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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BREŽNEVUI VIEŠINT AMERIKOJE
Kokios taktikos laikytis su juo besiderant?

Kai šios eilutės buvo 
rašomos, Sovietijos val
dovas Leonidas Brežne
vas jau buvo Amerikoje, 
tačiau oficialios derybos 
su juo dar nebuvo prasi
dėjusios. Sprendžiant iš 
buvusių prezidento Nixo- 
no viešnagių Pekine ir 
Maskvoje patyrimo, 
Brežnevas atvyko ne de
rėtis, bet tik uždėti ofi
cialią antspaudą ant jau 
padarytų susitarimų. Pa 
prastai viršūnių susitiki
mas yra užbaigimas, bet 
ne pradžia. Kai tie susi
tikimai yra nepakanka
mai paruošti, jie pasibai
gia nesekme ar tuščiais 
komunikatais kaip apie 
'Dovydo stovyklos dva
sią' (Spirit of Camp Da- 
vid), kuriuo pasibaigė Ni
kitos Chruščiovo vieš
nagė pas prezidentą Ei- 
senhowerį. Už tat subruz
dimas parodyti savo nepa
sitenkinimą kaip tik da
bar, vargiai ar turi pras
mės, šaukštai jau po pie
tų.

Aplamai imant, Brež
nevas atvyko jam ir pre
zidentui Nixonui nepa
lankiu momentu. Prezi
dento Nixono prestižas 
dėl Watergate aferos yra 
pasiekęs žemiausio laips
nio ir todėl pati Brežne
vo viešnagė negali būti iš
pūsta iki tokio laipsnio 
kaip būtų kitu momentu, 
nors prezidentui ir labai 
norėtųsi pabrėžti tą vizi
tą kaip savo politikos 
sėkmės vaisių. Tas veda, 
kaip anksčiau minėjome, 
prie būkštavimo, kad pre
zidentas, norėdamas pa
sisekimo, padarys per 
daug nuolaidų Brežnevui. 
Kaip konkretų tokios poli
tikos įrodymą, senato
rius Henry Jackson (dem 
Wash.) nurodo į javų biz
nį su sovietais. Girdi, ja
vai buvo parduoti piges- 
nėm negu JAV vidaus kai
nomis, kas Amerikos mo

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ TARYBA buvo susirinkusi posėdžiui š.m. birželio mėn. 4 d. Chicagoje. 
Taryba, atstovaujanti visas lietuvių evangelikų bažnyčias bei denominacijas laisvame pasaulyje, apta
rė jų rūpimus dalykus: 1. Priimtas naujas LET statuto projektas, kuris pristatomas bažnyčių vadovy
bėms patvirtinti. 2. Priimtas Pabaltijo Evangelikų Tarybos statuto projektas, kuris pagal susitarimą 
pasiunčiamas estų ir latvių Arkivyskupams. 3. Nutarta pasiųsti raštą Prezidentui Saugumo konferenci
jos proga, kad dėmesys būtų nukreiptas j laisvės šaukiančią lietuvių tautą ir j kitus sovietų okupuotus 
kraštus. 4. Susirūpinta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo pamaldomis Washingtone ir 5. Kelta 
mintis, kad paskubėtume su Senojo Testamento vertimo užbaigimu. (Naujasis Testamentas išverstas 
ir išleistas jau 1961 metais).

Nuotraukoj: Lietuvių Evangelikų Taryba. Iš kairės: Šen. kun. Ansas Trakis, Gen. Sup. kun. Stasys 
Neimanas, Martynas Nauburas, kun. Jonas Juozupaitis, dr. Valdemaras Bylaitis, kun. Kostas Burbu- 
lys, kun. Algimantas Žilinskas iš Toronto ir Viktoras Karosas, kun. Trakio sodelyje, Chicagoje.

V. Noreikos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kesčių mokėtojams apsi
ėjo apie 400 milijonų do
lerių. Be to, tas biznis 
iššaukęs visų maisto 
produktų kainų pakilimą, 
kas Amerikos vartoto
jui kaštavo bilijoną dole
rių. Čia, žinoma, yra ne
maža dozė demagogijos. 
Tas bilijonas dolerių su
plaukė ne į sovietų, bet 
Amerikos farmerių ki
šenes. Jei tas kainų paki
limas paskatins didesnę 
gamybą, ilgainiui laimės 
ne tik farmeriai, bet ir 
visas JAV ūkis, nes tu
rint galvoje maisto trūku
mą visam pasaulyje, JAV 
turės progos panaudoti 
savo maisto perteklių ir 
tuo išlyginti savo mokėji
mų balansą. Be to, jeiso 
vietai javų nepirktų, jie 
liktų ir toliau sandėliuo
se.

Tos mintys veda prie 
didesnės problemos, bū
tent kokios taktikos turi 
laikytis JAV derėdamo- 
sios su sovietais. Jei so
vietams trūksta maisto, 
kodėl jo pardavimo ne
susieti su kokiomis spe
cialiomis, politinėmis są
lygomis ?

Ieškant atsakymo į tą 
klausimą, reikia atsimin
ti, kad badas iki šiol ne
nuvertė sovietinio reži
mo, nors dėl maisto trū
kumo išmirė milijonai 
žmonių. Nėra garantijos, 
kad ir dabar tas pats ne
pasikartotų. Reikia taip 
pat atsiminti, kad sovie
tai savo pokario politiką 
rėmė tik plika jėga. Tai 
reiškia, kad juos privers
ti pakeisti savo politiką 
reikėtų griebtis irgi jė
gos , kas verstų skaitytis 
su karo galimybe. Bet to
ji galimybė nevilioja ame
rikiečių. Karas dėl ko
munizmo panaikinimo 
jiems atrodo brangiai 
kainuojanti nesąmonė.

Nė vienas tai siūląs poli
tikas negali tikėtis dides
nio pasisekimo. Iš tikro 
tokio ir nerasime. Patys 
sovietai atsidūrė prieš 
dilemą: toliau laikytis 
ankstyvesnės politikos 
siekiant sau užtikrinti di
desnių laimėjimų ir even 
tualiai Artimųjų Rytų naf
tos išteklių kontrolės ar 
ieškoti Vakarų talkos sa
vo supramoninimui.

Tokia būklė iš savo pu
sės pastatė JAV prieš dL 
lemą: pareikalauti už ūki
nį bendravimą aukštes
nės kainos, siejant jį su 
politinėm nuolaidom ar 
pasiruošti šaltojo karo 
'sušildymui'. Nuotaikos 
Amerikoje kaip ir Vaka
rų Europoje yra aiškiai 
nepalankios antram at
vejui. O jei taip JAV, 
kaip Vakarų Vokietijos 
vyriausybei, nėra kitos 
alternatyvos kaip rimtai 
apsvarstyti sovietų pasiū
lytą taikos ranką. Ameri
kos žydai reikalauja, kad 
už ūkinįbendravimą Nixo~ 
nas išsiderėtų žydams 
laisvę palikti Sovietų Są
jungą. Senatorius Jackso 
nas sako, kad tai nėra 
vien 'žydų klausimas', 
bet ir kitų tautų, kurių iš 
eiviai sukūrė JAV. Čia, 
žiūrint iš grynai lietuviš
ko taško, kiltų klausi
mas: ar mums vertėtų pa
skatinti emigraciją iš 
Lietuvos, kur lietuvių 
proporcija ir taip blogė
ja. Prašytųsi atsakymas 
kad ne, nors kai kuriems 
tautos nariams tai reikš
tų labai didelių nepatogu
mų. Žinia, visom sovie
tų pavergtom tautom pra 
verstų režimo "suliberė- 
jimas", bet jei suliberė- 
jimas anksčiau ar vėliau 
vestų prie sovietų reži
mo galo, tai neturėtų būti 
paslaptimi ir Maskvos 
valdovams, kas vestų 
prie jų apsisprendimo už 
šaltojo ar karštojo karo

Antroji Baltų Studijų konferencija įvyko Stockholme, Švedijoje, š.m. birželio 8-11 d.d. kurioje daly
vavo atstovai iš 12 kraštų. Buvo nemažai ir ne pabaltiečių, kurie domisi baltų studijomis. Konferenci- 
ją atidarė dr. Bruno Kalniš, Baltic Scientific Institute pirmininkas, dalyvaujant švedų valdžios parei
gūnams ir miesto atstovams, dosniai parėmusiems šią konferenciją. Nuotraukoje viršuje konferenci
jos dalyviai ir apačioje prezidiumas. Prie mikrofono dr. Bruno Kalninš.

KOVA SU RELIGIJA OK. LIETUVOJE
"Religija savo pinklė

mis apraizgo ne tik žmo
gaus protą, sąmonę, bet 
veikia ir jo emocijas", 
tvirtina Antanas Marti
nionis, Lietuvos ateizmo 
muziejaus direktorius 
(Laikas ir įvykiai, Nr. 
7).

Nenuostabu! Antanas 
Martinionis minta iš an
tireliginės veiklos ir kuo 
dažniau jis skelbia, kad 
Dievo nesą, tuo smarkiau 
sutvirtina savo karjerą.

Mat, antireliginė veik
la ok. Lietuvoje yra val
dininko pareigos, už tas 
pareigas valstybė netaip 
jau kukliai moka. Todėl 
dirbti "mokslinės ateis
tinės propagandos baruo
se" visais atžvilgiais ap
simoka. Tai karjera ir 
lengvas uždarbis.

Antrigeliginė kova bol
ševikuose paslėpta po 
"auklėjimo" šydu. Lulti 
su valstybės talka religi
nes tiesas išpažįstantį sa
vo pilietį, sovietiniu žar
gonu reiškia: "auklėti" 
tą žmogų. Antireliginė 
veikla yra, kaip pasisako 
agitatorius A. Martinio
nis, "ugdyti naują žmo
gų, išgyvendinti iš jo są
monės religinius prieta
rus, neteisingas pažiū
ras".

Tad tokia veikla yra 

taktiką ir Brežnevo pa
šalinimą.

Už tat negali sakyti, 
kad politikai, kurie nori 
pabandyti pabendrauti su 
Brežnevu, būtų visai ne
logiški. Žinia, gali atsi
tikti, kad Brežnevas ar 
jo įpėdiniai su Vakarų 
talkos pagalba kiek atsi
gavę vistiek griš prie "se
nos jėgos politikos. Iš ki 
tos pusės, apetitas auga 
bevalgant — Sovietijos 
gerovei pakilus, Krem
liaus valdovams bus sun
kiau reikalauti naujų 
aukų iš savo pavaldinių. 
Išvada? Verta pabandy
ti bendrauti, bet tik labai 
atsargiai, visą laiką ver
tinant jo vaisius. Kito
kios alternatyvos, turint 
galvoje amerikiečių nuo
taikas, ir neturima.

"kryptingas ateistinis 
auklėjamasis darbas".

Tas "darbas" niekad 
nebūtų toks platus ir pel
ningas, jeigu pats rėži
nis, pati valstybė, nepa
reikštų brutalios inter
vencijos į savo pavaldi 
nio asmens laisvių sfe
rą. Valstybė neleidžia 
žmogui turėti savo dva
sinio pasaulio. Valstybė 
liepia žmogui atsižadėti 
nuo savo dvasinio pasau
lio ir be rezervų sutikti 
su valdininkų įtikini
mais, kurie intymiausius 
individo įsitikinimus pa
smerkia ir sukvailina.

Juk neįmanoma lais
vame pasaulyje valdinin 
kui ateiti į jūsų namus ir 
jums pasakyti: atsižadėk 
visko, kuo tu tiki., ir tikėk 
taip, kaip aš įsakau! De
ja, tokia padėtis dabar 
yra ok. Lietuvoje.

Valdininko agitato
riaus įtikinimai vadina
mi "atsišaukimu į žmo
gaus protą". Bet A. Mar- 
tinionis išrado ir "atsi
šaukimus" į žmogaus 

Lietuvių Bendruomenės Vokietijos krašto valdyba 1973-74 m.
Iš kairės: ižd. Alg. Palavinsiąs, pirm. kun. Br. Liubinas ir vice 
pirm. J. Barasas.

emocijas. Kas tai per 
triukas? Tai yra antire
liginės propagandos 
'veikla į mąstyseną per 
jausmus".

Skiepyti "mokslinę" 
ateistinę pasaulėžiūrą 
reikia per vaidinimus, fil 
mus, konferencijas, pa
rodas... Ateistinio muzie 
jaus direktorius polėkiš- 
kai galvoja, kad užtenka 
religingam žmogui pa
matyti antireliginį filmą 
ir tas "religininkas" su 
abejos savo ankstes
niais įsitikinimais. Skelb 
ti tokius "mokslinio" ate 
izmo "atradimus", aiš
ku, apsimoka. Tai leng
vas antireligininko už
darbis.

A. Martinionis siūlo 
itin smarkiai atakuoti 
žemdirbius ir... mote
ris! Pagal jį, žemdir
biai ir moterys yra tos 
visuomeninės grupės, ku 
rios labai sunkiai anti
religinės propagandos 
įveikiamos.

"Atitraukti kaimo gy- 
(Nukelta į 2 psl.)
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TURIZMMAS - BOLŠEVIKINĖ PROPAGANDA
Aitrus išeiviškųjų gin

čų objektas: ar turistai'iš 
už geležinės uždangos 
siunčiami į užsienįbolše- 
vikinės politikos tiks
lais? Ar sovietinės vals
tybės turistas privaląs 
nuolatos rūpintis išgau
ti žinių iš jo lankomos 
aplinkos ir gautą medžią- 
gą (žinias, įspūdžius,ma
terialinius objektus) pa
tiekti bolševikinio parei
gūno dispozicijai?

Realiai galvojantieji iš
eiviai į tą dilemą atsako: 
taip! Jie neabejoja, kad 
joks turistas nebus išleis
tas į užsienį be jam pa
vesto uždavinio. Ir užda
vinio pavedimo praktika 
gali turėti daug variantų. 
Tikslas gi liks tas pats — 
pabendrauk, sužinok,pa
matyk ir mus painfor
muok!

Klaidingai galvojantie- 
ji išeiviai savo pasiteisi 
nimui (panašu į narkoti
ko vartotoją) stengiasi įti
kinėti, kad "ne visi turis
tai yra šnipai", kad "bend 
ravimas su jais suteikia 
jiems stiprybės laikytis 
prieš okupantą", kad "iš
eivijos atsparumas ne
sugrius dėl pabendravi
mo".

Narkotikomanai daž
nai stengiasi "įrodyti" 
racionaliai, logiškai, at
virai — kodėl jie vartoja 
narkotikus? Vienam tai 
būtinybė "pilnai pailsė
ti", kitam — "tapti veik
liu", trečiam — tai "pa
laima, kurios metu mato 
... Dievą". Kaip beaiškin

tų, narkotiko žala palieka 
ta pati. Taip, drastiškai 
vedant paralelę, atrodo 
klaidingai galvojančių

Kova su religija
(Atkelta iš 1 psl.)

ventojus nuo religinių 
apeigų, bažnyčios lanky
mo padeda priemonės, 
rengiamos ne darbo die
nomis", skelbia ateisti
nis valdininkas. Jis siū
lo antireliginius rengi
nius organizuoti sekma
dieniais bažnytinių apei
gų metu. Jis siūlo tomis 
valandomis net rengti iš
vykas iš vietos. "Dūšių 
gaudymas" įgauna vulga
rią ir šlykščią išvaizdą.

A. Martinionis siūlo be
dieviams - militantams 
turėti savo sąskaitoje 
kiekvieną mažų vaikų mo
tiną ir sekti, kad ji ne
įskiepytų vaikams bet ku 
rios "religinės emoci
jos".

Jis, būdamas Ateiz
mo muziejaus direkto
rium, aišku, veikliai 
reklamuoja savokromelį 
— sekmadieniais jis siū 
lo lankyti ateistinįmuzie 
jų. Sekmadienį vilnietis 
privalo aplankyti buv. Šv. 
Kazimiero bažnyčią! Ko
dėl? Todėl, kad ta lietu
vių šventovė paversta 
"Ateizmo muziejumi". Ir 
tos išniekintos bažnyčios 
"ateistinis klebonas "da
bar yra Antanas Marti
nionis...

Ši nešvanki ir įžūli 
propaganda įrodo, kad 
"ateistinės propagan
dos" ir "ateistinio auklė
jimo" pareigūnai yra 
stropūs valdininkai, vei
kią pagal Maskvos ins
trukcijas. "Daugnaciona- 
linės" valstybės bedievių 
militantų veiklos aplink
raščiai plaukia iš Mask
vos.

Kova su religija ok. 
Lietuvoje vedama pagal 
tas instrukcijas. (a.c.) 

išeivių pasiteisinimai ir 
išsiteisinimai dėl perdė
to dėmesio turistui iš ana
pus, kuris ieško čia vie
šumos, reiškimosi, po
veikio į kitus...

Platokas rašinys ("Ta
rybinis mokytojas", Nr. 
38) tilpęs pedagoginiame 
sovietiniame leidinyje at
skleidžia oficialų bolše
vikinį požiūrį į turizmą. 
Lietuvos TSR Švietimo 
ministerija skelbia: "Tu
rizmas ir kraštotyra — 
komunistiniam auklėji
mui". Straipsnyje kalba
ma apie vietinio pobūdžio 
turizmą, apie moksleivių 
ekskursijas, apie tokių 
ekskursijų tikslus.

Ekskursijos šūkiai daž
nai tokie: "Mano tėvynė 
— Sovietų sąjunga".

Tokio šūkio vedini tu
ristai - ekskursantai lan
kosi iš Šiaulių Tauragė
je, bet vaizduojasi važi
nėją ne po Lietuvą, bet 
SSSR ribose! Šis absur
diškumas turi didelį tiks
lą, jis išrauna iš lietuvio 
sąmonės savo krašto mei
lę ir tą meilę išskleidžia 
iki Kamčatkos.

Turistas turįs stebėti 
šalies ar aplinkos požy
mius, iš kurių galima at
rasti polinkį į marksis
tinį istorijos supratimą. 
Užsienyje stebimos ... 
"darbo masės", spėja
mas tų "masių" kairėji
mas...

Savame krašte ieško 
"Didžiojo Tėvynės karo 
pėdsakų". Lanko karo mū
šių vietas, puošia Raudo
nosios armijos karių ka
pus. Privalu rasti ryšį 
su žuvusių karių, kurie 
kovojo "prieš fašistinę 
okupaciją", giminėmis. 
Tokiu būdu atranda apy
linkėje palaidoto raudon
armiečio gimines, kur

Ok. Lietuvos tikrovės 
smulkmenos
Tai yra vieno turisto 

patyrimas. Prieš mėne
sį jis lankėsi Vilniuje. 
Jis nuoširdžiai atpasa
koja savo įspūdžius:

Norint patekti į Vilnių 
reikia užpildyti smulkiau
sią anketą apie save ir 
laukti bent mėnesį, kol 
gauni atsakymą.

Nuvykęs į Vilnių, de
ja, negavo leidimo vykti 
į Kauną. Tam reikalinga 
turėti vietos milicijos lei
dimą. O kad galėtum gau
ti tokį leidimą, reikia vie
toje duoti prašymą ir, 
kaip paprastai, laukti at
sakymo. Atsakymas gau
namas tada, kai reikia 
jau grįžti namo...

Galima vykti Kaunan 
savo rizika, be milicijos 
leidimo, bet tuomet gali
ma turėti didelių nema- 
numų ir turistas, ir tas 
asmuo, kuris turistą iš
kvietė į Vilnių.

Teko būti Vilniuje Ro
mo Kalantos susidegini
mo metinėse. Susidegi
nimo ir laidotuvių meti
nių įtampa buvo labai jau
čiama ir Vilniuje. As
muo, kuris buvo mane 
iškvietęs tiesiog malda
vo, kad nepasiryžčiau 
vykti į Kauną. Kad net 
telefonu nepaskambin
čiau Kaunan savo gimi
nėms. Visus vykstančius 
Kaunan, ypač jaunimą, 
milicija tikrino trauki
niuose, autobusuose ir 
stoty. Bijota demonstra
cijų...

dirva

nors prie Volgos ar už 
Uralo ir veda su jais su
sirašinėjimą. Sudeda pi
nigų, kad palaidoto Lietu 
voje raudonarmiečio gi
minės galėtų atvykti Lie
tuvon ir atlankyti savo 
artimo žmogaus kapą. 
Tai viskas atrodo, gal 
būt, humaniška. Tačiau 
visur kište išsikiša pro
pagandiniai triukai. Ka
po aplankymo metu deda 
gėles ir dėkoja, kad žu- 
vusis "išlaisvino" Lie
tuvą, kad "talkino" Lietu
vai "įsilieti į daugnacio- 
nalinę sovietinę valsty
bę"...

Bet kurios apimties so
vietinis turizmas tar
nauja bolševikinei propa 
gandai ir komunistiniam 
auklėjimui. Turistai įpa 
reigojami savo atlanky- 
mo vietoje pasakoti, kaip 
sėkmingai ir našiai jie 
statą komunizmą savo 
krašte. į Lietuvą atvež
toji ekskursija iš Armėni
jos kalba apie sėkmin
gą komunizmo statybą Ar 
menijoje. Gi turistai lie
tuviai, Kaukazan nukakę, 
pilna burna giriasi statą 
komunizmą Lietuvoje.

Vykstantieji į užsienį 
turistai (tai vieša pa
slaptis) instruktuojami, 
kaip kalbėti apie savo 
kraštą. Instrukcijos turi 
daug variantų. Intelektu
aliau išprususiam ins
trukcijos yra vienos rū
šies; mažiau raštingam 
skirta kita kalba. Sugrį
žęs turistas klausiamas, 
prašoma nušviesti vieną 
kitą klausimą, etc. "Tu
rizmas yra skirtas komu
nistiniam auklėjimui", 
skelbia TSRS Švietimo 
ministerija. Tas sakinys 
slepia savy tvirtinimą: tu
rizmas taip pat yra "ko
munizmo statyba", (čž)

Krautuvėse (Vilniuje) 
trūksta mėsos ir svies
to. Prekių beveik nėra. 
Krautuvių vitrinos tuš
čios. Vienoje krautuvėje, 
kur vitrinoje buvo maty 
ti parėdai, batukai ir net 
papuošalai, teko apsilan 
kyti. Tikriau sakant, su
stoti prie durų. Tarpdu. 
ry užstojo kelią krautu
vės tarnautojas, ir pa
klausė rusiškai "Imeje 
te Ii talončik? Zdes to 
vary tolko po talonči- 
kam". (Ar turite talone 
lį? Čia prekės parduo
damos tiktai už talonė
lius).

Nusišypsojau ir nuė
jau nuo durų. Pasirodo 
ta krautuvė skirta jauna 
vedžiams, kurie gauna ta 
lonus apsipirkti iš Metri 
kacijos biuro. Tai rodo, 
kad apsirūpinti reikalin
giausiomis prekėmis nė
ra lengva.

Trūksta batų, kitokių 
pramoninių prekių. Iš 
maisto kontingento, sa
ko apie 40% turi atiduo
ti "broliškoms respubli 
koms". Sako, anglai par
davė rusams apie 240 
tūkstančių tonų sviesto 
papigintomis kainomis, 
bet Vilniuje vis ir vis 
krautuvėse trūksta svies 
to!

Nuotaikos? Žmonės 
įbauginti ir bijosi vienas 
kito. Apsilankius vienoje 
šeimoje, pasikalbėjimo 
metu šeimininkė priden
gė telefoną pagalve, gir-
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Vasario 16 gimnazijos evangelikų jaunimo ratelio ekskursijos dalyviai Schwarzwaldo miške. Eks
kursija rūpinosi mokyt. Fr. Skėrys. Dalyvavo 34 mokiniai. Fr. Skėrio nuotrauka

di, gali klausyti jųpasi- 
kalbėjimo...

Išvažiuoti į kitus kraš 
tus, kur yra komunisti
nė santvarka, teoretiniai 
galima tiktai kas antri 
metai. Bet, dažniausiai, 
daugelis tokių leidimų vi
sai negauna, nors ir turi 
savo giminių iškvietimo 
garantijas...

Įspūdžių nuotrupos ro
do sunkią eilinio žmo
gaus būklę okupacijos są
lygose. Prekių ir maisto 
stoka. Asmens laisvių ig
noravimas. Visuotinis ne
pasitikėjimas ir šnipinė
jimas. Tautos darbo pro
dukcijos plėšimas.

Tačiau patriotinės 
žmonių nuotaikos stebė
tinai neišblėsta. Atrodo, 
Romo Kalantos pasiau
kojimas buvo ir liks di
džiuliu impulsu jaunimo 
patriotizmui skatinti.

BE GANIAVOS 

PIENO NEGERSI
Pavasarį išvaryk karvutę į pie

vą, parūpink jai gardžios žolės 
davinį ir galėsi piene maudytis. 
Karvė atlygins priežiūrą gau
siu primilžiu, duos daug pieno.

Sena tiesa, bet nelabai tą tie
są paiso tarybiniuose ūkiuose ir 
kolūkiuose. Tad Ignalinos rajono 
tarybiniame Linkmėnų ūkyje mo 
tiejukai jau pašoko ligi dvylikos 
centimetrų, o karvės tebestovi 
tvartuose. Karvės minta se
nais pašarais. Motiejukai pie
vose perauga ir virsta staga
rais...

Į tą tarybinį ūkį nuskubėjo 
"Valstiečių laikraščio" korės ~ 
pondentas A. Naujokaitis, įsi 
sodinęs į tarybinį automobilį 
Žemės ūkio ministerijos vyr, 
zootechniką F. Bogusevičių. Mat 
tarybiniai kontrolieriai po vie
ną revizuoti nevyksta. Reikia po 
ros, nes be poros nepasitikėji
mai ir dargi įtarinėjimai.

Savo kelionę vyrai aprašo 
"Valstiečių laikraštyje" (Nr. 56)

Tarybinio ūkio melžėjos vie
nu balsu rėkia: primilžiai nukri
to, karvės neduoda pieno. Ge
gužis įpusėjo. Pašaro atsargos 
baigia išsekti. Nebėra siloso. Li
kę vos keletas tonų šieno. Bet 
tas, likęs iš po žiemos, šienas 
išlytas ir apipuvęs. Karvės ne
beduoda pieno -- o ūkis vadina
si pieno ferma! Melžėjos gyve 
na iš primilžto pieno kiekio. 
Nėra pieno -- nebus ir rublių.

Kodėl tokia nesąmonė, toks 
kenkimas "komunizmo statybai" 
-- pagrįstai nustebo revizoriai.

Pievos sudygo puikiais motie
jukais. Pievos tik už poros šim
tų metrų. Bet karvės įkalintos 
karvidėse. Apipuvęs šienas j>er 
pus sumažino primilžį. Kata
strofiškas primilžio mažėji
mas žada pasiekti... nulį.

Reikalas gi paprastas! Ga
nykla turėjo būti aptverta. į ne
aptvertą ganyklą neišvaro kar
vių. "Darbai vos juda”, pažymi 
korespondentas apie tvoros tvė
rimą. Kodėl neleidžia karvių į 
neaptvartą plotą, laikraštis ne
sako. Gal tai "komunizmo sta
tybos" paslaptis? O dabar, kar 
ves į ganyklą išvarius, nauda 
maža — žolė pavirto staga
rais...

Ne taip Ramutiškės tarybinia
me ūkyje. Čia karves išvarė ir

Vasario 16 gimnazijos evangelikų jaunimo ratelio ekskursijos į 
Schwarzwaldą suaugusieji dalyviai. Ekskursijos vadovas mokyt. Fr. 
Skėrys, Kaciucevičienė ir Kaciucevičius, dabartinis berniukų bend
rabučio vedėjas, prieš dvejus metus atvykęs iš Klaipėdos krašto, 
Bartusevičienė — vyriausia virėja gimnazijoj, Perkumas, prieš 
pusmetį atvykęs iš Klaipėdos miesto ir gimnazijon tuojau atsiun
tė savo dukrą Eriką ir sūnų Alfredą ir Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos reikalų vedėjas Justinas Lukošius.

iš karto ganė ilgą laiką. Atpra- 
tusios nuo žalio maisto karvės 
susirgo viduriavimu. Primil
žiai dingo, tapo infekciniais. 
Keletą karvių priėjo pievoje 
prie pamestų, neapdengtų mine
ralinių trąšų ir apsinuodijo.

Darbininkai, kuriems paves
ta karvių priežiūra, skundžiasi 
kad niekas nesuteikia jiems ins
trukcijų. Melžėjos rėkia, kad 
karvių primilžiai katastrofiš
kai krito. Sandėlininkai įspėja, 
kad tiktai keletas tonų apipu
vusio šieno belieka sandėly
je...

Tuo tarpu "Valstiečių laik
raštis" puošia šį didžių apsilei 
dimų straipsnį stambių spalvo
tų raidžių pavadinimu: "Gania

LAIDOTl’VIU DIREKTORIAI

va — didelių primilžių metas. 
Socialistinis lenktyniavimas ža
dina kūrybinę iniciatyvą". Ir 
kaip išaiškins tokias "ūkininkiš- 
kas" istorijas Amerikos "pa
žangieji" a r kazakevičinis" Gim
tasis kraštas"?

(steb.)
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TIKRASIS PATRIOTIZMAS
Su kiekvienais metais 

mažėja vyresniųjų eilės, 
joms užpildyti reikia pas 
tangų įtraukti daugiau jau 
nų žmonių, galinčių ir no 
rinčių tęsti tautinį darbą 
išeivijoje.

Nesakykime, jog tai ne
įmanoma, bet duokime 
jiems ne vien konkretaus 
darbo, o supažindinkime, 
kodėl tas darbas reikalin
gas. Yra pareigingų 
lietuviškai nusiteikusių 
jaunuolių, kurie pakvies
ti į organzacinę veiklą 
stengiasi mielai uždėtas 
pareigas atlikti, bet nese
niai teko kalbėti su ke
liais reikšmingų organi
zacijų vadovybėse esan
čiais jaunimo atstovais 
ir paaiškėjo, kad jie žino 
tik iš girdėtų lyg per sap 
ną vardų, jog yra toks 
VLIKas, ALTa irLB-nė, 
apie kurią žino kiek dau
giau, nes ji ruošia šokių 
ir dainų šventes ir k.

Paklausus, ar skaito 
lietuvišką laikraštį, at
sakė, jog vieną laikraštį 
matę pas Joną.kitokįpas 
Petrą, pas savo draugų tė
vus. Lietuviškai jie be
veik puikiai kalba, orga
nizacinių pareigų neven
gia, sugeba logiškai pro
tauti. Organizacijų vado
vai juos gaudo iš visų pu 
šių, apkrauna techniš
kom pareigom, bet giles
niu lietuvybės skiepyji- 
mu nepasirūpina. Tokiu 
būdu jų lietuviškumas ir 
Lietuvos reikalų supra
timas pažangos nedaro, 
o būtų labai lengva iš to
kių jaunuolių paruošti 
būsimus mūsų išeivijos 
vadovus. Jeigu jų tėvai 
neprenumer.uoja spaudos 
kodėl negalėtų jiems už
prenumeruoti tos orga
nizacijos, kurioms jie 
priklauso ar tik talkina, 
kurioms pašvenčia daug 
laiko ir energijos. Jei 
suteikiam po šimtą tūks
tančių dolerių vienkarti
nėms šventėms ar spor
to išvykoms ir apmokam 
brangias keliones, tai už
sakydami jų pageidauja
mą laikraštį išleistume 
tik centus, nutrupėjusius 
nuo anų didelių sumų ir 
tai būtų pastovus įnašas 
tų jaunuolių ir Lietuvos 
ateičiai.

Tokių akademikų jau
nuolių yra daug. Vieni iš 
jų susidomės, kiti ne, bet 
dėl to nėra ko nusimin
ti, jeigu ir vienu kitu po
kalbiu mūsų nesupras. 
Jei lietuvišką spaudą 
skaityti jiems darosi sun 
kiau, dabar jau turime 
nemaža ir kitomis kal
bomis literatūros apie 
Lietuvą ir jos priešą — 
rusiškąjį komunizmą. 
Baigusiems universite
tus jau neužtenka vien iš 
tėvų gaunamų žinių apie

Lietuvos okupantą. Jie 
turi ir nori patys įsiktin- 
ti, koks tas priešas ir 
studijuodami ar universi
tetuose dėstydami turi gi
liau pažinti, o istorinio 
pobūdžio raštų, kurie liu
dija apie šią žiaurią Lie 
tuvos tragdiją išeivijoje 
turime keliom kalbom, 
tik reikia juos paduoti jau - 
nimui į rankas, kad pa
tys įsitikinę stipriau pa
sijustų lietuviais esą, ta
da lengviau ir geriau ga
lės ir kitus informuoti 
apie dabartinį okupuotos 
Lietuvos gyvenimą, žmo
nių priespaudą, jų tikruo 
sius siekius, apie religi
nį persekiojimą.

Jaunimas turi žinoti, 
kad jis ar jų tėvai yra po
litiniai išeiviai, protesto 
vardan pasitraukę į sve
timą kraštą tam, kad Lie
tuvos laisvinimui dirbtų 
tai, ko negali atlikti 
tauta, likusi okupanto 
priespaudoje, kad lais
vame krašte jie kalbėtų 
ir veiktų už pavergtuo
sius priverstus tylėti sa
vo brolius.

Kas iš to, jei mes jau
nuosius pasikviečiam 
techniškiems darbams: 
pavaikščioti iš namo į na- 
mą renkant lėšas kokiai 
nors išvykai ar pagaliau 
įstatę į organizacijos val
dybą išmokom susirinki
mą atidaryti ir uždaryti, 
ką jie paklusniai atlie
ka, tačiau nežinodami, 
kodėl taip daro, kartais 
net nesusipažinę su tos 
organizacijos uždavi
niais bei siekiais. išei
vijai trūksta gilesnių lie
tuvių, ilgiau išliekančių, 
gerai žinančių, ko sie
kia, pasiaukojančių kie
tam nuolatiniam tauti
niam darbui, per kurį su 
gebėtų patraukti ir drau
gus, įgyti jų pasitikėji
mą.

Ir vienas iš pagrindi
nių neigiamų veiksnių no. 
rint įtraukti jaunimą įtau- 
tinę lietuvišką veiklą 
yra vyresniųjų negatyvi 
kritika, skiriama org-jų 
vadovams. Tik prisimin
kime, kaip dažnai tenka 
girdėti suėjimuose, kaip 
neigiamai bandoma išnag
rinėti vadovaujančių as
menų kiekvieną kūno kau. 
lėlį. Jaunimas ir nesi
klausydamas išgirsta ir, 
tokiomis pat nuotaikomis 
persiėmęs ima bodėtis vi
su lietuviškuoju organi
zaciniu gyvenimu.

Tokios nuolatinės ne
gatyvios kritikos atbaido 
ne tik jaunimą, bet ir 
aplamai atlieka skaldo
mąjį darbą visoje lietu
vių visuomenėj, kai tuo 
tarpu mums visiems yra 
neišvengiamai būtinas 
tikrasis patriotizmas — 
kūrybinė jėga, jungianti

TAUTININKU ATSTOVAVIMAS VLIKE
Dr. Bronius Nemickas, negalėdamas asme

niškai atvykti į ALTS-gos Seimą Detroite, kur 
turėjo padaryti pranešimą apie S-gos atstovavi
mą Vliko Taryboje, "special delivery" siunta iš
siuntė pranešimą seimui. Deja, dėl pašto "gero" 
patarnavimo tas "special delivery" klaidžiojo dvi 
savaites ir tik dabar buvo grąžintas siuntėjui. 
Seimo dalyviams negalėjus išgirsti šio praneši
mo, dabar spausdiname Dirvoje.

Jau ketvirtas kartas 
man priseina garbi ir ma
loni pareiga — pateikti 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimui 
Lietuvių Tautinio Sąjū
džio veiklos šiokia tokia 
apžvalga. Tris kartus iš 
eilės pagalėjau pats daly 
vauti Sąjungos Seimuose, 
naudodamasis malonio
mis progomis apžvelgti 
Lietuvių Tautinio Sąjū
džio darbą ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seimų atstovams iš 
dėstyti savo mintis, su
sietas su lietuvių tautos 
išsilaisvinimo iš nuož
mios svetimųjų priespau. 
dos pastangomis. Tačiau 
šį kartą, aplinkybių ver
čiamas, kalbuose apie 
tuos pačius reikalus ir rū 
pėsčius su Tamstomis 
raštu.

Kai kam net daugiau 
kaip po dviejų dešimt
mečių Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio gyvavimo Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse, kaip savaimingo 
tautinės srovės organi
zuoto politinio vieneto, 
vis dar yra neaiškūs Tau
tinio Sąjūdžio išskirti
niai uždaviniai, gal šiek 
tiek nesuprantami ir tau - 
tininkų organizacijos šia
me krašte esamo dvily
pumo pagrindai. Man 
kaip tik šiais dviemis 
klausimais ir norėtųsi šį 
kartą kalbėti.

Paprastai praeitis vei
kia dabartį: sukuria tra
dicijas, informuoja veiki
mo (ypač organizuoto) bū
dus, išreiškia (suformu
luoja) tautų ir kitoniškų 
bendruomenių bei orga
nizacijų uždavinius ir pa
galiau nustato jų tikslus. 
Ryškių praeities įspaudų 
neišvengė ir Lietuvių 
Tautinis Sąjūdis. Todėl 
norint suprasti jo paskir
tį, uždavinius, net ir veik 
los būdą, reikia mesti 
žvilgsnis praeitin. Tik 
praeities atšvaistėje gali 
ma suvokti Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
ir Lietuvių Tautinio Są
jūdžio formalūs santy
kiai, jo veiklos sritis ir 
darbo pobūdis.

Lietuvoje vokiečių oku
pacijos metu, 1943 metų 
pabaigoje ir 1944 metų 
pradžioje, Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos atstovai 
(Balys Gaidžiūnas, Dr. 
Bronius Tomas Dirmei
kis labai paveikiai reiškė
si organizuojant Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą. Jam for
maliai įsisteigus (1943 
m. vasario 16 d.) jo sūdė 
tin įėjo Lietuvių Tautinin. 
kų Sąjungos atstovai (iš 
pradžių Balys Gaidžiū
nas, vėliau Bronius Ne
mickas) drauge su kitų po 
litinių partijų ir kovos są
jūdžių atstovais. Antrą 
kartą Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, Ber- 
lyne įsisteigusi (1944 m. 
vasarą) Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto De- 

Prof. dr. Br. Nemickas
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visus lietuvius bendram 
ir didžiam tikslui — Lie
tuvos išlaisvinimui ir 
tautiškumo išlaikymui iš 
eivijoje.

legatūra, veikusi Vliko 
vardu, neapsėjo be Lie
tuvių Tautininkų Sąjun
gos atstovo.

Kai Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas at- 
sisteigė Vokietijoje, tau
tinės srovės žmonės, bu 
vę arti Vliko ir jame at
stovavę tautininkams, at
stovavimo formalų titu
lą kiek pakeitė — tauti
nei sroyei buvo pradėta 
atstovauti Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio vardu (vie
toj Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos). Vadinasi, tuo 
metu Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos politinė min
tis tam tikrais sumeti
mais pradėta reikšti kitu 
vardu — Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio vardu. Nuo 
to meto ir visa tautinės 
srovės organizuota poli
tinė ir kitokia veikla ėjo 
nebe Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos, bet jau Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio 
vardu.

Tenka žvilgerėti, kas 
lygia greta dėjosi Jung
tinių Amerikos Valstybių 
tautinės srovės žmonių 
organzuotoje visuome
nėje maždaug tuo metu, 
kai Vokietijoje atsidūrę 
tautininkai gana sėkmin
gai dirbo ir plėtojo kul
tūros, politikos ir jauni
mo auklėjamąjį darbą. 
Trys Jungtiniu Ameri
kos Valstybių tautininkų 
organizacijos — Ameri
kos Lietuvių Tautininkų 
Centras, Lietuvai Vaduo- 
ti Sąjunga ir Amerikos 
Lietuvių Misija — 1949 
m. gegužės 22 d., tauti
nės srovės reorganizaci
nio seimo metu, susijun
gė į vieną — į Ameri
kos Lietuvių Tautinę Są
jungą, kuri savo veiklą 
griežtai apribojo Jungti
nių Amerikos Valstybių 
teritorija. Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga nuo 
pat įsisteigimo visais jai 
galimais būdais rėmė ir 
dabar remia Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio veiklą, 
pati formaliai nedaly
vaudama tokiuose lietu
vių politiniuose jungi
niuose, kurių veikla de
dasi už Jungtinių Ameri
kos teritorijos ribų ar 
tik persirita per jos šie 
nas, kurių uždaviniai ne
sibaigia Amerikos že
mėje, bet siekia būti 
įgyvendinami kur kitur. 
Todėl Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga nie-E. Čekienė

• tinė Sąjunga formaliai pa 
ti nedalyvaus Vyriausia
jame Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete, ir šią funk
ciją pavedė ir toliau vyk
dai Lieuvių Tautinio 
Sąjūdžio vadovybei. Tuo 
metu ją sudarė Balys Gai 
džiūnas, Dr. Bronius Ne
mickas, Antanas Rimkus 
ir Dr. Steponas Stankus 
(išrinkti Vokietijoje ir 
persikėlę į Jungtines 
Amerikos Valstybes).

Po Lietuvių Tautinės 
Sąjungos 1951 metų Sei
mo, neilgai trukus, kai 
New Yorkas jau buvo pa 
sidaręs lietuvių politi
nės veiklos centras, čia 
koaptavimo būdu buvo su
daryta Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio vadovybė. Ją pa
keitė 1957 m. viso pašau 
lio tautininkų korespon
denciniu būdu išrinkta va
dovybė, kurios kadencija 
baigėsi 1960 metų pava
sarį. Tautininkų organi
zacijos dvilypumas (dvi 
organizacijos su savai
mingomis vadovybėmis, 
žinoma, atstovaujančio
mis labai dažnai tiems pa 
tiems tautinės srovės 
žmonėms) kartais suda
rydavo veikloje kliau
čių, o pačiose tauti
ninkuose šiokio tokio ne
aiškumo. Tokiu būdu rei
kėjo ieškoti išeičių iš 
šios savotiškos padėtieę. 
Todėl 1960 m. birželio 5 

. d. Tabor Farmoje Ame
rikos Lietuvių Tautinės 

(Nukelta į 4 psl.)

kados formaliai nedaly
vavo ir dabar nedaly
vauja nei Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete, 
nei kitose politinėse or
ganizacijose, kurių veik
la peržengia Jungtinių 
Amerikos Valstybių teri
torines sienas ar kurios 
siekia kituose kraštuose 
įgyvendintinų politinių 
tikslų.

Lietuvių daugumai įsi
kuriant Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, čia at
sidūrė Tautinio Sąjūdžio 
vadovybė ir dauguma jo 
narių. Tuo būdu Jungti
nių Amerikos Valstybių 
organizacinė sistema, 
per palyginti, trumpą 
laiko tarpsnį pakeitė sa
vo pavidalą iš trilypio į 
vienalypį ir vėl gana grei 
tai iš pastarojo į dvily
pį. Žodžiu sakant, 1949- 
50 metų laikotarpyje čia 
buvo vėl jau dvi savai
mingos tautininkų organk 
zacijos, — Amerikos Lie 
tuvių Tautinė Sąjunga ir 
Lietuvių Tautinis Sąjū
dis, — ir todėl jų veik
la turėjo būti kaip nors 
suderinta. Abiejų tauti
ninkų savaimingų orga
nizacijų veiklos suderi
nimo klausimą iš esmės 
išsprendė 1951 metų ge
gužės mėn. Tabor Far
moje įvykęs Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas, 
kuris pasisakė, kad Tau-

Ui tto
Skaidrusis poetas Mykolas Vaitkus, tartum ypatinga Apvaiz

dos malone taip ilgai laikytas mūsų tarpe, iškeliavo į amžinybę. 
Gėrėjomės ne tik ilgu jo amžiumi, bet ir dailaus žodžio kūrėjo 
šviesiai saulėtu žvilgsniu į viską, meile viskam, kas gražu ir gė
rį teikia. Dabar jo mirtis gilia rimtimi mus visus paliečia: tarsi 
didžios epochos gyvas balsas nutilo amžinai... Juk jisai buvo gimi
mu — mūsų tautinio atbudimo spaudos bėrio "Aušros" vienmetis! 
Jis dar realiai išgyveno lietuviškos spaudos draudimą ir knygne
šystės heroiką, o paskiau netrukus pasveikino atgautą ir greitai 
aukštyn kylančią mūsų spaudą. Jisai matė per ryžtą ir kraują Lie
tuvą prisikeliant gyventi nepriklausomos valstybės pulsu. Todėl jis 
itin vertino tą dvidešimtmetį mūsų tautos jėgų suklestėjimo, kolei 
staiga užgriuvo Maskvos tankai ir — sutriuškino naujai pražydu
sios tautos gerovės pumpurus... Koks turtingas — varguir džiaugs
mų slenksčiais išraižytas buvo Mykolo Vaitkaus gyvenimo kelias!

• Jo kūryba yra kilniai šviesi ir jaukiai žaisminga, jo raštų 
forma estetiškai išdailinta, lietuviškas žodis grakščiai vaizdingas 
ir savitai skambus (jo mirtį minint verta mūsų mokykloms ir jau
nimo organizacijoms panagrinėti jo veikalus, išmokti eilėraščių). 
Tačiau Mykolas Vaitkus buvo dar ir kuo kitu mums retas pavyz
dys: tai gili erudicija ir neliaujamas žinių ilgesys ligi mirties. Jis 
uoliai skaitė įvairiom kalbom meno ir mokslo žurnalus bei knygas, 
godžiai sekė pasaulio naujienas — buvo tikras inteligentas, kuris 
dvasios gaivumu išlieka jaunas ligi amžiaus galo. Tuo asmenybės 
išsiugdymu, tur būt, pas mus nedaug kas jam prilygtų: krikščioniš
ka meilė visiems žmonėms ir gili tolerancija, švelnus santykiavi
mas ir begalinis optimizmas, atlaidumas ir kuklumas, visur gėrio 
spinduliavimas... Kad bent tuo gražaus taikumo ir kuklumo santy
kiuose su kitais pavyzdžiu mes pajėgtume jį ilgiau minėti, jo kul
tūringos asmenybės paveikslu pasekti...

• Tautinės sąjungos Richmond Hill, N.Y. skyrius atliko tikrai 
gerą darbą — išleido Algirdo Bražinsko - Balto pluoštelį eilėraš
čių: UŽ MYLIMĄ BALTIJĄ 1 Tai nėra kokia eilinė poezijos kū
ryba, kuri skaitytoją patrauktų vien posmų turinio ar dailios iš
raiškos verte. Čia yra kai kas daug daugiau. Nes tai jautrus su
pažindinimas su jaunučiu autorium, .kurio ligšiolinis gyvenimas 
taip niūriai dūlėja vien nelaisvės kančioje: jau vaikystė praleista 
Sibiro tremties baisume, o dabar ilgokas laikas jaunuolis su tėvu 
skursta Turkijos kalėjime, kai ties galva kybo grėsmingas Damok
lo kardas -- teismas su klastingais Maskvos budelių kaltinimais... 
Koks apgailėtinas jauno lietuvio likimas, jaunuolio, kuris pačiame 
savo amžiaus pražydėjime taip ilgisi gyvenimo grožio ir laimin
gos laisvės, kurio siela veržiasi dainuoti poezijos žodžiais... Jis 
dar vos tik 17 metų. Bet savo liūdno likimo tragiką, o sykiu ir ug
ningą meilę tėvynei Lietuvai mėgina reikšti eiliuotu žodžiu, vaiz
dingom jausmo priemonėm. Tai Nemuno žemės sūnaus įgimtas 
dvasios tvirtumas, tai pavyzdys tautinio atsparumo!

• Knygelė kukli, vos 32 puslapiai — iš tokio jauno ir nelaisvė
je skurstančio poeto nėra ko daug ir norėti. Bet mus sužavi jo ty
ras polėkis ir talento užuomazgą. Šis eilių pluoštas pravartu 
mums visiems — laisvės gerove ir medžiagine prabanga besinau
dojantiems — pasiskaityti, taip pat savą atžalyną su tais posmais 
supažindinti. Juk tai pavergtolietuviodvasinėsatsparosliudijimas, 
tai tikras balsas laisvės besiilginčio lietuvio iš anapus uždangos. 
Tai įspūdingas ryšys su broliais ir sesėm, tai ženklas, kad ir 
maskolių priespaudoje gimęs jaunimas dar nėra sugniuždytas, kad 
jis nenustojęs kovingumo ir -- be perstojo veržiasi išsivaduoti iš 
komunistinių replių. Tai balsas, kad jie tenai diena naktis laukia 
mūsų pagalbos! Sibiro ir kalėjimų nepalaužto jaunuolio trapiai 
sueiliuoti žodžiai tepa judina mus iš apsnūdimo ir teiŠryškina di
džiąją pareigą, kurią istorinis momentas uždėjo mums ant sąži
nės: nė valandėlės nepamiršti savo brolių, Maskvos žiauriai 
prievartaujamų! Ir visom jėgom, visais būdais dirbti, kad Lietuva 
taptų laisva!
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Tautininku atstovavimas VLIKe...c
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Sąjungos Valdybos ir Lie 
tuvių Tautinio Sąjūdžio 
vadovybės atstovai, rem. 
damiesi Amerikos Lietu 
vių Sąjungos 1959 m. Sei 
mo nutarimu, sutarė Lie 
tuvių Tautinio Sąjūdžio 
vadovybės sudarymo to 
kius nuostatus (jiems pri
tarė ir kitų kraštų tauti
nės srovės lietuvių or
ganizuoti junginiai):

(IŠRAŠAS IŠ SUSITA
RIMO)

"1. Bendroje lietuvių 
tautinės srovės veikloje 
ir Lietuvos laisvinimui 
skirtose organizacijo
se, savo paskirtimi išei 
nančiose iš vieno kraš
to (valstybės) ribų, lie
tuvių tautinė srovė daly
vauja Tautinio Sąjūdžio 
vardu.

2. Lietuvių Tautinio Są
jūdžio vadovybę sudaro 
kiekvienų lyginių metų 
pradžioje Amerikos Lie 
tuvių Tautinės Sąjungos 
deleguoti penki nariai, 
Kanados Lietuvių Sąjun 
gos deleguoti du nariai ir 
po vieną narįnuo lietuvių 
tautinės srovės iš kiek
vieno kito krašto.

3. Lietuvių Tautinio Są 
jūdžio vadovybė:

a) dalyvauja pirmaja
me straipsnyje nurody
toje veikloje ir organiza
cijose,

b) bendradarbiauja su 
Amerikos Lietuvių Tau
tine Sąjunga ir

3) palaiko ryšius suki 
tų kraštų lietuvių tauti
nės srovės junginiais..."

Kaip matote, šis susi
tarimas sudarė sėkmin
gam darbui reikalingas 
sąlygas dvilypėje tauti
ninkų organizacinėje sis
temoje,

a) aiškiai nustatyda
mas Lietuvių Tautinio Są
jūdžio veiklos sritį,

b) pakeisdamas Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio va
dovybės sudarymo būdą 
(iš korespondencinių rin 
kimų pereita į delegavi 
mą) ir

c) išvardindamas net 
veiklos priemones.

Tokiu būdu Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio veiklos 
sritis yra virtusi visiš
kai siaura: a) dalyvauti 
Vyriausiajame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete, 
atstovaujant lietuvių tau
tinei srovei, ir b) palai
kyti ryšius su kitų kraš
tų tautinės srovės organi
zuotais junginiais. Todėl 
Lietuvių Tautinis Sąjū
dis, galima sakyti, yrabe 
veik nesanti, kone nema
toma organizacija, nes at

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
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• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’A % on 

escrovv accounts

6 34) - 2 yr. certificates (Min. $5,000)
5% 34)- l-yr-certificates (Mm. $1,000)

, NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ,
Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

skirose vietovėse savi 
skyriai neorganizuoja
mi, jokie susirinkimai 
(išskyrus pačios valdy
bos posėdžius) ar suva
žiavimai nešaukiami, na
riai neverbuojami, nario 
mokestis nerenkamas. 
Šios rūšies ir visa kita 
organizuota lietuvių tau
tinės srovės veikla, iš
skyrus dalyvavimą Vli- 
ke ir ryšį su kitų kraštų 
tautininkais, yra Ame
rikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos kompetencijos 
dalykas. Tai taip buvo 
sutarti tautinės srovės 
darbo darnos pagrindai.

Tautinio Sąjūdžio da
lyvavimas Vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete dabartiniu metu 
reiškiasi šiuo būdu: Vii 
ko valdybon įeina A, Vak 
sėlis (vicepirmininku), o 
Tarybon — Dr. Br. Ne
mickas (atstovu) ir J. 
Stankūnas (antrininku).

Dabartinę Tautinės Są 
jungos vadovybę sudaro 
aštuoni nariai:

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos dele
guoti — V. Abraitis, A. 
Budreckis, J. Maurukas, 
Br. Nemickas (pačių vai 
dybos narių išrinktas pir
mininku) ir J.Stankūnas.

Kanados Lietuvių Tau
tinės Sąjungos — J. Alek 
sandravičius ir T. Spe- 
rauskas ir Didžiosios 
Britanijos lietuvių tauti 
nės srovės — K. Bačans- 
kas.

Kalbant apie ryšį su ki
tų kraštų organizuotais 
tautinės srovės jungi
niais, reikia pasakyti, 
kad pradžioje jis buvo 
pastovus ir kolektyvinio 
pobūdžio, bet ilgainiui da
rosi vis labiau progi
nis ir individualinis.

Lietuvių Tautinio Sąjū 
džio santykiai su Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są 
jungos valdyba visą laiką 
buvo ir dabar yra geri: 
pagrįsti abišaliu pasiti
kėjimu, derama atodaira 
ir nuoširdžia abipuse pa. 
rama. Kaip žinia, Ameri 
kos Lietuvių Tautinė Są
junga tautinės srovės 
veikoje yra pats svar
biausias organizuotas 
tautininkų vienetas. Tau
tinei Sąjungai todėl pri
guli daug atsakingumo ir 
svariausias žodis, Lietu 
vių Tautinio Sąjūdžio nu 
sistatymus formuojant ir 
jo veiklą vairuojant. Lie • 
tuvių Tautinis Sąjūdis, 
dėl jau išdėstytos savo 
specifinės organizacinės 
prigimties neturėdamas 
savo iždo ir pajamų, ne
paprastai vertino Ame
rikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos teiktą

DIRVA

Grandinėlės šokėjai, stebint tūkstantinei miniai, išpildė dalį meninės programos Baltų - Amerikie
čių festivalyje birželio 1'7 d. Garden Statė Arts Center New Jersey. J. Garlos nuotrauka

BENDRUOMENES VEIKU SVARSTANT
Paskutiniuoju metu vis dau

giau atsiranda mūsų tarpe to
kių žmonių, kurie apie Lietu
vių Bendruomenės veiklą pasi
sako gana skirtingai. Vieni jos 
atliekamiems darbams prita
ria, kiti itin pakritikuoja, o tre 
ti — netik pagaili gero žodžio, 
bet ir paskersakiuoja. Teisybė, 
gal bot, būtų galima rasti kur 
nors tarp tų visų pasisakymų, 
tačiau ir čia kažin ar surastu
me tą aukso vidurį. Ir kas be
būtų to ar kito pasakoma, bet
gi turime pripažinti, kad LB at
lieka didelį ir vertingą lietu
vybės išlikimo ir kultūrinį dar
bą išeivijoje, o taip pat prisi
deda prie mūsų tėvynės laisvi
nimo pastangų. Tiesa, ji kartais 
savo veiklą nukreipia į kitų poli
tinių veiksnių dirbamą sritį, tuo, 
žinoma, susilaukdama priekaiš
tų ir kritikos, nes darbo lygia
grečių klojimas visais atžvil
giais mums nereikalingas. Kas 
be ko, kaip sako senų žmonių 
išmintis, klysti yra žmogiška, 
tačiau klaidoje pasilikti -- šė
toniška.

Bandykime pakalbėti apie vi
suomeniniai bendruomeninę 
veiklą išeivijoje, kurią privalo 
atlikti demokratiniu būdu rinkta 
Lietuvių Bendruomenės vadovy
bė. Pirmiausiai ji turi ugdyti lie
tuvių tautinę sąmonę (ypač nau
jose kartose), puoselėti kultūri
nes apraiškas ir visokeriopu bū
du jas paremiant, prisidėti prie 
mūsų tautos laisvinimo darbų 
paveikia taika, nesiekiant kito 
veiksnio dirbamo darbo uzurpa- 
vimo. Ir, jeigu LB stengsis 
kreipt ypatingą dėmesį į mūsų 
tautinį išsilaikymą, būkime tikri 
— dar ilgai bus apsiginta nuo tau
tinės sąmonės išblėsimo ir kitų 
pavojų, kurie graso lietuviškajai 
išeivijai.

Šia proga dera bent kiek dirs
telėti j LB Krašto V-bos bei at-

ją financinę paramą, be 
kurios jo veikla kai ku
riais požiūriais nebūtų 
buvusi galima. Už šią pa 
ramą pridera Amerikos 
Lietuvių Sąjungos Valdy
bai, ypač pirmininkui Te 
odorui Blinstrubui,mano 
ir visos Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio vadovybės 
nuoširdus dėkingumas ir 
gili padėka.

Viešėdami Chicagoje -aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

JUOZAS BUBELIS 
skirų jos pareigūnų, per trejus 
metus atliktus darbus.

Jos vyriausiasis vadovas V. 
Volertas, pasirinkęs sau gerus 
iš geriausių bendradarbius, jei 
taip būt galima pasakyti, pasi
sako š.m. gegužės 2 d. Drauge 
kad: "darbo pradžioje sutarėm, 
kad kiekvienas būsime sava
rankus smulkmenose". Sunkoka 
susivokti, kas ta "smulkmena" 
turėtų būti suprantama. Pama
nai žmogus sau, gal iš tų 
smulkmenų vėliau išsivystė ir 
didelės "stambmenos”, o gal ir 
kiti bendro darbo susipynioji- 
mai - nesklandumai, kurių re
zultate, keturi šios institucijos 
pareigūnai vienas po kito išsi
vaikščiojo, palikdami suluošin
tą LB Krašto valdybos veiklą. 
Jų pavardės šios: V. Klemas, 
M. Vaišnys, V. Gruzdys ir S. 
Jurskytė. V. Volertas duodamas 
LB Tarybai Krašto V-bos veik
los suvestinę apyskaitą (Drau
gas, gegužės 2 d.) tyčia ar są
moningai aplenkė tą valdybos su 
byrėjimą, o plačioji lietuvių vi
suomenė vis dėlto norėtų išgirs 
ti iš pasitraukusiųjų viešą žo
dį, kurie gi motyvai vertė juos 
Pasitraukti iš bendro darbo.

Tarybos sesijoje V. Volertas 
dėl pasitraukusių iš valdybos 
narių pareiškė, kad "vieni pa
sitraukė dėl pasikeitusių tarny
binių sąlygų ar dėl nervuotu- 
mo"... Tiesa, V. Klemas persi
kėlė gyventi netoli Philadelphi- 
jos, bet kiti neišlaikė nervų... 
Jų išėjimo priežastys philadel- 
phiečiams yra gerai žinomos, 
bet būtų gera ir platesniajai lie
tuvių visuomenei tą žinoti. Dėl 
tų įvykių vienas mūsų bendruo. 
menininkas šitaip išsireiškė: 
žmonės, gyveną stiklo namuo
se, neprivalo mėtytis akmeni
mis. Prasmingai pasakyta.

Toliau V. Volertas teigia, kad 
"Bendruomenei akcija yra svar
besnė už kalbas, nes abiems — 
filosofijai ir darbui -- laiko ne
pakanka". Čia kyšo jau kažkote 
gudravojimas. Tačiau stebint LB 
Krašto V-bos visą trijų metų ka 
dencijos veiklą atrodo, kad ji 
daugiausia laiko eikvojo kaip tik 
kalboms ir filosofijai (tam buvo 
pasitaikinta psichologų), o ne 
pačiai akcijai. Jis vėl netrukus 
susigriebęs ima tvirtinti, kad ši 
Krašto V-ba "akcijos neaplei
do”. Kaip žinomė, ta savo akci
ja labai įtempė santykius su 

ALTu. Be to, jis kiek padeja
vo, "kad kai kuriose darbo sri
tyse arba visai nebuvę pasiek
ta rezultatų, arba jų susilaukta 
nepakankamai. Be vaisių likęs 
JAV LB ir ALT santykių spren
dimas". Dėl tų darbų nesėkmių 
tiktų pareikšti toks primini
mas — kas gi to nežino, kad 
malūnas negali malti nubėgu
siu vandeniu. Jei tik būtų buvę 
parodyta daugiau nuoširdumo 
ir noro, būtų buvę galima tuos 
santykius išlyginti. Juk pati 
JAV LB Centro V-ba metė ne
santaikos obuolį į ALT daržą.

Toliau V. Volertas pripažįs
ta, kad neužtekę jėgų LB orga
nizaciniams reikalams. Pasa
kyta gili tiesa: Centro V-bai tik
rai nepasisekė užmegsti tamp
resnių ryšių su LB apylinkė
mis, pagyvinti jų veiklą, duoti 
joms . instrukcijų politinės ak
cijos reikalu ir t.t. Ypač daug 
LB apylinkės galėtų atlikti Lie
tuvos rūpesčių reikalu: užmegs 
ti pastovų ryšį su vietos spau
da, radiju, televizija, su atski
rų valstijų ir miestų aukštai
siais pareigūnais ir intelektu
alinėmis sferomis. Tai būtų vie 
nas iš pačių pagrindinių vadi
namos Visuomeninių Reikalų 1 
V-bos uždavinių: pirmiausiai rei 
kia supažindinti amerikiečius su 
Lietuvos laisvės byla, o tik ta
da žymiai palengvėtų ir tos pas
tangos norint pasiekti tikslo pa 
čiame Washingtone.

JAV LB Krašto V-ba dažnai 
reklamuojasi savo daromais po 
litiniais žygiais įvairiose JAV 
valdžios įstaigose VVashingto- 
ne. Jei jau nebūtų kitų mūsų po 
litinių veiksnių, tokie žygiai ga 
lėtų būti labai pateisinami, bet 
kada dar tebeveikia Lietuvos 
atstovybė Washingtone, kai dar 
tebėra gyvas ALT, VLIK, LLK 
— darbą reikia derinti, suda
ryti bendras delegacijas. Šiuo 
atveju mūsų vidurinioji ir jau
nesnioji karta galėtų labai daug 
ko pasimokyti iš vyresniosios 
kartos prityrusių diplomatų. Juk 
visiems aišku, kad diplomati
niuose santykiuose prisilaikoma 
ir nusistovėjusių elgsenos for
mų bei taisyklių. Dabartinių 
LB vadovų peršama "reikaląvi 
mų" diplomatija Lietuvos rei
kalui gali labiau pakenkti, negu 
padėti.

V. Volertas savo pranešime 
JAV Tarybai apie finansų stovį 
gražiai pasigyrė ^Draugas, ge-

1973 m. birželio 22 d.

PARAMA MŪSŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI
Be -jau gautų 3801.00 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• ALT S-gos East Chica- 
gos skyriaus nariai, padi
dindami ‘ Vilties draugijos 
įnašus, naujų spausdinimo 
mašinų įsigijimui atsiuntė:

Jonas Rinktinas $25.00,
Antanas Juodvalkis 25.00 
Romualdas Nemickas 

$10.00.

• M. Rėklaitis, gyv. Chi
cagoje, Dirvos spaustuvės 
atnaujinimui atsiuntė 25 
dol.

• Juozas Maurukas, gyv. 
New Yorke, atsiuntė 20 dol. 
spaustuvės patobulinimui.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 3901.00 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai 'dėkojame.

gūžės 2 d.): "šios krašto v-bos 
laikotarpyje, įskaičiuojant šokiu 
ir dainų šventes, ST, KF ir kraš • 
to v-bos pajamas, JAV LB cent
rinės institucijos ir pagrindi
niai įvykiai turėjo 300.000 dol. 
su viršum sumą. Mano apskai
čiavimu, tuo pačiu metu apylin
kės per savo rankas praleido 
bent 150.000 dolerių, neįjungiant 
lituanistinių mokyklų biudžetų". 
Tai labai imponuojanti kone pus 
milijoninė dolerių suma. Ir, kad 
tai būtų LB Krašto V-bos nuopel
nas, tektų labai pasidžiaugti ir 
kviestis savo kadenciją baigian
čią JAV Krašto V-bą tęsti toliau’ 
savo nuostabiai sėkmingą darbą. 
Bet iš kur gi tie pinigai suplau
kė? šokių i r. dainų šventės ruo
šiamos JAV ir Kanados bendruo
menių kartu sudaryto komiteto. 
Gautas pelnas, jei juo reikėtų da 
lintis, turėtų atitekti abiejų kraš - 
tų bendruomenėms po lygiai ar 
kitu kokiu sutartu paskirstymo 
santykiu. Kodėl gi tie 22.474,73 
doL iš IV tautinių šokių Šven
tės pelno buvo įteikti JAV CV 
pirm. V. Volertui? Argi JAV 
LB Krašto V-ba gali disponuo
ti tuos pinigus įvairiems bend
ruomenės poreikiams tenkinti? 
Ar nebūtų tikslu, jei iš tautinių 
šokių ar dainų švenčių gautas 
pelnas būtų paliekamas sekan
čių švenčių rengimui. Iš kur gi 
daugiausia pinigo gauna švieti
mo Taryba? O gi iš Lietuvos 
Fondo. O į vadinamas "Krašto 
Valdybos pajamas", juk įeina Va 
sario 16 dieną renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Kaip matyti iš apyskaitų soli
darumo įnašai sudaro nedidelę 
LB pajamų poziciją. J ei JAV LB. 
Krašto v-ba būtų daugiau dėme
sio atkreipusi į solidarumo įna
šų išrinkimą, tikrai visi pagir- 
tume jos pastangas. Tada būtų 
prasmės ir pasigirti savo pui- 
kia finansine padėtimi. V. Voler 
to tartas žodis K. Bradūnui, pra 
šaut sunarni sąlygas rašyto
jams kurti, gautas atsakymas 
-- iš miežio grūdo ąžuolo neiš 
auginsi; tuo pačiu tas žodis (lyg 
bumerangu) grįžta jam pačiam 
besigiriant, išauginta gražia pi 
nigų suma, tik, žinoma, ne dė
ka solidarumo įnašų.

Kažin ar buvo verta ir tą pa
gailą priminti, kad "gauta iš vi 
suomenės pusės reakcija -- la 
bai palankios ir labai atšiaurios 
nuomonės".

alnt 
thony

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

Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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PIRMASIS LIETUVOS - LENKUOS PADALINIMAS
Saliamonas Antanaitis

Prieš 200 metų, bū
tent 1772 metais rugpiū- 
čio mėn. 5 d., įvyko pir
masis jungtinės Lenkijos
- Lietuvos valstybės da
linis padalinimas.

Frankfurto universi
teto istorikas prof. Gott- 
hold Rhode šiai sukakčiai 
paminėti patalpino laik
raštyje Frankfurter All- 
gemeine Nr. 179 (1972. 
VIII.5.) netrumpą straips
nį, pavadintą "Polens ers- 
te Teilung vor zweihun- 
dert Jahren", kurio svar
besnes mintis randu rei
kalinga išdėstyti.***

Nurodytais 1772 me
tais į St. Petersburgą 
(Leningradą) susirinko 
Austrijos - Vengrijos, 
Prūsijos ir Rusijos vals
tybių atstovai apsvars
tyti ir nutarti apie su
jungtos Lenkijos - Lie
tuvos valstybės teritori
jos tam tikrų dalių pasi
dalinimą. Pertra.ktacijos 
buvo slaptos ir ilgos,bet 
pagalios buvo prieita 
prie bendro visoms 
trims valstybėms priim
tino nutarimo. Buvo nu
tarta, kurias Lietuvos - 
Lenkijos teritorijos da
lis paims kiekviena tų 
minėtų valstybių, ir pri
jungs prie savo valdomo
jo ploto. Ir taip, Rusija 
gavo daugiausia ploto, bū
tent 95000 kv. kilometrų. 
Rusija užėmė rytinę Di
džiosios Lietuvos kuni
gaikštijos dalį, iki Dau
guvos ir Dniepro. Tuo bū
du Rusijai teko Latgali- 
ja, šiaurinė dalis Poloc
ko vaivadijos su pačiu 
miestu Polocku, toliau 
miestas Vitebskas, be
veik visos Vitebsko ir Ma- 
tislaulio vaivadijos ir 
dalis Minsko vaivadijos. 
Austrijai teko 85000 kv. 
kilometrų ploto. Tuo bū
du Austrija - Vengrija ga 
vo Lembergą (Lvovą) Sta 
nislavovą ir Mažosios 
Lenkijos Pavislį, Elbin
gą, Ermlandą, Marien
burgo vaivadijos dalį. 
Lenkijai buvo paliktas 
laisvasis Danzigo mies
tas ir Tomas.***

Prof. Rhode pateikė ir 
žemėlapį ir jį paaiškino.

Pridedamas prie šio 
rašto žemėlapis atvaiz
duoja paimtas Lietuvos
- Lenkijos žemes,paim
tieji plotai atvaizduoti 
štrichais. Iš žemėlapio 
matyti, kokį didelį žemės 
plotą valdė Didžioji Lie
tuvos kungaikštija prieš 
200 metų. Atimtas plo
tas buvo gana didelis. Bet 
po pirmojo padalinimo 
dar buvo likę jungtinei 

CAPE COD 
VASARVIETĖ "JŪRA"

Vasarvietė yra visai arti prie šiltosios srovės 
paplūdimio "Craigville Beach” — 5 min. pėsčiom. 
Patogūs kambariai, geras lietuviškas maistas ir rami 
aplinka.

Su užsakymais kreiptis;
O. šlepavičienė
P. O. Box 307, Marie Avė. 
Centerville, Mass. 02632 
Tel. Code 617, 775-1146

Lenkijos - Lietuvos vals
tybei 530,000 kv. kilomet
rų su 7,5 milijonais gy
ventojų. Deja, šis plotas 
dar sumažėjo per antrą
jį padalinimą, įvykusį 
1793 m. sausio mėn. 23 
d. Pagal šį padalinimą, 
Rusijai teko Lenkijos Uk
raina, o Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos vi
sa Minsko vaivadija ir 
dalis Vilniaus, Naugar
duko ir Brastos vaiva
dijų. Po trečiojo padali
nimo neliko kas daugiau 
dalinti. Pats žemių už
ėmimas pagal pirmąjįpa- 
sidalinimį įvyko tik rug
sėjo mėn. 1772 metais.

Toliau prof. Rhode sa
vo straipsnyje dėsto 
šiaip. — Europa nieko ne
padėjo. Padalinimas įvy
ko kai kurioms valsty
bėms pritariant arba net 
reiškiant cinišką ironi
ją. Dauguma Europos 
valstybių buvo priešin
ga padalinimui. Bet nie

kas viešai neprotesta
vo, išskyrus Vatikaną. 
Visgi prancūzų rašytojas 
Rousseau savo trakta
te pamerkė "Conside- 
rations sur le gouverne 
ment de Pologne", išleis
tame 1772 m. balandžio 
mėn., pasmerkė valsty
bes, įvykdžiusias pirmą
jį pasidalinimą.

Žymesniuose politikos 
centruose buvo reiškia
mas pasitenkinimas, kad 
buvęs bekybąs ore Rusi
jos - Austrijos karas li
kęs dėl gautųjų žemių lik
viduotas. Buvo pareika
lauta, kad žemių užėmi
mas būtų Respublikos Sei 
mo patvirtintas. Tai įvy
ko 1773 metais rugsėjo 
mėn. 30 d. Ugniniai pro
testai Naugarduko atsto 
vo Reitano nieko čia ne 
padėjo.

***
Prof. Rhode analizuo 

ja ir politines priežas
tis, dėl kurių įvyko su

jungtos Lenkijos - Lie 
tuvos valstybės pirmas 
padalinimas. Jis dėsto 
tuometinės Europos po
litinius įvykius kaip to
liau,seka.

♦**

Lenkijos - Lietuvos 
Respublika dar 1648 me
tais buvo didelė politinė 
jėga, svarbus politinis 
faktorius Europos valsty 
bių tarpe. Ji buvo impo
nuojantis ir stiprus riva- 
las — konkurentas Mask
vai ir Vienai varžytinė
se už viešpatavimą Rytų 
ir Pietryčių Europoje. Ji 
turėjo didelių ekspansi
jos tendencijų.

Bet ilgainiui minėta 
Respublika pradėjo silp
nėti. Silpnėjimo priežas
čių buvo išorinių ir vidu
jinių.

Į Rusijos karą su šve
dais buvo įsijungusi ir 
Lietuva su Lenkija, kaip 
Rusijos partnerės. Šve
dai buvo įsiveržę į Balti

jos kraštus apie 1702 me 
tus. Yra žinoma (prof. 
Rhode apie tai nemini), 
kad švedų vadas karalius 
Karlas XII 1702 m. buvo 
užėmęs Kauną, Vilnių ir 
visą Žemaitiją.

Švedų kariuomenė ver
žėsi tolyn į rytus ir į va 
karus. Bet ties Poltava 
Karlas XII mūšį su ru
sais ir sąjungininkais 
pralaimėjo. Karo metu 
Lietuva tapo pereinamą
ja teritorija. Rusų caro 
kariuomenė skersai ir iš 
ilgai ėjo per kraštą, nie
ko neatsiklausama, ap
sirūpindama iš gyvento
jų proviantu. Jau ir anks
čiau, pradedant nuo 1717 
metų, rusų daliniai nuo
latos stovėjo krašte. Tas 
pats pasikartojo ir Rusi
jos - Prūsijos kare. 1756 
-1763 metais rusų ir 
prūsų daliniai žingsnia
vo per Lietuvą pirmyn ir 
atgal.

Bet karas Rusijos su 
Prūsija pasibaigė 1762 
m. Buvę priešai virto 
partneriais.

Išrinktasis Rusijai pa
tikimas karalius Ponia- 
tauskis (Poniatovski) ir 
jam giminingas 1752 - 
1775 nū. Lietuvos kancle
ris Cartoriskis stengėsi 
jungtinėje valstybėje pra
vesti kai kurių būtinų 
reformų, bet rusų caro 
valdžia prie tų reformų 
neprileido, čia akciją iš
vystė kunigaikštis Riep- 
ninas (kita rašysena Rep 
ninas), 1764-1769 metais 
caro pasiuntinys Varšu-

Pianistė Raimonda Apeikytė išpildo lietuviškos programos dalį Los Angelėje Pavergtu Tautų suruoš
tame Pavasario festivalyje Nilshire Ebell teatre, kur dalyvavo apie 1000 {vairių tautybių žmonių. Jos 
pasirodymas klausytojų buvo labai aukštai Įvertintas. Pažymėtina, kad pianistė Raimonda Apeikytė sa
vo talentą bei brangų laiką dažnai atiduoda Įvairiems lietuviškiems kultūriniams reikalams, neimdama 
už tai jokio honoraro.

voje. Nepatikimus ir 
prieš caro politiką einan
čius Respublikos seimo 
narius, pasireiškusius 
reformų vykdymo srity
je, kunigaikštis Riepni- 
nas liepdavo suimti ir de
portuoti į Rusiją.

1768 metais Respubli
kos buvo sudaryta su Ru
sija sutartis, pagal kurią 
buvo garantuojamos jai 
(Respublikai) tam tikros 
"kardinalinės teisės". 
Rusija tapo tų teisių ga
rantu. Tuo būdu Rusijai 
buvo pripažinta teisė kon
troliuoti ir prižiūrėti 
Respublikos vidaus gy
venimą. Iš kitos pusės, 
Prūsija, pagal veikian
čias sutartis, turėjo ap
mokėti karo išlaidas Ru
sijai vykstančiame turkų 
-rusų kare. Prūsijai susi
darė didelės išlaidos. To
liau, Turkijai karas su 
Rusija nesisekė. Rusija 
užėmė Moldaviją ir Va
lakiją. Tuomet Austrija 
nenorėdama palikti Rusi
jai minėtų žemių, pradė
jo ruoštis stoti į karą su 
Rusija. Čia įsikišo Prū
sijos Fridrichas Didy
sis, siūlydamas užka
riautas žemes atiduoti 
Turkijai, bet Rusijai už
mokėti žeme iš Lenkijos
- Lietuvos teritorijos. 

Austrijos vadovė Mari- 
ia Terezija iš pradžios 
priešinosi, o paskiau su
tiko su padalinimo suma
nymu. Prūsijai savo rėž 
tu rūpėjo sujungti Pome
raniją su Rytprūsiais.

***
Tai šitos išorinės poli

tinės kombinacijos suve
dė 1772 m. svarstyti Len
kijos - Lietuvos teritori
jos dalies pasidalinimą. 
Bet buvo ir vidujinių prie
žasčių, paveikusių ir nu
lėmusių respublikos li
kimą. Prof. Rhode tęsia 
toliau. ***

— Respublikos viduje 
buvo suirutė. Valstybės 
patriotai, nesutikdami su 
rusų veiksmais, pradėjo 
civilinį vidaus karą, ku
ris visu smarkumu pasi
reiškė 1771 metais. Vals. 
tybėje viešpatavo didi
kai ir bajorai, kurie kaip 
privilegijuotas luomas, 
buvo turėję daug teisių. 
Valstiečiai sudarė daugu
mą gyventojų, bet jie tu
rėjo mažai teisių, ir bu
vo nepatenkinti savo padėk 

timi. Bajorai dažnai ne
sutikdavo su karaliumi ir 
vedė kovą su juo. Didikai 
buvo užinteresuoti savo 
asmeniška garbe ir daž
nai ėjo prieš visos vals
tybės interesus. Kariuo
menės buvo mažai,tiktai 
apie 24000 vyrų. Buvo ma
nyta, juo mažiau kariuo
menės, tuo mažiaupavo- 
jaus būti užpultiems. Ši
ta vidaus netvarka maži
no respublikos autoritetą 
kaimyninėse valstybėse.

1772 metais Austrija, 
Prūsija ir Rusija baigė 
savo konfliktus ir karus. 
Paveikti jungtinėje Len
kijos - Lietuvos valstybė
je vykstančios suirutės, 
jie panaudojo tinkamą mo
mentą, ir sutarė bendrai 
pasidalinti- tos silpnos

Balandinis "Į LAISVĘ” numeris

Lietuvių F ronto Bičiulių žur
nalas "I Laisvę" Nr. 57/94 sa
vo turinio Įjungė du stambius ra
šinius, pluoštą bėgamųjų Įvykių 
Įvertinimų, kronikinio pobūdžio 
apžvalgų.

Antano Maceinos "Tautos pa
kaitalas ar papildas?" pristato 
mums, atrodo, naują Maceiną, 
Iš knygų, iš vieno kito almana
cho, ir "Draugo" priedo, Įprato
me matyti Maceiną svarstantį 
praktines arba principines teo
logines problemas. Tos temos, 
kad ir besirodančios mūsų ma
sinio media leidiniuose, toli gra 
žu nebuvo plačiajai skaitytojų ma
sei Įkandomos. Dažnai jos buvo 
principinės, tolokos nuo nūdie
nos aktualijų.

"Tautos pakaitalas ar papil
das?" svarstyme Maceina atsi
suka Į išeivijos realijas, vyku
siai nagrinėja išeivijos sluoks- 
niškumą, visumos dalims sutei 
kia gana tikslias deficinijas. 
Kiekvienas pritars autoriui, kad 
išeivija Įprasminama sugrįži
mu Į savo kraštą. Tai nėra fizi
nis grįžimas, bet išeivijos su
kurtomis vertybėmis. Vienok au
torius nepratęsė definicijų iki 
jų logiško finalo — vertybės, 
kurios sugrįš Į tėvynę -- nėra 
masinės produkcijos gaminys. 
Kultūros ugdymas kaip išeivi
jos prasmė dar nėra pati ver 
tybė. Vertybes kuria vienetai, 
kūrybos žmonės, kurių išeivi
joje, kaip ir tėvynėje, atsiran
da tiktai vienetai ir ilgesnia
me laiko diapozone. Tad, atro
do, tai būtų savotiška išeivinio 
aristokratizmo teorija. Tai yra, 
kartu, savotiškas atsiliepimas 
Į garsųjĮ "Talento mįslė" raši
nį ok. Lietuvoje. Grąžintiną kū
rybini įnašą tveria tiktai bend
rojo išeivijos sąstato nuošim
čio dalis.

Ar šie, išeivijos kūrybos žmo
nės kuria būtinai tai, ko sukur 
ti dabar neįmanoma okupacijos 
sąlygose, Lietuvoje, lieka pla

valstybės žemių dalį, ir 
tuo būdu išlyginti visus 
tuo momentu susikaupu
sius interesus.

***
Tiek prof. Rhode apie 

pirmąjį padalinimą.
Profesorius pateikia 

daug žiaurių faktų iš Lie
tuvos valstybinio gyveni
mo XVIII šimtmetyje, bet 
kartu paryškina ir daug 
pamokų ateičiai. Paminė
ti faktai reikšmingi. Juos 
pravartu prisiminti, vis 
tiek, ar jie malonūs ar ne
malonūs, ypač 200 metų 
sukakties proga. Vokie
čių mokslininko prisimi
nimai čia gali mums daug 
patarnauti. Ypač reikš
mingi paduoti skaičiai ir 
žemėlapiukas.

tus ir neatsakytas klausimas. 
Gi išeivijos intelektualų masė 
gali būti savo darbe orientuo
ta. Si masė gali kurti vertybes, 
neįmanomas dabar kurti Lie
tuvoje. Pav. Lietuviškos Enci
klopedijos išleidimas.

A. Maceina sarkastiškai at
siliepia apie pompastišką Lie
tuvių Fondo sumanymą užsaky 
ti dr. J. Girniui parašyti "Lie
tuviškosios filosofijos istori
ją”.

"Kur ta 'lietuviškoji filoso
fija'?" pagrįstai klausia A. Ma
ceina. "Ar nereikėtų pirmiau 
ją sukurti?"

Autorius duoda praktiškų su
gestijų kokiomis problemomis 
mums tiktų domėtis, ką finan
suoti (literatūra, lit. kritika, is
torijos mokslai).

Šiame numeryje telpa platus 
neseniai mirusio prof. dr. Sta
sio Žymanto rašinys "Didžioji 
pasipriešinimo drama". Tai pas
kutinis velionies darbas.

Be abejo velionis buvo vienas 
iš tų retų partizaninės epopėjos 
žinovų, pasipriešinimo labirin
tų enciklopedistų. Savo paskai
tose, kaip savo raštuose, jis 
disponavo begaline apžvalgine 
medžiaga. Vardų, datų, vietovar 
džių gausa buvo jo studijinių pra 
nešimų atrama.

Žymantas gebėjo atnarplioti 
susipynusius provokacijų, iš
davysčių, apgavimų, idealisti
nio pasitikėjimo ir pasiaukoji
mo mazgus. Citatos, išnašos, 
anotacijos ženklina jį žinant dau 
gybę šaltinių.kur vienaip ar ki 
taip galima šifruoti periodą, ku 
ris ok. Lietuvoje depresuotas į 
režimui reikalingą padėt}. Oku
pantų ir kvislingų deformacijo
je "didžioji pasipriešinimo dra 
ma" Įgauna nenatūralų, grotes 
kišką, tobulo istorijos žalojimo 
vaizdą. Gal būt to periodo isto
rinės tikrovės atstatymas ir bu 
vo ta didžioi vertybė, kuri išei 

(Nukelta į 6 psl.)
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šv. Petro parapijos ir jaunimo jungtinis motery choras, prisimenant religinį persekioimą ok. Lietu
voje, gieda Detroite šv. Morkaus bažnyčioje. Prie vargonų choro vadovas Stasys Sližys. Choras sek
madienį po Šv. Petro atlaidų užbaigia 1972-73 chorinio darbo metus ir paleidžiamas atostogų. Choro 
vadovas dėkoja visiems choristams už pareigingumą, kantrybę ir pastangas, kurias parodė per re
peticijas, religines bei tautines šventes. ,K. Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
in !■■■■! ■ANTANAS GRINIUS

• DAINAVOS STOVYKLOS 
administracija, prasidėjus jau
nimo stovyklavimui, į Dainavą 
savaitgaliais atvykstančių atos
togoms svečių prašo laikytis to
kios tvarkos:

L Dainavos keliais važinėti 
atsargiai ir ne didesniu greičiu 
kaip 10-15 mylių į vai,

2. Automobiliais ar motocik
lais vykti į stovyklautojų sporto 
aikštes griežtai draudžiama.

3. Maudytis leidžiama tiktai 
vandens sargui esant sargybo
je ir jo nurodymų besimaudan- 
tieji privalo klausyti.

4. Stovyklavietėje neleidžiama 
šaudyti,

5. Į stovyklavietę draudžiama 
atsivežti šunis ir kitus gyvūnus.

6. Neleidžiama į stovyklavietę 
vežtis bei vartoti alkoholinių gė 
rimų,

7. Saulei leidžiantis nestovyk- 
lautojai iš stovyklos turi išvyk
ti.

"Į Laisvę”...
(Atkelta iš 5 psl.) 

vijos grąžintina tėvynei. Ta pras 
me galima plėsti A. Maceinos 
užuominas apie Lietuvos istori 
jos studijas. Pasipriešinimo 
periodo studijų dabar tikrai ne
galima atlikti tėvynėje.

S. Žymantas mėgo dėstyti la
koniškai, vengdamas patoso, ape 
liacijos į herojiką. Tačiau bega
linė detalizacija, skurpulingas 
vardų, slapyvardžių dėstymas, 
pripildavo jo raštą dokumentą- 
cine tikrove. Dėmesys įvykiui 
ir to įvykio dalyviui, jo raštuo 
se panašėjo į geriausius ameri 
kinės informacinės publikacijos 
pavyzdžius, kur, kartais, keli 
sakiniai atskleidžia didžiulio 
turinio esmę.

Kyla rimtas klausimas, aktu 
alus išeivijai ir istorijai — S. 
Žymanto archyvų apsaugos klau 
simas. Tuose pat namuose, kur 
susikaupė ir vis dar išeivijos 
visuomenei neprieinamas dūli 
prof. M. Biržiškos archyvas, da 
bar, likimo valia, atsiradodr.S. 
Žymanto archyvai. Kas tuos ar
chyvus kataloguos? Kas suteiks 
jiems rinkinių "darną? Kas glo
bos ir saugos nuo laiko ir even
tualaus nėglekto negandų?

Tarp kitos žurnalo medžia
gos patraukia dėmesį platoka 
"svečių iš Lietuvos" apžval
ga. Apžvalgos esmė savaip su
siliečia su "Dirvoje" neseniai 
tilpusio rašinio "Apinasrio ver 
gai" tema. Įdomus drastiškas 
tvirtinimas, kad ir degtinė yra 
viena iš priemonių apinasriui, 
tai yra tylai apie sovietinę tik
rovę, užmauti.

Vietos politinės veiklos apžval
gose "į Laisvę" gana sarkastiš 
ka tradicinių veiksnių veiklos 
metodams. PL įžangai į politi
nę akciją tam tikra prasmę pri - 
tariama, netgi su sugestijomis, 
kad ALT varžytųsi su PLB. 
Free enterprize principas, at
rodo pasiūlomas politinėje iš
eivijos akcijoje.

Smulkiose žurnalo pastrai
pose galima atrasti ir pozityvu
mo, ir drastiškumo. "Skaityto
jų žodis" skyrelyje, A. Macei
na kalambūriškai pareiškia — 
Žurnalas, su kurio straipsniais 
visi sutinka, yra nuobodus žur
nalas.

Jeigu su A. Maceinos ir St. 
Žymanto studijomis tenka sutik
ti, nes priverčia tezių įrodymai, 
smulkaus žanro rašiniai rodo, 
kad redakcija pasekė A. Mace! - 
nos definicijas, pareikštas 
"laiške redakcijai". (Xx)

8. Stovyklavietės vartai užda
romi 10 vai. vakaro,

9. Kviečiami yra įsigyti šei
mos sezoninį įvažiavimo bilie
tą už 20 dol. Pavieniai dienos bi
lietai yra tokie: suaugusiems 
nuo 18 metų 1 dol. nuo 6-18 metų 
moksleiviams 50 centų. Atvyks- 
tantieji ir šiokiadieniais taip pat 
turi įsigyti bilietus.

♦ jurų Saulių "Švytu
rio" kuopa rengia buriuoto
jams kursus. Norintieji tuos 
kursus lankyti turi užsiregistruo 
ti pas kuopos sekretorių Petrą 
Bitlerį arba sporto vadovą My
kolą Kizį (Windsore, Ont.),

• SV. ANTANO PARAPIJOS 
klebonui kun. Kazimierui Simai
čiui išvykus atostogų jį pavaduo
ja kun. Stasys Kulbis.SJ iš Mon
trealio.

•DAINAVOJE kambarius gali 
ma išsinuomoti tik per grupių 
vadovus, kurių stovyklos ir stu
dijų savaitės vyksta. Liepos 22- 
28 ir rugpiūčio 19-25 d. laiko
tarpiuose kambarius Dainavoje 
išnuomoja Dainavos administra
cija.

• STUDENTŲ SĄJUNGOS Det
roito skyriaus narių susirinki
mas įvyko birželio 15 d. Lietuvių 
namuose. Šiame susirinkime bu
vo pagaminti su atitinkamais at
sišaukimais plakatai su kuriais 
bus sutinkamas į Detroitą atsi
lankantis Brežnevas.

• VINCAS TAMOŠIŪNAS LŠ 
ST pirmininkas ir Stasio Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas yra 
susirgęs ir dr. P. Šepečio prie
žiūroje gydomas namuose.

♦ I ŠAULIŲ KULTURINŲ 
SAVAITĘ, kuri prasidėjo bir
želio 17 d. Karaičių Gintaro va
sarvietėje Union Pier, Mich. 
iš Detroito išvyko: Antanas Gri
nius, Vladas Mingėla ir Kazi
mieras Sragauskas.

* BIRŽELIO 25-28 d. 
Detroite vyks kanklių mu
zikos kursai jaunimui, 
kuriuos praves muz. A. 
ir O. Mikulskiai.

Ruošia Detroito šau
lės.

CABINET MAKERS 
WOODWORKERS 

Machine men, bench men, assemblers, 
wood finishers, steady job, good 
working conditions.

SPECIFICATION PLYWOOD 
69 5th AVĖ., HAWTHORNE. N. j 

201-427-7557
(48-50)

JOURNEYMAN 
MILLWRIGHT 

Day shift. Industrial experierice with 
hydraulics and vvelding, high hourly 
rate, excellent‘ fringe benėfits, inciud- 
ing insurances and pension plan. 

Precision Castings Co. 
12600 BEREA RD. 

cleveland. omo 44111 
An Equal Opportunity Employer 

(48-50)

DIE CAST OPERATOR 
Zinc or aluminum experience. Bonus 
work, second and third shifts. Liberal 
fringe benefits, including hospitaliza- 
tion, pension plan, etc.

Precision Castings Co. 
12600 BEREA RD. 

CLEVELAND. OHIO 44111 
An Equal Opportunity Employer 

(48-50)

PRESS OPERATORS 
INJECTION MOLDING 

COMPANY 
Immediate openings on all shifts.

Experience not necessary. 

FEDERAL MOGUL CORP. 
30450 Little Mack, Roseville, Mich. 

An Equal Opportunity Employer 
(48-50)

AVanted Ist Class Skilled 
TOOL and DIE MAKERS 

If your want steady work. small ma- 
nufacturing company in business ov’r 
50 years. Genera] all around small 
tools, dies and machinery. Nice place 
to work. Fringes. Age no barrier. 

Call for aopointment 
313-875-1046

CRESCENT CHAPLF.TS INC. 
5766 Trumbull Avė., Detroit. Mich. 

(44-4BI

DIRVA

DIRVAI
AUKOJO

Ytnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Ambraziūnas, L.A........2.00
Ateitininkų Jaunimas

Clevelande .............. 10.00
B. Abromaitis, Toronto .. 4.00
A. Aželis, Cleveland........ 2.00
J. Černius, Upland ............ 3.00
M, BaJiutavičius, Valencia 4.00
K. Kregždė. Toronto........2.00
M. Aukštuolis, Cleveland....5.00 
S. Pladys, Cleveland ....... 5.00
S. Šmaižys, Cicero .......... 7.00
J. Švoba, Madison Hts. .. 2.00 
V. Vilčinas, Racine...........2.00
R. Gintautas, Caseyville ... 2.00 
J. Paukštienė, Chicago.....  5.00
J. Stašaitis, Dorchester ... 7.00
A. Makarsky, W. Germany 2.00 
D. Brazdžionis, L.A...........7.00
L. šaudzis, Philadelphia .. 3.00
K. Daugvydas, Detroit ..... 2.00 
J. Taruška, Waterbury ... 2.00
L. Sagys, Cleveland ....... 2.00
H. Gavorskas, Maracay .. 7.00 
J. Veselka, Evergreen Pk. 2.00 
A. Česonis, Philadelphia .. 3.00
M. Klimas, Brockton........3.00
J. Merkys, Hartford ........ 1.00
J. Žvirblis, Grand Rapids 5.00 
V. Skridulaitis, New

Zealand ...................... 2.00
J. Paršeliūnas, Brampton 5.00 
A. Beresnevičius, Webster 2.00 
Skautininkių Draugovė

Clevelande................ 10.00
A. Naujokas, Chicago ...... 2.00 
O. Mučinskienė, Boston 2.00 
A. Juškevičius, Chicago ... 2.00 
J. Kapčius, Juno Beach ... 3.00

Visiems aukotojams Dįr 
va nuoširdžiai dėkoja.

SHEET METAL SHOP 
has immediate openings for the lof- 
lowing:

BRAKE OPERATORS 
LAYOUT MEN 

WELDERS 
STRIPPIT OPERATORS 

For Ist & 2nd Shift 
Experienccd only need apply. F.xcel- 
lent fringes include paid 365 day 
Blue Cross, Blue Shield, and Major 
Medical. Also paid long-term dis- 
ability and life insurance.

Apply in person to: 
GLENWAY 1NDUSTR1ES, INC. 
Glenway Bldg. No. 4, Door 8 

3670 Werk Rd., Cincinnati, O. 45211 
(44-50)

0WNER OPERATORS
Late model 3 axel tractors. 

Pull company trailers, From
Ohio and Louisville. 

Return loads no problem.
Call Mr. JACKSON

216-435-6394
(46-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

RADIAL DRLLL 
BORING MILL 

E.D.M. OPERATORS 
MOLD MAKERS

Mušt be able to 'sėt up work Irom 
blue prints and close tolerance. 

For 2nd Shift.
Air conditioned shop, long prograrn 
YALE MOLD & ENGRAVING CO. 

24501 Hatlwood Court 
Farniington, Mich. 48024

313 477-0300 
(42-48!

MAINTENANCE MEN — Ex- 
perienced electrician, plumber, 
oil burner. Man #4 HVAC. Ex- 
cellent working conditions and 
benefits. Dėl. Co. School Dist. 
(215) TR 6-0368. (45-50)

DESIGNERS/DRAFTSMEN. For 
design and layouts of industrial fur- 
naces and equipmenl. Some experiėnce 
preferred. Rate commensurate witn 
training and experience. Full benefits 
including profit sharing. Send resume 
and salary requirements to Chici 
Draflsman, Drever Co.. Red Lion 
Rd. & Pfrįlmont Avė., Hųntingdon 
Valley, Pa. 19006. (44-48)

BURNER
F.xperience on light and heavy plato 
necessary. Multiple lorch eleetrie eve. 
Excellent vvages, profit sharing plan, 
group insurance, hospitalization paid, 
holidays, vveekly overtime, steady day 
shift. Call Mr. Eckstein, 216-883-4200 
GENERAL SHEET STEEL & PLATI- 

3344 E. 80 St.
Cleveland, Ohio 

(44-48)

Los Angeles
SVEČIUOSE PAS 
LIETUVIUS...

Atvykome į Los Ange
les 10 vai. vakare. Pir
mas kas mus pasitiko bu
vo senas pažįstamas po
nas Kazys Barmus, iš ku
rio patyrėme daugnuošir 
dūmo ir atvirumo. Ar vi
si tokie lietuviai gyvena 
Angelų Mieste? Sekma
dienį rytą tuo įsitikino
me. Bernardą Brazdžio- 
nį sutikau kaip seną prie- 
telių, pilną juoko, ener
gijos, humoro. Man pri
siminė jaunas berniukas 
Lietuvoje, kuris ateida
vo laukti mergelės ant 
Draudimo įstaigos laip
tų iau seniai, seniai Lie
tuvoje... Miela ir nuošir 
di yra Elenutė Brazdžio
nienė, toji mergelė, ku
rios Brazdžionis laukda
vo ant laiptų jau seniai, 
seniai. Ponų Brazdžioniu 
šeima yra tikroji lietu
viška šventovė, kur lie
tuviškas žodis yra tiks
liai tariamas ir lietuviš
kos knygos yra skaito
mos ir nagrinėjamos. Jų 
namų palaima esančios 
anūkėlės, tikrosios vai
dilutės, nekaltomis aki
mis ir nuostabiu elgesiu 
primena senus laikus 
Lietuvoje.

Su dideliu nuoširdumu 
mus pastitiko kompozito
rius Bronius Budriūnas. 
Jo gražioji ponia parodė 
mums gražiąją savo re
zidenciją, ypač darbo 
kambarį, pilną kompzi 
toriaus kūrinių. Sekan
čią dieną teko aplanky
ti Lietuvių Dienų redak
ciją, kurioje susipažinau 
su ponia Mackialiene, re
žisiere, ir dabartine Lie
tuvių Dienų redaktore. 
Ponia Mackialiene yra 
graži ir energinga, tik
roji pažiba Lietuvių Die
nų redakcijai. Ilgametis 
Lietuvių Dienų leidėjas, 
ponas J. Skirius yra kal
bus, įdomus asmuo. Su 
juo suradome bendrą kal
bą. Pono Skiriaus sūnus 
dabar lanko Harvardo uni
versitetą, ruošdamasis 
doktoratui iš ispanų kai 
bos ir literatūros. Jis 
jau yra daug išvažinėjęs 
pasaulio, buvęs metus Va 
sario 16 gimnazijos mo
kinys ir yra išsivystęs 
daugiau, kaip kuris kitas 
jaunas vyras jo amžiaus.

Antradienį praleidau 
ponios Monikos Lember- 
tienės puikioje reziden
cijoje, Santa Monika, kur 
mane nuvežė ponia Mac- 
kialienė. Ponios Lember- 
tienės nuoširdumas yra 
visiems žinomas, ir jos 
vaišingumas irgi. Jos 
namuose sutikau Alę Rū
tą, kuria susižavėjau. 
Kiek ramumo jos veide, 
ir kiek kantrybės, bei vi
dinės disciplinos, tik ji 
pati težino. Vakare mane 
paėmė į Lietuvos Radijo 
"patalpas" Radijo valan
dėlės vedėja ponia Pau- 
tienienė, kur mes pralei
dome gražią valandą. Ji 
duodama man klausimus 
ir aš — atsakydama į 
juos. Gaila, kad savo at
sakymų negalėjau išgirs
ti per radiją, kadangi jau 
buvau Bostone.

Ponia Pautienienė yra 
pilna neišsemiamos ener
gijos, ugnies ir darbo, 
kuris esąs taip mums rei
kalingas. Ji esanti ir dai
nininkė, kurios plokštelė 
man buvo įteikta dovanų.

Apie porą valandų at
stumo nuo Angelų Mies
to yra Santa Barbara gra
žus miestas. Ten gyvena 
dabar su savo sūnumi

___________ 1973 m. birželio 22 d.

PRANEŠIMAS LIETUVIU VISUOMENEI
1973 m. birželio mėn. 9 d. Philadelphijoje įvy

ko VLIKo vadovybės atstovų ir JAV LB krašto 
valdybos pasitarimas. Dalyvavo: dr. K.J. Valiū
nas — VLIKo pirm., prel. J. Balkūnas — TF 
pirm., J. Valaitis — VLIKo vicepirm., B. Vak- 
selis — VLIKo vicepirm., V. Volertas — JAV 
LB pirm., J. Gaila — JAV LB vicepirm., A. Ge
čys — JAV LB vicepirm., dr. A. Novositis — 
JAV LB vicepirm., P. Mitalas — JAV LB finan
sų tvarkytojas, A. Mačiulaitytė-Zerr — JAV LB 
krašto valdybos narė specialiems uždaviniams ir 
Vyt. ^Maciūnas — JAV LB krašto valdybos admi
nistratorius. Suprantant bendrų pastangų svarbą 
darbingoje nuotaikoje svarstyti ir sutarti šie 
klausimai:

1. Europos Saugumo Konferencijos veiklos 
delegacijon, VLIKo kvietimu, LB stengiasi įjung
ti savo atstovą;

2. Brežnevui ruošiantis atvykti į JAV, visais 
galimais būdais rūpinamasi atkreipti pasaulio dė
mesį į pavergtos Lietuvos padėtį; tačiau lietuvių 
visuomenė prašome vengti beprasmių išsišoki
mų;

3. Radijo siuntų į Lietuvą praplėtimo rūpes
čiuose derinti JAV LB, VLIKo ir ALTos veiklą; 
VLIKas ryžtasi šiam reikalui sudaryti darbo ko
misiją;

4. JAV LB ir ALTos santykiuose ieškoti 
abiems veiksniams priimtino sprendimo, VLIKui 
tarpininkaujant;

5. Pasikeitus žiniomis apie VLIKo ir JAV LB 
veiklą, VLIKas reiškia pasitenkinimą JAV LB at
liktais ir atliekamais darbais;

6. JAV LB sutinka finansiniai paremti VLIKo 
numatytus darbus, kviesdama visuomenę ir toliau 
VLIKo veiklai gausiau talkinti aukomis;

5. Suprantant visų lietuvių jėgų kaupimo svar
bą, tarpusavio pasitarimai, kurie sustiprina ryšį, 
yra naudingi bendram darbui vystyti bei tęsti, 
ateityje yra dažniau šauktini.

K.J. Valiūnas, VLIKo valdybos pirm.
V. Volertas, JAV

mūsų operos solistė Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė. Ją aplankėme taip 
pat. Gražioje aplinkoje 
Vincė atrodo kaip pri
madona, kuria ji buvo 
Lietuvoje. Ji yra pilna 
noro dainuoti, ką ji ir 
padarė, padainuodama 
liaudies dainas tik jai 
vienai težinomas, dar nie 
kieno neišleistas. Buvo 
malonu aplankyti Vincę.

Bernardas Brazdžio
nis netingėjo atsikelti 
anksti rytą ir nuvežti ma
ne į autobusų stotį, iš kur 
pasiekiau lėktuvų stotį, 
ir iš ten per 4 ir pusę 
valandos buvau Bostone. 
Mano kelionė į Califor- 
nią tęsėsi dvi savaites, 
iš kurių penkias dienas 
praleidau Angelų Mies
te, kuris man ir padarė 
daugiausiai įspūdžio. 
Ten gi gyvena lietuviai. 
Dar aplankiau kleboną 
prelatą Kučingį, šį tik
rą lietuvybės šulą ir rė
mėją.

Elena Vasyliūnienė

VERTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS 
PER RADIJĄ
Lietuviškas radijo pus 

valandis, kuris tiekia 
klausytojams lietuviškos 
muzikos, naujienų, pra
nešimų, kartais duoda ir 
pasikalbėjimų.

Kai kurie pasikalbėji
mai išsiskiria iš bendro 
šablono ir pasižymi ilgai 
įsimenančiu turiniu.

Toks vertingas savo 
mintimis pasikalbėjimas 
buvo patiektas per radijo 
pusvalandį birželio 9 die 
nos programoje. Progra 
mos vedėja S. Pautienie
nė turėjo interview su 
viešnia, muzike ir spau
dos darbuotoja Elena Va- 
syliūniene. Viešnia atvy
ko į Californiją, aplanky 
dama čia savo sūnųprof. 
Vytenį Vasyliūną, dėstan. 
tį chemiją.

Viešnia kalbėjo apie 
lietuviškos kultūros ver
tybių išlaikymą išeivijo
je. Ji nurodė, kad labiau-

LB krašto valdybos pirm.

šiai globotinas yra išei
vijoje lietuvis kūrėjas (li
teratūros, muzikos, dai
lės), kuris yra vertybių 
atsiradimo šaltinis.

Išeivija linkusi galvoti 
kad mūsų kultūros verty
bės atsiranda kažin kaip 
savaime. Taip gi nėra! 
Tai sunkaus darbo ir ta
lento išdava. Be kultūros 
nebus tautos. Bus palai
da visuomenė, kurią pra
rys nutautėjimas.

Kiekviena lietuvųkolo
nija turinti pažinti savo 
menininkus, domėtis jų 
kūriniais, suvesti juos su 
jaunimu. Juk menininkai 
negali būti be kontakto su 
visuomene. Jie kuria da
barčiai ir ateičiai.

Elena Vasyliūnienė 
kvietė klausytojus neat
siriboti nuo mūsų kultū
ros branduolio, nuo kūrė 
jų menininkų, bet kelti jų 
veikalus kitataučių tar
pe. Tiktai nuolatos kelda 
mi kūrėjų veikalus išei
viai sudarys bazę lietu
vių kultūros garsinimui.

Pasikalbėjimas su mu
zike Elena Vasyliūnienė 
buvo vertingas indėlis į 
radijo pusvalandžio pro
gramą. Jis turi ir dar pla
tesnę reikšmę.

Klausytoja

WANTED
EXPERIENCED

FABRICATORS
SHEET METAL FITTERS 

PLATE FITTTERS
First or second shift, experienced, 
high hourly rate, overtime, paid hos
pitalization, paid holidays, pension 
and uniforma.

NON FERROUS METALS
21721 Tungsten Rd. 

216-531-3585 
After 6 p. m. call 216-943-0775 

Cleveland, Ohio
(45-51)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATOR 
SHAPER HAND

SURFACE GRINDER HAND 
Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work from blue prints 
and close tolerance.

DAY WORK
Air conditioned, all benefits. Including 
profit sharing. 58 hour week.

JACK HAINES CO.
2761 STA1R 

DETROIT, MICH.
(44-51)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos okupacijos — 
birželio įvykių minėjimas 
atidėtas į sekmadienį, lie
pos mėn. 1 d. ir įvyks se
kančia tvarka:

10:30 šv. Mišios už pa
vergtą Lietuvą šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje ir 
tuoj po Mišių minėjimas 
parapijos salėje.

Pagrindinę kalbą pasakys 
LVS Ramovės ir Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas bu
vęs Chicagos Apygardos 
pirm, ir dabartinis LB Ci
cero Apylinkės pirm. And
rius Juškevičius. Himnus 
sugiedos solistas Julius Ka
zėnas. Minėjimas bus trum
pas.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis ir 
visa Clevelando ir apylin
kių lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PENSININKŲ DĖMESIUI
Sekmadienį, birželio 24 

d., 2 vai. p. p., p.p. Visockų 
sodyboje, 18202 Windward 
Rd. (ties Baltic Delicates 
šen krautuve) kviečiamas 
Clevelando Lietuvių Pensi
ninkų Klubo susirinkimas 
— susipažinimo pobūvis.

Bus įdomių pranešimų iš 
kelionės į Lietuvą.

Valdyba kviečia visus 
esamus ir būsimus Klubo 
narius su svečiais dalyvau
ti pirmame susipažinimo po
būvyje. Jeigu būtų lietin
gas oras, susirinkimas-po- 
būvis neįvyks.

• Čiurlionio an
samblio kanklių or
kestras, birželio 23 d. 
vyksta į St. Catharines 
koncertui, kurį ruošia 
Lietuvių Bendruomenė.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
944-6835.
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JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

Pavasaris 

paveikia 

jūsų galvą

REIKIA KNYGŲ APIE 
TAUTININKUS

Neturim raštijos apie tauti
nės arba vidurinės srovės pra 
eitj Amerikoje. Tokių knygų tu
ri katalikai, turi socialistai, 
liaudininkų žurnale "Sėjoj" ga
lima rasti tos grupės žmonių 
istoriją, o kiek tokių raštų pa
gamino tautininkai?

Ką duosite pasiskaityti jau
niesiems, kurie ateitų į Tauti
nę Sąjungą? Ką pakištumėt sa 
vo vaikams - studentams, jei 
jie norėtų ką nors daugiau su
žinoti apie savo tėvų organiza
ciją, jos atliktus darbus praei 
tyje? Velionis Bačiūnas buvo 
parūpinęs kelias knygeles apie 
vidurinės srovės darbuotojus, 
bet jam numirus, atrodo, nie
kas tuo reikalu nebesirūpina. 
O kaip gi su veikalui apie pati 
Bačiūną?

Mums reikia knygų ne tik jau
nimui apšviesti apie tautininkus 
kitų liet, srovių tarpe Ameriko - 
je. Net ir senesnieji, pokari
niai ateiviai, jau 20 su viršum 
metų priklausą šiai organizaci
jai, nedaug arba visai nieko ne 
žino apie nuosaikaus, tautinio 
patriotinio nusistatymo žmo
nių darbus Amerikos lietuvių 
praeities veikloje.

Būtų gera, jei Vilties Drau
gija su visos Taut. S-gos para
ma nedelsdama pradėtų ruošti 
tautinės pakraipos organizaci
jų ir veikėjų istoriją, o Dirva 
skelbtų konkursus parašyti 
straipsniams apie mūsų veikė
jus ir didžiuosius tautininkus. 
Tikiuos, kad mecenatų tokiom 
premijom skirti atsiras.

Vyt. Bačanskas 
Baltimore, Md.

GERB. REDAKTORIAU,
Prašau leisti viešai atsakyti 

J nepagrįstus apkaltinimus til
pusius birž. 1 d. Dirvos skilty
se, skirtus lietuvių abiturientų 
pristatymo šventės rengėjoms. 
Ten buvo rašoma, "iš neoficia
lių šaltinių” patirta, kad buvo iš
siuntinėti "asmeniški kvietimai 
... rinktiniams abiturientams... 
aplenkiant dešimtis kitų".

Lietuvių abiturientų vakaras 
buvo rengiamas visiems lietu
viams abiturientams išsisklai- 
džiusiems Chicagoje ir plačio
se apylinkėse. Du mėnesiu prieš

šventę buvo pradėta skelbti ir pa
kartotinai kviesti per Chicagos 
lietuvių spaudą ir radijo progra
mas. Atsiliepusiems į skelbi
mus buvo išsiuntinėti pakvieti
mai su informacijomis, nes są
rašų su šių metų abiturientų ad
resais, atrodo, jokia organiza
cija, nei rengėjos, nei pati Dir
va neturi.

Visokių užmetimų yra tekę gir
dėti, ir rengėjai tam visada bū
na pasiruošę, bet, kad lietuvių 
laikraštis skelbtų tokią skaldan
čią, kaip rašote "neoficialią" ži
nią, su rengėjomis nepasitikri
nęs, sunku pateisinti. Ar yra 
įmanoma lietuviams ką nors su 
rengti visuomenės nesukirši
nant? Bent atsakomingieji mū
sų laikraščiai ir p. VI. Butėnas, 
po savo pavarde, nepasitikrinę 
prie to neturėtų prisidėti.

K. Leonaitienė
Liet. Mot. Fed. Chicagos 

Klubo Valdybos pirm.

Tiesa, kad pilnų lietuvių abi
turientų sąrašų, baigiančių ame 
rikiečių gimnazijas, niekas ne
turi. Negaliu paneigti ir savo 
skelbtos tiesos, kad daliai ren
gėjoms pažįstamų abiturientų 
kvietimai buvo išsiųsti iš anks
to, o tik po to viešai per spau
dą ir radiją kreiptasi į visus 
kitus. "Margučio“ radijo vedėjo 
ir kai kurių "Draugo" redaktorių 
pareiškimu, viešai abiturientų 
išleistuvių vakaras per radiją 
ir spaudą buvęs pradėtas rek
lamuoti 2-3 savaitės prieš įvy
kį, kai asmeniškus kvietimus 
tūli abiturientai jau turėjo sa
vo kišenėse ir juos rodė savo 
draugams. Pasilieku tikėdamas, 
kad ši įdomi bei reikalinga šven 
tė ateityje bus atsargiau orga
nizuojama.

Vladas Būtėnas

(Atkelta iš 8 psl.)

rai nežino apie tą įdomų ir ne
eilinį asmenį, kiek aš sužinojau 
per vieną vakarą.

• PREMUOS įteikimo L. ši
mučiui iškilmes rengė įvairių or- 
ganizacijų komitetas, vadovau
jant Lietuvių Katalikų bendrijai. 
Jos įvyko birželio 9 d. Tautiniuo 
se namuose, dalyvaujant katali
kams, tautininkms, liaudinin
kams, socialdemokratams, taip 
pat gausiam būriui čia gimusių 
lietuvių. Prie garbės stalo, šalia 
dvasiškuos, premijos mecena
to kun. J. Prunskio bei kitų, sė 
dėjo ir ALTS atstovas T. Blins 
trubas. L. Šimučio kelią į žy
miausių lietuvių visuomeninin
kų viršūnes nušvietėAltospirm, 
dr. K. Bobelis, Balfo pirm. M. 
Rudienė, PLK Bendrijos pirm.
K. Kleiva, vysk. V. Brizgys ir 
kiti. Kun. J. Prunskis įteikė sa
vo asmenišką 500 doL premiją, 
kurią L. Šimučiui paskyrė spe
ciali jury komisija, o premiją 
savo asmeniškomis aukomis tą 
patį vakarą dar padidino D. Ku
raitis, M. ir inž. A. Rudžiai, 
Bobeliai, Lietuvos Vyčiai, Mid- 
land Savings and Loan Assn. ir 
laidotuvių direktorius S. Laka- 
vičius. Operos solistams Danu
tei Stankaitytei ir Alg. Braziui 
padainavus po kelias solo dainas 
bei duetus (soL A. Brazis sąmo
ningai pasirinko muz. L. Šimu
čio sukurtas dainas jo tėvo poe
to L. šimučio-šilelio žodžiams)
L. šimutis tarė savo padėkos žo
dį, užbaigdamas apie 4 valandas 
užtrukusius pietus su kalbomis 
bei rinktinių menininkų daino
mis. L. šimutis, kviesdamas vi
sus ir toliau žengti bendros vie

nybės Lietuvos labui keliu, papa
sakojo vieną kitą epizodą iš sa
vo gyvenimo, iš Alto veiklos ir 
kvietė LB ruošti ateities avan
gardą lietuvių politinei veiklai, 
kurs ateityje turėtų būti įjung
tas J Altą, nes L. šimučio žo
džiais, Altos kūrimosi dienomis 
buvo aiškiai pabrėžta, kad Altą 
nesilikviduos tol, kol Lietuva ne 
atgaus laisvės ir to tikslo Altą 
visada laikysis. Per eilę paskuti
nių metų L. šimučiui Chicagoje 
buvo surengta visa eilė minėji
mų bei pagerbimų. Kai kam visa 
tai gal gerokai įgriso. Bet čia 
rašantis savo dalyvavimu L. ši
mutį gerbė dar tik pirmą kartą. 
Todėl viskas atrodė šviežia, įdo
mu bei sava. Po šio pagerbimo 
bei premijos įteikimo iškilmių, 
mano mintyse, kaip ir stud. V. 
Ruibytės, L. šimučio asmenybė 
iškyla dar šviesesnė, pilnesnė, 
dar aiškiau susikristalizuoja ta 
jo didelė dvasinė jėga bei tole
rancija kitiems, kurios išdavoje 
jis sunkiausiu metu galėjo su
jungti visus Amerikos lietuvius 
patriotus kovai už Lietuvos lais
vę Už jos laimingesnę ateitį. Ta 
didžioji koalicija Altos rėmuose 
dar ir šiandien nėra subyrėjusi, 
ir ui patvirtino įvairių srovių 
atstovų gausūs veidai premijos 
įteikimo vakare, kur visus mal
da palaimino "Draugo" adminis
tratorius kun. P. Cinikas, nors 
JAV gimęs, bet kalbąs taisyklin
ga lietuvių kalba. Premijos įtei
kimo iškilmes pravedė bei svei
kinimus skaitė S. Balčiūnas. Bu
vo dešimtys sveikinimų iš įvai
rių organizacijų, įstaigų bei pa
vienių žmonių. Gaila — nenugir
dau savo idėjos draugų Lietuvių 
Fronto Bičiulių sveikinimo. Ne
jaugi jo nebuvo?

ELECTRICIAN
Fully qualified journeyman to in- 
spcct, repair, install and wire AC 
and DC apparalus, dcviccs and cir- 
cuits of any voltage for plant main
tenance.

High hourly rate
Rotating Shifts 

Many fringe benefits 
Apply in person 

United Statės Steel 
Centrai Furnaces
2650 Broadway Avė.

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(45-52)

SALESMEN
ARE KN0WN BY THE 

COMPANY THEY KEEP!
WE OFFER

Salary, Comm. Ac Bonus 
Pension & Profit Sharing 

Protected Territory 
Established Customers 
No Overnighl Travel 

Company Paid Jnsurance 
Tuition Reimburscment Program 

Scholarship Fund

WE NEED

An aggressive sales person with a 
miniprum of | year outside sales 
experience. We are onc ot the larg- 
est companies in the U. S. specializ- 
ing in mass mailing machinery. Un 
limited income potentjal for the right 
person. For a immediate intervietv 
call:

KEN OLIVER 
215-922-6150 

PITNEY-BOWES 
An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Openings available on lst und 2d 
shifts for:

ENGINE LATHE 
VERTICAL BORING MILL 

TURRET LATHE 
MILLING MACHINE 

TOOL ROOM 
Mušt have 4 to 5 yrs. expcrience 

TOP WAGES AND BENEFITS 
PLŪS PROFIT SHARING PROGRAM 
Located south of Northfield on Rt. 8 
next to Alsides.

CONTACT MR. HAGARTY

JAY-EM CORP.
75 MARC AVĖ. 1-216-929-4441 

CUYAHOGA FALLS, OHIO 
(48-57)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BUILDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT 
Steady Job, top wages, full benefits. 

JERED INDUSTRIES 
1300 S. COOLIDGE 

(Near 15 Mile Rd.) 
B1RMINGHAM, MICH.

313-647-1200
An ,Equal Opportunity Employer 

(38-46)

PERSONAL MAID
For invalid woman in Eantern 
Suburbs. Mušt be free & able to 
travel. Experience necessary. Re- 
ference required, fringe benefits 
provided. Call (216) 531-8900
(Cleveland. Ohio) for appoini.- 
ment. (42-481

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

LAYOUT MAN
OR

SHEAR OPERATOR
For sheet metai shop. Hospitalizn- 
tion, paid vacation, siek benefits. 
Call or apply in person at: 
GWILLIAM MACHINE & MFG. CO

251 Wescott Dr.. Rahaway, N. J. 
201-381-0600

(45-49)

... su maloniu pavasario plaukų stiliumi, bangos 
ant bangų, paįvairintos mažom garbanėlėm 
pakaušyje ir skruostuose.
Jums reikalingas meniškas žirklėmis stilizavimas, 
kad atsiektumėte tą išvaizdą ir kad taip pasiliktų 
jums švelnus saliono pusmetinis.-, žinomos 
Nester Creme Perm, pilnam su kirpimu ir su 
sudėjimu tik $6.95. Arba pasirinkite iš mūsų 
didžiausios pasiūlos visame krašte žinomų 
sudėjimų, įskaitant ir populiarų Helen Curtis 
No Sėt už $10 ir puikų L’Oreal už $12.50.
Arba bandykte šviežų kaip pavasaris plaukų 
išplovimą ir sudėjimą nuo $2.95, ar ypatingai 
gerą kirpimą nuo $2.45.
Ir gražiausiom akim visu laiku ... liuksusinės 
ilgalaikės blakstienos mūsų ekspertų uždedamos 
tik už $15.00.

Leiskite pavasariui 
apsukti Jūsų galvą...

Eikite pas
Penktadienį, šeštadienį ir prieš šventes 50 centų daugiau.

p • 406 Euclid Avė. 2nd fl. 
781-3161

A • South gate,
S 5399 Warrensville, 663-6346
T '• Oposite Eastgate, 449-3435

• Severance Center,
382-2600, 382-2569

• Shoregate, 944-6700, 
Lake Shore Blvd.

• Mentor, 255-9115,
Next to Zayre’s

w 
E
S
T

• Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646
• North Oimsted, 777-8636
• Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

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

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

PLANT SUPER1NTENDENT 
We ar a medium sized flexible pack- 
age converting operation seeking a 
manager experienced in flexo printing. 
bag making and lamination. The in
dividual mušt be capable of taking 
charge of a three shiit operation. di- 
recting foreman and plant employees. 
Wide range of cxcellent company 
benefits. Sent resume in confidence 
or contact: Maynard Perry at: 

MUNSON PACKAG1NG INC.
1366 W. I 17th Si. P. O. Box. 512 

Edgewater Branch 
Cleveland. Ohio 44107 

216-521-6570
An Equal Opportunity Employer 

(48-53)

MACHINISTS 
AND

De VLIEG 
OPERATORS 

PART AND FULL TIME
SAT. AND SUN. ALSO AVAILABLE. 
Days and night. Experienced only. 
Paid hospitalization and holidays, 
high hourly rate, paid vacation.

HAHN MFG. CO.
5332 HAMILTON 216-391-9300

CLEVELAND. OHIO
(48-51)

PI PER FITTER ASSISTANT 
FOREMAN

FOR BROOKLYN SHIPYARD
MUŠT HAVE SHIPYARD EXPERIENCE AS WELL AS EXPER1ENCE IN 
LAY OUT TARGET WORK IN FABRICATION. SALARY COMMEN

SURATE WITH EXPER1ENCE. EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

Call 212-625-3456, Ext. 238, for appointment
IRA. S. BUSHEY & SONS INC.
764 Court St. Brooklyn, N. Y.

An Equal Opportunity Employer
(45-51)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS 
IST & 2ND SHIFT

Mušt have job shop experience and be able to sėt up work from Blue 
Prints and Close Tolerance. Steady work for qualified men and over
time. Ali. fringe benefits.

APPLY CALL OR WR1TE

TDM CORPORATION
P. O. Box 277, Fletcher, North Carolina 

704-684-9818
(41-50.
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gen. konsulu Los Angelėje dr. J.Ona Bielskienė su Lietuvos 
Bielskio,

Ponia Ona Bielskienė, 
Generalinio Lietuvos 
Konsulo Dr. J, Bielskio 
žmona, atšventė savo 
garbingąjį 70-tąjį gimta
dienį Tautinių Namų sa
lėje, kurį surengė šių 
Namų Valdyba, dalyvau
jant ir gražiam dalininkų 
būriui.

Šventės iniciatorė bei 
artima p. O. Bielskienės 
draugė, p. S. Waitek, Tau
tinių Namų vicepirminin
kė, visų susirinkusiųjų 
vardu prisegė solenizan- 
tei didžiulę orchidėją.

Tautinių Namų pirmi
ninkas Balys Mackiala 
šių Namų sveikinime šil
tais žodžiais apibūdino p. 
Onos Bielskienės veiklą 
bei jos puikų lietuviškų 
reikalų reprezentavimą 
mūsų Generalinio Konsu 
lo Dr. J. Bielskio diplo

• JAV LB Krašto Valdy
ba per vicepirm. P. Mitalą 
Dirvai atsiuntė 50 dol. au
ką ir trumpu laiškeliu, kad 
"valdyba vertindama Dirvos 
dėmesį ir rėmimą bendruo
meninės idėjos lietuvių vi
suomenėje, siunčia kuklią 
50 dol. auką”.

Už auką krašto valdybai 
nuoširdžiai dėkojame.

• Danutė Paramskaitė, 
Lavalio universitete, Kana
doje apgynė savo parašytą 
tezę ir gavo daktaro laipsnį. 
Ji dėsto prancūzų kalbą 
universitete. Jos tėvas Ba
lys Paramskas tarnauja 
kongreso bibliotekoje Wa- 
shingtone, o motina Nata
lija dėsto istoriją George- 
town universitete.

• Osvaldas R. čižikas bai
gė Illinois College of Podi- 

JONUI TITUI

mirus, jo broliams KAROLIUI ir PET

RUI TITAMS su šeimomis širdingą 

užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

O. J. Namaičiai

1770 — 53 St. No.,
St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 344-2566

matinėje tarnyboje. "Jei 
prezidentas Nixonas turi 
savo nepamainomą Pat, 
buvęs prezidentas Ken
nedy turėjo savo garsią
ją Jackie, tai mūsų Gen. 
Konsulas turi didžiau
sią visų savo darbų ins- 
piratorę bei draugę gerb. 
p. Oną" — sakė Tautinių 
Namų pirmininkas B. 
Mackiala. Po to buvo iš 
gerti šampano tostai ir 
sugiedota solenizantei ii 
giausių metų... po kurių 
pasipylė įvairiausi as
meniniai sveikinimai.

Savo trumpame ir la
bai jautriame žodyje 
gerb. p. O. Bielskienė 
padėkojo susirinkusiems 
už linkėjimus ir už taip 
gražiai surengtas jos 
gimtadienio proga vai
šes.

(vm)

atric Medicine, gaudamas 
daktaro laipsnį. Jis yra bai
gęs Chicagos aukšt. litua
nistikos mokyklą ir akty
viai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicepirmininkas, dr. 
Kazys Šidlauskas ir sekre
torius, dr. Vladas Šimaitis, 
birželio 17 d. kalbėdami 
Lietuvių televizijos progra
moje, palietė birželio ištrė
mimus, Europos Saugumo 
Konferenciją, ir padalinimą 
Sovietų tarybinių respubli
kų į ekonominius rajonus.

Dr. Šimaitis taip pat kal
bėjo apie genocido parodą, 
kurią Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Marųuette Parko 
LB įstatė Marąuette Parko 
parapijos salėje sąryšy su 
Brežnevo apsilankymu ir 
baisiųjų birželio įvykių mi

nėjimu. Genocido paroda 
svetimtaučiams gerai paro
do kas įvyko 1940 metais ir 
primena, kad tas pats vyks
ta dabartiniu laiku.

NAUJA ALT VALDYBA
Los Angeles naujai iš

rinktoji ALT valdyba sa
vo pirmame posėdyje pa
reigomis pasiskirstė: An
tanas Skirius, pirminin
kas; Alena Devenienė ir 
Alfonsas Telyčėnas —vi 
cepirmininkai, Vanda Ma
žeikienė — sekretorė; Jo
nas Žukas — iždininkas 
ir Stasys Dūda — Finan
sų sekretorius.

Revizijos komisija:Ed’ 
vinas Balceris, Vladas 
Pažiūra ir Andrius Mi
ronas .

• LITHUANIA 700 
YEARS ir trečioji laida 
sėkmingai eina į sveti
mųjų skaitytojų rankas. 
Šiomis dienomis per Ma
nyland Books leidyklą už
sisakė 10 egz. didžiulė 
JAV knygų parduotuvė 
"The Baker and Taylor 
Co." Goettingeno univer
sitetas Vokietijoje užsi
sakė 2 egz.

• MAGDELENAI GAL
DIKIENEI, Katalikių mo
terų org-jų steigėjai ir 
nepailstamai veikėjai iš 
New Yorko išvykstančiai 
nuolatiniam apsigyveni
mui į Putnam, Conn. lie
tuvių seselių vadovauja
mus poilsio namus, š.m. 
17 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y. buvo su
rengta atsisveikinimo 
popietė.

Akademiją pravedė dr. 
Aldona Šlepe tytė - Jana- 
čienė. Atsisveikinimo 
žodį tarė prel. J. Balko
nas, p. Lūšienė, dail. J. 
Juodis, A. Radzivanienė, 
I. Banaitienė ir k.

Kalbėtojai nušvietė M. 
Galdikienės nueitą gyve
nimo ir lietuviškos veik
los kelią ir nuopelnus, 
kas yra gražus pavydys 
mūsų jauniesiems. Po 
akademijos buvo vaišės.

BORING MILL 
OPERATORS

LATHE HANDS
Mušt be journeyman. 

Long program.
D.T.A. Shop.

Top wages and benefits.

REPUBLIC 
DIE & TOOL 

45000 Van Born Rd.
Wayne, Mich. 
313-721-7800

An Equąl Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINE REPAIRMEN 
DIE MAKERS 

FOR ALL SHIFTS.
Good starting rate. Complete fringe 
benefits and overtime.

DEM.CO
411 S. FORT ST. 
DETROIT. MICH.

(48-54)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

LAYOUT MEN $6.02 an hour 
FITTERS $5.82 an hour 

Mušt have structural steel fabrica- 
lion experience.

FOR ALL SHIFTS 

J. A. FREEDMAN 
2800 ALLIANCE ST. 

DRAYTON PLAINS, MICH. 
313-674-0381
E. O. E. (48-45)

BENDER OPERS
SHEAR OPERS
HOOKUP MEN

For Reinforcinj? Steel Fabrication

Plant. 'Steady work, days and 
benefits.

VICTORY RESTEEL CO.
23315 GROESBECK 

WARREN, MICH. 
313-772-4400

(48-50)

FOREMAN 
INJECTION MOLDING 

New modern East side molding plant 
needs man to assume full shift 
responsibility. Excellent vvages, bene
fits and opportunity for advancemer.t 

FEDERAL MOGUL CORP. 
30450 Little Mack, Roseville, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(48-50)

• JAUNUČIO Puodžiūno ba
leto studijos vakaras įvyko bir
želio 2 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Reikėjo tiesiog 
stebėtis, kad jauna beigražilie- 
tuvių visuomenė užpildė beveik 
visą salę, nors buvo ne koks 
profesinio baleto spektaklis, o 
tik studijos mokinių metinis pa
sirodymas. Toks visuomenės 
susidomėjimas rodo, kad Jau
nutis Puodžiūnas baleto studi
ją Chicagoje turintis nuo 1968 
m. (per ją jau perėjo apie 500 
mokinių), yra lietuvių visuome
nės aukštai vertinamas. Paties 
J. Puodžiūno žodžiais, jei koks 
naujas žmogus ateina pažiūrė
ti spektaklio, tai jau žinoma, 
kad jis ateis ir kitais metais. 
Todėl žiūrovų skaičius studi
jos pasirodymuose nuolat auga. 
Kita didelė laimėj. Puodžiūnui 
yra nuolatinė talka profesiona
lės balerinos Violetos Karosai- 
tės, o taip pat kitos jaunos ba
lerinos Janinos Kolytės. Ši tri
julė studijos pasirodymus taip 
paįvairina, kad vietomis subliz 
ga jau profesionalinis lygis.

• ŠI KARTĄ studijos meti
niame pasirodyme matėm du 
ištisinius baleto ciklus. Chopi- 
nianą ir Carmen. Į abu juos 
įvesta visi studijos mokiniai, o 
taip pat atskiruose numeriuose 
pasirodė ir Violeta Karosai- 
tė, J. Puodžiūnas bei J. Koly- 
tė. Chopinianos cikle buvo vie
tų, kur po klasikinių V. Karo- 
saitės ir J. Puodžiūno pasiro
dymų scenon įvedami patys jau
niausi mokiniai ir tada nebelie
ka to įspūdžio, koks būtų ma
žuosius pirmiausia parodžius 
scenoje. Bet čia gal ne studijos 
vadovė kaltė, nes tokioje eigoje, 
išvystytas visas įdomaus bale
to ciklas. G. Bizet "Carmen” 
baletas paliko dar didesnį įspū-

J. Puodžiūno studijos mokinės šokio metu (Nukelta J 7 psl.)

V. Kauliaus nuotraukojBaleto scena iš operos Carmen. Prieky V. JCarosaitė ir J. Puodžiūnas.

V, Maželio nuotraukaSukaktuvininkas Leonardas Šimutis 

dį už Chopinianą. Ir gal todėl, 
kad tik neseniai matėm gražius 
"Carmen" operos spektaklius, 
kur pasirodė ir J. Puodžiūno stu- 
dijos aukščiau iškilusios šokė
jos: K. Bakšytė, R. Graužinytė, 
L. Jauniutė, L. Ramonaitė, A. 
Shaughnessy ir L, Streit. Šį kar
tą Jaunimo centro didžiosios sa
lės scenoje ištisinis Carmen 
ciklas prabėgo su tikrai gražiu 
pasisekimu. Daug gyvumo bei 
estetinio grožio scenoms davė 
S. Ramono dekoracijos ir išskir
tinai įdomus bei gerai apgalvo
tas šviesų meistro Vytauto Žy- 
go apšvietimas, kurs talkon at
skuba visada, nereikalaudamas

jokio specialaus honoraro, o tik 
faktinų išlaidų padengimo. Mu
zikos efektus įdomiai tvarkė F. 
Daukus. Po spektaklio susirin
kus vaišėms studijos patalpose, 
paklausiau J. Puodžiūną ir jo 
nuolatinę talkininkę V. Karosai- 
tę, ar jų studija per penkerius 
metus išaugino daug jaunų, jau 
aukščiau iškilusių balerinų?Be- 
je, abu baletininkai į klausimą tei
giamai negalėjoatsakyti.nesesą 
daugumas baleto studiją lankan
čių merginų dar dalyvauja eilė
je kitų užsiėmimų ir negali susi
koncentruoti vienam darbui, pvz. 
baletui. Čia ir yra nelaimė, kad 
gyvasis ir gabusis mūsų jauni
mas nori vienu metu daug sričių 
apimti. Bet, kaip ten bebūtų, J. 
Puodžiūno baleto studija Chicago
je yra reikšminga įstaiga mūsų 
jaunimo meniniame auklėjime, 
ir galim džiaugtis, kad J. Puo
džiūno užnugaris lietuvių visuo
menėje taip pat nemažas. Rude
nį jis ir vėl priims naujus moki
nius į studiją.

• KAI BIRŽELIO 9 d. giliam 
vidurnkatyje susėdome viename 
klube prie bendro stalo su žmo
na, dr. L. Kriaučeliūnų, "Margu
čio" vedėju P. Petručiu, sol. D. 
Stankaityte, stud. V. Ruibyte ir 
muz. A. Vasaičiu, tik ką grįžę iš 
Tautinių namų, kur buvo įteikta 
labiausiai pasižymėjusio lie
tuvio visuomeninko premija Le
onardui Šimučiui, mūsų būryje 
buvę jaunosios kartos atstovai 
džiaugiasi tiek daug sužinoję apie 
L. Simutį, apie tą žmongų.kurs, 
okupantams Lietuvos nepriklau
somybę pasmaugus, sugebėjo 
sujungti smarkiai susiskaldžiu
sius Amerikos lietuvius bend
ram darbui už Lietuvos išlais
vinimą, kurs per 26 metus vado
vavo Altai, garsiai ir drąsiai 
kalbėdamas visų Amerikos lietu
vių vardu. Anot. stud. V. Ruiby- 
tės, jaunoji karta tiek daug tik—
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