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SVEIKINAME Amerikos Lietuvių Aštuntąjį Kongresų ir 
suvažiavusius atstovus, linkėdami visiems 

gražiausios sėkmės darbuose ir tvirtybės principuose!

BRITU RINKIMAI
Bendras ateities rodyklis demokratijose

VYTAUTAS MEŠKAUSKASRugsėjo 18 dieną britų 
premjeras Harold Wilson 
paskelbė naujus parlamento 
rinkimus spalio 10 dienai t.y. 
partijų propagandai liko tik 
22 dienos. Sunku tikėtis, 
kad toks trumpas laikas ga
lėtu pakeisti rinkikų nuo
taikas, kurios, aplamai 
imant, yra labai pesimisti
nės. Kas nestebėtina: D. Bri 
tanija pergyvena ūkinės 
sutemos laikus ir greitos auš 
ros negali tikėtis. Tiesa, mil
žiniškų naftos išteklių sura
dimas Šiaurės jūros pakraš
čiuose leidžia tikėtis geres
nės ateities. Skaičiuojama, 
kad ten esą daugiau naf
tos negu kai kuriose arabų 
valstybėse, kurios dabar per 
gyvena negirdėtą gerbūvį. 
Tačiau iki jų išnaudojimo 
praeis nemažai laiko -- ki
tais metais žadama gauti tik 
5 milijonus tonų naftos, t.y. 
padengti tik 16 dienų parei
kalavimą. Be to naftos atra
dimas iškėlė naują proble
mą. Škotija, kuri iki' šių die
nų išlaikė savo atskirą tauti
nį charakterį, norėtų pati 
viena pasidžiaugti naftos lo
biu, o nesidalinti juo su ang- skiriems asmenims. 0 tai 
lais ir airiais. Kol kas iš 
71 parlamento vietų, kurios 
skiriamos Škotijai, tik 7 
buvo laikomos Škotijos naci
onalistų, dabar tas skaičius 
be abejo padidės.

Viso britų parlamento Že
mieji Rūmai (House of Com- 
mons) turi 635 atstovus. Per 
paskutinius rinkimus š.m. 
vasario 28 dieną nė viena 
didžiųjų partijų nelaimėjo 
daugumos. Darbiečiai pra
vedė 298 atstovus, konser- 
vatyvai 296, liberalai 15 ir 
kitos smulkesnės partijos 
bei nepriklausomieji 25. Pa
gal paskutinius viešosios 
nuomonės tyrinėjimus Dar
bo partija surinks apie 42% 
visų balsų, konservatyvai 
34%, liberalai 20%, kiti 4%. 
Kadangi liberalai turi abso
liučią daugumą tik nedauge
lyje rinkiminių apylinkių, jie 
greičiausia nedaug padidins 
savo atstovų skaičių. Iš viso 
atrodo, kad Haroldas Wil- 
sonas surinks per rinkimus 
daug patogesnę daugumą 
negu iki šiol turėjo.

Atitrauktai žiūrint, tai 
verčia stebėtis. Juk dau
giausia prie dabartinės D. 
Britanijos ūkinės mizerijos 
prisidėjo unijos, kurios išrei
kalavo didelį atlyginimą, ne- 
pakeldamos darbo našumo. 
Praktiškai suvaldyti unijas 
gali tik jų pačių vyriausy
bė. Už tat konservatyvų 
laimėjimas žadėtų tik naujus 
streikus, kuriuos vistiek lai
mėtų unijos, todėl daugeliui 
britų atrodo, kad geriau 
valdžią atiduoti darbie- 
čiams, nors tie ir siekia 
visos pramonės suvalstybi- 
nimo. Kai tas būs padaryta 
tada pasirodys kiek iš tikro 
gali gauti atlyginimo, nenu
traukiant melžiamos karvės

įonodoniškis The Times rašė 
jog naujas parlamentas tu
rės paskutinį šansą sulaikyti 
kraštą nuo ūkinės ir socia
linės katastrofos, o Econo- 
mist prisibijo kad britų de
mokratinės institucijos yra 
dideliame pavojuje.

Blogiau, kad tokia D. Bri
tanijos būklė nėra izoliuo
ta, bet būdinga visom de
mokratinėm valstybėm. Dar 
bininkų unijų reikalaujamas 
atlyginimas visur prisidė
jo prie infliacijos. Vien tik 
noras išlaikyti jį tokiame pa
čiame lygyje neleidžia sėk
mingai kovoti su infliacija. Ir 
nėra tokios organizuotos jė
gos, kuri galėtų drąsiai pa
sakyti: esamose sąlygose 
turime sumažinti savo pra
gyvenimo lygį. Net ir JAV 
po W atergates vienintelė 
legali organizuota jėga po
litiniame gyvenime liko dar
bininkų unijos, kurios gali 
skirti didelę dalį savo lėšų 
oolitinei propagandai, kas 
draudžiama pramonei ir at- 

reiškia, kad laimėti gali tik 
tie politikieriai, kurie turi 
unijų paramą, kitaip sakant, 
balsuoją už atlyginimo pa
kėlimą, nesiskaitydami su 
tuo ar jis pateisinamas visos 
tautos ūkio atžvilgiu ar ne.

Atvyksta Rūta Lee - Kilmonytė

gyvybės siūlo. Kitos išeities 
jiems nesimato.

Žodžiu, nuotaikos ir per
spektyvos yra tokios, kad

Kino ir televizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė spe
cialiai atvyksta iš Los Angeles į Chicagą ir šį šeštadienį 
rugsėjo 28 d. Pick Congress viešbutyje vadovaus 
Lietuvių Kongreso banketo programai.

Tokiu būdu atrodo, kad 
anksčiau ar vėliau panašioje 
situacijoje kaip D. Britani
ja šiandien atsidurs ir kitos 
demokratinės valstybės.

Britai ruošiasi 
revoliucijai...

Savaitraštis Newsweek 
D. Britanijai skirtame ve
damajame rašo apie keletos 
senesnių, į atsargą jau išėju
sių, karininkų pasirengimus 
sutikti galinčia Anglijoje kil
ti revoliuciją. Šių pasiren
gimų iniciatoriai ir planuo
tojai yra generolas Walter 
Walker ir pik. David Stir- 
ling. Karininkai yra įsitiki
nę, kad visos britų darbo 
profesinės sąjungos yra ap
sėstos komunistų, kad visos 
gatvės yra pilnos anarchis
tų ir pati socialistų valdžia 
nėra visiškai švari nuo re- 
voliucijonierių.

Virš minėti karininkai tu
ri savo atskiras organizaci
jas ir štabus. Gen. Walker 
savo pasirengimus vykdo 
provincijoje, sodų apsuptoje 
gražioje Sommerset pro
vincijoj, gi pik. Stirling būs
tinė yra vienoje Londono 
gatvėje. Pastarosiomis sa
vaitėmis juodu atskirai, bet 
beveik sutartinai įvertino ir

Amerikos Lietuvių Tarybos Centro Valdyba posėdžiauja aptarti Amerikos 
Lietuvių Kongreso, rugsėjo 28-29 Chicagoje, reikalus. Sėdi iš kairės: T. Blins
trubas, T. Kuzienė, dr. K. Bobelis, pirm., I Blinstrubienė, kun. A. Stašys; stovi 
iš kairės: dr. J. Valaitis, kun. dr. J. Prunskis, A. Pakalniškis, J. Skorubskas, V. 
Šimkus, E. Smilgys, dr. K. Šidlauskas ir dr. V. Šimaitis. Nuotraukoje trūksta: 
P. Dargio, E. Vilimaitės ir R. Staniūno. V. Noreikos nuotrauka

Prezidentas Gerald G. Ford 
ir Lietuvos okupacija

RIMAS BAISŪNAS

Viceprezidentui Gerald R. 
Fordui tapus prezidentu lie
tuviuose kilo savaime patei
sinamas susidomėjimas: ar 
naujas prezidentas familia- 
riškas su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos suverenumo 
praradimo problema, su Pa- 
baltijos okupacijos neganda?

Dabar, egzaltuotos deten
tės bei permanentinio šalto 
karo atšildymo dienomis, 
gal būt ‘nemadinga’ Baltuo
se Rūmuose linksniuoti bend 
radarbiavimui kliūtingas 
problemas. Valstybės depar
tamento prasimanyta stra
tegija niekad nebuvo palan
ki antisovietiniems pareiški
mams. Baltieji Rūmai yra 
administracijos centras, ku
rio periferijoje ir didžiu
liai Valstybės departamen
to rūmai. Prie tos sovietofi- 
liškos strategijos iš seno 
šliejasi Senato užsienių rei
kalų komitetas.

Visiškai suprantame, kad 
administracijos politika turi 
būti koordinuota, suderinta, 
unisoniškai orkestruota. Ma
žiau suprantami Senato už
sienio reikalų komiteto mo
tyvai, kuriuos per ilgą laiką 
vis rūpestingai suderina su 
administracijos gaida.

Ar prezidentas G.R. For; 
das Lietuvos laisvės drau
gas, indiferentas, antagonis
tas? Buvusio prezidento 
Nixono palikimas be abejo 
įtrauks ir Fordą tam tikrą 
laiką eiti į rytus nutryp
tais takais. Juk JAV užsie
nio politikos rykiai išliko sa
vo postuose. Nixonas, savo 
laiku, buvo ‘persigimęs’. Jis 

tikrino savo jėgas, suside
dančias iš dešiniojo sparno 
britų: pastarieji yra pasi
rengę tarnauti Karalienei 
ir Valstybei, perimdami 
viešųjų tarnybų ir darbų 

(Nukelta į 2 psl.) 

radikaliai pakeitė užsienio 
politikos tikslus. Jis panieki
no rinkikų jam duotą manda
tą: būti griežtu su Rytais. 
Jis persigimė į pragmatis- 
tą, kas reiškia: man gera 
tai, kas šiuo metu man nau
dinga. Toks beprincipingu- 
mas nėra dorybė.

Prezidentas G.R. Fordas, 
mūsų politinius archyvus 
pavarčius, turėtų ateiti į 
mus kaip draugas, kaip 
Pabaltijo valstybių suvere
numo gynėjas ir griežtas so
vietinės okupacijos priešas. 
1964 metais, rugpiūčio 6 d. 
būdamas tada 88 kongreso 
narys, G.R. Fordas pateikė 
Užsienio reikalų komitetui 
reikšmingos rezoliucijos pro 
jektą. Kongrese tas projek
tas žinomas kaipo “H. Con. 
Res. 342”. Tai yra bėgamo
ji kongresinė Nr. 342 rezo
liucija. Jos turinys toks:

Kadangi Jungtinių 
Tautų Charta skelbia taikių 
tarpvalstybinių santykių 
vystymą, kas paremta lygia 
teisiškumu ir tautų apsi
sprendimu --

Kadangi Sovietų Sąjunga 
jėga suvaržė Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos tautų lais
vę ir tebevaržo tą laisvę ir 
laisvo apsisprendimo bei lais 
vų rinkimų teises --

Kadangi Latvijos, Lietu
vos ir Estijos laisvės prie
spauda provokuoja neramu
mus ir gresia taikai --

Todėl siūloma:
Kongresui (ir Senatui) nu

tarti, kad JAV prezidentas 
ieškotų per Jungtines Tau
tas ir kitais būdais privers
ti sovietų pajėgas, kurios 
yra Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje pasitraukti, praves
ti tose valstybėse laisvus rin 
kimus ir kad tos valstybės 
vėl galėtų gyvuoti kaip lais
vos, nepriklausomos ir suve
renios, bendroje .valstybių 
šeimoje...

Prezidentas G.R. Fordas 
atėjo į prezidentūrą kaip vi
suotinio atlaidumo autorius. 
Sudundėjo garsusis ‘pardon’ 
buv. prezidentui R. M. Nixo- 
nui. Dabar parbloškia karuo
se kentėjusius veteranus, 
kad ir sąlyginė amnestija 
dezertyrams ir bėgliams nuo 
karinės prievolės. Tai vis 
tam tikros pasaulėžiūros 
vykdymo aktai. Tai yra 
mielaširdingumo aktai. Kaip 
juos priima Amerikos visuo
menė, atrodo, prezidentas 
galvos nesuka. Jis drąsiai 
daro tai, kas jam atrodo tei
singa ir reikalinga.

1964 metais užsiangaža
vęs aktingai protestuoti dėl 
Pabaltijo okupacijos, pasie
kęs Baltųjų Rūmų vadovo 
pozicijų, prezidentas For
das turėtų atsukti savo 
mielaširdingus žvilgsnius į 
Pabaltijo problemą. Jeigu 
jis drąsus su aukščiau paste
bėtomis amnestijomis, jis 
turėtų būti tolygiai drą
sus prisiminti savo 1964 me
tų protestą dėl okupacijos 
ir 342 rezoliuciją. Jis turi 
pavesti JAV ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų paju
dinti tą užkonservuotą re
zoliuciją.. Padėtis nuo 1964 
metų nepakito.

Fordui tapus preziden
tu mūsų veiksniai ir veikė
jai skuba rodyti senas nuo
traukas, kur ir kada jiems 
teko nusifotografuoti su 
Grand Rapids kongresma- 
nu. Tai sentimentalu. Už 
tas pablyškusias ir preten
zingas nuotraukas, kurios 
terodo, kad Fordas spaudė 
rankas ir lietuviams, iškal
bingiau byloja “88 Congress
H. Con. Res. 342", reikalau
janti baigti Sovietų okupaci
ją ir grąžinti laisvę Pabal
tijui. Tai primintina prezi
dentui, kurio inielaširdingu- 
mas palietė netgi dezerty
rus.
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MARKSIZMAS - RELIGIJA AR MOKSLAS
Jei Solženicinas teisus, 

kad sovietų ideologija tėra 
tik popierinė kolona sceno
je, kurią nuėmus niekas ne
pasikeistų, kyla klausimas 
kas ją išneš? Pats Solženi
cinas teigia, kad demokrati
jai rusų tauta nėra pribren
dusi, jis nori autoritarinio 
režimo, kuris tačiau duotų

Britai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tinkamą veikimą, kada tokia 
nelaimė ištiktų Angliją.

Kas tikrai nuostabu, kad 
revoliucijos pradžios laukia
ma netrukus. “Pirmieji su
krėtimai galį įvykti jau šią 
žiemą”, teigia gen. Wal- 
ker. Gi šis generolas, 61 me
tų amžiaus karys, prieš ku
rį laiką komandavo NATO 
kariuomenę Šiaurės Europo
je. Generolo Walker nuo
mone, krašto gyvenimo su
ardymo organizatoriai yra 
labai drąsūs, užsispyrę ir pa
jėgūs įvykdyti užsibrėžtą 
uždavinį. “Britų komunistai 
yra pasirengę išnaudoti kraš 
te augančią infliaciją, kad 
sukėlus naujus, visą pramo
nę suardančius streikus ir 
viešojo gyvenimo funkcijas. 
Darbiečių vyriausybė, kuri 
yra pasidavusi savo kairio
jo sparno politikų diktatū
rai, esanti nepajėgi susido
roti su galimais krašte kilti 
revoliuciniais judėjimais. Ir 
štai tokios krizės atveju iš
eis į sceną Walker ir Stir- 
ling. Jų organizuotos pase
kėjų kuopos savanoriškai at
eis valdžiai į pagalbą, per- 
imdamos elektros jėgainių, 
ligoninių, viešojo transpor
to ir ryšių tarnybas. Pulk. 
Stirling, 58-rių metų am
žiaus ir II-jo Pasaulinio 
karo didvyris sako, “mes ne
norime panaikinti profsąjun
gas, tačiau mes nenorime, 
kad politikų vadovaujami 
streikai nugramzdytų Angli
ją į tikrą katastrofą.

Kaip toli numato Walker- 
Stirling patriotai būtų sun
koka spręsti. Tačiau jų teo
rijoms pritaria daug anglų. 
Paskutiniu metu apie 30 
tokio plauko, absoliutiškai 
konservatyvių grupių, lyg 
grybai po lietaus, buvo įre
gistruota Anglijoje. Jų var
dai: Kovotojai Anglijai Iš
gelbėti, Anglijos Draugai, 
Smogk Atgal ir t.t. apie 
tai praneša konservatorių 
dienraštis The Daily Mail . 
Didžiulis gyventojų nepasi
tenkinimas augančia krašte 
betvarke, nepasitikėjimas 
savo vyriausybe nesugeban
čia vadovauti ir per dide
lis profsąjungų įsigalėjimas 
tai yra pagrindinės priežas
tys iššaukiančios piliečių 
naujas grupuotes”, rašo to
liau tas pat Daily Mail.

Žinoma, iš visų grupių, 
Walker vadovaujama yra 
pati karingiausia. Jis pats 
yra labai darbštus ir ener
gingas ir rašo daug savo 
laikraščiams; jis taip pat 
siunčia daug instrukcijų sa
vo sukurtai ‘Civilinės Pagal
bos’ organizacijai. Žinoma, ši 
organizacija yra absoliutiš
kai civilinio pobūdžio: jos na
riai neturi jokių ginklų, uni
formų, kepurių ar net raiš
čių ant rankovių. Walker 
teigia, kad jo organizacijai 
priklauso apie 100,000 narių, 
gi kitos grupės skaito narius 
ligi milijono...

Newsweek koresponden
tai taip pat kreipėsi į vy
riausybę, prašydami paaiš
kinimo, ryšium su tokių 
grupuočių atsiradimu D. 
Britanijoje. Whithall atsto
vas atsakė: “Mes galvoja
me, kad mūsų normalios 
tarnybos gali susidoroti su 
bet kokia galinčia susidaryti 
padėtimi”. (Br.A.) 

visišką laisvę menui, lite
ratūrai ir filosofijai. Prak
tiškai galvojant tokį režimą 
galėtų įvesti tik kariuome
nė, tačiau Sovietijos kariuo
menė yra labai griežtoje 
partijos kontrolėje. Be to vi
sas Sovietijos militarinis-pra 
moninis kompleksas džiau
giasi priviligijuota padėti
mi tik dėl tos ideologijos, 
kuri moko, kad reikia užka
riauti visą pasaulį ir kad ka
pitalistinis pasaulis sudarė 
grėsmę socialistiniam. To
kiu būdu iš tos pusės nega
lima daug ko tikėtis, o jei 
taip, viltis lieka tik biurokra
tijoje ir nfet kompartijoje.

Įdomių samprotavimų pa
teikė Maskvos istorikas R. 
Medviedievas savo straips
nyje, pasiųstam vokiečių 
‘Der Spiegal’. (Pats faktas, 
kad Solženicinas nebuvo su
naikintas ir dar dabar Rusi
joje veikią ‘heretikai’, gali 
susisiekti su užsieniu, yra la
bai įdomus ir būdingas.)

Iš partijos ir vietos iš
mestas Medviedievas ne
nori sutikti, kad iš mark
sizmo liko tik tuščia vieta. 
Tiesa, kai jis ir Solženici
nas ėję į mokyklas, ten jiems 
iš tikro marksizmas buvo 
pristatytas kaip religija. 
Marksizmas tačiau esąs 
mokslas ir nėra tokio moks
lo, kuris neturėtų klaidų, 
netikrų prielaidų, laikinų 
hipotezių ir nebūtų reika
lingas eksperimentų. Mark
sizmas niekur nereikalavęs 
uždrausti bet kokią privati
nę ūkinę iniciatyvą, jis nėra 
atsakingas už beprasmę kul
tūrinio gyvenimo centraliza
ciją ir pagaliau niekados ne
tvirtino, kad turi būti tik 
viena partija. Kitaip sakant, 
gryna marksizmo ideologi
ja leidžia sudemokratinti 
režimą ir kas svarbiausia 
decentralizuoti valdymą, 
kas būtinai reikalinga pažan
gai visose srityse. Jis net 
tikisi, kad ilgainiui net da
bartinė Sovietijos vadovybė

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.
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Juozas Gribauskas, vedėjas

Vytautas MešĮtausias
DIRVA

gali būti palenkta pradėti 
reformas. Šiaip ar taip, Ru
sija if toliau liksianti sociali- 
tinė valstybė.

Mums ne tiek svarbu pa
čios Rusijos vidaus susi
tvarkymas, kiek ją refor
muoti norinčių pažiūros į da
bar pavergtas tautas. Čia 
beveik visų ‘reformatų’ nuo
monė yra vienoda, tos turi 
gauti nepriklausomybę, gin
čas eina tik dėl Ukrainos 
ir Baltgudijos. Visas dėme
sys turįs būti atkreiptas į 
pačią Rusiją, nes rusai šian
dien gyvena blogiau negu 
visos kitos Sovietų imperi
jos tautos.

Čia kartu kyla klausimas, 
ką užsienis ir ypatingai emi
grantai gali padaryti, kad to
kią vidujinę raidą paskatin
tų. JAV politikai, išeidami 
iš savanaudiškų apskaičiavi
mų, išsiderėjo lengvesnę 
emigraciją žydams, o jei sy
kį tie gaus tam tikrų privi
legijų, rasit, galima bus pri
taikinti jas ir kitiems. Aiš
ku, kad emigracijos paleng
vinimas daug kam padės as
meniškai, tačiau visos tau
tos požiūriu jos vertė abejo
tina. Medviedievas teisingai 
primena, kad caro Rusija 19 
šimtmetyje leido emigraciją, 
tačiau emigrantų įtaka ‘se
nam kraštui’ buvo nežymi. 
Aplamai imant autoritari
niam režimui geriau emigra
ciją leisti negu ją drausti, 
nes kraštą paprastai aplei
džia tie, kurie savo gyveni
mu ten nėra patenkinti. 
Už tat emigracijos laisvė 
esanti tokia, kurią diktatūri
niam režimui yra lengviau
sia suteikti.

“Pasikeitimai pačioje So
vietų Sąjungoje -- teigia M. 
-- bus ne emigracijos rezul
tatas, bet tik kovos už reži
mo sudemokratinimą pačio
je sovietų visuomenėje”.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

■ laiškai Dirvai
KLAIDŽIOJIMAS ŽODŽIŲ ISTORIJOJE

Laiks nuo laiko Dirvoje ir 
kitur pasirodo su plačių už
mojų straipsniais p. Česlo
vas Gedgaudas, kuris ypač 
mėgsta aiškinti žodžių dary
bą. Toks vienas jo straips
nis paskelbtas Dirvos 68 nr. 
(1974.IX.13) antrašte Upa
nišados. Jame tarp visokių 
gražbylysčių paberia jis 
keletą sanskritiškų žodžių. 
Su vienu jų supina mūsų 
bažnyčios ir slavų cerkov 
ir kostel pavadinimus.

Kad slavų Bog kilęs iš san
skrito kalbos, tai kalbinin
kų jau seniai patvirtinta. 
Bet kad mūsų bažnyčia bū
tų tiesiog kilusi iš sanskri
to Bhagas, to dar niekas ne
sakė. Nuo seniai pripažin
ta, kad lietuviai jos vardą 
pasisavino iš slavų (gudų) 
božnica (žr. Lietuvių kalbos 
žodynas, 1,700) ir jis neturė
jo kokio pereinamojo žod
žio baugnyčia, kaip Č.G. 
mano.

Dar keistesnis jo dviejų 
slaviškų žodžių maldos na
mui aiškinimas. Pagal jį, 
vieni slavai savo Bog šven
tovę pakeitė į cerkvę -- (dan
gaus) caro (sic) rūmus! O iš 
tikrųjų žodis cerkvė kilęs 
iš dviejų graikiškų žodžių: 
kirios-viešpats ir oikos-na- 
mas; vadinasi, kirios oikos 
yra Viešpaties (Dievo) na
mas. Kadangi žodis graikų 
kilmės, tai jį pasisavino Bal-. 
kanų slavai (serbai, kroatai, 
bulgarai, slovėnai) ir rusai,

DRAMOS SAMBŪRIO VEIKLOS 

ARDYMAS
Per Los Angeles lietu

vių radiją programos vedė
ja Stasė Pautienienė turėjo 
įdomų pasikalbėjimą su Dra
mos Sambūrio režisiere Da
ilia Mackialiene. Režisierė 
tarp kitų klausimų, palietė 
publikos ir scenos santykius. 
Režisierė pasakė, kad, atro
do, kai kam nepatiko A. 
Landsbergio komedija ‘Pas
kutinis piknikas’. Nepatiko 
keli hipiški tos komedijos 
personažai ir jų posakiai. 
Atsirado ir tokių, kurie savo 
nepasitenkinimą pavertė 
anoniminiais puolimais: pra 
dėjo skleisti gandus, kad 
Sambūris gadinąs jaunimą! 
pradėjo net terorizuoti vai
dintojus, įtaigodami trauk
tis iš Sambūrio! Pradėjo 
rašyti grasinančius anoni
minius laiškus!

‘Paskutinis piknikas* yra 
Dramos konkurse premijuo
tas veikaklas. Jis buvo pa
statytas Chicagos dramos 
festivalyje, kur buvo premi
juotas režisavimas. Vėliau 
pakartotas Los Angeles 
mieste. Čia komediją puolė 
pikti anonimai.

Tad šią skaudžią padėtį 
režisierė apibūdino pasi
kalbėjime, prašydama ne
kenkti Sambūrio veiklai ano
niminiais veiksmais. Reži
sierė prašė respektuoti mo
dernius mūsų scenos veika
lus.

Rugsėjo 3 d. Chicagos 
dienraštyje Naujienos pa
sirodė ‘Vienas iš kaimo’ sla
pyvardžiu pasirašyta kores
pondencija, kurioje režisie
rei D. Mackialienei prirašė 
jos nepasakytų išsireiškimų. 
‘Vienas iš kaimo’ sudarkė vi
są pasikalbėjimą ir prirašė 
savų išvadų. Pasikalbėjimas 
nebuvo toks, kokį savo vaiz
duotėje sudarė korespon
dentas. Tas pasikalbėjimas 
yra įrašytas į juostelę, jame 
nėra tų užgaulių publikai iš
sireiškimų, kuriuos kores
pondentas prasimanė. Esant 
gerai valiai, koresponden
tas, prieš rašydamas, pri
valėjo patikrinti, kaip buvo 
kalbėta ir apie ką kalbė
ta? Todėl tokią korespon

t.y. gavę krikščionybę iš 
graikų (Bizantijos).

Iš graikiško kairios oikos 
kilo ir vokiečių Kirche, kaip 
ir anglų church.

Maldos namų pavadinimą 
kostel (kosciol) turi čekai, 
lenkai, slovakai, t.y. vidurio 
Europos slavai. Jiems jis pa
liko iš vokiečių koloniza
cijos viduramžiais Paelbio 
slavų ir jų kraštų. Plėsda- 
miesi į slavų kraštus vokie
čiai katalikai statėsi pilaites 
su bažnyčiomis, kurios buvo 
pirmos slavų kraštuose. Žo
dis perėjo į slavų kalbas 
jų bažnyčioms pavadinti.

Kostel, kaip ir cerkov su
sidarė be jokios Romos įta
kos, kurią įžiūrėjo Č. G. su 
jais nemaišytinas popiežiškų 
rūmų Castel Gandolfo pava
dinimas. Jis yra grynai ita
liškas žodis (žinoma, gimi
ningas su lotynišku castel- 
la) ir kilęs naujaisiais am
žiais.

Autoriaus Č.G. bravūriš
kas žodžių darybos aiškini
mas, švytelėjimas savo ori
ginalumu (pagal tą priežodį 
- kad ir nežmoniškai, bet ki
toniškai) žadina vien apmau
dą bent kiek nusimanančiam 
skaitytojui. Jų migloti išve
džiojimai ir su mokslo duo
menimis prasilenkiantieji tei 
giniai nedaro garbės nei jam 
pačiam, nei mūsų išeiviš- 
kam lituanistinam mokslui.

Dr. J. Jakštas 
Cleveland

denciją tenka vertinti kaip 
anonimų kenkimo perkėlimą 
į spaudą su tikslu suardyti 
gražų Dramos Sambūrio vei
kimą.

Net iš Chicagos dramos 
festivalių D. Mackialiene 
parvežė Los Angeles lietu
viams premijų. Juk dabar il
gaplaukiai jaunuoliai, kurie 
taip nepatiko ‘Vienam iš kai
mo’, bažnyčiose skambina 
gitaromis! O čia pradėta 
anoniminė ataka prieš reži
sierę, naudojantis pasikal
bėjimo iškraipymais ir gru
biais savo prasimanymais. 
Negerai!

Losangelietis

AR MŪSŲ VALDOVAI 
NEKALBĖJO 
LIETUVIŠKAI?

Visuomenės veikėjas p. 
Jonas Daugėla Dirvoje gan 
plačiai išsitarė apie Vytau
to Didžiojo gadynę ir galy
bę (š.m. rugsėjo 6 d.), tarp 
kit ko pažymėdamas, jog 
mūsų valdovai (jis sako ‘di
dieji kunigaikščiai’) nekalbė
ję lietuviškai, gal esą išsky
rus Kęstutį. Įdomu, iš kokių 
šaltinių jis bus tą žinią iš
kasęs? Tur būt, jis mano, 
jog mūsų valdovai kalbėjo 
su savo kariais bei pilie
čiais per vertėjus? Lenkai 
tvirtina, kad Jogaila, atvy
kęs iš Lenkijos į svečius 
pas Vytautą, kalbėdavosi su 
pusbroliu lietuviškai. Tad vi
sai neaišku kodėl nekalbėjo 
lietuviškai ankstyvesnieji 
Lietuvos valdovai? Tokios 
‘informacijos’ yra ne kas kita 
kaip pylimas vandens ant 
malūno gudų, kurie, neturė
dami savo istorijos, savina- 
si mūsų istoriją - žemes ir 
valdovus, kurie, anot jų, bu
vę ‘gudai’... V.A.

GENERAL FACTORY work 
for mature individual for mate- 
rial handling & stockroom. Sa
lary commensurate with expėri- 
ence. Day work 8-4:30, only stea- 
dy dependable help apply.

(215) DE 2-8000* (70-72)
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Radio Liberty 
reikalu

JAV LB Krašto Valdy
bos vicepirmininkė Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr š.m. rug
sėjo mėn. 13 d. lietuvių kal
ba transliacijų reikalu kal
bėjosi su Radio Liberty 
pareigūnu Robert Ruck, iš 
kurio patyrė sekantį:

Transliacijas lietuvių kal
ba per Radio Liberty pla
nuojama pradėti 1975 m. 
sausio 1 d. Transliacijos bus 
vykdomos iš Muencheno, 
Vak. Vokietijos.Lėšos trans
liacijoms lietuvių kalba jau 
yra gautos ir ieškoma tar
nautojų Radio Liberty lietu
vių skyriui. Lietuvių sky
rius tikimasi, bus sudary
tas iš šešių asmenų. Pen
ki iš jų darbuosis Radio 
Liberty įstaigoje Muenche- 
ne, šeštasis -- New Yor
ke. Pastarasis turės užda
vinį ruošti specialius repor
tažus ir rūpintis specialios 
informacinės medžiagos tel
kimu bei straipsnių užsaky 
mu pas Radio Liberty orga
nizacijai nepriklausančius as 
menis.* Reikalaujama, kad 
kandidatai į Radio Liberty 
lietuvių skyrių mokėtų lie
tuvių, anglų ir rusų kalbas. 
Ypač svarbu geras lietuvių 
kalbos žinojimas ir jos var
tojimas be svetimybių, ypač 
rusicizmų.

Rober Tuck griežtai pa
neigęs žinią, kad Pabaltijo 
kalbomis transliacijų sky
riui vadovauti esąs parink
tas asmuo, nepriklausąs nei 
vienai iš šių trijų tauty
bių. Kai kurioje lietuvių 
spaudoje tilpęs pranešimas, 
kad vadovu paskirtas lenkų 
kilmės asmuo, yra klai
dingas. Minimas asmuo tar
nauja asmeniniam (person- 
nell) skyriuje ir yra atsakin
gas už tarnautojų samdymą 
visiems Radio Liberty trans
liuojamų kalbų skyriams.

Patirta, kad kiek tai lie
čia transliacijas latvių ir es
tų kalbomis, lėšos yra pa
tvirtintos, bet kol kas dar 
nepaskirtos. Tokiu būdu 
personalo samdymas dar ne
vykdomas.

JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Taryba yra Radio 
Liberty paprašyta tarpinin
kauti kvalifikuotų lietuvių 
tarnautojų suradime. Suin
teresuotieji yra prašomi 
rašyti: Lithuanian - Ame- 
rican Community of USA, 
Ine.; 708 Custis Road; Glen- 
side, Pa. 19038.

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS

506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans- 
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKER
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolerance.

IST SHIFT 
CENTERLESS GRINDER 

2ND SHIFT 
Steady work for qualified men. 
Good benefits and wages. 
CORN5VELL (JUALITY TOOL 

CO.
200 N. Cleveland Avė. 
Mogadore, Ohio 44260 

(70-72)

PRODUCT ENGINEERS
With good drnfting. math and me- 
chanical abillty, Preler individuali. 
wiih leademhip polential who ia ac- 
lively pureuinu an Engineering career.

Apply Employment Office 
CRAVVFORD DOOR 

JIM WALTF.R DOORS 
4270 flight Ecorae. Mich.

An Equu! Opporlunity Employer
' (66-71)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Vienybėje galybė
Vienybėje galybė -- tai bu

vo kooperacijos judėjimo šū
kis Nepriklausomoje Lietu
voje. Šis šūkis yra galin
gas veiksnys išeivijos gyve
nime. Išeivija gyva, veikli, 
atspari ir dinamiška, kada 
savo visumoje ji paklusta 
vienybei savo tarpe. Vieny
bės dvasia privalo veikti ne 
vien tiktai paskirus indivi
dus, bet grupes, sambūrius, 
didžiąsias organizacijas. Vie
nybės dvasios poveikyje 
turi mažėti, i antrą eilę per
kelti, ideologiniai bei politi
niai skirtumai. Vienybė yra 
išeivijos gyvybė.

Geros valios veikiami po
litikai sugeba rasti įvairių 
skirtingų ideologijų raizgi
nyje vienijančius pradus. 
Tos vienybės apoteozė iškel
ta Lietuvos Himno turinyje.

Amerikos Lietuvių Aštun
tas kongresas yra kon
kretus lietuviškos išeivijos 
santalkos demonstravimas. 
Politinės bei ideologinės 
grupuotės išmintingai su
randa jas vienijančias gijas. 
Kiekviena politinė ir ideolo
ginė grupė gali ir privalo 
tautai reikšmingais momen
tais, gyvenamais sunkme
čiais, elgtis pagal Lietuvos 
Himno direktyvas.

Tokį sunkmetį dabar ken
čia lietuvių tauta Tėvynė
je. Lietuvybė brutaliai nai
kinama. Jos vietoje jaunajai 
kartai skiepijamas kažin 
koks nesveikas žmogaus psi
chikai surogatas: dviguba 
tautybė. Tai priklausomumo 
sovietinei valstybei skiepi
jimas. Mes matome, kad tai 
veda į savo tautybės pra
radimą. Žmogus negali ture- i 
ti dvigubos tautybės. Vals- ■ 
tybė, kuri turi galingą eko
nominį poveikį, įčiulps į sa
vo sūkurį mažos tautybės 
atstovą, jį suvirškins, sunai
kins jo pirmykštę tautybę. 
Tai sena carų, kaizerių, vi
sokių melting pots politika. 
Tokiose pat tautinio alinimo 
sąlygose dabar gyvena lietu
vių tauta Tėvynėje. Nutau
tinimą, tautinio sąmoningu
mo linkme, matome sovieti-- 
nėję lietuvių literatūroje, 
mene, muzikoje, organizaci
niame jaunimo bei senimo 
gyvenime.

Apie tą fizinį bei dvasinį 
lietuvių tautos genocidą gar
siai rėkti, veiksmingai pro
testuoti gali tiktai laisvėje 
gyvenanti lietuvių tautos 
dalis. Šie lietuviai pajėgia 
palaikyti kovą prieš okupan
tą, kurią ryžtingai veda tau
tiečiai ok. teritorijoje. Ta 
lemtinga kova pasiekia per
smeigiančio sąmonę drama
tizmo Romo Kalanto liepsno
se, pogrindinėje spaudoje, 
gausiose bylose dėl religinių 
persekiojimų. Religinis išti
kimumas, dabar, kaip carų 
laikais, reiškia tautinę są
monę.

Išeivijos suvažiavimai, sei 
mai, kongresai yra įspūdin
ga savo ryžto demonstraci
ja. Tuose susibūrimuose, ka
da suvažiavimų prakalbos 
privalo tapti irgi ryžto, vie
nybės, bendrų siekių dekla
racija, neleistina kalbėti 
užuominomis, bendrybėmis, 
blankiais pareiškimais. Tu
ri būti viskas aišku; priešas 

demaskuotas, vienybė dek
laruota, kovos ryžtas sustip
rintas.

Vienybėje galybė!
Išeivija gyvena palaimin

gos laisvės sąlygose. Šios 
sąlygos yra išeivijos jėgos 
pamatas. Būtų didelis istori
jai nusikaltimas, jeigu į tą 
stiprų pamatą nesiremtu- 
mėm stipriai, kaip sportinin
kas atsiremia į žemę prieš 
šuolį, prieš bėgimo prad
inę.

Kad toks didelis išeiviš- 
kos santalkos įvykis turėtų 
platesnius savo darbo bei 
pasireiškimų ataidėjimus, 
kaip mes visad pageidauja
me, reikalingas artimas ry
šys su mūsų media, su spau
da, su korespondentais. Dar 
labiau už tai, reikalinga ras
ti ryšį su plačiosios ameri
kiečių spaudos bendradar
biais.

Tarp darbotvarkės punk
tų siūlome akcentuoti vieną 
iš svaresniųjų. Tai spaudi
niai anglų kalba, kuriuose 
iškeliama Lietuvos laisvės 
byla. Į šią sritį įeina politi
niai leidiniai, svarstą proble
mą iš tarptautinės teisės 
ištakų, iš humanizmo požiū
rio. Tai turi būti ne brošiū
ros, bet studijinio pobūdžio 
darbai. Greta to būtų pa
žengta dar žingsnį toliau, 
jeigu ir mūsų patriotinė be
letristika, kurią kai kuri gi
liau nesvarstanti spaudos 
bendradarbių grupelė, sten
giasi niekinti, rastų palan
kų dėmesį. Tie mū-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininkcį 
Chicagoje

NORMANĄ M 
BURŠTEINĄ įK

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir ( MOT M
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

POKŠTAS ABSURDO KARALYSTĖJ
Akiračiai - be aiškių ribų, 

be aiškių gairių. Kur prasi
deda žmogaus akiratis? Kur 
jis baigiasi?

Šitaip aptaria akiračio są
voką Elona Vaišnienė ne kur 
kitur, bet ‘Akiračiuose’ ge
gužės mėn. laidoje. Tuo 
tarpu ‘Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas’ taip pat šiai 
sąvokai randa trumpą ir 
drūtą aptarimą: “akiratis - 
akimis apmetamas plotas”. 
‘Akiračiai’, daugiskaitoje, ke 
lių ar keliolikos asmenų aki
mis apmetami plotai. Jeigu 
tie smalsūs asmenys dairo
si aukštyn ir žemyn, kai
rėn ir dešinėn, vis pama
tys ką nors platėliau. Itin 
įdomūs žvilgčiojimai tuo- 
link, iš kur kilome, iš kur 
Amerikon, ar Vokietijon, at 
bėgome.

Tuolink, ‘Akiračių’ buvei
nėje, žilgčioja bene Vasario 
Šešioliktosios gimnazijos 
auklėtinis Artūras Hermann 
Jo rašinį ‘Apie ryšius su Lie
tuva’, su pastaba nuo redak
cijos ‘skirtingas žvilgsnis’, 
parodė urbi et orbi atviro 
žodžio mėnraštis penktoje 
šių metų laidoje.

Artūro Hermann rašinys 
yra utopiškų svaičiojimų iš
daiga absurdo karalystėje. 
Jo logikos santykiui su rea
lybe gali pavydėti visi ‘bend
ravimų bei bendradarbiavi- 

sų rašytojų darbai yra stip
rus ginklas nušviesti Lietu
vos laisvės bylą plačiausiai 
angliškai skaitančiai audito
rijai. Lektūra yra didelė 
talka populiarinti Lietuvos 
laisvės problemą kitataučių 
tarpe. Pavyzdį mes matome 
estų išeivijoje, kur estų 
politiniai veiksniai leidžia 
(net keliomis kalbomis ver
timuose) estų rašytojų su
kurtą patriotinę literatūrą.

Vienybėje galybė! šis šū
kis liks bergždžias, nenau
dingas, jeigu jis nebus pa
remtas dinamika, darbais, 
atsidavimu mūsų kenčian
čios tautos reikalams.

Dirva sveikina Amerikos 
lietuvių kongresą, linkėda
ma sėkmės!

ST. PERMINĄS
mo’ strategai, visi, prade
dant nuo mūsų parapijinių 
meistrelių, baigiant gerai 
apmokamais tūzais ‘Gimtojo 
krašto’ pastogėje. Ir ko tik
tai jūs nerandate Artūro 
Hermann projektuose?!

Čia nuoširdus nusistebėji
mas, kad "Sniečkaus mirtis 
mažai sujaudino išeiviją”. 
0 ko čia išeivijai jaudintis? 
Kad Sniečkus negavo tradi
cinio gabalėlio švino pakau- 
šin iš savo bendradarbių? 
Kad žmogus, kurio motina 
ir giminės atsižadėjo kaip 
budelio, palaidotas kaip so
vietinis šventasis? Ar kad 
maskvinis revizorius išspyrė 
tą Sniečkų po jo gyvenimo 
karjeros, kaip pasenusį 
šlamštą iš šiltos vietos? Vi
sais atžvilgiais išeivijai ne
tenka jaudintis dėl budelio 
mirties. Sniečkaus istorija 
yra eilinė sovietinė istorijė- 
lė: budelį pakeičia budeliu.

Artūras Hermann džiau
giasi lituanistiniais kursais 
Vilniuje, kdr išeivijos jau
nuoliai visaip lenkiami į san
talką su okupaciniu režimu. 
Tiems jaunuoliams tenka 
grįžti į jų gyvenamus kraš
tus. Jaunuoliai ilgai, o gal 
ir visam laikui, demokrati
niuose kraštuose gyvens su 
jų reputaciją įrėžtu štampu: 
mokėsi diktatūros krašte, sė 
mesi perversminių teorijų, 
šiaudinis demokratas, pil- 
naviduris sovietofilas. Pla
čioji demokratinių kraštų 
visuomenė šitaip traktuoja 
iš sovietinių, iš maskvinių 
studijų grįžtančius studen
tus. Tą sąvoką riša su mask 
vinių Lubumbos universite
tu, kur sovietai ruošia savo 
ideologinius kadrus visam 
pasauliui.

Vos ne vos suvirškiname 
Artūro Hermann rašinio 
prologą, matome priekaiš
tą, kad “laikas jau dabar 
didesnę sumą pinigų sudė
ti”. Tai autorius ragina 
išeivius dėti fondus remti 
Lietuvą. Išeivija privalanti 
remti ok. Lietuvos kultūri
nį veikimą: siųsti knygas mo 
kykloms, skirti visokeriopas 
dovanas. Jeigu tokių fondų 
nėra, sako autorius, “gal ir 
teisingas priekaištas išeivi
jai, kad didelė jos dalis mie
liau Lietuvą matytų tamsią 
ir nuskurdusią”. Kategoriš
kai atmesdami į Artūro 
Hermann įsmukusią bolševi
kinę ‘agitką’ dėl tokių išei
vijos ‘norų’, tikrai nustem
bame dėl fondų okupaciniam 
režimui remti. Jeigu tokie 
fondai susidarytų išeivijoje 
(istorijos, kultūrai remti, li
teratūros premijoms, muzi
kos plėtrai, etc. etc.) galuti
nė tokių fondų aplikacijos 
instancija būtų galingoji 
LKP su jos visokio plauko 
filialėmis. Jeigu fondų statu
tuose įsiskverbs sovietiniam 
režimui nelojalios definici
jos, tokių fondų bet kurią 
talką režimas atmes, dargi 
išdergs tokių institucijų 
darbuotojus.

Savo laiku pagarsėjo fan
tastiškai aklas projektas: 
statyti Vilniuje ar Kaune li
goninę ar muziejų išeivijos 
lėšomis. Gal bolševikai tam 
tikromis sąlygomis dolerius 
priimtų. 0 ką jau pastaty
tų, kokiam reikalui pasta
tą paskirtų, ne jūsų daly
kas. Ir šiuo atveju reikėtų 
įkišti dolerius per ‘pažan
giųjų’ organizacijų malonę, 
parinkus labai patrauklią so
vietams etiketę. Išbandyti 
problematiką aišku galima. 
Pavyzdžiui Artūras Her
mann su ‘Akiračių’ talka 
projektui propaguoti ir įti
kinti aukotojus, juk gali pra
dėti lėšas tokiam fondui 
telkti. Sudurstęs fondelį 
galės gi įteikti pinigus, saky
sim, "Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetui”. 
Jeigu jie tuos pinigus pri

ims -- štai ir išeivijos dova
na, kurios, kaip Artūras Her 
mann tvirtina, “Lietuva iš 
mūsų laukia”. Kodėl to pro
jekto Artūras Hermann ne
realizuoja, kodėl jis apie tai 
rėkauja. Mes negalime pini
gų Lietuvai, aukoti, kol ne
matėme Artūro Hermann 
paruošto fondui veikti statu
to.

Autorius išdaigininkas ra
gina išeiviją “stengtis Lie
tuvos iškiliems meninin
kams suruošti Vakaruose 
koncertus ir parodas”. Tegu 
gi jis pamėgina pasamdyti 
salę ir pakviesti atvykti pa
gal savo norą parinktą so
listą, instrumentalistą ar 
dailininką. Gal būt kitatau
čių kairiosios organizacijos 
pajėgs įgyvendinti Artūro 
Hermann projektą? Visaga
lintis Hurokas (dabar miręs) 
niekad nekviesdavo pabal- 
tiečių. Arba jis jų nema
tė, arba dėl Valstybės 
Departamento nusistatymo 
pabaltiečiai nebuvo kviesti
ni. Bet Vakarų Vokietija 
tokios problemos neturi. Ko
dėl nėra tokių šaunių lietu
vių menininkų gastrolių lais
vuose užsieniuose, apie kokį 
svajoja Artūras Hermann? 
Atsakome: dėl okupacinio re 
žimo politikos, dėl to reži
mo prigimties, dėl režimo 
azijatiškumo. Pabaltiečių ta
lentai tiktai smalsių pabal
tiečių auditorijoms pristato
mi pabaltiečiais. Visur kitur, 
scenoje ir sporto stadionuo
se ir dailės galerijose, pa
baltiečiai yra sovietų vals
tybės reprezentantai. Jeigu 
žiopliukai korespondentais 
vadina tokiais atvejais neru- 
sus rusais, Maskva vadina 
tokius Sovietų valstybės 
menininkais ar sortininkais. 
Į tą Maskvos trimitą ir ima 
pūsti Artūras Hermann. Jis 
rašo: “spaudos reikia prašy
ti, kad nežinodami jų tauty
bės, juos geriau ‘sovietais’ 

RARE 
OPPORTUNITY

Employment opportunities available with grovving structural 
steel fabricator in Atlanta area.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS INCLUDING

company paid hospitalization 
insurance '
holidays and vacation program.

lExcellent pay based on experience in the 
follovving field;

Fitters & Layout
PERSONNEL

i

For further information on personai interviev, please call

Mr. Leo 
collect at 

(404) 963-6251

An Eųual Opportunity Employer
(70-72)

FURNITURE CITY UPHOLSTERY
OF GRAND RAPIDS

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR 
EKPERIENęED

FABRIC CUTTERS 
SEWING MACHINE OPERATORS

TRA1NEES ACCEPTED

148 Front St. S.W. 
Grand Rapids, Mich. 49502 

616-459-3548
(65-71)

vadintų, bet tik ne rusais”. 
Šito ir Maskva nori.

Autoriui nepatinka, kad 
lietuvių spaudoje dažnokai 
naudojamas okupacinio re
žimo nusakymas “sovietų 
valdžia”, "Sovietų sąjunga”. 
Jis norėtų čia rusišką žodį 
išmesti, įvesti lietuviškąjį 
“tarybų”, šitame lingvisti
niame manevre slypi didelė 
talka okupaciniam režimui. 
Kaip žinia, ok. Lietuvos 
spaudoje nė su žvake neras
ti termino “sovietų” ar “so- 
vetinis”. Žodis “tarybinis”, 
“tarybų”, sugestijonuoja ka
žin ką sava, familiariška ir 
ne svetima. Toks yra psicho
loginis semantinio triuko pa
grindas. Tikrovėje gi reži
mas, kaip ir visos jo 
savybės, yra iš kitur atvilk
tas, durtuvais ir šūviais 
Lietuvoje įtvirtintas. Kas 
kartą žmogus sako ‘sovie
tinis’, jis jaučia režimo 
svetimybę, okupacinę jo pri
gimtį. Pagaliau ir visas lais
vasis pasaulis naudoja žodį 
"Soviet”, nekeisdamas jo sa
vo kalbų atitikmenimis, tai 
dėl režimo specifikos. Jeigu 
Artūras Hermann nori žodį 
“sovietas” padaryti savu, 
lietuvišku, apdengtu lietu
viškais “tarybos” rūbeliais, 
logiškai reikėtų reikalauti, 
kad ir žodį “komunizmas”, 
“komunistas” tektų versti 
lietuviškai. Net žargoninį 
hibridą “kompartija” Artū
ras Hermann turėtų tinka- 
-mai atlietuvinti...

Pirmame ‘Akiračių’ pusla
pyje tilpęs rašinys “Apie 
ryšius su Lietuva”, atrodo 
kaip snaiperis pirmoje fron
to linijoje. Deja tas snaipe
ris šauna salvėmis... Dievui 
į langą. Pagaliau, besirūpi
nant sovietinių terminų ver
timais ar netiktų savo pa
vardės atlietuvinti? Artūras 
Hermann, tyčia taip dažnai 
šiame rašinyje linksniuo
tas, yra pirmoji medžiaga 
drąsiems autoriaus seman
tiniams bei lingvistiniams 
projektams.
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS P. LELIS

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
Tarp milijoninių lietuviš

kų parapijų pastatų (Prisi
kėlimo ir Anapilio) Lietuvių 
Namai užima ne paskutinę 
vietą. Dabartiniu metu Lie
tuvių N amų vertė yra apie
1.5 mil. dol. Dirvos bendra
darbis J. Bubelis, atvykęs iš 
Philadelphijos ir apžiūrėjęs 
L. N. patalpas pasakė: “Jūsų 
Namų patalpos yra dides
nės negu Jaunimo Centro 
Chicagoje, tai gal bus di
džiausios lietuviu patalpos 
laisvame pasaulyje”. (Jis, 
kaip gyvenęs Toronte, netik 
neatsiėmė savo įnašo, bet 
džiaugėsi kad yra šios lie
tuvių tvirtovės dalininkas, 
dar pridėjo 1000 dol. pasko
lą).

Šie L. Namai, buvusi 
United Church -- liuteronų 
bažnyčia, buvo lietuvių nu
pirkti 1970 m. už labai pigią 
kainą - 140,000 dol. Anks
čiau turėti Liet. Namai Dun- 
das gatvėj parduoti už 72, 
000 dol. Tuometinis L.N. pir
mininkas J. Karpis, būda
mas kartu ir LB Toronto 
Apyl. pirmininku ir reales- 
tetu, daug pastangų dėjo 
tas tuščias bažnyčios pa
talpas įsigyti ir įrengti jose 
Liet. Namus. Be Karpio 
dabartinių Liet. Namų netu
rėtume.

Senieji L. Namai turėjo 
600 narių-dalininkų, bet jų 
sudėti įnašai (šėrai) sudarė 
tik 27,000 dol. sumą, o par
davus tuos namus dalis gau
tų pinigų išleista apmo
kant likusį morgičių, taip 
kad naujiems namams įsigy
ti ir jiems pertvarkyti, ne
liko nei 100 tūkst. Kilo 
klausimas, kur gauti pinigų? 
Karpis sukvietė pasiturinčių 
lietuvių ‘tarybą’, kuri po il
gų svarstymų vistik nutarė 
tą bažnyčią pirkti ir jos per
tvarkymui garantuoti pa
skolą. Gautą iš Bank of Mon- 
treal 200,000 dol. paskolą, 
garantavo savo parašais, 
kiekvienas po 25 tūkst. 
aštuoni ‘pasiturintieji’ (J. 
Strazdas, O. Delkus, A. Dū
da, B. Jackus, S. Kuzma, A. 
Skrebūnas, W. Stanaitis, H. 
Šmitas).

Namai buvo nupirkti ir 
1971-73 m. pertvarkyti, bet 
tas kainavo apie 600 tūkst. 
- valgant apetitas atsiran
da. Kur gauti daugiau pi
nigų? Kodėl patys lietuviai 
negalėtų duoti paskolos? 
{steigta vidaus paskola (de- 
bentures) 300,000 sumoje, 
pradėta verbuoti nauji na
riai su 100 dol įnašais, 
sudarytas Lėšų Telkimo Ko

mitetas, kuris užverbavo 40 
įnašų ir paskolų rinkėjų. 
Vistik, per tris metus, To
ronto ir kitų kolonijų lietu
viai 300 tūkst. sudėjo ir 
Liet. Namus pastatė ant ko
jų. Paskolos lakštai po 
200,500, 1000, 2000 ir 5000 
dol. iki š.m. rugsėjo mėn. bu
vo išpirkti. Paskutinius 13, 
000 dol. sumoje nupirko 
Liet. Fondas. Daugiausia 
lakštų nupirko pats pirm.
J. Strazdas ir jo giminė. 
Jis daugiau surinko paskolos 
davėjų negu visas Komite
tas. Naujų narių paaugo 
iki 1000. (Senieji nariai 
su 25 dol. Šerais užskaity
ti ir naujųjų namų nariais, 
daugelis iš jų savo įnašus 
padidino iki 100 dol.). Liet. 
Namai moka už paskolas 
8%.

J. Strazdas pradėjo pir
mininkauti nuo pr. metų 
gegužės mėn. pasitraukus 
senai valdybai. Š.m. įvyku
siame narių susirinkime jis 
nebenorėjo kandidatuoti į 
Valdybą, bet susirinkusių 
šauksmu buvo priverstas. 
Daugelis mano, kad be 
Strazdo Toronto Liet. Na
rnai gali neišsilaikyti. Jis 
turi didelį pasitikėjimą val
džios ir finansiniuose sluoks
niuose, o taip pat ir lietuvių 
tarpe.

Liet. Namų vien tik užlai
kymas (maintenance) kai
nuoja 150,000 dol. metams. 
Lietuviškos organizacijos 
gauna nemokamai patalpas 
20,000 dol. sumoje į metus. 
Kad toji suma būtų neper
dėta, L.N. duos tokioje su
moje pašalpas organizaci
joms, bet jos turės užsimo
kėti už gaunamas patalpas. 
Kaip L.N. išsiverčia? Pa
grindinės L.N. pajamos yra 
patalpų nuoma ir bingo loši
mų pelnas. Keturios salės 
nuomojamos vestuvėms, po
kyliams, šokiams ir pan., už 
tai gaunama 1,300 dol. į 
dieną (jei visos išnuomotos). 
'Bet tos salės gali būti išnuo
motos tik 4 dienas į savaitę, 
nes tris dienas jose vyksta 
bingo lošimas į kurį sueina 
iki 1000 žmonių.

Vistik bingo lošimo pel
nas yra svarbiausias L.N. 
išsilaikymo pagrindas. Iš tų 
lošimų prasikūrė ir Toronto 
liet, parapijos. Dabartiniu 
metu Anapilyje veikia net 
du bingai. Lietuvių Na
iniams sunkiau buvo gauti 
bingui leidimą, nes jis duo
damas daugiau bažnyčioms 
ir šalpos organizacijoms. Dė
ka Karpio ir Strazdo pas

tangoms leidimą gavo ir 
L.N. Namų Valdyba nenorė
jo rizikuoti bingo įrengi
mams, tai Strazdas savo at
sakomybe davė savo 11,000 
dol. bingo pradžiai.

Kai pirmąją dieną susirin
ko tik 200 žmonių ir buvo 
pranešta publikai kad loši
mas neįvyks dėl mažo skai
čiaus žmonių, tai visi nu
leidom nosis (premiją 3000 
vistiek reikėtų išmokėti, jei 
vyktų lošimas). Bet Straz
das nenusiminė, jis sakė 
“Pradžia visada sunki, aš tai 
žinojau, bet pamatysite 
ateis tūkstantis žmonių”.

Taip ir atsitiko. Žmonių 
skaičius kas savaitę didėjo 
ir pasiekė tūkstantį. Dabar 
vidurkis yra 700. Trijų 
savaičių susisiekimo strei
kas, atnešęs milijonus nuos
tolių Torontui, pakenkė ir L. 
Namams. Kiekvienas bingo 
lankytojas palieka 6-7 dol. 
tai per vakarą L.N. gauna 
apie 5000 dol. Atmetus pre
miją ir tarnautojams atly
ginimą, lieka 1800, per 
savaitę apie 5000, o per me
tus 250 tūkst. Kiti patalpų 
išnuomavimai duoda nema
žiau pusės tos sumos. 
Kooperatyvo ‘Parama’ ban
kas ir Pensininkų klubas mo
ka pastovias metines nuo
mas. Iš tų davinių matosi, 
kad L.N. gali komcerciniai 
gerai verstis. Samdomų 
tarnautojų yra 5-6: adminis
tratorius (Juzukonis), ūkio 
vedėjas (Daunys), sekreto
rė (Lukošienė), buhalteris 
(Jasiliūnas), virtuvės šeimi
ninkė valytojai -- kitų ir neži
nau. Valymas yra didelis 
darbas tai papildomai sam
domi (parangos būdu) ita
lai ar portugalai. Perstatyti 
tūkstančius kėdžių, šimtus 
stalų kas vakarą, tai ne dvie
jų valytojų darbas. Valymui 
išleidžiama 2000 dol. į savai
tę.

Toronto Lietuvių Namai 
bei tiesioginio savo užda
vinio - suburti visus koloni
jos lietuvius po vienu sto
gu ir suteikti savo organi
zacijoms pastogę, turi dar ir 
tautiniai propogandinę reikš 
mę. Anksčiau kanadiečiai, 
prasti žmoneliai, apie lietu
vius mažai ką girdėdavo. 
O dabar, kai tūkstančiai tų 
žmonelių, ypač moterėlių, 
kas antrą vakarą, pul
kai, renkasi į L.N . tai jie ge
rai žino “Lithuanians”.

SIUVĖJOS PRIE MAŠINŲ
Prityrusios ar norinčios iš

mokti. Aukštas valandinis atly
ginimas ir akordinis darbas. Ap
mokėtos šventės ir atostogos. 
Plius kiti priedai. Malonios dar
bo sąlygos.

WORK WEAR CORP.
1768 E. 25th (So. of Payne Avė.) 

Cleveland, Ohio
(70-76)

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
Pinų AMERIKOJE STASYS UHCEIIČIIIS

Trečiasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas 
įvyks Pietų Amerikoje 1975 
metų pabaigoje ir 1976 me
tų pradžioje (prasidės 1975 
metų gruodžio 20 dieną ir 
baigsis 1176 metų sausio 6 
dieną). Iškilmingas kongre
so atidarymas įvyks Argen
tinoje, Buenos Aires mieste 
ir tęsis iki gruodžio 27 die
nos imtinai. Gruodžio 28 die
ną persikels į Urugvajų, 
Montevideo miestą, kur už
truks dvi dienas, tai yra 
gruodžio 28 ir 29 dieną. 
Gruodžio 30 dieną visi kon
greso dalyviai vyks į Brazi
liją, Sao Paulo miestą,kur 
gruodžio 31 dieną bus iškil
mingas Naujų Metų sutiki
mas. Sao Paulyje kongresas 
tęsis iki 1976 metų sausio 
6 dienos.

Visuose trijuose kraštuo
se, kur vyks šis jaunimo 
kongresas numatyta plati 
programa, kaip jaunimo sto
vyklos, koncertai, tautinių 
šokių šventė, talentų vaka
ras, parodos ir kiti paren
gimai, paskaitos ir kt.

KONGRESO TIKSLAS

Pagrindinis lietuvių jauni
mo kongreso tikslas prama
tytas toks: a) lietuvių kul
tūros ir lietuviškų papročių 
palaikymas išeivijoje; b) 
glaudesnių santykių išvysty
mas ir palaikymas tarp įvai
rių kraštų lietuvių; c) Lietu
vos ir lietuvių vardo išgarsi
nimas Pietų Amerikoje ir 
kituose kraštuose; d) per 
akademines programas pla
čiau susipažinti su dabarti
ne Lietuvos padėtimi ir lie
tuvių veikia visame lais
vame pasaulyje bei okupuo
toje Lietuvoje) e) suteikti 
progą kitų kraštų lietuviams 
plačiau pažinti Argentiną, 
Urugvajų ir Brazilija, tas ša
lis kur vyks kongresas f) 
pradėti paminėjimą 50 metų 
sukakties nuo masinės lietu
vių emigracijos į Braziliją.

PARUOŠIAMIEJI 
DARBAI

PLJ Kongreso pa
ruošiamieji darbai jau dabar 
sėkmingai vyksta visuose tri 
juose kraštuose. Argentino
je, Urugvajuje ir Brazilijo
je jau sudaryti vietiniai 
kongreso ruošos komitetai 
iš įvairių lietuviškų organi
zacijų, spaudos ir net atski
rų miestų rajonų bei koloni
jų atstovų.

Šioje srityje iki šiol pla
tesnę veiklą yra išvystę 
Brazilijos lietuviai Sao Pau

lo mieste. Čia sudarytas 
kongreso organizacinis ko
mitetas iš visų lietuviškų 
oganizacijų, spaudos ir at
skirų miesto rajonų atsto
vų. Paskutiniame, jau tre
čiame iš eilės įvykusiame 
organizacinio komiteto posė
dyje, rugpiūčio 9 dieną bu
vo išrinktas komiteto prezi
diumas iš penkių asmenų, 
būtent: inž. Arūno Steponai
čio, inž. Gražvydo Bačelio, 
inž. Algirdo Idiko, rašyto
jos Helinos MoŠinskienės ir 
V. Tartarūno.

LAUKIAMA DAUG 
SVEČIŲ

Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuviai, be 
kongreso atstovų, kuriuos 
sudarys lietuvių jaunimas, 
laukiame taip pat daug ir 
senesnio amžiaus svečių 
net iš 15 kraštų kaip Jungti
nių Amerikos Valstybių, Ka
nados, Australijos, Anglijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Ve- 
nezuelos, Kolombijos, Čilės 
ir kitų.

Atvykstantieji svečiai ir 
kongreso atstovai, kurie ga
lės ir norės, apsistos vieš
bučiuose, bet daugiausia jų, 
ypač jaunimo, numatoma ap
gyvendinti vietos lietuvių 
šeimose.

PROGA PAŽINTI PIETŲ 
AMERIKĄ

Visų kraštų lietuviams, 

TOOL MAKER
Mušt, be Journeyman or Eųuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and working 
conditions. Apply;

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 48234

An Egual Opportunity Employer

ypač jų jaunimui šis kon
gresas bus didelė proga a- 
čiau pažinti Pietų Ameri
ką ir jos lietuviškas koloni
jas bei lietuvių organizaci
jas, spaudą ir bendrai mūsų 
išeivių gyvenimą. Kongreso 
metu numatoma organizuoti 
ekskursijas į įdomesnes 
vietas bei atskirus miestus.

Jau dabar kongreso pa
ruošiamieji darbai pradeda 
gyvai išjudinti visą lietuviš
ką visuomenišką ir kultūri
nę veiklą kolonijose Argen
tinoje, Brazilijoje ir Urugva
juje, ypatingai lietuviško jau 
nimo tarpe. Lietuvių jauni
mo susidomėjimas šiuo kon
gresu yra labai didelis ir, 
reikia tikėtis, kad jis visais 
atžvilgiais pasiseks. Nors 
iki kongreso dar yra nemaža 
laiko, bet jo paruošiamieji 
darbai vyksta gyvu tempu.

MACHINIST 
MACHINE SĖT UI’ 
MACHINE REPAIR 

Ist Shift 
Steady work, some overtime, 
employee benefits. Good pay 
rate. Close to freeway.

CLEVELAND ELECTRONICS 
14500 Darley Avė. 

(Off East 140th St.) 
Cleveland, Ohio 

216-249-3700
An Equal Opportunity Emp'over 

(70-71)

MACHINIST
Exp’d. engine lathe operator able 
to work from blueprints & verbai 
instruction w/min. supervision. 
Top wages, pd. hospitalization. 
Bergen Machinery Products Ine., 
1050 Goffle Rd., Hawthorne, N.J. 
201-427-8959. (70-75)

BORIS FILIPOV
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Bemaž visi buto gyventojai stengėsi kas kuo pa
dėti Olei: Kolia Popovas atvilko mėsos, krūtininės 
nuoplovą, jo kaimynas Demčenka - cukraus ir bulku- 
čių. Net partinio tūzo Aeropetianio uošvė atnešė apy- 
naują savo žento baltinių pamainą ir numurmėjo:

- Tas mūsų kipšas atras sau kitą, o jūs, Olyte, ap
siūkite kraštus, juk žentas kaip dramblys, ir nuneškite 
vargšui Ženiai.

Ir šitaip -- mėnuo po mėnesio. Pagaliau siuntinėlius 
Olei sugrąžino: ypatingos GPU tarybos sprendimu Žė- 
nia buvo nusmerktas penkeriems metams į darbo ir 
pataisos stovyklą už dalyvavimą kontrrevoliucinėje 
veikloje. Nutarta jį išsiųsti į NKVD lagerį.

Ir vėlei tęsėsi mėnesiai, pilni varganų susirašinėjimų, 
lakstymų dėl maisto ir drabužių siuntinėlių, vienišumo 
pilni mėnesiai. Olė tiek jau prie manęs priprato, kad 
laikė mane visiškai giminišku, tarėsi su manimi dėl 
visokių slaptybių ir - deja! - nesivaržė manęs. Bemaž 
mano akyse prausdavosi skalbimo skardinėje, vos ne iki 
juosmens - juk eiti į vonią buvo tokia eilė norinčiųjų, 
kad -- duokš Die -- galėtum patekti ten kartą per 
porą mėnesių.

Ir ko čia aikvotis be reikalo, kažin kaip nejučiomis, ne 
dėl aistros, bet dėl vienišumo, mūsų širma pajudėjo ar
čiau lango, kur miegojo Mišką ir -- Olė persikraustė pas 
mane. Lipšni, jauki, apyriebė - ji sandariai įėjo į mano 
gyvenimą.

Tuo metu buvau bebaigiąs institutą, dirbau inžinieriu
mi projektų kontoroje, gyvenimas buvo palengvėjęs.

- Matai, kokią žiemai pritaikytą bobelę užka
riavai, -- juokėsi geologas Popovas, -- su tokia ir Šiau
rės Poliuje nežūsi, ne boba bet pečius.

Buvau laimingas.
Ženiai, savaime aišku, po senovei siuntėme siuntinė

lius, bet nerašėme kaip dabar viskas pakito: gėda buvo 
prisipažinti.

Ir staiga, nelauktas, lyg griaustinis iš giedro dan
gaus - grįžta Ženia po pusantrų metų nebuvimo. Nutiko 
rečiausias, iki šiol nebūtas, stebuklui lygus dalykas: 
Pedagoginio instituto studentų grupės byla buvo 
peržiūrėta, kai kuriuos asmenis net paleido, net teismo 
padarinius jiems panaikino. Ženia pakliuvo lagerin ne 
pagal teismo sprendimą, bet pagal Ypatingos tarybos 
nutarimą, jį palietė bylos peržiūra. Juo labiau, kad per 
tą laiką pati Ypatingoji taryba buvo sušaudyta už 
‘trockizmą’, visi iki paskutinio jos nario.

Štai ir spręskite, kokia padėtis susidarė -- ir džiaugs
mas dėl žmogaus išlaisvinimo ir apmaudas: grįžo jis ir 
kaip gi toliau tvarkytis? Juk prie buvusios padėties 
nesugrįši.

Galų gale Olė išsiaiškino su Ženia. Kuriuo būdu ji 
išsiaiškino -- nepasakysiu -- bebuvau su jais kartu. Tik
tai, žiūrėk, atsirado kambaryje dar viena širma: už 
perplėštos per kratą, o vėliau sulopytos širmos apsigy
veno reabilituotasis Ženia, už mažesnės su japoniškais 
nameliais ir geišomis širmos stovėjo Miškos lovytė, prie 
lango gyvenom mudu: aš ir Olė.

Tris dienas nesirodė iš už savo širmos Ženia. 
Net pasigėrė, ko anksčiau niekad nedarė. Prisisiurbė 
kaip knatas ir tyliai raudojo, dribsodamas ant savo sukiu
žusios sofos. Bet susitaikė su nauja padėtimi: gyveni
mas yra gyvenimas!

Tačiau krūvoje visiems trims gyventi tapo visai ne
įmanoma.

Išvykau aš kartą komandiruotę. Grižtu -- Olė ir Že
nia -- kaip išpliekti. Man į akis nežiūri.

- Buvo -- klausiu.
- Buvo, -nežiūrėdama man į akis šnibžda Olė, - Bet ne

bemyliu jo. Išvaryk mane, pasileidėlę, bet aš negrįšiu 
prie jo, - pasakė, kaip atkirto. - Aš paprasčiausiai 
pagailėjau jo tada: toks jis buvo gailus, taip maldavo: 
“tu, sako, juk buvai mano, dargi kol kas neperskirta”... 
Paprasčiausiai, pagailėjau...

Ką čia beištarsi? Pasišaukiau už širmos pasislėpusį 
Ženiapalaikį.

- Sunku mums, - sakau, - krūvoj gyventi. Krausty
kis, sakau, į kitą miestą. Kraustykis greičiau, juk jėgų 
nebėra.

- Paša, - jis atsako, - tu jau inžinierius, tau visi keliai 
atdari. Aš gi, aš gi vos ne vos vėl priimtas į sostinės insti
tutą. Man dar porą metų traukti iki diplomo, kol aš ant 
savo kojų atsistosiu. Kur gi aš kraustysiuos? Ir vėl 
anketos, ir vėl apklausinėjimai. Pasigailėk, - sako, -- ma
nęs.

Iš tiesų nėra kaip Ženiai atsikirsti. Ką beveiksi? Pasi
tarėm su Ole, ji nuverkšleno, ir man akys sudrėko: 
juk ne juokai, išvažiuodami prarandame Leningrado 
gyvenamąjį plotą, prisirašymą, ir darbą praranda
me: vis visa tai visam amžiui prarandame. Taip pa
svirduliavę, nusitarėm: išvažiuojame - juk vis dėlto 
svarbiausia - šeima: neįmanoma šitokiu būdu gyventi.

Mums išvažiuojant, Ženia ilgai mus lydėjo: kol nūsų 
traukinys nedingo už posūkio vis matėme sukumpusią 
liūdno ženios figūrą: vis jis jausmingai mojavo mums 
nosine.

Vertė Jurgis Gliaudą
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SOLŽENICINAS KAIP POLITINIS CHICAGOS LIETUVIAI MINĖS PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS SUKAKTĮ

REFORMATORIUS
Apie Aleksandrą Solženi

ciną madinga kalbėti. Ka
daise visas pasaulis, kartu 
su juo ir lietuviškais išeiviš- 
kas mikrokosmas, linksnia
vo Pasternako kūrybos ir 
pasaulėžvalgos temas. A. 
Solženicinas ateina labiau 
šakotas, plačiau apėmęs mū
sų mėlynus skliautus, vyriš
kai nepajudinamas ir jaut
riai humaniškas. Jeigu Pas
ternaką mes pajėgėme ste
bėti, Solženiciną mes pajė
giame pamilti. Tokios yra 
sentimentinės gaidos susiti
kus su tais dviem milžinais, 
kurie sovietinės rusų litera
tūros negandose sukūrė vei
kalus, besilyginančius su ru
sų auksinio periodo, perei
tojo šimtmečio veikalais.

A. Solženicinas mums pa
žįstamas kaip literatūrinis 
talentas, prisotinęs savo vei
kalus sub specie aeternita- 
tis (nemirštančiais) tipais, jų 
ieškojimais, atradimų bei 
praradimų deklaracijomis. 
Visa ta mąstymų ir svars
tymų kompleksą įkurdinęs 
gyvuose personažuose. Au
torius pažįstamas mums 
kaip aktyvus, kaip dabar so
vietuose tariama, ‘bebaimis’, 
savo gyvenamosios filosofi
jos adeptas ir gynėjas. Jis 
žinomas plačiareikšmio ter
mino ‘disidentas’ paraštėje 
ir jautraus žodžio ‘kankinys’ 
šešėlyje. Jam kaip retai 
kam likimas davė ir drėbte
lėjo ne žodinio disputo plot
mėje kovoti ir ginti save, 
kaipo nepakartojamą indivi
dą, bet fizine kova atstaty
ti smūgiams krūtinę ir dva
sią. Toks susiformavo prieš 
mus vienas didžiųjų šio 
šimtmečio žmogus.

Tačiau tai nėra pilnas A. 
Solženicino atvaizdas. Ne
seniai pasirodžiusioje anglų 
kalba knygoje ‘Letter to the 
Soviet Leaders’ A. Solženi
cinas sustoja prieš pasaulį 
kaip ideologinis tautos ir 
valstybės reformatorius. 
(Knygą išleido Harper & 
Row leidykla New Yorke).

A. Solženicinas nedispo
nuoja didžiųjų istorijos bė
gyje iškilusių ideo-reforma- 
torių materialiniais ištek
liais: Cvingli, Liuteris ir pa
našūs. Šie galėjo skelbti ir 
vykdyti. A. SolŽenicinui li
kimas paliko skelbti laisvės 
sąlygose savo socio-ideologi- 
ją. To skelbimo šakotumas 
daugiaspalvis, multiakordi- 
nis, par excellence huma
niškas. Tačiau rašinio pava
dinime palikau esminį ak
centą, politinis reformato
rius, nes tema liečia milžiniš
kos rusų tautos valstybiš
kumo elementus, jų struk
tūros keitimą.

Daug kas varžėsi įkviesti 
ištremtąjį rašytoją, siūly
damas jam azylio krašto gar
bės pilietybę. Bet to jam ne
pasiūlė mūsų valstybės pre 
zidentas ir Valstybės de
partamento vadas. Rašyto

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSAITIS 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.

jas ir tada atrodė Sovietinio 
koloso reformatorius. Ne kul 
tūrinio prieglobsčio momen
tas, bet valstybinio santy
kiavimo esmė būtų pastaty
ta ant kortos siūlant gar
siam disidentui garbės pilie
tybę. Tad šio politinio re- 
formizmo sklidina jo čia ap
tariamoji knyga.

Jeigu kiti disidentai vie
naip arba kitaip mėgina 
humanizuoti marksizmą, ku
ria naujus marksizmo at
spalvius, neranda konkre
taus valstybės perėjimo iš 
lenininės policinės į liberalė- 
jančią post-sovietinę, A. Sol
ženicinas siūlo radikaliau
sias reformas. Jis atmeta 
marksizmą bei policinės 
valstybės struktūrą. Jo aki
mis žiūrint: tai reiškiniai, 
kurie negali būti reformuoti, 
jų netinka taisyti bei gerin
ti. Rusų tautai marksiz
mas absoliučiai nepriimti
nas. Jo tauta niekad neįsi
savins. Jis nuodys rusų tau
tos dvasią ir naikins jos 
natūralų savaimingumą. Ru
sų tauta privalanti atmesti 
marksizmo surogatą, kuris 
rikiuoja ir darko jos istori
nę misiją, jos natūralų to
bulėjimą visuotinės kultū
ros erdvėje. Sovietų Sąjun
ga, jo akimis, visiškai panie
kino rusų kultūros ištakas, 
atsidavusi jai vertybių ne
teikiančiai tarptautinei misi
jai. Visa tai palieka milži
niškų želdinių rusų tautos 
masei, rusų kultūros savai
mingumui. Prievartinė ko- 
lektivizacija, absoliutus biu
rokratizmas, kovingasis be
dieviškumo skelbimas ir są
žinės laisvės niekinimas -- 
viskas tai naikina žmones 
fiziniai ir dvasiniai. Sovie
tų Sąjunga neturi pamato, 
ant kurio stovėdama ji gali 
sutikti laiko ir sąlygų kaitos 
bandymus.

Susitikę su tokiomis prie
laidomis vakarų vertintojai 
tuoj pat prisiminė praeito 
šimtmečio pabaigoje stip 
rų slavianofilizmą. Tai yra 
tautiškumas bazuojamas ant 
tautos masės ir ant jų kul
tūros. Panašių tendencijų ne 
sunku rasti A. Solženicino 
veikaluose. Šie poieškių, at
radimų, abejonių bruožai au
toriaus panaudoti personažų 
pilnybei sukurti. ‘Pirmasis 
skritulys’ romane autorius 
pro visą jų egzistencijos 
košmarą stipriai jungia juos 
su savo žeme. Personažai 
‘Rugpiūčio 1914’ romane pil
ni meilės savo žemei, kas 
yra, savo tautiniam savai
mingumui. Tai yra, pagal so
cialistinio realizmo postula
tą, idėjinė erezija, ištikimy
bėje savo tautiniam savai
mingumui nėra socialinės 
klasės juslės, nėra klasi
nių konfliktų elemento. ‘Vė
žio gydykloje’ personažai 
praranda save, išpažindami 
tautai pražūtingą ideologiją. 
Tuos pat aukštesnės egzis

tencijos prasmės poieškius 
atrandama ‘Matrionos na
muose’.

Personažų pasaulyje au
torius deklaravo rusų tautos 
asmenų sandūrą su moralės 
problemomis, su jų prisiėmi
mu bei sprendimais. Visur 
baltu siūlu sekė sugestija 
atrasti ir turėti naujas gai
res, sekė įtikinimas, kad 
marksizmas nėra rusų tau
tos gyvenimo būdas ir pras
mė.

Iš tos premisos turėjo gim
ti naujos sistemos struktū
ra. Šios struktūros kontūrus 
autorius atidengė savo ‘Laiš
ke sovietų vadams’. Neiš
vengiama valstybinė ir tau
tinės egzistencijos garantijų 
reforma. Autorius pateikė 
pluoštą minčių, pluoštą tvir
tinimų. Nuostabu, po tiekos 
metų persekiojimų, jis at
randa, kad rusų tautos eg
zistencijos pamatas pareina 
nuo moralinių dabar užgui
tos Ortodoksijos ištakų. Dėl
to tvirtinimo vakariečiai su 
lengva širdimi klasifikavo 
autorių neo - sla-
vianofilu, kas, mūsų nuo
mone, yra klaida. Pastanga 
suhumaninti gyvenimo sti
chiją, sujungti humanėjimą 
su savo tauta, yra daug 
platesnės apimties bazė, 
kaip kad tokia kadaise turė
jo senieji slavianofilai. Ant
ra vertus, dėl terminologi
jos nėra verta kautis. Svar
bu, kad šie atradimai pasa
kyti dabar, ir pasakyti iš 
katedros, kurios nuomonės 
jau klausosi pasaulis, ir 
pasakyti su tokiu įtikinimu, 
su tokiu tiesos skelbimo ir 
apmaudo neigimo stiprumu.

Tenka galvoti, kad šis 
‘Laiškas’ taps viena iš karš
čiausiai aptariamų knygų so
vietiniame pogrindyje. Dar 
nežinome laisvosios rusiš
kosios egzilės balsų. Be abe
jo, reformos pasiūlymai nie
kad nepriimami totaliai. 
Kiekvienas, kas pajėgus tą 
fenomeną svarstyti, rezer
vuoja sau reformos niuan
sų atmetimą arba prisiėmi
mą. Suprantama, bus A. 
Solženicino ‘Laiško’ adeptų, 
ištikimų jo reformizmo mo
kytinių.

Šio svarstymo pradžioje, 
mečiau užuominą: mes gali
me autorių pamilti. Tai sen
timentalu, bet su pagrindu. 
Kalbėdamas apie rusų tau
tos savaimingumo brandini
mą, autorius skelbia pasau
liui drastiškiausią valstybi
nės reformos projektą. Ru
sų tauta privalanti paleisti 
iš savo kontrolės visas sa
telitines valstybes, išlaisvin
ti visas tautas, kurios dabar 
inkorporuotos Sovietų Są
jungos sąstate. Rusai priva
lą būti tikroji Rusija, be jos 
aneksuotų bet kada pakraš
čių. Ši politinė A. Solženi
cino reforma iš pagrindų su
krečia netiktai Europos, bet 
viso pasaulio žmoniją. Au-

Š. m. gegužės mėn. su
šauktas organizacijų atsto
vų pasitarimas sudarė dar
bo komitetą, kuriam pirmi
ninkauti teko Mečiui Valiu
kėnui.

šiuo metu darbo komitetą 
sudaro:

1. J. Tamulis — Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savano
rių s-ga,

2. VI. Išganaitis — Lie
tuvos šauliu S-ga tremtyje,

3. V. Tallat-Kelpsa — 
Lietuvos Skautai,

4. A. Juškevičius — Lie
tuvos Karių Veteranų Ra
movė,

5. J. Jasaitytė — Pasau
lio Lietuvių Jaunimo S-ga, 
Chicagos skyrius,

6. M. Valiukėnas — Ame
rikos Lietuvių Tautinė S-ga,

7. H. Bagdonienė'— Lie
tuvos Moterų Federacija',

8. A. Gulbinienė — Lie
tuvių Studentų Taut. Korp 1 
Neo-Lithuania,

9. Dr. K. Šidlauskas — 
Lietuvos Krikšč. Demokra
tų Partija.

Kaip matome, darbo ko
mitetas sudarytas iš Įvairių 
pažiūrų asmenų, atstovau
jančių didžiąją dalį Chica
gos visuomenės.

Garbės komitetą sudaro 
26 organizacijos ir vis dar 
jungiasi naujos, todėl pilno 
sąstato šiandien negalima 
paskelbti.

Minėjimui ruošti (komite
tas yra sudaręs ^programą iš 
trijų dalių:

1. Antano Smetonos raš
tų, jo leistų ir redaguotų 
laikraščių bei žurnalų paro
da, kuri įvyks Jaunimo 
Centre, naujoje Čiurlionio 
galerijoje. Atidaroma spa
lio 4 d. (penktadienį), 7 vai. 
vak. Paroda veiks šeštadie
nį ir sekmadienį (5 ir 6 d.d.) 
nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. Kitomis dienomis, spa
lio 7, 8 ir 9 d. paroda ati
daryta nuo 7 vai. iki 9 vai. 
vak.

Parodos atidaryme, be 
kitų dalyvaus ir žodį tars 
generalinė konsulė Juzė 
Daužvardienė.

Parodai eksponatus- pa-, 
skolino ir ją rengia žino
mas knygų ir numizmatikos 

torius nori išplėšti iš Mask
vos tendencijas valdyti pla
netą, atimti imperializmo 
plėšrumą, leisti kiekvienai 
tautai, kurį dabar įjungta 
į didžiulės policinės valsty
bės ribas, gyventi sau, kaip 
gyventi sau jis siūlo ir ru
sams.

Kaip beieškotų vakarie
čiai vertintojai A. Solženi
cino neo-slavianofilizmo mįs
lių, autorius sutampa su pa
saulio humanistais reforma
toriais. Mums jis dėl to itin 
artimas, nes šiame jo ‘Laiš
ke sovietų vadams’ skamba 
ir mūsų Vydūno tezė sau 
žmogus yra gyvenimo verty
bė ir prasmė. 

rinkėjas, Draugo redakto
rius Bronius Kviklys, o jam 
talkina Liudas Kairys.

2. Sekmadienį (spalio 5 
d.) pamaldos:

a) 10:30 vai. šv. Merge
lės Marijos Gimimo (Mar
ti uette Parko) bažnyčioje ir

b) 10 vai. Evangelikų- 
Liuteronų Tėviškės parapi
joje.

3. Akademija:
Akademija įvyks taip pat 

sekmadienį (spalio 6 d.), 3 
vai. p. p. Maria H. S. audi
torijoje.

Akademijos programa su
sidės iš trijų dalių:

a) paskaitos, kurią skai
tys žinomas rašytojas ir 
žurnalistas, buvęs Lietuvos 
Aido vyr. redaktorius, Vy
tautas Alantas,.

b) muzikinės dalies, ku
rią išpildys Antano Smeto
nos jauniausias vaikaitis 
pianistas Vytautas Smeto
na ir

c) solo dainų, kurias at
liks solistės Prudencija Bič- 
kienė ir Audronė Simonai
tytė.

Akademiją praves vi
siems gerai žinoma, dauge
lio literatūros premijų lai
mėtoja, aktorė ir rašytoja, 
Birutė Pūkelevičiūtė.

Kaip matome, programa 
yra kruopščiai parinkta, 
įvairi, neperkrauta ir aukš
to meninio lygio.

Sodaičio paroda New Yorke

JUOZAS SODAITIS
New Yorko lietuvių Kul

tūros Židinys pradeda ant
ruosius gyvavimo metus, 
atidarydamas savo pastogę 
įvairiems kultūriniams pa
rengimams. Pirmasis šį ru
denį su savo tapybos dar
bais pasirodys Juozas So- 
daitis spalio 6 d.d. parodo
je. Tai bus antroji indivi
duali jo paroda, po 1972 m. 
grafikos ir kolažų parodos 
San Francisco Metuviams.

Juozas Sodaitis nėra nau
jokas meno pasaulyje -- nuo 
1960 metų dalyvauja grupi
nėse parodose, kuriose už 
savo tapybos darbus yra lai
mėjęs įvairių atžymėjimų: 
1963 m. stipendiją į Brook- 
lyno Muziejaus Meno Mo
kyklą, 1972 m. ‘Best in 
Show’ ir stipendiją į Art 
Students League meno mo
kyklą New Yorke, 1964 m. 
antrąją premiją Transit 
Authority Art Association 
parodoje, 1971 m. trečiąją

Į visus čia paminėtus ren
ginius įėjimas yra, laisvas 
ir jokios aukos nebus ren
kamos.

Visa Chicagos ir apylin
kių visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti j visus 
renginius ir pagerbti buvu
sį pirmąjį ir paskutinį lais
vos Lietuvos prezidentą.An
taną Smetoną.

A. Smetona žinomas ne 
tik kaip valstybininkas, bet 
dar daugiau, kaip žurnalis
tas, redaktorius, tautos ža
dintojas. Jis buvo vienas iš 
nedaugelio kitų lietuvių vei
kėjų, kuris aktyviai daly
vavo tautos žadinime ir ko
voje prieš caristinę okupa
ciją. Jis veikė ano meto dar 
blogesnėse sąlygose, kaip, 
kad šiandien lietuvių tauta 
yra atsidūrusi. Atrodė, ne
buvo sąlygų ir nė mažiau
sios vilties išsivaduoti iš 
milžiniškos meškos — Ru
sijos glėbio, bet tuolaikiniai 
šviesuoliai nenusiminė, vei
kė, kovojo ir laimėjo, šian
dien ir mes nepulkime į ne
viltį, bet sujungtomis jėgo
mis, kovokime prieš daug 
klastingesnį Lietuvos pa
vergėją rusiškąjį komuniz
mą.

Tad visi dalyvaukime ren
giamame Antano Smetonos 
šimtojo gimtadienio ir tris
dešimties metų mirties mi
nėjime. (aj)

Žalios ganyklos (akrilis) 
premiją Queensboro Society 
of Arts New Yorke, 1973 m. 
pirmąją premiją Little Falls 
Library parodoje Little 
Falls, N.J. ir nemaža kitų.

Paskutinėje JAV Liet. 
Bendruomenės parodoje va
sario mėn. Kultūros Židiny
je Juozas Sodaitis išstatė sa
vito stiliaus darbus, kuriuos 
jis vadina tapybine grafi
ka ir už vieną iš jų gavo 
garbės pažymėjimą. Šie dar
bai pasižymi lietuviškomis 
temomis, gausiais tauti
niais ornamentais ir gy
vomis spalvomis. Ir šioje pa
rodoje trečdalis visų darbų 
bus šio stiliaus.

Parodą rengia DLK Biru
tės dr-jos New Yorko sky
rius, kuriam energingai pir
mininkauja Malvina KliveČ- 
kienė. Parodos atidarymas 
įvyksta spalio 5 d., šeštadie
nį, 7 vai. v. Birutininkės, 
kaip paprastai, svečius pasi
tiks su puikiai paruošto
mis vaišėmis. (j. vbl.)
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nešė puikų derlių ir se
kančiais dešimtmečiais jų 
sėjimas išplito ne tik Kan- 
sas valstijoje, bet ir greti
moje Nebraskoje, Oklaho- 
moje ir kitose kviečius au
ginančiose valstijose. Kvie
čių įveisimas Kansas vals
tijai labai padėjo pakilti eko-

JAV išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Rug
piūčio 6 d. -- 10 c. šim
to metų sukačiai paminėti 
nuo Chautaugua, N.Y. vie
tovėje pradėtų kultūrinių 
parengimų. Piešinys - pala
pinė su besirenkančiais lan
kytojais.

2. Rugpiūčio 16 d. -- 10 c. nomiškai. 
šimto metų sukakčiai pami- 3. Rugpiūčio 31 d. - 10 
nėti nuo žiemkenčių kviečių centų vokai šimto metų su- 
Kansas valstijoje įveisimo.

Kaip sakoma, menonitai - 
vokiečių kilmės imigrantai, 
1874 m. atvykdami iš Ukrai
nos, kur jie buvo išgyvenę 
ilgesnį laiką, bet dėl savo 
religinių įsitikinimų nenorė
jo eiti tarnauti caro kariuo
menėje, su savimi atsivežė 
ir šiek tiek žieminių kviečių 
grūdų, kuriuos jie buvo au
ginę Ukrainoje. Šie kviečiai, 
sakoma, kilę iš Turkijos ir 
pasižymi dideliu atsparumu, 
sausroms, buvo pradėti sė
ti Marion apskrityje, Kan
sas valstijoje. Šie kviečiai

kakčiai paminėti, kai Ameri
koje buvo pradėtas žaisti 
tenisas (kokių tik progų ne
sama naujus pašto ženklus 
išleisti!).

*♦*

EGIPTAS išleido 4 pa
pildomus bėgamosios serijos 
pašto ženklus. Čia dedame 
50 mills pašto ženklą su dei
ve Izide.

DIRVA

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ANTANAS GRINIUS

tūros propagandai, telefono 
išradimo 100 metų sukakčiai 
ir Montrealyje vykusioms 
pasaulinėms dviratininkų 
lenktynėms paminėti.

Birželio 7 d. buvo išleis
ta šešių pašto ženklų seri
ja 100 metų sukakčiai pa
minėti, kai Kanadoje buvo 
įvestas pašto patarnavi
mas. Visi ženklai po 8 cen
tus, spalvoti, spausdinti še- 
šiablokiais. Ženkluose paro
dytos įvairios pašto veiklos 
sritys. Čia dedame tos seri
jos pašto ženklą, kuriame 
parodytas paštininkas, su
renkąs laiškus iš dėžių.

V. VOKIETIJA išleido 40 
pfenigių pašto ženklą savo 
žymiam rašytojui ir kalbi
ninkui Klopstockui pagerb
ti.

Detroito LB Žiburio lituanistinės mokyklos atidarymas 
š.m. rugsėjo 14 d. Prie registracijos stalo dalis aukštes
niosios mokyklos mokinių su mokytojais: vedėja Aldona 
Milmantiene, Stefa Kauneliene ir V. Gražuliu.

J. Urbono nuotrauka

PRADĖJO MOKSLĄ
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FOUNDRY GRAY IRON
Experienced Journeyman 

Squeezer Floor 
MOLDERS 

and 
LABOORERS

Mušt be able to pass physical 
examination. Good hourily rate. 
Fringe benefits. Pension plan. 
Insurance package ■ including 
major medical.

Write apply or call collect 
KENT FOUNDRY CO.

514 Buttenvorth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504 

616-451-8423
(70-79)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

138 bed acute care hospital 
DIRECTOR OF NURSING 
Available for qualified applicant. 
Minimum of 5 years experience. Mas- 
terB Degree desired, hovvever, not re- 
\juired. Salery negotiable.

ALSO
REGISTERED NURSES

Fof all services & all shifts. Good 
starting salary. Differentia! for even- 
ing and night shift. Excellent fringe 

benefits. Apply call or write to 
Administrator

COLLETON COUNTY 
HOSPITAL 

219 Lemacks St. 
Walterboro, S. C. 29488 

An Equal Opportunity Employer 
(64-70

Izidė (graik. Isis) buvo vy
riausioji senovinio Egipto 
derlingumo ir motinystės 
deivė. Ji paprastai vaizduo
jama su karvės ragais, o kai- 
kada ir su karvės galva, 
vėlesniais amžiais -- su sū
num Horu ant rankų. Buvo 
garbinama netik senovinia
me Egipte, bet jos kultas 
buvo paplitęs visame hele
nistiniame pasaulyje. Net 
Romoje buvo jos šventykla 
ir garbintojai. Faraonų lai
kais Egipte svarbiausios 
Izidės šventyklos buvo Mem 
phyje, Abide ir Filės salo
je (Nilo upėje, kuri buvo pa
statyta XXX dinastijos me
tu). Pastarosios šventyklos 
griuvėsiai ir dabar tebe
stūkso saloje, potvynių me
tu beveik iki pusės apsemia
mi pakilusio vandens.

***
KANADA, besiruošdama 

1976 m. Montrealyje įvyk
siančiai Pasaulinei Sporto 
Olimpiadai, jau išleido tris 
specialias pašto ženklų lai
das, kurios parodyta olim
piados emblema ir įvairios 
sportavimo rūšys (.tokių 
pašto ženklų • išleis ir dau
giau). Be to, išleido 8 c. paš
to ženklus, skirtus agrikul-

BUNDESPOSl"

ziO

Friedrich Gottlieb Klops- 
tock (1724-1803) gimė teisi
ninko šeimoje Quedlinbur- 
ge, Prūsijoje. Mokėsi Schulp 
fortą gimnazijoje, vėliau stu
dijavo teologiją Jenoje ir 
Leipzige. Klopstockas laiko
mas vokiečių literatūrinės 
kalbos novatorium ir nau
jų eiliavimo formų įvedė- 
ju. Kurį laiką buvo namų 
mokytoju, o nuo 1751 m. bu
vo Danijos karaliaus Fried- 
richo V pakviestas ir apsigy
veno Kopenhagoje, kur atsi
dėjo tik literatūrai. Po 3 me
tų grįžo Vokietijon ir apsigy
veno Hamburge. Pats žy
miausias Klopstocko veika
las yra Messias, išverstas į 
daugelį kalbų. Be to, rašė 
odes ir dramas religinėmis 
ir istorinėmis temomis. Jo 
raštai buvo išleisti 11 tomų.

Š.m. rugsėjo 14 naujus 
mokslo metus pradėjo LB 
Detroito apylinkės Žiburio 
lituanistinė mokykla, ku
rioje veikia aštuoni sky
riai ir kuriai antrus me
lus vadovauja jauna moky
toja Valentina Černiauskie
nė. Užsiregistravo 101 mo
kinys, bet tikimasi jų dar pa
daugės. Joje mokytojaus 
15 mokytojų. Taip pat moks
lo metus pradėjo ir aukštes
nioji LB Detroito apylin
kės Žiburio lituanistinė mo
kykla. Jai šiemet vadovau
ja Aldona Milmantienė. Vei
kia: devintas, dešimtas ir 
vienuoliktas skyriai. Kol kas 
dar yra ušsiregistravę tik 
15 mokinių, bet ir čia tiki
masi jų padaugės. Šios abi 
mokyklos veikia kartu ir 
naudojasi Dievo Apvaizdos 
Lietuvių Parapijos Kultūri
nio Centro patalpomis.

LB Detroito apylinkės 
Aušros lituanistinė mokyk
la naudojasi švento Antano 
parapijos patalpomis. Joje 
šiemet yra užsiregistravę 
15-ka mokinių, ir joje jau ei
lė metų mokytojauja ir va
dovauja mokytoja Zubric- 
kienė.

muziko Stasio Sližio vado
vaujamas šv. Petro parapi
jos choras ir po programos 
bendros su svečiais vaišės.

Tuo laiku Lietuvių Na
muose bus nepaprastai įdo
mi spaudos draudimo lai
kų spaudos paroda. Joje 
matysime tų laikų spaudų,

kuri buvo spausdinama Prū
sijoje: Aušrą, Varpą ir ki
tą. Taip pat bus knygų ru
siškomis raidėmis. Parodą 
tvarko Jurgis Baublys.

Lietuvių spaudos draudi
mo ir laisvės sukakčių mi
nėjimui organizuoti komite
tą sudaro šių organizacijų 
atstovai: DKK -- A. Mustei
kis ir St. Kaunelienė, LB -- 
M. Stonys, DLOC -- A. 
Sukauskas, DAS -- P. Polte- 
raitis, BTS -- L. Heinin- 
gas, VKL - K. Veikutis, 
VKLDS - A. Misiūnas. St. 
Butkaus šaulių kuopos V. 
Tamošiūnas, Jūrų šaulių 
Švyturio kuopos -- R. Ma- 
cionis, AL AIDS - J. Mikai
la, ALTS -- Jonas Švoba ir 
ALB RK - V. Urbonas. 
Vykdomąjį prezidiumą suda
ro: Antanas Musteikis, Jur
gis Mikaila, Stefa Kaunelie
nė, Leop. Heiningas, Stasys 
Sližys ir Albertas Misiū
nas.

Spaudai programą rengia 
Stefa Kaunelienė, o viršelį -- 
Edvardas Vasiliauskas.

Komitetas kviečia visas 
organizacijas gausiai daly
vauti pamaldose su vėliavo
mis ir akademijoje.

Automobiliams saugoti pa 
samdyti du policininkai.

Pokalbis su LŠST pirmininku 
Vincu Tamošiūnu

PLATING PRODUCTION
SUPERVISOR

Required for Chrome plating plant. 3 years pla'ting and super- 
vision experience reųuired. Good working conditions. All fringe 
paid benefits. Salary to be discussed.

Apply call or write to:

FREELAND INDUSTRIES LTD.
BOX 960

KINGSVILLE, ONTARIO, CANADA
519-733-2303

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS _

MINESSPAUDOS 
ATGAVIMO SUKAKTI

Šiemet suėjo 70 metų, kai 
lietuviai atkovojo spaudos 
laisvę. Šios sukakties minė
jimas bus atliktas spalio 13 
d. 12:30 vai. Lietuvių Na
muose. Tą dieną šv. Mišios 
bus atlaikytos visose trijose 
lietuvių bažnyčiose.

Paskaitą apie spaudą skai
tys viešnia iš Clevelando 
prof. Aldona Augustinavi- 
čieifė. Po akademijos bus 
meninė dalis, kurią atliks

(70-76)

HEAT TREAT 
STRAIGHTENERS

Have openings for 1 experienced and 1 apprentice Straightener. 
Good rates, shift premium. Paid Insurance, Pension

Apply Personnel Dept.

N. A. WOODWORTH CO.
1300 EAST 9 MILE, FERNDALE, MICH.

Telephone 313-541-7500
An Equal Opportunity Employer

plan.

(70-73)

MAINTENANCE—F ACTORY
Our Solon Plant has need of experienced people in its main- 
tenance Dept. If you have experience in Machine repair, 
Hydraulic eąuipment repair, Electrical repair including mo
ters and Maintenance Welding apply in person. Good hourly 
rate, paid vacation, group insurance and some overtime.

INTERPACE CORP.
30000 SOLON RD., SOLON, OHIO

An Equal Opportunity Employer
(70-72)

RUGSĖJO 29 D.Kun. Dzegorai- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
proga pagerbimas.

SPALIO 5 D. Šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

SPALIO 13 D. Saulių šeimyni
nis pobūvis Lietuvių Namuose,

SPALIO 20 D. Dr. D. Kesifl- 
naities mirties sukakties minė
jimas-akademija.

SPALIO 20 D.'šauliai rodys i 
du filmus apie širdies ligas ir 
vėžį.
SPALIO 26 D. BALFo sukaktu 

vinis balius Liet. Namuose. j

LAPKRIČIO 2 D. Ohio Lietuvių ! 
Gydytojų Draugijos metinis susi
rinkimas Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 
Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 17 D. Saulių in
formacinis susirinkimas.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. bengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus Ka
raliaus šventė. Ruošia ateitininkai.

GRUODŽIO 8 D. 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose Vytauto Puško- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

GRUODŽIO 24 D. Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikįmas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.

Sutikęs LŠST pirmininką 
Vincą Tamošiūną užklausiau 
ar tiesa, kad LŠST užpra
šyta ir dr. K.R. Jurgė
los redaguojama knyga ang
lų kalba ‘Rusų kolonizaci
ja okupuotoje Lietuvoje ir 
lietuvių tautos rezistencija’ 
jau baigta rašyti ir ką ji ten 
apims?

V. Tamošiūnas paaiškino 
kad knyga pradedama Liet- 
vos padalinimu ir baigiama 
Romos Kalantos įvykiais. 
Ji apims rusų carų ir komu
nistų darbus Lietuvoje ir 
lietuvių kovą už savo teises 
bei egzistenciją.

Kodėl LŠST prireikė tos 
knygos? LŠST rūpinasi ša
lia savo kultūrinės veiklos 
išeivijoje ir Lietuvos lais
vės atgavimu ir bendrai vi
sų lietuvių likimu. Ši knyga 
anglų kalba yra skiriama ko
vai už Lietuvos laisvę. 
Rusai norėdami įteisinti sa
vo groboniškus veiksmus 
ir paslėpti savo žiaurius ir 
nežmoniškus barbariškus 
darbus Lietuvoje, leidžia 
propagandinę medžiagą vi
sokiomis kalbomis. Nors 
sunku atsverti rusiškos meš
kos maurojimus, bet turėda
mi teisę ir teisybę savo 
pusėje, neturime tylėti: tu
rime rodyti pasaului, turime 
šaukti ir skelbti visiems apie 
nusikaltėlių rusų carų ir ko
munistų okupantų žiaurius 
ir neteisėtus veiksmus mū
sų Tėvynėje Lietuvoje. Kar-

tu turime iškelti ir mū
sų tautos nepaliaujamą kovą 
įvairiais prieinamais būdais 
už savo teises ir teisybę 
tuo parodydami, kad Lietu
va ir lietuvių tauta yra gy
va ir kovojanti. Daug ką pa
sako Simas Kudirka, Kalan
ta, studentų demonstracijos 
Kaune ir kiti naujieji ir se
nesnieji, bet jau istoriniai 
įvykiai? Ir visa tai bus skel
biama pasauliui dr. K.R. 
Jurgėlos rašomoje anglų 
kalba knygoje.

Leisdami šia anglų kalba 
knygą, šauliai siekia infor
muoti pasaulio opiniją mū
sų tautos reikalu.

Anglų kalba lietuviškos 
literatūros turime palygi
namai nedaug. O ji yra la
bai reikalinga, greitai iš
graibstoma, reiškia jos parei 
kalavimas yra ir ji mums 
naudinga. Pavyzdžiui, Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
do ‘Lithuania 700 Years’ 
išleista beveik pamečiui trys 
laidos gana gausios, o jų jau 
nebėra, visos išpirktos labai 
greitai. Šauliai imasi šią 
spragą užpildyti ir pasi
tarnauti Lietuvos ir lietu
vių labui, nes reikia savo 
reikalą ginti tarptautiniame 
formume.

Knygos leidimo komisiją 
sudaro: istorikas Jonas Švo
ba, Stefa Kaunelienė ir na
riai: Vladas Mingėla, Alfa 
Šukys ir Vincas Tamošiū
nas.

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 6 D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 12 ir 13 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

, GEGUŽES 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

Tapkite knygos 
'TAUTINĖS MINTIES KELIU’ 
mecenatu ar rėmėju

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINEI SĄJUNGAI 
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

"Tautinės minties keliu" knygą užsiprenumeruoju kaip
□ mecenatas.............................................$100.00
□ garbės prenumeratorius..... ............... $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas ............ .....$ 5^0.00

(Čekius rašyti National Lithuanian Society of America, Ine.
vardu).

Pridedu čekį sumoje $.

Pavardė ir vardas

Adresas
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CLEVELANDO
ABITURIENTAI

• Lietuvių abiturientų, 
baigusių šiais metais aukšt. 
mokyklas, pristatymas vi
suomenei įvyks š. m. spalio 
5 d. Lietuvių Namuose.

• Julija Nasvytytė baigė 
Beaumont gimnaziją. Studi
juos Case Western Reserve 
Universitete.

• Aliukas Vaičeliūnas 
baigė St. Joseph gimnaziją 
ir studijuos elektros inžine
riją Cleveland Statė Univer
sitete.

• Rūta Skrinskaitė baigė 
Notre Dame Akademiją. 
Yra gavusi dvi stipendijas 
National Honors Society 
Scholarship Award ir 
Bausch and Lomb Honora- 
ry Science Award. Studijuo
ja Wellesley College, Mass.

• Laimutė Švarcaitė bai
gė Notre Dame Akademiją. 
Studijuoja Case Western 
Reserve universitete.

• Dana Žemaitytė baigė 
Vilią Angelas Akademiją. 
Studijuoja teisę Lakeland 
Community College ruošda
masi policijos tarnybai.

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

DIRVAI PAREMTI RUDENS BALIUS
SPALI012 0., ŠEŠTADIENI Lietuvių Namų salėje.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
STALAI (DEŠIMČIAI ASMENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS ItDIRVĄ (TEL. 431-6344) ARBA ItŠIUOS ASMENIS: J. MOCKUS 681-5295, 
S. ASTRAUSKAS 943-5948, V. BENOKRAITIS 481-5175, E. JAKULIENE 333-6876, 
A. BUTKUS 932-9944, K. KARALIUS 229-2419, V. STUOGIS 486-2387, A. LAIKUNĄS 
382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

Šokiams gros Clevelando populiarus orkestras ’Svoboda”

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ŠV. KAZIMIERO litua- 
nistinė mokykla pradėjo 
18-tuosius darbo metus. Mo
kytojų kolektyvą sudaro: di
rektorius Pr. Karalius, mo
kyklos kapelionas kun. L. 
Zaremba, S.J., mokytojai: 
Ve. Kavaliūnas, V. Auguly
tė, St. Kazlauskienė, St. 
Stasienė, A. Kavaliūnaitė, 
I. Bublienė, V. Čyvaitė, D. 
Grigaliūnienė, R. Šilgalienė, 
A. Muliolienė ir vaikų darže
lio vedėja G. Mariūnaitė. 
Mokyklos kanklių orkestrą 
mokys O. Mikulskienė, o 
lumzdelių muzikos A. Mi
kulskis. Šiais metais prade
damos tautinių žaidimų ir 
šokių pamokos visiems mo
kiniams nuo 3 sk. kurios 
vyks mokyklos darbo me
tu. Instruktorium pakvies
tas A. Mockapetris.

• CLEVELANDO SKAU
TIJA po vasaros atosto
gų, po stovyklų ir iškylavi- 
miį pradeda naujus darbo 
metus. Rūgs. 14 skaučių 
stovyklavietėje prie Leroy 
miestelio įvyko nuotaikingas 
Neringos ir Pilėnų tuntų lau
žas. Rūgs. 15 dK abu tuntai

• Vytautas Gudėnas bai
gė St. Joseph gimnaziją. 
Studijuoja teisę John Car
roll universitete.

(Kituose Dirvos numeriuo
se bus daugiau nuotraukų)
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organizuotai dalyvavo pa
maldose Nauj. parap. bažny
čioje. Po to neringietės ir 
židinietės suruošė kavutę 
visiems kas norėjo veltui pa
sivaišinti.

Pilėnų tunto skautai vy
čiai išleido gana turinin
gą laikraštėli su gyvais 
vasaros stovyklų aprašy
mais ir pačių vyčių raši
niais įvairiomis temomis. 
Leidinį redagavo sk. vytis 
Remigijos Belzinskas. Pilė
nų tunto vienetų sueigos 
vyksta kas antrą pirmadie
nį N. Parap. salėje ir gre
timose patajpose. Kitais sa
vaitgaliais vyks iškylos.

• NAUJOJOJ PARAPI
JOJE pradedama nauja 
tradicija - kavutė po lietu
viškų pamaldų, kurią pakai
tomis ruoš ateitininkės, Mo
terų Sąjunga, skautininkės, 
Neringos tunto vyr. skautės 
ir židinietės. Žada būti malo
ni proga žmonėms susitikti, 
pabendrauti. Parapija lei
džia specialų lietuvišką biu
letenį, kuriame talpinamos 
žinios ir pranešimai apie mū
sų organizacijų veiklą. Tė
vai jėzuitai - klebonas 
kun. G. Kijauskas, S.J. ir 
kun. L. Zaremba turi labai 
gražių ir gerų sumanymų. 
Jie kviečia lietuvius į talką - 
pirmiausia padidinti lietuvių 
skaičių parapijos sąrašuose.

• LIETUVOS VYČIAI iš 
vidurinės ir centrinės apy
linkės sekmadienį, rūgs. 15 
turėjo savo šventkelionę. 
Labai gausus jų būrys su tri
mis vėliavomis dalyvavo 10 
vai. pamaldose Nauj. Parap. 
Galingai skambėjo vyčių 
himnas, kurį pagiedojo par. 
choras vad. R. Brazaitie- 
nei. Savo kelionę vyčiai tęsė 
Liurdo Dievo Motinos šven
tovėje. Jų eilėse matėme 
daugybę senųjų vyčių veikė
jų, kurių pečius slegia auk
sinio amžiaus našta. Jie per 
visą savo gyvenimą ištiki
mai ir nepaliaujamai dirbo, 
sielojosi Lietuvos reikalais 
ir rūpesčiais, kaip tat reikš
mingai sako jų himno žo
džiai: "... mums viską da
vė Lietuva, vaduosim galva 
ja sava”.

• LITHUANIAN VIL- 
LAGE B-VĖS pirmininkui 
J. Stempužiui iš pirmininko 
pareigų pasitraukus, nau
ju b-vės pirmininku išrink
tas adv. Alg. Širvaitis. J. 
Stempužis ir toliau pasi
lieka direkcijoje.

• LIETUVIŲ SODYBOS 
steigimo reikalu L.B. Cle

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKA
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 4^114

velando apyl. ekoniminis 
skyrius išsiuntinėjo 200 pra
nešimų šeimoms ir asme
nims, kurie galėtų ir tu
rėtų prisidėti prie šio taip 
svarbaus mūsų kolonijai už
mojo realizavimo. Lig šiol 
suregistruota 30 šeimų. Ti
kimasi, kad tas skaičius pa
didės ir tuo įgalins sutelk
ti daugiau kapitalo nupirkti 
didesniam žemės plotui, (pk)

• Alfonsas ir Ona Mikuls- 
kiai, muzikai ir visuomenin- 
kai Clevelande, negalėdami 
dalyvauti gegužinėje, kurios 
pelnas buvo skiriamas Dir
vai paremti (tuo pat metu 
jų sodyboje vyko svarbus 
pasitarimas dėl Čiurlionio 
ansamblio ateities veiklos) 
atsiuntė 10 dol. auką Dirvai. 
Ačiū.

»

• Pensininkų Klubo val
dyba praneša, kad eiliniai 
klubo narių suėjimai vyks
ta, kaip visuomet, kiekvieno 
mėnesio pirmą ketvirtadie
nį, 1 vai. p. p. Naujosios pa
rapijos viršutinėje salėje.

Sekantis suėjimas įvyks 
spalio mėn. 3 dieną. Bus 
adv. Algio širvaičio prane
šimas testamentų sudarymo 
ir kitais teisės klausimais.

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

JERONIMAS URBONAS 
BAIGĖ ŽEMIŠKĄJĄ 

KELIONĘ
Rugsėjo 14 d. Daytono 

lietuvių koloniją pasiekė 
skaudi žinia — labai trum
pai sirgęs mirė Jeronimas 
Urbonas. Daytono lietuvių 
kolonija neteko ilgamečio 
gyventojo ir didžiai spaus
dinto žodžio mylėtojo.

Velionis buvo gimęs 1891 
metais lapkričio 8 d. Lietu
voje. A. A. Jeronimas Urbo
nas jau keletą metų kaip 
buvo išėjęs į pensiją, bet 
savo didelę ir nuoširdžią 
duoklę lietuvybei bei Lietu
vos laisvinimui yra atida
vęs ir ypatingai buvo dos
nus labdarybei.

Velionis atvyko j šį kraš
tą 1907 metais, o į Daytoną 
persikėlė gyventi 1913 me
tais ir gyveno iki mirties. 
Valdydamas plunksną rašė 
nemažai lietuvių spaudoje ir 
buvo nuolatinis Dirvos ko
respondentas, bei rėmėjas. 
Jis buvo plačiai žinomas, 
kaip mielas tautietis.

Su Velioniu atsisveikinti 
laidotuvių namuose buvo 
atsilankę daug vietinių lie

tuvių bei draugų amerikie
čių. Jo karstas gausiai buvo 
vainikais ir gėlėmis apsta
tytas. Gedulingos pamaldos 
įvyko šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje rugsė
jo 18 d., 10 vai., kurias au
kojo kun. Vaclovas Katars- 
kis, savo pamoksle iškėlęs 
velionies tautinius gyveni
mo bruožus bei dosnią pa
galbos ranką. Po gedulingų 
pamaldų automobilių vilks
tinė palydėjo mirusį į amži
no poilsio vietą, kur greta 
savo žmonos buvo palaido
tas — Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko liūdinčius 
2 sūnus, 2 dukteris, pusbro
lį ir okupuotoje Lietuvoje 
seserį su šeimomis.

Tebūna lengva Tau ši 
Amerikos žemė. Ilsėkis ra
mybėje. (j)

Zuperio/ Žavina/
■and lcan association

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama frYzfo — 7lz2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 Eąst 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradieni, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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centro didžiojoje salėje, be
rods, jau nebegalima gauti. 
Yra dar tik pavienių vietų. 
Išleistuves rengia LB Gage 
Parko apyl. valdyba. Stu
dentas Raimondas Lapas, 
daug talkininkaujantis Mu
zikologijos archyvui, taip 
pat kartais parašąs ir Dir
vai, metams išvyko į Fribur
go universitetą Šveicarijoje 
gilinti studijų. Žurnalistikos 
vadovas, kelių šimtų pusla
pių knyga jauniesiems spau
dos darbuotojams, leidžia
ma LŽS cv, jau yra su
rinkta ir dabar taisomos ko
rektūros.
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

UMkS MITtMIS

AMERIKOS LIETUVIŲ AŠTUNTOJO KONGRESO 
PROGRAMA

šeštadienį, 1974 m. rugsėjo mėn. 28 d.
I. 8: 30 ligi 10 vai. ryto Kongreso atstovų ir 

svečių registracija (Pick Congress viešbučio 
Windsor Room).

II. 10 vai. iškilmingas Kongreso atidarymas:
1. a) Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkas,

Juozas Beliūnas.
b) Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas,

dr. Kazys Bobelis.
2. Invokacija; Prelatas Jonas Baltusevičius.
3. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
4. Prezidiumo ir komisijų sudarymas.
5. Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininko 5 metų 

veiklos pranešimas.
6. Paklausimai ir atsakymai dėl pranešimo.

PIETŲ PERTRAUKA 1-2 V AL.
7. Paskaitos: 2 vai. p. p. (Windsor Room)

a) Dr. Bronis Kasias, ''žmogaus teisės Sovietų 
Sąjungoje”.

b) Prof. Cherif Bassiouni, "Lietuvos apšispren- 
dimo laisvė tarptautinės teisės požiūriu”.

c) Inž. Antanas Rudis, "Amerikos Lietuvių Tary
bos darbų apžvalga”.

8. Paklausimai dėl paskaitų.

PERTRAUKA 5-7 V AL.

7-8 vai. kongreso banketo kokteiliai
7 vai. banketo pradžia (Great Hali).

BANKETO PROGAMA
1. Atidaromasis žodis — pirmininkė Ona Gradins- 

kienė.
2. Dr. Kazio Bobelio, Amerikos Lietuvos Tarybos 

pirmininko žodis.
3. Rūtos Lee Kilmonytės, kino žvaigždės, banketo 

programos vadovės, pakvietimas.
4. Meninė dalis — dainuoja solistė Audronė Simo

naitytė, solistas Algirdas Brazis, akomponuoja 
muz. Aldona Brazis.

5. Vyskupo Vincento Brizgio invokacija.
6. Kongresmanas Edward Derwinski, sveikinimas.
7. Murray Seeger, Los Angeles Times atstovo, 

pristatymas.
8. Kongresmanas Robert Hanrahan, sveikinimas.
9. Kongresmanas Frank Annunzio, sveikinimas.

10. Senatorius Roman Hyuska (R. Neb.) pagrindinis 
kalbėtojas.

11. Kun. Ansas Trakis, palaiminimas.
Šokiai — groja Ąžuolo Stelmoko orkestras.

Sekmadienį, 1974 m. rugsėjo 29 d.-
1. Pamaldos: 9:30 Šv. Petro bažnyčioje,

110 West Madison Street.
Koncelebruotos mišios;

Pagrindinis mišių aukotojas Europos Lietuvių 
vyskupas, Antanas Deksnys. Kartu su juo kon- 
celebruoja vysk. Vincentas Brizgys, kun. Kęs
tutis Trimakas ir kun. Vytautas Bagdanavičius. 
Kun. Stasys Neimanas, Lietuvių Evangelikų Re
formatų Bažnyčios Generalinis Superintendentas 
sukalbės užbaigos maldą po mišių kongreso pa
maldose. k
Pamokslą anglų ir lietuvių kalba sako prel. 
Jonas Balkūnas.
Per mišias gieda Dainavos ansamblis, diriguoja 
muz. Audronė Simonaitytė. Vargonais groja 
muz. Mary Mondeikaitė-Kutz.

KONGRESO TĄSA 1 VAL. (GOLD ROOM)
2. Paskaita: Jūratė Jasaitytė, "Jaunosios kartos lie

tuvių vaidmuo Lietuvos laisvinime”.
3. Paklausimai dėl paskaitos.
4. Kongreso išvados, kun. dr. Juozas Prunskis.
5. Kongreso nutarimai.
6. Kongreso uždarymas, Amerikos Lietuvių Tarybos 

garbės pirmininkas, Leonardas šimutis.

PARENGIMAS 
"EGLUTEI” PAREMTI
Chicagos seselių rėmėjai, 

suprasdami spaudos svarbą, 
ėmėsi iniciatyvos ir vėl su
organizavo tradicinę madų 
parodą ir pelną skirs vaikų 
laikraštėliui "Eglutei”. Ma
dų paroda bus spalio 5 ir 6 
d.d. Jaunimo Centre, šieme- 
tinėj parodoj bus kiekvienai 
kas pasižiūrėti ii- pasigėrė
ti, nuo mažiausio "Eglutės” 
skaitytojo iki vyresnio am
žiaus senelės. Specialius va
karinius rūbus kuria talen
tinga profesionalė rūbų pro
jektuotoja Monika Krip- 
kauskienė. Josios fantazijai 
nėra ribų. Parodos komenta
torė bus humoru pasižymė
jusi ir visų mėgiama akto

rė Julija Cijūnėlienė, o vis
ką skoningai dekoruos Ona 
Gradinskienė.

Visi kviečiami ta pačia 
proga aplankyti gintaro dir
binių parodą, kuri bus ati
daryta tik dvi dienas, spa
lio 5 ir 6 d.d. (mr)

• Dail. Natalijos Jasiuky- 
naitės portretų paroda ati
daroma š. m. spalio 14 d. iki 
28 d. The Pen and Brush 
galerijoje New Yorke, 16 E 
lOth St. Priėmimas su šam
panu įvyks sekmadienį, spa
lio 20 d. nuo 2 iki 5 v. p. p.,

• J. Tamošiūnas, gyv. De
troite, Dirvai paremti prie 
prenumeratos pridėjo 10 
dol. Ačiū.

• Petras H. Berzanskis 
baigė Brie McMahon gimna
ziją su aukštais pažymėji
mais ir dabar studijuoja ci
vilinę inžineriją Georgia’s 
Institute of Technology So- 
phomore, kur gavo High 
Honors ir įrašytas į Dean’s 
List. Jis yra sūnus Juozo ir 
Rūtos Berzanskių, kilusių iš 
Rubulių km., Kretingos apy
linkės.

• Studentų Ateitininkų 
stovykloje, Big Prairie, 
Ohio, buvo 77 stovyklavu
sių studentų pasirašyta pe
ticija Australijos vyriausy
bės pirmininkui, kad būtų 
atšauktas nutarimas pripa
žinti Pabaltijo inkorporavi
mą j Sovietų Sąjungą.

• LITUANISTIKOS INS
TITUTO penktasis suvažia
vimas įvyks Clevelande 1975 
m. gegužės 16-18 dienomis. 
Instituto nariai, norintieji 
skaityti paskaitas ar moksli
nius pranešimus, kviečiami 
susisiekti su savo skyrių ve
dėjais iki spalio 30 dienos. 
Siūlant temą reikia jątrum 
pai charakterizuoti. Vienam 
prelegentui skiriama 3o-40 
minučių, kartu su diskusijo
mis.

Mokslinės programos ko
ordinatorius yra Lit. Insti
tuto pirmininkas dr. J. Gim
butas, 119 Woodside Lane, 
Arlington, Ma 02174. Orga
nizacinį komitetą Clevelan
de sudarė Lietuvių Bendruo
menės apygardos pirminin
kas Kazys Žiedonis, 2938 
Rockefeller Rd., Willoughby 
Hills, Ohio 44092.

Ona Gradinskienė ir Marija 
Reinienė, kurios rūpinasi 
Lietuviu Kongreso banketo 
pasisekimu.

• Ona Gradinskienė — 
ALTo kongreso banketo ve
dėja ir jos talkininkė Mari
ja Remienė. Banketas įvyks 
rugsėjo 28 d. 7 vai. vak. 
Pick Congress viešbutyje, 
Chicagoje. Bilietus galima 
įsigyti tel. FR 6-1998. Ban
ketą praves aktorė Rūta 
Lee-Kilmonytė. kuri spe
cialiai atvyksta iš Los An
geles. Kartu su ja atvyksta 
jos mama ir abi dalyvaus 
kongrese.

PAGERBS BR. RAILĄ

Palmių pavėsyje rymo
damas Bronys Raila užver
čia savo penkiasdešimties 
metų spaudos darbo sukak
tį. Graži ir reikšminga tai 
sukaktis.

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro valdyba spa
lio mėn. 4 d. Lietuvių tauti
niuose namuose Chicagoje 
ruošia Bropiui Railai pa-

• ČIURLIONIO galerijoje 
rugsėjo 20 d. atidaryta vie
nos pačių jauniausių lietuvių 
dailininkių -- Danguolės 
Stončiūtės meno kūrinių pa
roda. Dar prieš parodos ati
darymą buvo progos susitik
ti su jaunąja dailininke ir 
plačiau pasikalbėti. Danguo
lė yra gimusi Chicagoje. 
Vos būdama septynerių me
tu. neteko tėvelio inž. P. 
Stončiaus. Liko trys našlai
čiai: dvi dukros ir sūnus 
motinos I. StonČienės, da
bartinės LB Gage Parko 
apylinkės pirmininkės, glo
boje. Našlė I. Stončienė sa
vąjį atžalyną ne tik kad gra
žiai užaugino, išmokslino, 
bet įjungė ir į lietuvišką veik 
lą. Pvz. Danguolė baigė litu
anistinę mokyklą, Pedagogi
nį Lituanistikos Institutą ir 
labai anksti pradėjo lankyti 
69-tosios gatvės buvusią me
no studiją, nes pašaukimą 
menui juto jau vaikystėje. 
Pagrindines meno studijas 
išėjo Mundelein kolegijoje, į 
ją įstojusi 1970 m. ir praėju
sį pavasarį kolegiją baigusi. 
Kolegijos baigimo proga ten 
buvo surengta jos paroda. 
Ne tik lietuviai, bet ir ame
rikiečiai parodą gausiai lan
kė ir kolegijos profesoriai 
Danguolės Stončiūtės dar
bus gerai įvertino. Tai bu
vo Danguolei didelio džiaugs 
mo šventė. Šią vasarą Dan
guolės Stončiūtės paroda 
buvo surengta Ateitininkų 
Sendraugių stovykloje Dai
navoje. Iki šiol jau padariu
si apie šimtą grafikos ir 
tapybos darbų, Danguolė 
apie dvidešimt jų spėjo par
duoti. Vienas iš pirmųjų 
dail. Danguolės Stončiūtės 
paveikslą nusipirko dr. A. 
Razma.

• KAI žiūri į dail. Danguo
lės Stončiūtės ypač grafikos 
darbus, matai nemažai lietu
vių pasakų ir tautosakos ele
mentų. Įdomu, iš kur jauno
ji dailininkė tuos elementus 
ar motyvus sėmėsi, nes ji tė
vų žemės Lietuvos niekada 
dar nėra mačiusi? Atsaky
dama į tą klausimą, Dan
guolė pabrėžė: jai daug pa
dėjo lituanistinė mokykla, 
Pedagoginis Lituanistikos in 

gerbti specialų vakarą-aka- 
demiją. Į akademiją atvyks
ta ir pats kaltininkas. Šia 
proga literatūros kritikas 
Titas Algis Antanaitis ap
tars jo nueitą kūrybos ke
lią, palies raštus ir pasku
tinįjį veikalą Paguodą. 
Aktoriai Zita Visockienė ir 
Algimantas Dikinis skaitys 
Bronio Railos kūrybą. Va
karui vadovaus Eglė Juod
valkytė. Akademijoje kalbės 
ir pats svečias Bronys Rai
la.

Po oficialiosios dalies - 
vaišės, kurių metu svečiai 
galės arčiau susipažinti su 
Broniu Raila, bei įsigyti jo 
išleistas knygas ir gauti au
tografus.

LŽS-gos Centro valdyba 
nuoširdžiai vertina savo Gar 
bės nario Bronio Railos il
gametį spaudos darbą, jo di
džiąją duoklę mūsų spaudai 
ir visuomeniniam bei kultū
riniam gyvenimui.

Chicagos lietuvių visuo
menė kviečiama akademijo
je dalyvauti

Įėjimo auka su vaišėmis 
tik 5 dol. Bilietai gaunami 
Marginiuose, Vaznelių pre
kyboje ir Paramoje.

J. Janušaitis

stitutas, o taip pat ir lietu
viškų knygų skaitymas. Jos 
motinos namuose yra nema
ža lietuviškų nygų bibliote
ka ir Danguolė jas skaitan
ti, kai tik yra laiko. Taip 
pat lietuviškų motyvų sura
dimui daug padeda lietuvių 
autorių knygų iliustravi
mas. Iki šiol dail. Danguo
lė Stončiūtė, nors dar visai 
jaunutė, jau iliustravo šias 
knygas: J. Švabaitės-Gylie- 
nės, VI. Šlaito ir Živilės 
Bilaišytės poezijos rinkinius 
ir prof. A. Maceinos ‘Didžio
jo inkvizitoriaus’ II-ją laidą. 
Prieš iliustruodama, ji tu
rėjo tuos veikalus gerai įsi
skaityti ir tai jai buvo vėl 
savotiškos lituanistikos stu
dijos. Kadangi ši apžvalga 
rašoma dar nepamačius vi
sos parodos, o tik kai ku
riuos atskirus grafikos dar
bus, norisi iškelti džiaugs
mingą faktą, kad dail. Dan
guolės Stončiūtės kūryboje 
yra daug lietuviškų motyvų 
ir ji, kaip lietuvaitė meni
ninkė, grafikoje jau turi sa
vo sakytumėm, lietuviškąjį 
veidą, kadaise, kuone į pa
saulinę plotmę iškeltą mūsų 
didžiųjų grafikų: P. Au- 
giaus, T. Valiaus, V. Petra
vičiaus ir kitų. Pirmąją dail. 
Danguolės Stončiūtės paro
dą Čiurlionio galerijoje ren
gia lietuvių dailininkų gru
pė ‘Dailė’.

Dail. Danguolė Stončiūtė

• LIETUVOS Katalikų 
Bažnyčios Kronikos prista
tymas įvyko sekmadienį, 
rugsėjo 15 d. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Nors 
pristatyme dalyvavo du vys
kupai (Europos lietuvių vys
kupas A. Deksnys ir vysk. 

V. Brizgys), taip pat prel. J. 
Balkūnas ir eilė kitų dvasiš
kių, bet žmonių minios į 
šventę nesuplaukė. Jų galė
jo būti 150-200. Draugo re
daktorius Br. Kviklys-savo 
išsamioje paskaitoje pakri
tikavo ir Vatikaną, kad jis, 
“neina su persekiojama tau
ta”, jos reikiamai nepare
mia kovoje už būvį ir išsilai
kymą, taip pat pastebėjo, 
kad ir Amerikos Balsas ig
noruoja ‘Kroniką’, nedrįsda
mas pranešti tautai namuo
se, kad septyni ‘Kronikos’ 
numeriai yra išleisti vieno
je knygoje, kad laisvieji 
lietuviai tą knygą labai gau
do ir skaito tikruosius fak
tus apie Lietuvos vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų perse
kiojimus bei skaudžius išgy
venimus. Vysk. V. Brizgys 
salėje riet viešai iškėlė ži
nią, kad JAV episkopatas 
nutraukė paramį Lietuvių 
Religinei Šalpai ir kad §i- 
ta svarbi įstaiga turės jau 
išsilaikyti tik iš lietuvių au
kų. Įdomu, dėl kurių priežas
čių turtingas JAV episko
patas nutraukė paramą Lie
tuvių Religinei Šalpai, kuri 
tiek daug rėmė persekioja
mas Lietuvos bažnyčias?

• AMERIKOS Lietuvių 
kongreso bankete rugsėjo 
28 d. Pick-Congress viešbu
tyje laukiama net-880 daly
vių, nes tiek salėje yra vie
tų. Banketo vyriausia šei
mininkė bus Ona Gradins
kienė. Rašyt. Vytautas Alan 
tas su žmona į Chicagą at
vyksta spalio 4 d. Tos die
nos vakare jis dalyvaus Br. 
Railos kūrybos šventėje Tau 
tiniuose namuose, rengia
moje LŽS cv. Sekmadienį, 
sausio 6 d. pasakys pagrin
dinę kalbą Prez. A. Smeto
nos minėjime Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Ta proga 
rašyt. Vyt. Alantas susi
tiks su Dainavos ansamblio 
valdyba. Dainavos ansamb
lio veiklos 30 m. sukakčiai 
atžymėti yra numatyta nau
ja lietuviška operetė. Ope
retei libretą parašyti kaip 
tik pakviestas rašyt. Vyt. 
Alantas, žinomas mūsų dra
maturgas, Lietuvoje kurį 
laiką buvęs teatro direkto
rius. Atskirų stalų į kun. G. 
Kijausko išleistuvių vakarą 
rugsėjo 27 d. Jaunimo 

(Nukelta į 7 psl.)
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