprisiėjo maskolių kankinamam skaudžiai žūti kalėjime 
arba šiaurės taigų žiauriose sąlygose, kad netenka ligi šiol skurs
ti klaikioje Rusijos tremtyje ir tenai auginti (arba graudžiai palai
doti) savo vaikus ir vaikaičius...” Štai, kur yra mūsų didžioji lai
mė, kurios nepridera pamiršti prie Kūčių stalo ar Kalėdų vaišėse, 
taipgi ir N. Metų slenkstyje. Ir tuo mes aiškiai skiriamės nuo vi
sų kitų vietinių žmonių. Betgi šis mūsų nelaimės išvengimo džiaugs 
mas skaudžiu likimo pirštu teberodo: didžioji tautos dalis tebe
vargsta Maskvos grandinėm sukaustyta, o kiti Sibiro kankynėse nu
tremti! Ir to fakto žinojimas mus įpareigoja, kad šį momentą, 
persvarstant praeitų metų baigimo darbus ir ateinančiųjų lūkes
čius — privalu prieš akis turėti tą pavergtų brolių liūdną likimą. 
Ir todėl mums patiems čia nedera pasiduotisiaurųambicijų ar sa- 
vinaudos geismams ir nepaskęsti medžiaginio pertekliaus bei vai
šių lėbonėse, nes daug mūsų artimųjų irtautos narių, brolių ir se- 
seių, neturi laimės džiaugtis laisve — jie ir šias šventes pasitin
ka po Maskvos grasinamu kumščiu arba net ties kruvinos širdgė
los švaigždėmis Sibiro klaikume...

• Net ir jaunesnioji karta, kuri dažnai taip išdidžiai numoja J 
praeities vertybes ir bando atsiriboti nuo vyr. kartos tautinių įža
dų siekiant tėvų žemės laisvės — bent N. Metų angoje tesujudina 
savo širdis ligi gilumos ir tepersvarsto savo sąžines,kad paregė
tų tiesą: ar tai ne didi laimė, kad tėvai anuomet, tragiškai viską 
pametę, jus ant rankų išnešė iš Maskvos vergijos, kuri ne tik mūsų 
turtus ir žemes pasigrobė, bet itin žiauriai gniuždo žmonių dvasi
nes jėgas ir be paliovos melu prievartauja? Argi ne brangi laimė, 
kad jūs, užaugę arba jau ir gimę svetur,galėjote subręsti laisvi ir 
išdidūs, mokyti ir nesuvaržytos dvasios, kai tuo metu tėvynėje ir 
Sibiro tremtyje jūsųartimigiminės irtautosbroliai,to pat amžiaus 
jaunuoliai, dar niokojami rusiška letena taip, kad net ryžtasi gyvy
bę aukoti kovai prieš tą nežmoniškumą?

• Todėl N. Metų vartus praveriant tesuliepsnoja jūsų jaunyste 
lakios širdys kilnia ug.tim — įsižadėti idėjiniams darbams per vi
sus ateinančius metus, kad visi broliai lietuviai, jūsų kraujo gimi
nės, galėtų džiaugtis tokia pat laisvės laime, kokią jūs patys šian- 
dien.turite. Simas Kudirka dar ir šias šventes leidžia nekaltai kan
kinamas Sibiro vergijoje. O ir Kalantos, Stonio, Andriuškevičiaus 
gyvybės aukos tesudrebina sąžines ir tepakursto tautos meilės lieps, 
ną! Dvasinė rimtis telydi mūsų visų žingsnius iržodžius šiose šven
tėse, džiaugiantis taip trapia laime, kad vos per plauką ir mes iš
vengėme kruvino žygio į Sibiro golgotą, kad laisvės šalyje netenka 
šiandien vergo grandinių patirti, kad nereikia dejuoti mirtinoj des
peracijoj Rusijos žiaurumo replėse.,. Todėl ir mūsų dabartinis 
džiaugsmas ir laimės linkėjimai — teugdo ryžtingumą drąsiai neš
ti tolyn tą kilnią tėvynės vėliavą, kurią sunkiom aukom iškėlė bro
liai, ligi šiol tragiškai gniuždomi maskvinių tironų komunistiniu kO- 
ju ir pjautuvu...
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na, sueina 60 metų, kaip 
aš turiu garbės būti SLA 
nariu.

Taigi, ilgiausių metų 
Susivienijimui! Ilgiausių 
metų ir geriausio pasi
sekimo jo vadovybei! Ir, 
pagaliau, ilgiausių metų 
ir visokeriopos asmeni
nės laimės Jums vi
siems!"

Tokią sveikinimo kal
bą Balutis pasiuntė gyvu 
žodžiu tam Seimui,kuris 
jį pakėlė į Garbės Na
rius. Ši jo kalba buvo pas 
kutinė šiame pasaulyje ir 
tai rodo, kad jo santykis, 
jo ryšys su SLAbuvo-ypa- 
tingas, gražus ir visai or
ganizacijai brangus.

A.D-s
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Prie studentų suvažiavimo registracijos stalo. Iš kairės: A. Kal
vaitis, G. Taoras, R. Pliodžinskaitė, R. Aukštuolis, Urban ir A. 
Rukšėnas.

jiems prijaučiantys as
menys, centro valdyba rd 
pinasi, kad būtų ryšinin
kas". Suvažiavimo daly
viai taip pat rekomenda
vo kad: "...centrovaldy
ba sudarytų sąrašą visų 
universitetų laikraščių 
bei jų redakcijų adresus. 
Šis sąrašas būtų naudo
jamas centro valdybos 
siuntinėti informacijoms 
"press releases", apie
Lietuvos ir lietuviškus 
reikalus".

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Šiaurės Amerikos Lie 

tuvių Studentų Sąjungos 
XXII visuotinis suvažia
vimas be abejo bus mini
mas lietuvių išeivijos is
torijoje kaip duodantis 
lietuvių studentų veiklai 
keletą naujų veikimo tiks
lų, kurie gali padaryti 
studentų sąjungą efekty
vesne bendroje visuome 
nėję.

Tą efektingumą bus ga 
Įima pamatyti tik už ke
letą mėnesių, kada pagal 
rezoliucijų komisijos pa 
siūlymą, bus suredaguoti 
ir įvykdyti sąjungos sta
tuto papildymai. Tarp 
svarbesnių pakeitimų 
yra: "Skatinti lietuvių
studentų draugišką san-

tykiavimą su kitataučiais 
studentais ir atstovauti 
lietuvius studentus vieti
niuose universitetuose". 
Bus ir ryšininkai univer
sitetuose: "Kiekviename 
universitete, kuriame 
yra lietuviai studentai ar

tema,Suvažiavimo 
kaip jau bendrai žinoma, 
buvo "Prikelkime mie
gantį milžiną" ir paskai
tų temos kunigo Kazimie 
ro Pugevičiaus ir dr. Jo
kūbo Stuko, sukosi aplink 
tą temą. Kun.K. Pugevi- 
čius savo paskaitoje pa
brėžė galimybes ir svar
bą studentams prieiti 
prie valdžios įstaigų per

Prieš metus, gruodžio 23 d., Clevelando miesto meras Ralph J. Perk prisaikdino naujai paskirtą Cle- 
velando'miesto viešųjų Įmonių direktorių inž. Raimundą Kudukį. Iškilmėse dalyvavo gausus būrys lietu
vių. Prie stalo sėdi iš kairės: Gražina Kudukienė,meras Ralph J. Perk ir Gidonė Steponavičienė. Sto
vi iš kairės: R. Kudukio tėvas Petras, Gr. Kudukienės tėvai V., ir S. Knistautai, Ed. ir J, Stepai, Cleve
lando viešųjų Įmonių direktorius R. Kudukis, K. Steponavičius ir V, Bačiulis. J. Garlos nuotrauka

Studentų sąjungos suvažiavimo dalyviai.

WANTED EXPERIENCED 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY and NGHT SHIFTS. 
58 HOUR WEEK MIN1MUM.

ALL FRINGE BENEFITS. 
WELDMATION, INC. 

31720 STEPHENSON 1(WY 
MADISON HE1GHTS, MICH.

(95-5)

Robertas Selenis (dešinėje) 
studentų suvažiavime kalbasi su 
iš Lietuvos atbėgusiu adv. Z. 
Butkum.

WANTED AT ONCE 
F.XPER1ENCED

STEEL PLATE FITTERS 
ARC WELDERS 

Experienced only. Paid benefits. Extra 
overtime, good workln« conditions. 

Apply in. Person 
ACUTUS 1NDUSTR1ES 

451 E. Wilson 
Pontiac, Mich.

An Equa( Opportunity Employer 
(93-99)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SK1LLED
MACHINE BUILDERS 

BORING MILL OPEJtATORS 
LATHE HANDS

Muat have machine tool experience. 
Apply -to Personne) Dept.

COLONIAL BROACH «< MACHINE CO 
21601 Hoover Rd. 

Warren, Mich. 
313-758-0800

(94-98)

"The Man of La Mancha viena labiausiai pagarsėjusių muzi- 
kalinių piešiu dabar realizuota filme, kuris rodomas Colony 
Theater Clevelande, yra geriausia šventėms pramoga. Garsusis 
aktorius Peter O’Toole vaidina Donkichotą, o Sophia Loren Al- 
donza. Abu yra puikūs savo vaidmenyse. Prašoma vietas rezer- 
vuotis iš anksto, skambinant kino teatro kason: 751-2800. (sk)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MACHINE REPAIRMAN
SECOND

Experienced, desire some knowledge 
of machine ®hop maęhines. Good 
starting pay, excellent fringe ben
efits, paid vacations, never a layoff. 
in over 40 years.

APPLY

BOISE CASCADE CORP.
4500 TIEDEMAN RD. 
CLEVELAND. OHIO

(981)

SHIFT

MARRIED COUPLES
21-40 YEARS OLD

If you have no dependents at home, 
are in fine health, have been married 
a year and are high school graduates, 
apply now for child care worker posi- 
tion in our residential trealment cen- 
ter for adoiescents. Attractive cash 
salary, 4 days on duty and 4 days 
off duty, health insurance program. 
Provide leadcrship for 8-10 teenage 
boys and giria. Send references and 
personai resume or call

FT. WAYNE CHILDRENS 
HOME

P. O. BOX 5038 
HAZELWOOD STAT1ON 

FORT WAYNE, INDIANA 46805 
(97-2)

DETROIT RESIDENTIAL 
MANPOWER CENTER 

NEEDS A

MAINTENANCE 
SUPERVISOR

Experienced person to be responsible 
for overall maintenance of several 
buildings and supervision of niainte- 
nance staff. Should be knovvledgeable 
in fields of cąrpentry, plumbing, elec- 
tricity, boiler operation, etcetera.

ALSO NEEDĘD 

EXPERIENCED 
ELECTRICIAN 

Good pay and liberal benefits are 
offered.

APPLY IN PERSON 
TO PERSONNEL DEPT. 

THE SINGER CO.
DETROIT RESIDENTIAL 

MANP0WER CENTER 
6301 W. Jefferson 

Detroit, Mich.
313-849-3200

An Equal Opportunity Employer 
(96-98)

kurias galima ir tęsti rėš Marytė Idzelytė ir Re- 
studijas, ir skleisti lietu- gina Pliodžinskaitė, Alvy 
vių kultūrą. Dr. Stukas 
savo paskaitoje apibūdi 
no apie galimybes skleis 
ti lietuvių reikalus bend
rai visuomenei per vadi
namą "mass media" - ra
diją, laikraščius ir uni
versiteto veikloje. Per 
atidarymą ketvirtadienį 
kalbėjo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmi 
ninkas Stasys Barzdu
kas.

Šeštadienį Romas Sa
kadolskis patiekė savo įs
pūdžius apie II Pasaulio 
Jaunimo Kongresą, ku
riam jis vadovavo, ir va
kare atstovai iš VLIKo ir 
ALT atsakinėjo į studen
tų klausimus. Dr. Kęstų 
tis Valiūnas, VLIKo pir
mininkas, Dr. Šidlauskas 
ir Dr. Valaitis pabrėžė 
studentų svarbą lietuvių 
veikloje ir bendrais bruo
žais skatino visas organi 
zacijas bendradarbiauti. 
Dr. Valiūnas buvo atsi
vežęs netikėtus svečius, 
advokatą Zigmą ir dakta
rę Danutę Butkus, kurie 
prieš keletą mėnesių pa
bėgo iš Lietuvos.

Po uždarymo įvyko Cle
velando Vyrų Okteto kon
certas, kuris džiugino 
suvažiavimo dalyvius ir 
svečius savo dainomis. 
Tą vakarą, kaip ir kitais, 
buvo linksmi šokiai.

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
naują centro valdybą su
daro energingi studentai 
iš Clevelando ir Pitts- 
burgho. Centro valdyba 
buvo išrinkta per suvažia
vimą suteisepasiskirsty 
ti pareigas vėliau. Savai
tę po suvažiavimo centro 
valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Rimas Aukš
tuolis — pirmininkas, Vy
tautas Žagarskas — vi
cepirmininkas, sekreto- 

Z!

das Narbutaitis — iž
dininkas, Gintas Taoras 
ir Ramūnas Švarcas — 
nariai.

Prašome visais klau
simais kreiptis į Rimą

zl

Zf

SECURITY GUARD 
OPENINGS

One year or more in security, 
military, police or related area, 
high school graduate. May sub
stitute experience for education, 
have own transportation and 
phone, 20 years plūs, start at 
$150.00 a week, may work shifts 
with differential.

APPLY IN PERSON 
TO PERSONNEL DF.PT.

THE SINGER CO. 
6301 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 
313-849-3200

An Equal Opportunity l.mp’over
(96-98)

Aukštuolį, 25230 Char- 
don Rd., Richmond 
Heights, Ohio 44123. Tel. 
(216) 481-9928, arba Vy
tautą Zagarską, 18050 
Neff Rd., Cleveand, Ohio 
44119, tel (216) 481- 
1562.

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

savo draugams ir pažįstamiems

Vincentina, Algis ir Jonas 
Jurkūnai

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir

prijaučiančius, sveikiname su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linkime

LAIMINGŲ 1973 METŲ!

ALT S-gos Elizabetho
15-tas skyrius

SVEIKINIMAI

visiems mūsų gausiems klijentams, kurie

siunčia per mūsų firmą

DOVANŲ — SIUNTINIUS

savo giminėms Lietuvoje ir USSR ateinančioms 

ŠVENTĖMS ir NAUJIEMS METAMS 

ir linkime jiems sveikatos, laimės ir pasisekimo.

GLOBĖ PAIUEL SEIIVICE, INC.
723 Walnut Street Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: (215) 925-3455
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KAS GI YRA TA LIETUVIŠKA NUOTAIKA?
A. KAŠUBIENĖS ŽODIS NEW YORKE DAILININKŲ

20 METŲ MINĖJIMO SIMPOZIUME

Savo kalbos pradžioje 
dr. Girnius tiksliai pa
stebėjo, kad visko yra 
ieškoma lietuvio dailinin
ko darbuose. Man norė
tųsi tačiau panagrinėti 
tai, kuo mūsų visuomenė 
daugiausia sielojasi, kas 
mums dailininkams dau
giausia prikišama, arba 
priešingai — užgiriama. 
Ir čia neišvengiamai at
kyla viena savybė — tai 
stoka krašto ilgesio, iš
sižadėjimas savos pra
eities, nenoras padėti 
kenčiančiai tėvynei, sto
ka lietuviškumo.

Kas gi yra ta lietuviš
ka nuotaika, tas mums 
taip artimas dvelkimas 
kurio taip pasigendama 
mūsų darbuose? Kas gi 
sudaro tuos elementus 
meno kūrinyje, kaip ir ka 
da jie prakalba į žiūro
vą?

Vienam tai kaimas su 
kaimo kvapais bei gar
sais kitam miestelio siau
ros gatvelės ar žmonių 
apranga, trečiam tai liau
dies menas, ar baronkos 
turguje ar vaizdas nuo 
kalnelio palei kluoną. Bet 
dėl tų dalykų mes čia iš
eivijoj jau esam kaip ir 
sutarę, ir čia problemų 
nebūtų. Nes tolei, kol 
gamtovaizdis, augmeni
ja, žmonės ir jų veikla 
bei visa butaforija yra pa
vaizduoti pagal tą nera

DAINOS KELIONĖ
EGZODO POETUI

BALYS AUGINĄS

Aš gimus su Tavim 
Vargdienio gryčioj —
Motina esu
Žmogaus lopšy,
Aš raudu
Šermenų grabnyčioj,
Ir Tu mane
Kančioj ir laimėje
Neši
Savos kelionės
Varganam krepšy------

Verkiu aš Tau
Graudingu kūdikiu
Ir motinos širdim
Sugelta —
Linksmai jaunystės ugnimi
Pabudinu
Ir audžiu
Skambančias dienas
Į drobę baltą------
Skraidau dainuojančiu
Vilties drugiu —
Ir saulės žiedą
Tavo akyse
Regiu!

Ak, nešk mane
Širdies lizde
Giliai giliai paslepia —
Kaip vyturi,
Kursai kasdie
Tau saulę vien čiulbės------
Per sutemas,
Per laimės lieptą —
Aš su Tavim
Lig aklo karsto
Ir ligi poilsio
Kurčios
Duobės----------

šytą susitarimą, tol, kol 
kūrinyje yra tos mums 
visiems atpažįstamos ir 
iš kalno jau priimtos ele
mentarinės detalės, tol 
meno kūrinys susilaukia 
priderančio dėmesio ir 
niekad, gink Dieve, nebus 
kritikuojamas. Ir taip po 
dviejų dešimtmečių trem
tyje, tai iš lėto pasidarė 
pirminis mąstąs kiekvie
no lietuvio dailininko dar
bui. Nesunku įsivaizduo
ti su kokiu džiaugsmu 
mes dailininkai būtume 
visuomenės sutikti ir 
kaip įvertinti, jei saky
kim, galų gale susipra
tę mes pradėtume tapy
ti, lipdyti, drožti, kalti, 
ir statyti visose techni
kose ir kiekvieną darbą 
kokiom iš anksto nusta
tytom ir kruopščiai pa- 
rinktom tik tautinėm te
mom. Sakykim tos priim
tinos temos būtų: kai ku
rie istoriniai tautos įvy
kiai, geležinis vilkas,ofi
cialiai užtvirtinti vaiz
deliai (gamtos ar kaimo 
buities), ar Šatrijos kal
nas iš pietų pusės, lais
vės statula truputį iš kai
rės, ar panašiai. Ir mes 
visi dailininkai, kiekvie
nas dirbdamas savame 
stiliuje tas temas gvilden ■ 
tume impresionistiško- 
mis, kubistinėmis, re
alistinėmis, minimalinė- 
mis ar fantastinėmis for

momis, bet visi ir visa
da tik tomis temomis. Nu
gi tada mes dailininkai 
skleistume visi tą pačią 
vieną mintį, taptume tau. 
tinės propagandos įran
kiais, tarnautume gi to
kiems pat diktatoriams 
kurių dėka mes atsidū
rėm čia tremtyje.

Tai vienas kraštutinu
mas, kurio atgarsių, de
ja, mūsų visuomenėje 
nestinga. Kitas atvejis 
yra taip vadinamos sau
gios ir neutralios temos, 
kaip gražūs vaizdai, gė
lių buketai ir taip toliau. 
Kad keltų pasigrožėjimą, 
kad nedrumstų mūsų ir 
taip jau sudrumsto gyve
nimo. Bet tai vis stebė
tojo, ne dalyvio pageida
vimai. Tai pasyvaus žmo 
gaus troškimai. Kiekvie
nas stipresnis meno kū
rinys jau vienų formų pa
jėgumu perkelia žiūrovą 
į kūrinio realybę ir tuo 
pačiu reikalauja akty
vaus dalyvavimo, iš
šaukdamas atydą, kelda
mas reakcijas, stimuluo- 
damas vaizduotę, asocia
cijas — stipri forma iš
kelia žiūrovą iš jo paties 
pasaulio į kitą, tuo pra
plėsdama žiūrovo akira
tį, dažnai net pažadinda
ma žiūrove tai, ko jis ne
jautė ar nematė anks
čiau.

Menas toli gražu nėra
kuriamas vien tik gyveni
mo pagražinimui, bet ir 
gyvenimo atskleidimui. 
Taip kaip ir kiekvienas 
žmogus ieško savyje ir 
siekia ir geidžia tam tik
rų aukštumų, lygiai taip 
ir dailininkas jų sieką sa
vo kūryboje. Ir kadangi 
dailininko kova yra už
fiksuota vaizdinėj medžia
goj ir formoj, ta kova 
kaip ir tie siekimai lieka 
matomi ir kitiems. Vie
nas mūsų geriau jaučia 
spalvą, kitas formą, tre
čias liniją, ketvirtas ir 
formą ir liniją, bet ne 
spalvą, ir t.t. Apibrėžti 
yra mūsų gabumai, kaip 
apibrėžta yra ir kiekvie
no mūsų prigimtis. Ku
riant meno objektą daili
ninkui dar tenka susiras
ti, susipažinti ir plačiau 
apsiriboti kuria nors kon
krečia realybe, su kuria 
jis gali padaryti tą objek
tą — kaip mūrininkui yra 
reikalingos plytos, kad 
jis galėtų pastatyti sieną, 
menininkui yra reikalin
ga tiek pat konkreti pradi
nė realybė, be kurios nė
ra įmanoma darbą net 
pradėti. Jūs tik sustokit 
prašau pagalvoti, kiek 
daug galimybių ir todėl 
kiek daug apsisprendimų 
tenka dailininkui padary
ti susiduriant vien tik su 
tokia paprasta konkrety
be kaip popierius. Popie
rius gali būti baltas, ar 
spalvotas; storas, plo
nas, presuotas suklijuo
tas, sugeriantis; kiekvie
nas iš tų popierių gali bū 
ti naudojamas kaip pavir
šius ant kurio dirbama 
paišeliu, dažu, kreida ir 
t.t., popieris gali būti 
lankstomas, karpomas, 
kabinamas, mirkomas, 
deginamas, klijuojamas, 
presuojamas ir t.t.

(Nukelta į 6 psl.)

Adalbertas Staneika prie vieno savo kūrinio - portreto.

ADALBERTAS STANEIKA
ATSILIEPIMAI IR JO MINTYS APIE DAILĘ

Šiemet įvykusiam Philadel
phijoje dailininko ir diplomato 
prof, Adalberto Staneikos minė
jime - akademijoje ir jo darbi; 
parodoje, minint dešimtmetį nuo 
jo mirties, prelegentai prisimi
nė jo, kaip dailininko ir diplomą 
to gyvenimą, ir atliktus darbus.

-- Susipažinau su Adalbertu 
Staneika 1930 metais Romoje — 
rašo savo laiške min. S. Lozo
raitis. — Vėliau jis buvo vienu 
mano artimu bendradarbiu Už
sienio Reikalų Ministerijoje. To 
kiu būdu aš turėjau progos pa
žinti ir didžiai vertinti velionį, 
kaip gerą lietuvį, gryną patrio
tą, nepaprastai malonų kolegą, 
gabų bendradarbį, gerą diplo
matą, aukštos bei daugialypės 
kultūros, retų asmeninių savy
bių žmogų ir talentingą dailinin. 
ką ištikimai ir sėkmingai dirbu - 
sį mūsų tautai ir valstybei.

šios jo savybės jungėsi su ne
paprastai švelniu būdu, padary
damos jo asmenį malonų ir įdo
mų. Jis buvo gilaus intelekto, 
kilnios dvasios žmogus, vienas 
tų žmonių, kurie sudarė Nepri
klausomos Lietuvos valstybės, 
bei visuomenės pagrindą. Aš vi
sados dėkingai atsiminsiu mud
viejų ilgą ir sklandų bendradar
biavimą, draugingus santykius, 
kurie mudu jungė ir jo gerą hu
manišką širdį.

Adalbertas Staneika priklau
sė prie tų šiandieną retų žmonių, 
kurie palieka niekuo nesudrums
tą, gražią atmintį.Tokįašjįma- 
tau šiandieną ir toks jis pasiliks 
lyg gyvas mano širdingoje at
mintyje.

Panašiai atsiliepia ir min. V. 
Sidzikauskas.

Adalbertas Staneika priklausė 
tiems negausingiems sluoks
niams Lietuvos, kurie carinės 
okupacijos laikais studijavo už
sienyje, gyveno Vakarų Europo
je, mokėjo vakarietiškaskalbas. 
Lietuvos valstybei atsikūrus, 
daugelis jų buvo įjungti į Lietu
vos diplomatinę tarnybą.

Be grafo Alfredo Tiškevi
čiaus, kuris, tiesa, trumpai at
stovavo Lietuvai Londone, turiu 
galvoje Oskarą Milašių, Donatą 
Malinauską, Kajetoną Dobkevi
čių, Antaną Macevičių ir Adal
bertą Staneiką.

Kaip ir Macevičius, Staneika 
buvo menininkas. Prieš Pirmąjį 
karą jis studijavo dailę Kroku
vos, Muencheno, Paryžiaus ir 
Romos meno akademijose. Jan 
1921 metais Adalbertas Staneika 
pakviečiamas j Lietuvos Pasiun
tinybę Amžinajame mieste. 1930 
metais jis perkeliamas į Užsie
nio Reikalų Ministeriją, į laiki
nąją Lietuvos sostinę, ten veda 
Tautų Sąjungos skyrių.

Dažnai atstovaudamas Lietu
vai Tautų Sąjungoje, turėjau ma
lonumą su velioniu kiek arti
miau santykiauti, arčiau jį pa
žinti. Buvo tai didelės kultūros, 
švelnaus būdo žemaitis su pa
linkimu į romantiką ir mistiką. 
Diplomatinėje tarnyboje jis bu
vo kruopščiai pareigingas. Vi
suomet išsamiai ir motyvuotai 
paruošdavo reikalingas bylas. 
Tikras jo pašaukimas buvo me-

F. ANDRIUNAS
nas. Jis buvo geras portretis
tas. Todėl ir tremtyje savo gy
venimo saulėleidį jis pašventė 
beveik išimtinai menui.

Kiek anksčiau, dar prieš savo 
mirtį min. Pr. Dailidė yra pa
sakęs:

Adalbertas Staneika vienas iš 
pirmųjų stojo į atsikuriančios 
Nepriklausomos Lietuvos tar
nybą užsieniuose ir išbuvęs to
je tarnyboje iki bolševikų oku
pacijos, kuomet jis su savo šei
ma pasitraukė į Vokietiją, o iš 
ten atvyko į Ameriką. Man yra 
tekę matyti Adalbertą Staneiką 
ir jo pirmoje diplomatinės tar
nybos vietoje -- Italijoje, kur 
jis ėjo tuomet Lietuvos atsto
vo pareigas ir vėliau ilgus me
tus bendradarbiavo Užs. Reik. 
Min-jos centre Kaune. Iš ilgos 
pažinties man paliko nepajudi
namas įspūdis, kad A. Staneika 
buvo retos dvasinės kultūros as
menybė ir kuklus, visa savo sie
la atsidavęs valstybės tarnybai. 
Turėdamas atsakingas pareigas, 
jis nesirūpino apie karjerą. Tai 
buvo svetima jo būdui ir jo dva
sinei kultūrai. Ir gyvendamas 
Wyncote, Pa., jis tesvajojo apie 
grįžimą į išlaisvintą Lietuvą, 
kurią jis visa savo siela mylė
jo. Deja, mirtis tas svajones 
pakirto.

Lietuvos Atstovas VVashingto- 
ne J. Rajeckais sako, kad Lietu
vos Diplomatinė Tarnyba a.a. 
Adalberto asmenyje neteko uo
laus, brangaus bendradarbio. Lie 
tuva neteko savo kilnaus sūnaus, 
didelio talento. Velionis gyvas pa
liks lietuvių atmintyje.

Lietuvos Atstovybės Nashing- 
tone Patarėjas dr. S. Bačkis sa
vo ilgesnėje kalboje plačiau pri. 
siminė velionį Adalbertą Stanei
ką:

Adalbertas Staneika atėjo Lie
tuvos Diplomatinėn Tarnybon, 
kaip menininkas, panašiai, kaip 
poetai - rašytojai: O. Milašius, 
Jurgis Baltrušaitis, Jurgis Sa
vickis, Ignas Šeinius ir kiti. Ve
lionis, kaip ir išvardintieji, pa- 
aukojoe tėvynei savo talentus, 
Adalbertas Staneika yra vienas 
tų Lietuvos sūnų, apie kurį gali
ma kalbėti ne vien kaip apie pat- 
riotą, gabų diplomatą, valsty
bės pareigūną. Apie jį galima 
kalbėti, kaip apie talentingą me
nininką, kilnų, jautrios, geros 
širdies žmogų, pasiruošusį vi
suomet kitiems padėti, didį lie
tuvį. Jis tylomis dirbo. Daug jo 
atliktų darbų liks nežinomi. Jis 
tylomis varė didelę Lietuvos 
valstybės gyvenime vagą. Kaip jo 
bendradarbis buvau liudininku jo 
tylomis atliekamo darbo. Visuo
met jis dirbo su dideliu pasišven
timu, dideliu pareigingumu, rim
tumu ir atsidėjimu. Jis siekė, 
kad jo darbas būtų gera i, tobulai 
atliktas. Gėris, grožis, žmonių 
gerovė ir laisvė buvo jo gyveni
mo siekiai.

Velionis buvo gerai ir kūry
bai ir darbui pasiruošęs. Jis 
brendo Krokuvos, Muencheno, 
Paryžiaus, Romos kultūros ži
diniuose, intelektualiniuose 

sluoksniuose. Kaip menininkas 
— jis brendo meno akademijose 
ir turtingų muziejų meno grožy
je ir žavingume. Velioniui tar
nyba — buvo jo einamos parei
gos. Menas, kūryba —buvojoge, 
nijaus, talento išraiška, pašau
kimas.

Mano pažintis su velioniu pra
sidėjo 1930 metų gale. Susidur
damas tarnyboje su Adalbertu 
Staneika pastebėjau jo gražią pu
siausvyrą santykiuose su žmo
nėmis, visata, pasauliu ir Die
vu. Protas, logika, jausmai — 
darniai reiškėsi jo asmenyje. 
Kraštutinumų nebuvo matyti. At 
rodė, jis supranta žmonių kan
čias, abejones, troškimus ir lie
ka abejingas dienos triukšmui. 
Tarnyboje jis reiškėsi, kaip me
nininkas, kurio savybės diplomą 
tinėje tarnyboje ir veikloje yra 
labai brangios ir vertingos. Jis 
kietai Ir ilgai, gerai reikalus 
apsvarstydavo ir tada tik veikda
vo.

Jo darbo metodas ir kelias bu
vo vientisas ir individualus, 
kaip tai reiškėsi ir jo kūryboje. 
Pasaulis, atrodė, velioniui buvo 
darni sistema, kur kiekvienas 
krislelis bei lašelis buvo jam 
visuotinumo dalis. Tyla Adal
bertui Staneikai buvo pagrindi
nė jo būsena ir didžioji palaima, 
panašiai, kaip M. K. Čiurlioniui.

Jis tarnavo Lietuvai, kaip vals
tybės pareigūnas, su menišku, 
subtiliu jautrumu reiškėsi dar
be giliai pastebėdamas aplinky
bes bei reiškinius ir atitinka
mai reaguodamas. Atrodydavo vi. 
suomet ramus, bet jo veide slė
pėsi grumtis, jautrus pareigin
gumas, altruizmas bei humaniš
kumas.

Velionis turi daug nuopelnų 
Lietuvai. Bodamas diplomatinė
je tarnyboje Romoje — jis atli
ko didelį vaidmenį, dirbdamas 
Lietuvos interesams Vilniaus ir 
Klaipėdos bylose. Jo pastango
mis Lietuvai dalyvaujan deko
ratyvinio meno parodoje Mon- 
zoje 1925 metais, buvo išgarsin
tas Lietuvių Tautos liaudies me
nas ir Lietuvos Kryžiai bei kop
lytėlės. Vėliau Kaune jis uoliai 
ir energingai dirbo Lietuvos bei 
lietuvių tautos labui. Jis rūpino
si Lietuvos dalyvavimu Tarptau. 
tinio Intelektualinio Bendradar
biavimo srityje ir vėliau, kaip 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vy. 
riausias Įgaliotinis tremtinių rei
kalais. Atvykęs J JAV jis šalia 
savo, kaip dailininko kūrybinio 
darbo, nuolatos palaikė santykia
vimą Lietuvių Tautos reikalais 
su aukštais Amerikos valdžios 
pareigūnais bei JAV parlamen
tarais. Savo kūriniais jisatsklei 
dė svetimšaliams lietuvių kūry
binį gajumą. Velionis tebėra 
mūsų tarpe savo gyvenimu, sa
vo kūryba. Su pagarba mini jį 
visi, kurie jį arčiau pažinojo. Ve
lionies kilnūs troškimai, meilė 
žmonėms, meilė kūrybai, meilė 
Lietuvai -- gražus palikimas. 
Gerbiau jį ir gerbsiu, nes joas- 
menyje mačiau žmogų tikra to 
žodžio prasme, o žmonių ne
daug yra..."

(Bus daugiau)
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Kas gi yra ta lietuviška 

nuotaika ••••
(Atkelta iš 5 psl.)

Kiekviena iš tų gali
mybių yra dailininkui 
priemonė, kuri eventua
liai gali tapti net pačia 
tema: 'popieris ir jo gali
mybės gali tapti tema 
lygiai taip pat kaip te
ma yra 'peizažas ir jo 
galimybės'. Kai mes su 
sitikę klausiame, ką da
bar toks ir toks dailinin
kas dirba, atsakoma daž
niausiai kad jis tapo ant 
drobės, kala akmenį, rai
žo medį, dirba su alieju
mi ar kokia kita medžia
ga, dirba su linijomis, 
plemais, taškeliais, su 
apskritimais ar kvadra
tais — tai vis temos dai
lininkui, kuriomis jani 
privalu apsiriboti idant 
jis iš vis galėtų padaryti 
darbą — mes neprade- 
dam iš oro, mes dirba
me su kasdieniniais 
reiškiniais ir konkrečio
mis medžiagomis, kurių 
jau pats pasirinkimas dai
lininkui yra idėja, yra te
ma.

Visas dailininko įna
šas yra jo savitume; šis 
savitumas be tos konkre
čios realybės ir jos for 
malinio apipavidalinimo, 
kaip ir kirvis be koto, tik 
ir lieka geru noru. Ir tik 
tai suradus tam specifi
niam dailininko savitu
mui atatinkančią formos 
realybę tegimsta kūryba, 
teįvyksta menas.

Mums visiems yra pa
žįstamas vandens tekėji
mas, vėjo pūtimas, lie
taus garsai, spalvų var
sos, vakaro prailgę še
šėliai. Dauguma mūsųsu- 
sidūrėm su šiais elemen 
tais pirmu kart gyveni
me gimtojoj žemėj. Šie 
išgyvenimai yra mūsų sa
vitumo šaknyse, šie iš
gyvenimai yra pojūčių re
alybė. Žiūrėkite kiek čia 
temų atsivežtų iš gimti
nės — galima gi visą 
gyvenimą praleisti sie
kiant atkurti šią pojūčių 
realybę — lietaus rit
mus ir variacijas, van
dens tekėjimo ar pievų 
bangavimo kryptis ir lū
žius, ar debesų kelius. 
Pagalvokit, kaip visą ap
linką pakeičia toks ei
linis reiškinys kaip švie
sos kampas — gi tai sau 
lės pozicija danguje. Mū
sų tapytojai yra neišven
giamai šio lietuviško ap
švietimo įtakoje ir kuo 
abstraktesni jų dabai, 
tuo ryškiau tai prasiver
žia.—

Atsirandąntys tarp dai
lininkų ir visuomenės ne
susipratimai nemanau 
kad būtų dėl sąvokų ne
supratimo, neišsiaiški- 
nimo, bet dėl tų pačių są
vokų apimties. Praplės
kime šį akiratį. Nėra jau 
taip būtina visuomenei 
suprasti meną arba daili
ninkams visuomenę, ma
nau užtenka tik geros va
lios ir tikėjimo kad tiek 
vieni, tiek kiti sąmonin
gai einame per šį gyveni
mą.

Pereitą sekmadienį 
John Canady, vienas iš 
Nevv York Times meno 
kritikų, apibūdindamas 
dabar vykstančią arche
ologijos parodą pabrė
žia: grynas menas (pure 
art) yra estetiniai išgy
venimai išlaisvinti iš is
torinių asociacijų.

Pravartu būtų ir mums 
to nepamiršti.

TRADICINĖ DAILĖS PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJE
Ir šiais metais vasario 16-tos dienos proga Čiurlionio 

Galerija ruošia tradicinę dailės parodą. Joje dalyvauti yra 
kviečiami visi laisvajame pasaulyje gyveną profesionalai lie
tuviai dailininkai.

Šios parodos metu įvyks ir naujųjų Galerijos patalpų iš
kilmingas atidarymas.

Šiam reikšmingam lietuviškojo meno įvykiui atžymėti 
Lietuvių Fondas paskyrė tūkstančio dolerių premiją geriau
siam šioje parodoje meno kūriniui. Jis bus aprinktas autori
tetingos jury komisijos ir skirtas lietuvių dailininkų telkiamų 
darbų fondan laisvai ir nepriklausomai Lietuvai.

Yra numatomos ir kitos premijos šioje parodoje dalyvau
jančių lietuvių dailininkų darbams.

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje, už
pildo žemiau paruoštą atkarpą ir ją prisiunčia iki 1973 m. 
sausio mėn. 10 d. Čiurlionio Galerijos direktorei dail. Vandai 
Balukienei šiuo adresu:

1836 West 93rd St., Chicago, Illinois 60620. Tel.: 239-4683
Siunčiama ne daugiau 2 darbų, kurie pristatomi Čiurlionio 

Galerijon:
5620 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois 60636 

ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 20 d., kitoje kūrinio pusėje pa
žymima dailininko pavardė, kūrinio pavadinimas, technika ir 
kaina (jei parduodamas). Prisiunčiant dalyvavimo atkarpą 
pageidaujama įdėti kūrinių juoda-balta nuotraukas, kurios 
galėtų būti naudojamos parodos kataloge arba spaudoje.

Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $3.00 registracijos 
mokestį. ______ ___________ _________

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1973 
m. vasario mėn. 16-25 d.d. sekančiais kūriniais:

Dailininko vardas ir pavardė ........................................................

Adresas: ..........................................................................................

Telefonas: .............................................
Kūrinio pavadinimas: Technika: Kaina:

Siunčiu .................................. nuotraukas.
Prisiųsti šias žinias ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 10 d.
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Detroito Aušros lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutė. Nuotraukoje matyti tėvų komiteto pirm. Reciu- 
kaitis, Barauskienė, mokyklos vedėjas Pauža, mok. Zubrickienė ir kt. K. Sragausko nuotrauka

KALĖDŲ EGLUTĖ DETROITE
Gruodžio 10 d. šv. Anta

no parapijos mokyklos pa
talpose įvyko Aušros litua
nistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė. Ją pradedant grau
dų žodį tarė mokyklos ve
dėjas Vladas Pauža. Meninę 
dalį atliko patys mokiniai:

Donatas Bitleris, Kastytis 
Zubrickas, Julytė Ramirez, 
Antanas Ramirez, Mykolas 
Maulding, Kristina Mauld- 
ing, Vincas žebraitis, Ed
mundas Bosas, Jaunutis 
Zubrickas, Linas Baraus
kas, Julytė žebraitytė ir Jo
nas Bosas. Po to visi padai
navo tris daineles: Zuikelis 
bebėgdamas, Tyliąją naktį, 
Tėvų nameliai. Solo — Tyli 
nakti, šventa naktis, giedo
jo — Vincas žebraitis. 
Akompanavo mokytoja Eu
genija Zubrickienė.

Pirkite mieste ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį nuo 10 vai. iki 8:30 vai. vak. 
Skyriuose nuo 10 vai. iki 10 vai. vak.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps1mi mayco 

budget 
stores

Puikios vertės 
dovana!
Vyrams žinomi
Hane's apatiniai

3- 3.39
arba 1.15 vieni

• Athletic shirts
• Crew neck T-shirts
• Double Seat briefs
Crew neck T-shirts: Nylono sustiprinti, 
lygus kaklas, kuris nesitampo.
Dydis S, M, L, XL.
Athletic shirts: grioveliais mezginys, su 
nylono sustiprintu kaklo užbaigimu ir 
pečių siūlėmis. Specialiai ilgesnė 
nugara, S, M, L, XL.
Double Seat briefs: Nylonu sustiprintos 
siūlės, atlaikančios šilumą ir 
apspaudžiančios kojas. Dydžiai 30-44.
Užsakymai paštu ir telefonu priimami.
Budget Men’s Furnishings 
visuose skyriuose.

Po pertraukos ir užkan
džių, kurie buvo tiekiami 
kitoje salėje, vyko žaidymai 
ir rateliai su dainomis, ku
riems vadovavo mokytoja 
Eugenija Zubrickienė. Ma
lonu buvo girdėti kai ma
žiukai ir kai kurie net miš
rių šeimų gražiai traukė:

— Pučia vėjas, neša laivą, 
nunešk mane į 
Lietuvą!

Jiems bežaidžiant atvyko 
Kalėdų Senelis su dideliu 
maišu dovanų ir visus vai
kučius jomis apdalino. Se
nelio rolę atliko jaunas, ne
senai baigęs Aušros litua
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nistinę mokyklą Juozas Ra- 
čiukaitis.

Burtų keliu tortą laimėjo 
Valerija Barauskienė.

ĮSTEIGTAS JAUNIMO 
TEATRAS

LB Detroito apylinkės 
valdyba įsteigė jaunimo te
atrą ir jam vadovauti pa
kvietė aktorių Karolį Balį.

Karolis Balys kvietimą 
priėmė ir ruošia planus.

LENKTYNIAUJA SU 
ŠALČIU

Naujos bažnyčios ir kul
tūrinio centro statyba vyks
ta pilnu tempu, nežiūrint 
kad buvo užėję šalčiai. Jau 
yra uždengtas kultūrinio 
centro stogas ir dedami lan
gai ir durys.

Paskutiniuoju laiku sta
tybos fondan aukavo: De
troito skaučių "Gabijos” 
tuntas $100.00, Frank Mus- 
teika $100.00, A. šopienė 
$100.00. Papildydami pasi
žadėjimus įnešė: Eugenija 
ir Donutė Jankai $100.00, 
Petras ir Jadvyga Putriai 
$100.00 ir Otonas ir Vanda 
Vaitai $100.00. Leonardas 
ir Emilija Kutkai $300.00, 
Kiti po mažiau. Marija 
Sims $50.00, Algimantas 
Baublys $50.00 ir Adolfas 
ir Jadvyga Damušiai 
$55.00.

A. Grinius

SVEIKINIMAI

visiems mūsų gausiems klijentams, kurie 

siunčia per mūsų firmą įvairias Dovanas savo 

giminėms Lietuvoje ir USSR ateinančioms

ŠVENTĖMS ir NAUJIEMS METAMS 

ir linkime jiems sveikatos, laimės ir pasisekimo.

PODAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001

Tel.: (212) 685-4537

2.59
1.99

Vyriški mašina 
plaunami Hanes 
žieminiai apatiniai

2*1 A. Trumpom
■ ly/ rankovėm T-shirts

B. Pilno ilgio 
apatinės kelnės

C. Vidutinio 
ilgio kelnaitės

• šilti žieminiai komplektai be 
apsunkinančio ir varžančio svorio.
• Karščiui atspari elastika
ir mėgsti galai.
• Dydžiai S, M, L, XL.
Budget Men’s Furn. visuose skyriuose. 
Paštu ir telefonu užsakymai priimami. 
Skambinkit 241-3070 bet kuriuo laiku. 
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• V. Nagevičienė prane
ša, kad jos naujas adresas 
yra: 4430 Center St., Wil- 
loughby, Ohio 44094. Tel. 
946-1159.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius 787 
E. 185 St. bus uždarytas 
nuo š. m. gruodžio 23 d. iki 
sausio 2 dienos.

Gerbiamiems klijentams 
ir visiems lietuviams linki
me linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Vedėjas
• Stroh alaus bravoras 

pirmą kartą savo bendrovės 
istorijoje šiais metais paga
mino 4 milijonus statinai
čių alaus-.

Stroh alaus bravoras bu
vo įsteigtas 1850 metais. 
Pirmas milijonas statinai
čių alaus buvo pagaminta 
1953 metais (103 metais po 
bravoro įsteigimo). Stroh 
bravoras yra vienas di
džiausių Amerikoje, naudo
jus europietiškų alaus ga
minimo būdą, kas prisideda 
prie jo gaminių paplitimo 
krašte.

Apartments for 
rent

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartments. $125 and 
up.« Well furnished. No 
children or pets. 486-0050.

(91-7)

ZĮ
Džiaugsmingų

ŠV. KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

giminėms, draugams ir pažįstamiems 

linki

Petkų šeima

Z!---------------------------
Visus mano mielas gimines, drau

gus ir prietelius švenčių proga sveikinu

ir linkiu maloniai jas praleisti.
I •

V. Nagevičienė

A------- ’--------—
Enna ir Alfonsas Kisieliai

iš Sidney, Ohio visus savo draugus 

ir pažįstamus nuoširdžiai sveikina 

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga.

---------------------------

Visus mielus lietuvius, kur jie bę-

būtų, švenčių proga sveikina

Alice ir Edmundas Mažiai 
iŠ Californijos

" .......................................................................................................... .........

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga

sveikina savo draugus ir rėmėjus

Beverly Shores Lietuvių Klubas

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531 2211.

POSITIONS AVAILABLE LOCALLY 
MACHINE REPAIR FOREMEN 

(experienced in machine repair, 3-5 
years.

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. supervisory experience) 

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. experience, degree) 

TOOL DESIGNER 
(experience in design of Jigs and 

fixtures)

PATTERN FOREMAN 
(2 yrs. supervisory experience) 

CLEANING ROOM FOREMAN 
(experience in cleaning room 

practice)
FOUNDRY FOREMAN 

(experience in foundry and 
supervisian)

Steady employment and liberal fringe 
benefits.

FOR APPOINTMENT CALL 

DAYTON WALTHER 
CORP. 

(DAYTON DIVISION) 
1366 Miami Chapel Rd. 

Dayton, Ohio 45408 
An Equal Opportunity Employer 

(96-7)

JOURNEYMEN
COREMAKERS 

FLOOR MOLDERS 
AND 

EXPERIENCED 
PERMANENT MOLD OPERATORS 

For Aluminum Foundry 
>11 216-456-4321 belween 3:30-5 PM 
WINTERS INDUSTRIES DIVISION 

WHITTAKER CORPORAT1ON 
4125 MahoninK Rd. N. E.

INDUSTRIAL SPRAY 
PAINTER

'DCPERIENCED IN WR1NGLE AND 
HAMMERTONE F1NISHES. 
REOUIRED FULL TIME. 

PLANT LOCATED IN EAST 
CLEVELAND.

216-481-8878
(94-98)

PUMP HOUSE 
OPERATOR

3RD CLASS L1CENSE REOUIRED 
ROTATING SHIFT. 

H1CH HOURLY RATE. 
AND MANY FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON 
UNITED STATĖS STEEL

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Cleveland, Ohio 
An Ėqual Opportunity Employer 

(93-98)

Superior Savings and Loan Assn. 
visi trys skyriai, dėl Kalėdų švenčių, šį 
šeštadienį, gruodžio 23 d., bus uždaryti 
ir bankinės operacijos nebus atliekamos.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALCRANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20.000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497 
13515 EUCLID AVENUE 

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

CLEVELANDO PADENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS_ _ _

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus me
tinė šventė ir Korp! 50 metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 8 vai. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

SAUSIO 28 D. SekmadienJ, 
12 vai. šv. Jurgio parapijos sa
lėje, Klaipėdos sukilimo minė
jimas. Ruošia šauliai.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

KOVO 3 D. Čiurlionio Ansamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 24- D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

DŽIAUGSMO 
BOKALAS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

• Gyvybės, sveikatos ir
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.______________

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 3160.1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

MACHINISTS
Excellent vvorking condi- 

tions and good rates.
216-464-2313

(92-98)

Vienas alaus mėgėjas kitam
THE STROH BREVVERY COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 48226



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Dirva kitą savaitę, dėl 
Kalėdų švenčių išeis tik 
penktadienį, gruodžio 29 d.

• Dr. J. K. Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas, svei
kindamas Dirvą švenčių 
proga ir džiaugdamasis, kad 

PADĖKA

A. t A.
ZUZANA MYKOLAITIENĖ-ŽITKAUSKAITĖ

Mūsų mylima ir brangi mama ir sesuo, staiga mirė 
lapkričio 30 d. Buvo palaidota gruodžio 2 d. Šv. Kazi
miero kapuose Amsterdam, N. Y. šalia savo vyro Bro
niaus. Mes norime padėkoti visiems, kurie taip gausiai 
lankė ją koplyčioje ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame visiems kunigams už šv. Mišias bažnyčioje. 
O ypatinga padėka gerb. kun. Balčiui už maldas kop
lyčioje ir palydėjimą į kapus. Dėkojame už šv. Mišias 
už velionės sielą. Nuoširdžiai dėkojame už tokią gau
sybę gėlių, pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu. Dėko
jame karsto nešėjams. Dėkojame Alexander Funeral 
Home už tokį gražų laidotuvių tvarkymą. Dėkojame 
visiems tiems, kurių ir suminėti negalime, kurie bet 
kuo prisidėjo sumažinti mūsų skausmą.

Giliame liūdesyje liekame
sūnūs Rimantas ir Vytautas 
ir sesuo Ona Palubinskienė

Brangiai Motinai

A. A.
ONAI DULEBIENEI 

mirus, dukras ONĄ MAŽELIENĘ, 
STASĘ STANKEVIČIENĘ, JADVY
GĄ STANAITIENĘ, sūnus TELESFO
RĄ ir JUOZĄ bei jų šeimas užjaučiame 
ir skausmu dalinamės

Ignas, Marija, 
Viktoras ir Julius

S t a n k a i

Mielem prieteliam
ANDRIUI KUPREVIČIUI 

ir
ELENAI BERGIENEI 

reiškiame gilią užuojautą, jų mylimai motinai 
mirus

Roma ir Danielius 
Degėsiai

A. A.

MARIJAI KUPREVIČIENEI
mirus, sūnui ANDRIUI, dukrai ELENAI bei jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškiame

Paulė ir Petras Balčiūnai 
Nijolė ir Petras Maželiai

Mielus draugus
ELENĄ KUPREVIčIŪTĘ-BERGER

su šeima ir
ANDRIŲ KUPREVIČIŲ

su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime, 
motinai MARIJAI KUPREVIČIENEI mirus

Gražiha ir Ričardas 
Pauliukoniai

Mielai Krikšto Motinai

STASEI ŠIMOLIŪNIENEI

ir šeimai, jos seseriai Lietuvoje mirus, reiškiu

gilią užuojautą

Stasė Kielaitė Kelečienė

laikraštis atlieka didelį dar
bą, vietoj šventinių sveiki
nimų lietuviškai spaudai 
paskyrė 50 dol., iš tos su
mos Dirvai atsiųsdamas 10 
dol.

Už paramą ir sveikini
mus nuoširdžiai dėkojame.

VLADAS BUTĖNAS

Buvusieji Alekso ir Elenos Karaliūnų namai. Lėktuvas sudužo tarp judimas spaustuvėje nepapras-
Kasnlūnų ir Jašiūnų namų. Mariaus Kasniūno nuotrauka tas — bėgioja redaktoriai, vir

šininkai, mechanikai. Juk rei-
• TAI BUVO penktadienis, 

gruodžio 8 d. Kaip visada, nu
vykau J darbą 1:15 vai. p.p. Tuo 
metu darbą baigia ankstyvoji ry
to pamaina, kuri pradeda dirbti 
6 vai. r. Ankstyvoji pamaina dau
giausia dirba prie dienraščio 
"Daily Neww" pirmųjų laidų ir 
dalinai paruošia vidurinius pus
lapius dienraščio "Sun-Times" 
busimosioms laidoms, kuris iš 
vakaro (5 vai. p.p.) išeis jau ry 
tojaus data. Jo laidos keisis ir 
bus vis papildomos iki anksty
vos kitos dienos ryto. Mums, 
antrosios pamainos žmonėms, 
daugiausia tenka dirbti prie 
"Daily News" paskutinių laidų, 
o joms išėjus, puolam prie "Sun 
-Times”. Kaip kiekvieną dieną, 
liko kelios minutės pasikalbėti 
su ką tik darbą baigiančiu Vyt. 
Kasniūnų. Jis sakė važiuosiąs 
į Beverly Shores praleisti sa
vaitgalio sūnaus namuose. Su 
ihumis tas kelias minutes pra. 
leido ir geras lietuvių draugas 
nemažas spaustuvininkų unijos 
pareigūnas Patrick Fallon, be
siruošiąs išvykti ilgesnių atos
togų l Airiją. Tai buvo pasku
tinis priešatostoginis jo pasi
matymas su Vyt. Kasniūnų.

Kaip visada prieš pradedant 
darbą visi linotipininkai ir kom
piuterių prižiūrėtojai yra iš- 
skirtomi dažniausia prie vis 
skirtingų mašinų bei darbų. Ma
ne tą dieną paskyrė ne Į skelbi
mų, bet žinių departamentą. Tat 
"karšta" vieta prieš laidų išė
jimą ir ypač tomis dienomis, ka
da pasaulyje įvyksta staigių - ne
tikėtų {vykių. Penktadienio, gruo
džio 8 d. popietė buvo palyginus 
rami. Darbo metu net buvo pro
gos pasikalbėti su studentėmis 
Gina Sabaliūnaite bei Daina Ba
rake, kurios po universiteto po 
kelias valandas dirba tų dienraš 
čių skelbimų skyriuje ir tarny
biniais reikalais turi ateiti { 
spaustuvę. Paskutinė Chicagos 
miestui skirta dienraščio "Dai
ly News" laida buvo paruošta, 
puslapiai uždaryti ir formos ati 
duotos spaustuvei nustatytą minu
tę -- 2:30 vai. p.p. Vos mums iš 
siskirsčius kavos atsigerti prieš 
pradedant darbą prie pirmosios 
"Sun-Times" laidos, greit pa
stebėjome staigų visų redakto
rių sujudimą, užgirdome jų {sa
kymą griauti tik ką spaustuvę! 
atiduotos "Daily News" laidos 
pirmuosius puslapius, nes esą 
{vykusi didelė nelaimė — nu
kritęs lėktuvas pietvakarinėj Chi
cagos dalyje — Marąuette Par
ko rajone. Per kelias minutes

"Jaunimo vilties" tautinių šokių grupės šokėjai Urbanoje gruodžio 9 d. šoka prieš studentų masę. 
Eugenijaus Butėno nuotrauka

Chicagos miesto burmistras 
Daley apžiūri vietovę kur nukri
tęs lėktuvas užmušė 45 asme
nis.

Mariaus Kasniūno nuotrauka 

žviežiausi rankraščiai buvo iš
skirstyti visiems rinkėjams, 
nes automatiniam rinkimo pro
cesui juos atiduoti jau nebebu
vo laiko.

Pirmuosiuose rankraščiuose 
kurie spaustuvę pasiekė 2:45 vai. 
P.P. (lėktuvas nukrito 2:30 vai. 
P.P.) skaitau, kad sprausminis 
lėktuvas Boeing 737 su 61 kelei
viu turėjęs nusileisti Chicagos 
Midway aerodrome, prie 70 ir 
Lawndale gatvių užkabino na
mus ir užsidegė. Vos spėjus 
surinkti pirmuosius pranešimus 
apie didelę nelaimę (o lygiai 3 
vai. metalas su didžiule rėžian
čia antrašte jau buvo 1 psl. for
moje ir papildyta' speciali laida 
keliavo { presus), mane apėmė 

Prie nukritusio lėktuvo. M. Kasniūno nuotrauka

nerimas, kad nelaimė turėjo 
įvykti visai netoli Vyt. Kasnlū- 
no namų, su kuriuo tik prieš va
landą išsiskyrėm, draugiškai pa 
sikalbėję. Ar Vytautas bus su
spėjęs grįžti J namus? Gal jis 
dar buvo pakelyje l namus, kat 
toji nelaimė įvyko? Žinau, kad 
ir abi lietuvaitės studentės, su 
kuriomis tik prieš keliolika mi
nučių kalbėjomės, gyvena taip 
pat tame pačiame rajone. Tik 
visa bėda, kad nėra laiko kada 
bėgioti prie telefono ir skambi
nėti. O rankraščių bei korektū 
rų glėbiai prie mašinų vis didė
ja. Žinių departamentas šian
dien jau tikrai karšta vieta. Su- 

kia visą kitą medžiagą, nors 
jau surinktą bei suguldytą { pus 
lapių formas, griauti, o dėti nau
ją, nes vien "Sun-Times dien
raštis { nelaimės vietą, taip šv. 
Kryžiaus ligoninę, apskriktles 
lavoninę ir kitur pasiuntęs per 
20 savo reporterių ir būr{ fo
tografų. Jau aišku, kad nelai
mėje žuvo mažiausia 40 žmo
nių, kad Marąuette Parke su
deginta eilė namų, kad lietuvių 
šv. Kryžiaus ligoninėn vežami 
tie, kurie išliko gyvi.

Vienu metu priėjęs prie "Sun 
-Times" 1 psl. formos, meta
le išskaitau, kad sprausminis 
lėktuvas užkabino namus 3718, 
3720 W. 70th Place, ir t.t. Atsi
verčiu užrašų knygelę: Kasniū- 
nų adresas 3747 W. 70th Place. 
Mano nervai jau nebeišlaiko. Tat 
pastebi ir spaustuvės viršininkai 
bei mūsų unijos Jgaliotinis. Jie 
mano vietoje karštame žinių sky
riuje pasodina kitą žmogų, o man 
liepia būtinai prisikambinti visų 
mylimą Vytautą. Kur buvęs ne
buvęs prisistato ir vienas redak
torius. Jis manęs klausinėjo pa
grindinių Vyt. Kasniūno biografi
jos duomenų. Jei Vytautas bus 
žuvęs, jie tuojau rašys dienraš
čiuose, nes Vyt. Kasnlūnas čia 
dirba apie 15 metų ir turi tikrai 
gerą vardą.

Gal apie 50 kartų tą vakarą 
Kasniūnams skambinau aš, uni
jos įgaliotinis ir kiti. Bet visą 
laiką atsiliepdavo užimtos lini
jos signalai. Spauda skelbė, kad 
tame rajone nėra elektros švie
sos, kad daugelyje vietų suga
dinti telefonai, kad iš po lėktu
vo griaučių traukiami lavonai, 
kad { nelaimės vietą nuvykęs 
pats Chicagos miesto burmist
ras, kad rajonas policijos bei 

ugniagesių visai uždarytas ir 
joks pašalinis negali ten {eiti. 

Prieš 9 vai. vak. pagaliau pa 
vyko prisiskambinti Kasniūnų 
namus. Atsiliepė pats Vytau
tas. Jie sveiki, namas neužgau
tas, dabar jų namuose radijo 
komunikacijos centras, todėl te
lefono linija visą laiką užimta. 
Buvęs Karaliūnų namas, kuri, 
pardavę jie išsikėlė { Lemontą, 
esąs visai nušluotas nuo žemės 
paviršiaus. Jų bloke, kur lėktu
vas krito, vien degėsių ir lavo
nų kvapas. Kai tą pranešiau re. 
daktoriams bei spaustuvės per 
sonalui, visi nudžiugo, kad mū
sų Vytautas vėl sugr{š { darbą. 
Taip pat sugrįš ir tame pat blo
ke kiek toliau l vakarus gyve
nąs vienas airis spaustuvinin
kas. Jdomu, kad Vyt. Kasniūno 
žmona ir sūnus, tą akimirką 
grįždami iš darbo, lėktuvo ne- 
lairpę matė savo akimis labai iš 
arti. Man gi Šia proga skaityto
jams norėjosi iškelti vieną ki
tą tų akimirkų, kurios tokiais 
nelaimių atvejais vyksta ame
rikiečių dienraščių redakcijose 
bei spaustuvėse. Boeing 737 ava
rija Chicagoje pareikalavo 45 gy 
vybių. Dar ir šiandien, gruodžio 
13 d., lėktuvo nelaimės nusiaub
tas rajonas tebebuvo uždarytas. 
Kasniūnų namuose šį vakarą tu
rėjęs {vykti LŽS cv mėnesinis 
posėdis atšauktas, nes Į rajoną 
pašaliečiams nevalia {žengti.

• PASKUTINĖMIS dienomis 
ypač didelį aktyvumą parodė ne
seniai lietuvių skautų {steigta 
tautinių šokių grupė "Jaunimo 
viltis",-kuriai vadovauja D. Bruš- 
kytė ir A. Markulis, o šokius 
akordeonu palydi kun. Al. Kezys. 
Gruodžio 10 d. grupė buvo išvy- 
kuri { Urbaną, kur lietuvių.ta uti
nius šokius šoko prieš 2,000 stu
dentų būr{. Ta proga Urbanoje 
buvo surengta ir lietuvių ta(ft>dal - 
lės paroda, daugumą eksponatų 
paskolinus N. ir J. Varneliams 
iš Gifts International krautuvės. 
Kitą dieną "Jaunimo vilties" tau
tinių šokių šokėjai pasirodė "Lie
tuviai Televjzijoje" programoje 
kur ta proga buvo padarytas pa
sikalbėjimas ir su kun. Al. Ke
ži u.

• Ieva, Marius, Vytautas 
Kasniūnai sr., ir Julija, Ni
na, Vytautas III, Vytautas 
Kasniūnai jr., sveikina sa
vo mielus pažįstamus, bi
čiulius, draugus ir gimines 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga. Mūsų gražiausi ir 
n u o š irdžiausi draugystės 
prisiminimai siunčiami su 
šiais tradiciniais sveikini
mo žodžiais.

• Amerikos Lietuvių Res
publikonų Illinois Lygos 
pirmin i n k a s Kazimieras 
Oksas ir sekretorius Anato
lijus Milūnas, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 10 dol. 
jungdami sveikinimus su 
Šv. Kalėdom ir N. Metais, 
bei linkėdami toliau tęsti 
gražią veiklą lietuvių visuo
menės informaciniame dar
be.

Už sveikinimus ir auką 
dėkojame.

• Danutė Senikienė, sek
dama savo velionies vyro 
Antano, buv. Vilties drau
gijos vicepirmininko, tradi
ciją, atnaujindama prenu
meratą pridėjo 17 dol. auką* 
ir linki visiems savo priete- 
liams gražių šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų.

• Matas Naujokas šven
čių proga sveikina gimines, 
bičiulius ir pažįstamus lin
kėdamas nuotaikingų Kalė
dų švenčių ir laimingų Nau
jų 1973 metų.

• Dirva dėkoja visiems 
atsiuntusiems sveikinimus 
ir linkėjimus šv. Kalėdų ir
N. Metų proga.

Hot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
telis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho
linius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.
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