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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PABALTIECIU 
KOMITETAS 
POSĖDŽIAVO
Washingtone vasario 18 d. 

įvyko Bendrojo Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto posė
dis. Šis komitetas veikia 
nuo 1961 m. ir jis sudarytas 
iš Amerikos lietuvių, latvių 
ir estų centrinių tarybų at
stovų. Komiteto pirmininką 
paskiria kiekviena tautybė 
vieneriems metams rotacine 
tvarka. Praeitais metais 
šiam komitetui teko pirmi
ninkauti lietuviams ir jo pir
mininku, Altos valdybos pa
vestas, buvo dr. Jonas Ge
nys.

Bendrasis Amerikos Pa- 
battiečių Komitetas buvo 
ypačiai suaktyvinęs savo 
veiklą praeitais metais, kai 
komiteto viešųjų ryšių direk 
toriumi buvo pakviestas lie
tuviams gerai žinomas, pla
čios politinės veiklos vyras 
Edvardas Šumanas. Komite
to egzekutyvas, sudarytas 
iš Washingtone gyvenančių 
pabaltiečių atstovų, turėjo 
savo posėdžius kas savai
tę.

Į šį metini komiteto po
sėdį vasario 18 d. buvo su
važiavę Amerikos pabaltie
čių tarnybų pirmininkai su 
bent trimis ar keturiais ki
tais atstovais. Jame dalyva
vo Amerikos Latvių Tary
bos pirmininkas dr. Ilgvars 
Spilners, Amerikos Estų Ta
rybos pirmininkas Ilmar 
Pleer, o negalėjusį atvykti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininką dr. Kazį Bobelį 
pavadavo dr. Kazys Šidlaus
kas, kuriam teko šiam po
sėdžiui pirmininkauti. Posė
dyje dalyvavo ir šio komi
teto ilgamečiai veteranai: 
Latvis Gunars Meierovics 
ir estai Heikki Leesment 
bei Buschman. Iš lietuvių 
dar posėdyje dalyvavo Al
tos valdybos vicepirminin
kas Teodoras Blinstrubas, 
dr. Jonas Genys ir Edvar
das Šumanas su ponia.

Šiam metiniam posėdžiui 
buvo paisūlyta labai plati 
darbotvarkė su tarybų pir
mininkų įvadiniais žodžiais, 
veiklos apyskaitomis ir dis
kusijomis dėl pačių svar
biausių šiuo metu komiteto 
rūpestingai vykdomų darbų, 
būtent, dėl komiteto JAV 
Kongrese propaguojamų re
zoliucijų Baltijos valstybių 
užgrobimo nepripažinimo 
reikalu ir dėl Liberty radijo 
baltų kalbomis transliacijų 
iš Muencheno.

Be to įvyko diskusijos 
emigracijos, politinių kalinių 
laisvinimo ir paties komite
to geresnių ryšių su savo 
centrinėmis organizacijomis 
klausimais.

Visų trijų tautinių tary
bų atstovai pareiškė pasiten 
kinimą dėl ryšių direkto
riaus Edvardo Šumano veik
los ir pageidavo, kad jis tose 
pareigose pasiliktu ilgesnį 
laiką.

Posėdžio pabaigoje bu
vo diskutuojamas tolimesnis 
Bendrojo Amerikos Pabal
tiečių Komiteto veiklos fi
nansavimas ir padarytas 
ateinančių metų biudžeto 
pasiūlymas, kurį turi tvir
tinti centrinės organizacijos.

Sekantiems metams komi
tetui pirmininką turi duoti 
estų grupė, todėl baigiantis 
posėdžiui dr. K. Šidlaus
kas posėdžio pirmininkavi
mą perdavė Amerikos Es
tų Tarybos pirmininkui II- 
mar Pleer, kuris taręs užda
romąjį žodį, pranešė, kad 
nuolatini pirmininką kitiems 
metams dar turi paskirti 
estų taryba. ALT Inf.

Lietuvos Generalinio Konsulo, VLIKo ir Lietuvos laisvės komiteto Vasario 
16-sios priėmime Camegie Endoioment New Yorke dalyvavo apie pusantro 
šimto svečių, kurių tarpe buvo Lietuvai draugingų valstybių konsulai, New 
Yorko miesto ir valstijos valdžios atstovai, kaimyninių valstybių egzilinių or
ganizacijų vadovai ir lietuvių visuomenės bei jaunimo organizacijų atstovai. 
Nuotraukoje priėmime dalyvavę svetimų valstybių konsulai. Iš kairės: Estijos At
stovas ir Gen. Konsulas E. Jaakson, Babados Gen. Kons. G.C. Springer, Pana
mos Gen. Kons. Ambasadorius J.A. Stagg, Haiti Gen. Kons. W. Florestal, Urug
vajaus Gen. Kons. H. Goyen-Alver, Lietuvos Gen. Kons. A. Simutis, Kinijos Gen. 
Kons. Ambasadorius K.C. Shah, Estijos Konsulas A. Linkhorst. Binkins nuotr.

ŽINGINĖ Į TAIKĄ
Kissingerio politika Artimuose Rytuose

Turint galvoje, kad dar 
prieš kelis metus taika Ar
timuosiuose Rytuose atrodė 
visai neįmanoma, nūdienė 
būklė duoda nemažo kredi
to Valstybės Sekretoriaus 
Kissingerio politikai. Kaip 
daugelis stebuklingų dalykų 
ji yra visai paprasta: jei tai
ka neįmanoma, reikia iš
vengti karo. Jei to negalima 
pasiekti iš karto, reikia prie 
užsibrėžto tikslo artėti žings 
nis po žingsnio. Atrodo, kad 
paskutinė Kissingerio vieš
nagė Artimuosiuose Rytuo
se, jei pati ir nebuvo naujas 
žingsnis, tai bent paruošė 
jam dirvą.

Žinginė į taiką yra susto
jusi, nes Egiptas pageidau
ja naujo Izraelio pasitrau
kimo iš Sinajaus, bet mai
nais nenori duoti užtikrini
mo, kad ateityje nesigriebs 
karo veiksmų prieš Izraelį. 
Bet kam Izraeliui pasitrauk
ti iš patogių pozicijų, jei ka
ras ateityje neišvengiamas?

Padėtį dar komplikuoja 
faktas, kad Egiptas negali 
užtikrinti taiką Izraeliui, 
neišduodamas bendrų arabų 
interesų, nes tuo atveju 
paliktų Izraelio valdyme ki
tas jo oupuotas sritis. Egip
tas to negali daryti, nes pri
klauso nuo naftos turinčių 
arabų valstybių paramos. 
Tiesa, jei naujas Izraelio 
pasitraukimas Egiptui ati
duotų dabar izraelitų val
domos naftos šaltinius, tai, 
plūs Suezo kanalo atidary
mas laivininkystei, Egiptui 
duotų apie 800 milijonų do
lerių papildomų pajamų į 
metus, kas eventualiai jį pa
darytų mažiau priklausomu 
nuo kitų arabų valstybių pa
galbos negu dabar.

Iš kitos pusės, Egipto 
prezidentas Sadat turi ir 
vieną argumentą prieš savo 
rėmėjus: kol kas jis ir norė
damas negalėtų kariauti su 
Izraeliu, nes Sovietų Sąjun
ga nedavė jam tam reika
lingų ginklų. O toji jų ne
duoda, nes Sadatas kartu su 
tais ginklais nenori įsileisti 
sovietų ‘patarėjų’, kuriuos 
sykį išvarė. Dėl to Brež
nevas atšaukė savo vizitą į 
Egiptą.

Tokioje situacijoje Mask
va nutarė griebtis naujos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
iniciatyvos, skirtos visai su
stabdyti Kissingerio žingi^ 
nę. Ji atnaujino ginklų tie
kimą Egiptui, pradėdama be 
sąlygų siųsti MIG-23 lėktu
vus. Tie esą lygūs ar net ge
resni už Izraelio turimus 
amerikiečių ‘phantomus’ -- F 
4. Tokiais MIG-23 lėktuvais 
jau yra apginkluotos sovie
tams draugiškesnės arabų 
valstybės Sirija ir Irakas. 
Apginklavus jais dar ir 
Egiptą, Izraelis, kad išlai
kius savo aviacijos prana
šumą, turėtų gauti didesnius 
kiekius naujų amerikiečių 
lėktuvų F-15. Kartu Mask
va pakartotinai pasiūlė tuo
jau sušaukti Ženevoje kon
ferenciją, kurioje dalyvau
tų visi taika Artimuosiuose 
Rytuose suinteresuoti. Wa- 
shingtonas iš principo tokiai 
konferencijai neprieštarau
ja, tačiau prieš jai susiren
kant norėtų padėti jai 
pagrindus Kissingerio tarpi
ninkavimu, kas, žinoma, iš
skiria sovietus iš tiesiogi
nių derybų ir gręsia juos 
pastatyti prieš įvykusį fak
tą.

Taip padėčiai susiklosčius, 
Kissingeris yra priverstas 
savo žinginę paskubinti. Bet 
kaip? Neatrodo, kad jis bū
tų radęs naują formulę. Vie
na išeitis būtų tokia: Sada- 

Grupė dalyvių Lietuvos gen. konsulo, VLIKo ir LLK suruoštame Vasario 
lb minėjime I\ieiv I orke Gamegie Endoioment salėje. L. Tamošaičio nuotrauka

tui negalint duoti taikos 
užtikrinimą Izraeliui, pasta
rojo baimę dėl ateitis galė
tu, sumažinti pačios JAV, su
darydamos su Izraeliu apsi
gynimo sutartį ar duodamos 
kokią kitą garantiją. Tei
giama, kad su tokia išeitimi 
sutiktų ir Sadatas. Forma
lios sąjungos su JAV ar jų 
garantijos tačiau prisibijo 
patys izraelitai. Tiesą sa
kant, tokių sutarčių istorija 
nelabai padrąsina. Be to, dar 
niekas nėra visai tikras dėl 
pačių amerikiečių daugumos 
nusistatymo tuo reikalu.

ALT DELEGACIJA 
VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE

Altos atstovai: dr. K. Šid
lauskas, T. Blinstrubas ir 
dr. J. Genys š. m. vasario
18 d. buvo nuvykę į Valsty
bės departamentą, kur tu
rėjo pasikalbėjimą su Rytų 
Europos ir Baltijos valsty
bių skyriaus viršininku WiL 
liam Shepard.

Altos atstovai priminė 
jau anksčiau iškeltą reikalą 
apie Liet u viii tautos atsto
vybės įvedimą į Jungtines 
Tautas ir šia kryptimi daro
mas pastangas. Po to, kai 
šis tarptautinis forumas 
priėmė Palestiniečiu Lais-

Portugalija slysta 
komunnistų orbiton

BRONIUS AUŠROTAS
Dar prieš metus laiko re

tas būtų mėginęs eiti lažy
bų, kad beveik diktatūri
nė Portugalija, dešiniųjų 
konservatorių kontroliuoja
mas žvejų ir vaisių augin
tojų gražus kraštas, prisi
glaudęs Iberijos pusiasalio 
vakarinėje dalyje ir skalau- 
namas Atlanto vėsinančių 
bangų, taip greitai riedėtų 
į komunizmo mirties slėnį. 
Po 1974 m. įvykusio Caeta- 
no vyriausybės nuvertimo, 
užvirė arši pirmavimo ko
va tarp socialistų ir komu
nistų. Sprendžiant iš š.m. 
11.17 Newsweek savaitraš
čio redakcinio-vedamojo bū
tų galima teigti, kad vado
vavimą laikinai beveik lai
mėjo komunistai. Kuri parti
ja iš kokių dvidešimties, 
besirengiančių grumtis, po 
50-ties metų, laisvuose rinki
muose, nusiskins lauro vai
niką, gana sunku žinoti, 
bet tenka prileisti, kad ko
munistai, kaip geriausiai or
ganizuoti ir drausmingiau
si, tikrai surinks žymią 
balsų daugumą. Tačiau pas
kutiniais priešrinkiminiais 
mėnesiais į šią kovą dar gali 
įsikišti Fatimos Karalienė, 
ir nukreipti rinkiminę laimę, 
ne į kraštutinių komunis
tų, bet į vidurio kelio Socia
listų Partiją.

Newsweek rašo, kad “So
cialistų Partijos vadovas ir 
kartu dabartinės -vyriai sy- 
bės užs. reik, ministras Ma
rio Soares labai aktyviai 
reiškėsi rinkiminėje areno
je. Jis bučiavo kūdikius, 
sveikinosi su visais sutinka
mais asmenimis, kartu valgė 
karčią portugališką sriubą, 
žodžiu darė viską, kad tik 
pristabdytų komunizmo ban 
gą, grūmojančią nugramz
dinti kraštą beviltiškoje ko-

vinimo Organizacijos dele
gaciją.

Be to buvo diskutuojamas 
taipgi anksčiau Altos iškel
tas reikalas, kad j JAV de
legaciją Europos Saugumo 
konferencijoje būtų įjungti 
patarėjais ir Baltijos tautų 
atstovai.

šia proga buvo pasikeista 
nuomonėmis ir apie teisi-- 
nius įgaliojimus, sudarytus 
pavergtoje Lietuvoje pas 
vietinius notarus ir tokių 
įgaliojimų reikšmę Į Lietu
vos užgrobimo nepripažini
mą.

W. Shepard Altos delega
ciją priėmė maloniai, pada
rydamas naudingų sugesti
jų dėl tolimesnių ryšių. 

munizmo bedugnėje. Su sa
vo bendradarbių pagalba, 
M. Soares paleido girdą, 
kad “Sov. S-ga skubotai pa
reikalavusi, kad Portugalija 
leistų įplaukti į savo uos
tus Sovietų laivus”.

Pagal šią, atseit išgalvotą 
istoriją. Kremlius reikalau
ja, kad SSSR Atlanto Žūk
lės laivynui būtų leista 
įplaukti į Portugalijos uos
tus, ‘degalų ir vandens pa
sipildyti”. Žinoma, NATO 
karo laivyno žinovai jau se
niai pagrįstai įtaria, kad 
dauguma šių ‘žvejybos lai
vų’ yra ne kas kita kaip 
elektroniški šnipinėjimo liz
dai, tarnaujantieji SSSR ag
resijos tikslams. Būk tai, ši 
žinia, apie SSSR reikalavi
mus buvusi tyčia mesta vi
suomenės nuomonei nrieŠ 
komunistus nuteikti. Vienas 
vakarų diplomatas taip pa
reiškė, “girdi pats faktas, 
jog sovietai galį tokių leng
vatų iš portugalų pareika
lauti, parodo, kad Vakarų 
saugumas, dabar kaip tik 
telkiasi mažoje Porgugali- 
joje".

Newsweek savaitraštis 
puoselėdamas prielaidas 
apie komunistų galimybes 
laimėti š.m. balandžio rin
kimus į konstitucinį seimą, 
taip rašo: “Sunku būtų pa
tikėti, kad komunistai, nau
dodamiesi rinkiminiu lape
liu, šiandien laimėtų Portu
galijoje. Pagal surinktus be
šališkus duomenis, komunis
tai gali surinkti daugiau
sia 15% visų balsų. Mat, po 
taip vadinamos ‘Gėlių Revo
liucijos’, jaunieji karininkai 
vis dar tiki į jiems pavestą 
uždavinį ir jų tautiečiams 
duotą pažadą, kad “jie ves 
Portugaliją demokratišku 
keliu”. .

Yra žinoma, kad nuosai
kių pažiūrų aukštieji kari
ninkai taip pat remia socia
listą Soares ir jo vedamą 
politišką kovą prieš komu
nistus. Tikima, kad pasta
rosiomis dienomis Soares 
bus laimėjęs žymių ‘politiš
kų kautynių’ ir gerokai ap- 
kūlęs komunistus.

Galvojama, kad komunis
tai dėjo daug pastangų, 
jog rinkimai į konstitucinį 
seimą būtų nukelti vėles
nei datai: KP dar nesijau
čia tvirta šiuos rinkimus 
laimėti. Tačiau vyriausybė 
nenusileidusi ir rinkimai 
įvyks po metų, po Caetano 
valdžios pašalinimo. Esama 
kai kurių ženklų, kad Soares 
taip pat laimėjęs ir spau
dos fronte: mat, kai kurie 
komunistams atsidavę laik
raščiai dabar retkarčiais tal
pina prieškomunistinius 
straipsnius. Tačiau beveik 
visos Profesinės S-gos yra 
patekusios į komunistų va
dovų rankas. Tiesa, naujai 
išleistas įstatymas leidžia 
S-gų nariams rinktis savo 
vadus slaptu balsavimu.

Tikima, kad pastarieji, 
nors ir ne per žymūs Soares 
laimėjimai, įtikino JAV val
džią, kad į Mario Soares 
tenka sudėti visas likusias 
viltis.

• Mirė Justinas Mackevi
čius Chicagoje vasario 18 <1., 
Standard Fvdcral taupymo 
bendrovės steigėjas ir ilga
metis jos pirmininkas. Bu
vo gimęs 1888 m. Šilalėje. Į 
JAV atvyko 1905 m. Akty
viai dalyvavo lietuviškoje 
veikioje, rėmė kultūrinį 
darbą.
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LAIDOTUVĖS SOVIETINIU STILIUMI Ar aš Tau, sese, nesakiau?

Į okupuotą Lietuvą sovie
tai įnešė savo visuotinio 
tvarkymosi chaosą. Pažvel
kime į paskutinę žmogaus 
kelionę, į laidotuvių pro
cedūrą. Prisimename laisvo
sios Lietuvos laidotuvių rim
tį, darną ir organizuotumą. 
Kaip dabar? Ryškų atsaky
mą pateikia nusiminimo ok
tavoje pragydęs Rimantas 
Cemnolonskis, Švyturio 
bendradarbis.

Žurnalo dvidešimt trečia
me numeryje R. Cemnolons
kis plačiai aprašo sovietinių 
laidotuvių bėdas, nesekmes 
ir... komizmą. Mat, stengda
miesi išstumti iš praktikos 
bet kurią religinę žymę iš 
paskutiniosios žmogaus ke
lionės į kapus, Kompartijos 
agitacinis skyrius kuria nau
jus laidotuvių kodus ir nau
jas sovietinių laidotuvių for
mas. 1969 metais Minties 
leidykla išleido knygelę ‘Ci
vilinės apeigos’. Tai turėjo 
būti vestuvių, vardynų ir 
laidotuvių vadovėlis-apeigy- 
nas. Žmonės sutiko tą ‘Min
ties išleistą makulatūrą su 
juokais. Greta visokių agi
tacinių niekų per svarbiau
sias žmogaus gyvenime apei 
gas, knygelė siūlė netgi 
laidotuvinių vainikų kaspinų 
įrašų pavyzdžius. Jie buvo 
tokie: “Tu gyvenimu džiaug
tis mokėjai, bet mirties nu
galėt negalėjai”, arba “Mir
tis neklausia, ar gali; pasi
šaukia, ir išeini”, “Tu išėjai, 
sakei -- sugrįši, bet kelią pa
stojo mirtis”. Rašytojai dar 
siūlė ir partiniai - ‘kryp
tingus’ įrašus.

Laidotuvėmis rūpinasi 
LTSR buitinio gyventojų 
aptarnavimo ministerija. 
Kai kur laidojama iš lavo
ninių. Kai kur yra laidoji
mo įstaigos. Yra tolimas pa
našumas į amerikinę laidoji
mo sistemą. Tačiau viskas ir 
baigiama tuo tolimu pana
šumu. R. Cemnolonskis ap
maudžiai prisimena garsųjį 
Petro Cvirkos plagiatą iš 
Margerio rankraščio, roma
ną ‘Frank Kruk’. Nors ir ka
rikatūriškas tas Frank 
Kruko laidotuvių biuras, at
sidusta Švyturio korespon
dentas, ten buvo tvarka, vi
si patarnavimai sujungti vie
noje vietoje. Sovietinės lai
dotuvių įstaigos dar nesu
silaukė Frank Kruko inicia
tyvos, sumanumo. Daug vi
sokių bimbinės bei jokubki- 
nės karalijos amerikonų lan
ko ok. Lietuvą, o vis ne
atvyksta su jais naujas 
Frank Kruk, kuris pamoky
tų “buitinio aptarnavimo mi
nisteriją”, kaip nuvežti į 
kapus mirusį pilietį.

Ant popierio viskas gra
žu. Paruošti velionies pa- 

PADĖKIME TIKINTIESIEMS 
LIETUVOJE

KIEKVIENAM LIETUVIUI GAVĖNOS LAIKE 

dera paklausti save, ar esu lojalus 
LIETUVOS KATALIKŲ REIKALAMS.

Jiems reikalinga mūsų kiekvieno pagalba. Atli
kime šią pareigą kiekvienas savo auka per Lietuvių 
Katalikų Religinę šalpą.

Savo aukas siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC 
RELIGIOUS AID,

64-09 56 Road, 
Maspeth, N. Y. 11378

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

» LKRš Valdyba 
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Siunčiu savo auką
Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti $............

Parašas ............................................................................................. Atsakymas gaunamas spe
cifiniai sovietinis: gamykla

Adresas ....................... smarkiai įsitraukė į ‘socia
listinį lenktyniavimą’. Dar

šarvojimo eskizai, yra į mag
netofoną įrašyti muzikiniai 
dalykai, įkapių sugestijos. 
Speciali įstaiga, kuri turi 
mylios ilgumo pavadinimą, 
“Sąjunginio techninės este
tikos mokslinio tyrimo insti
tuto Vilniaus filialo meni
nio konstravimo skyrius” (ir 
atsimink, pilieti, tokį pavadi
nimą!) vis išleidžia laidotu
vių ‘estetinio apipavidalini
mo’ brošiūrėles. Tačiau, 
skundžiasi R. Cemnolonskis, 
“Niekas nesirūpina realizuo
ti gerų sumanymų”. Žmonės 
neturi nė užjuojautos kor
telių. Nėra ‘autokatafalkų’ 
karstą į kapus nuvežti. Gi, 
kur yra ‘auto-katafalkas’, 
nėra motorvežimių vežti 
paskui katafalką palydovus. 
Negi jie gali bėgti paskui 
motoru varomą sunkvežimį, 
vežantį karstą!

Viena iš skaudžiausių pro
blemų... nabašninko nusku- 
timas, jo barzdos, ūsų, plau
kų sutvarkymas. Gerai, jei
gu prieš mirdamas sumanus 
nabašninkas ima ir nusi
skuta. tuo jis sutaupo savo 
šeimai daugokai rublių. Lai
dojimo įstaiga neturi kirpė
jo. Tokiu atveju tenka ieš
koti... ‘privatininko’. Šis, an- 
tisocialiai uždarbiaudamas, 
užprašo žvėrišką atlyginimą 
už nabašninko veido sutvar
kymą. Kaip atsimename, 
Frank Krukui nebuvo pro
blemų su nabašninko barz
da ir ūsais. “Buitinio gyven
tojų aptarnavimo ministeri
ja”, rašo Švyturio bendra
darbis, per tris tarybinio gy
venimo dekadas neparūpino 
mirusiems vadinamos ‘lavo
no kosmetikos’. Ši sritis per
leista ‘privatininkams’. Gal 
būt, mums tenka spėti, tatai 
dėl to, kad sovietinė valdžia 
nepripažįsta Švento Petro 
rolės aname pasaulyje ir 
paleidžia į ten savo piliečius 
nenuskustus, nesušukuotus. 
Jeigu Švento Petro nesą,

GAMYBA IR BROKAS
Sovietinėje gamybinėje 

praktikoje nuolatos skamba 
‘broko’ žodis. Brokas yra ga
minys, pareikalavęs medžia
gos ir darbo valandų, bet ne
tikęs naudojimui, išmesti- 
nas, nešąs didelius nuosto
lius broką gaminančiai įmo
nei. Penkmetį baigiant so
vietai apsižiūrėjo, kad bro
kas ima nuslopinti visokių 
‘socialistinių lenktyniavi
mų’ maršus. Tiesa nr. 29, va
sario 4 d. pasirodė su daug 
sakančiu vedamuoju: ‘Pro
dukcijos kokybei gerinti’.

-- Jeigu viena gamykla

ST. PERMINĄS
nėra prieš ką ir nabašnin- 
kus gražinti...

Neturi patrauklumo ir lai
dojimo įstaigos. Štai, rašo 
korespondentas: “Į Vilniaus
M. Melninkaitės gatvėje įsi
kūrusią atsisveikinimo su 
mirusiais buveinę kasdien 
ateina žmonių, norinčių pa
šarvoti mirusius, tačiau pa
matę patalpas, numoja ran
ka ir daugiau nebegrįžta...”

Jeigu tokia ‘laidojimo bu
veinė’ krašto sostinėje, ko
kios tos ‘buveinės’ provinci
joje, kur dažnokai melžėjos 
braido mėšlinoje, iki padal- 
kų aukščio, buizoje? Apie 
tai kalba ir Švyturio bendra
darbis: “Žiemą prie šarvo
jimo patalpų apskritai sun
ku privažiuoti, o vasarą 
aplink jas veši dilgelės. 
Viduj tik nedidelis šarvoji
mo kambarėlis. Nėra rūbi
nės, kitų patogumų. Varna, 
lėšomis apaugusi ir Molėtų’ 
rajono buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato šar
vojimo patalpų aplinka. Žvel 
gi į jas, o į galvą smel
kiasi įkyri mintis: Jei žino
čiau, kad mano dienos 
suskaičiuotos, prašyčiau ar
timųjų išgelbėti mane nuo 
tokio paskutinio atsisveiki
nimo...”

Daug yra komizmo sovie
tinėse laidotuvėse. Pav. lai
dojant sovietinį deputatą 
bemaž būtina orkestro pa
lyda. Reikia sugrajyti sovi- 
tinių melodijų, internacio
nalą. Anykščių apylinkėje 
mirė didelis režimo šulas, 
deputatas J. Banys. Bet vie
tos ‘dūdoriai’ užlupo už dū
davimą du šimtu rublių, ir 
nė krust! Mat ‘dūdoriai’, 
kar ir kolūkyje, tvarkėsi 
‘privatininkiškai’.

Atrodo -- sovietinių, su- 
valtybintų, laidotuvių orga
nizacija iki tol neišsimuš iš 
akligatvio ir chaoso, kol ne- 
parsikvies iš Amerikos ge^o 
graboriaus, sumanaus Fran
ko Kruko.

pagamino 400 objektų, o kita 
gamykla pagamino 600 ob
jektų, -- klausia sumanus ir 
gerai aritmetiką žinąs Tie
sos korespondentas, -- kiek 
objektų pagaminta? 1000! 
Ne taip, iš tūkstančio reikia 
atimti broką ir objektų bus 
mažiau.

Tačiau sąmatose, apyskai
tose, sąvaduose kaip tiktai 
ir operuojama tuo fiktyvi- 
niu būkstančiu, broko iš 
tūkstančio neišmetus! Tai 
yra būdingas sovietinio biu
rokratizmo ir nerealių iliuzi
jų vaizdas. Gamybos bro
kas laikomas, planui įvykdy
ti, visai ne broku, bet gami
niu. Tol, aišku, kol tas 
brokas pasieks vartotoją.

Kaip pavyzdinga įmonė, 
kovojanti su broku ir brok
dariais, pristatoma Vilniaus 
radijo komponentų gamyk
la. Šioje gamykloje gami
nio etapai stebimi nuo kons
truktoriaus brėžinio ir gata
vos produkcijos sandėlio. 
Kaip didelį gamybinį atradi
mą, korespondentas nurodo 
naują gamyklos politiką. Pir 
miau, broką suradę, išmes
davo jį ir tiek! Dabar gi, 
broką suradę, pradeda nag
rinėti broko atsiradimo vie
tą, ieškoti brokdario, aiš
kinti broko priežastį.

Sveikas protas leidžia pa
klausti: kur iki šiol, per dvi 
ilgas dekadas, buvo gamyk
los administracija, jeigu, 
broką gavę, neaiškino bro
ko atsiradimo priežasties!? 
Argi gamyklos techninės 
kontrolės biuro viršininkei 
L. Šusterovai, iki šiol nerū
pėjo atrasti broko gamini
mo priežasčių?

bininkas varo kylį savo bend 
radarbiui darbininkui: kuris

Doleris, auksas ir sovietai
lŪRATt STATKUTĖ DE ROSALES

Nebeturėdamas pakanka
mai aukso tam, kad parėmus 
kaskart didesnę dolerio apy
vartą pasaulyje, Washingto- 
nas kartą sugalvojo parem
ti dolerį ne auksu, o pra
mone. Tokio sugalvojimo pa
sėkoje, doleris nustojo ųe- 
kintamo pagrindo jėgos ir 
prasidėjo svyruojančio do- 
leriuko nuotykiai.

Šią temą aptardama, 1972 
metais rašiau: “... ekonomi
joje, psichologinio elemento 
svarba yra tokia didelė, kad 
žmonijai įprasti, mažiausiai 
3.000 metų senumo, aukso 
garbinimo motyvai, staiga 
gali pasirodyti esą stipresni 
už modernios ekonomijos lo
giką”.

Šiandieną, lyginant su 
auksu, dolerio vertės kriti
mas yra įspūdingas. Nuo 
US$35 -- už unciją, per kelis 
metus kaina pakilo iki 180- 
ties dolerių už vieną aukso 
unciją!

Auksui įrodžius savo ga 
lią, Washingtonas turėjo nu
silenkti. 1974 metų gruodžio 
mėnesį, po Martinikos kon
ferencijos, JAV-bės davė 
suprasti, jog jos grįžta prie 
auksu paremto dolerio prin
cipo.

Deja, dolerio padėtis tuo
met jau buvo tiek pašli
jusi, jog vienu paprastu pra
nešimu iš Martinikos mažai 
ką buvo galima atsiekti. At
rodo, kad dabartinė padėtis 
gaunasi sekanti: 1) teori
niai, doleris vėl tapo ‘lyg tai’ 
konversinė moneta paremta 
auksu; 2) aukso pirkimo-par
davimo transakcijos betgi li
ko tiek suvaržytos, jog dole
ris praktikoje ‘lyg tai’ tebė
ra svyruojanti, auksu nepa- 
rymta valiuta; 3) tame nei 
paleisto nei pakarto dole
rio tampyme, pinigo vertė 
krito, krito, ir krenta toliau. 
Tragedija glūdi tame, jog 

pagamins daugiau gamybin- 
nių objektų? Gamyklos ce
chai lenktyniauja su savo 
cechas-kaimynais: kas paga
mins daugiau?

Šitoje karuselėje paga
mintų objektų kiekis nu
stelbia pagaminto objekto 
kokybę. Kas, kur, kada at
ras ir pastebės broką, ne
svarbu! Svarbu dabar tuč 
tuojau, parašyti savo cecho 
parodomajame stende, kiek 
objektų pagaminta! Svarbu, 
taipogi, dabar, tuč tuojau, 
parodomajame stende iška
binti ‘socialistinio lenktynia
vimo’ laimėtojo fotografi
ją. Nurodyti ‘laimėjimo’ gra
fiką. Po darbo valandų su
šaukti darbininkų susirinki
mą ir garsiai kalbėti apie 
savo gamybinius laimėji
mus.

Tokia yra darbo esmė, ku
rią sukūrė ant nesveikų pa
grindų pastatyta sovietinė 
darbo sistema.

- Dabar kiekvienas meist
ras gerai žino, -- dėsto Tie
sos bendradarbis, -- kokias 
operacijas gali atlikti vie
nas arba kitas darbininkas.

Argi iki šiol šito meist
rai nežinojo? Darbininkai 
gamino broką į penkmečio 
planą, į penkmečio gamybos 
sąskaitą!

Tiesos vedamasis gamy
binio broko tema rodo, kad 
brokdarystė pradėjo slėgti 
gamybą. Visi ‘gamybiniai 
grafikai’ pasidarė voverės 
bėgimu narvelyje: bėga, bė
ga voverė, o vis toj pat vie
toj!

Po ‘gamybinių socialisti
nių lenktyniavimų’, kaip tin
ka sovietinei klounadai, įve
da ‘kontrolės socialistinius 
lenktyniavimus’. Kuris kon
trolierius suras daugiau 
broko, laimės ‘lenktyniavi
mą’. Brokdariai lenktyniaus 
savo tarpe: jie parūpins vis 
daugiau broko ‘kontrolės so
cialistiniam lenktyniavimui’! 

kartą sugriovus pastovų va
liutos aukso vertės santy
kį, kelio atgal nebėra. Padė
jus ant stalo popierinį pini
gą ir auksinę monetą, į auk
są bus žiūrima kaipo į pas
tovią vertybę, o į popieri
nį pinigą kaipo į trumpa
laikės vertės pirkimo prie
monę. Jokios ekonomistų 
akrobatikos tos paprastos, 
žmogiškos ir psichologinės 
tiesos nebepakeis.

Su dideliu susirūpinimu, 
anais 1972 metais, jau iškė
liau mintį, kad vieną didžiau
sių pavojų JAV ekonomijai 
šiuo metu sudaro sovietų 
aukso rezervai. Prisipažin
siu, jog ir anuomet, ir šian
dieną, šį klausimą aptariu su 
neslepiamu išgąsčiu.

Dirvos 94-tame numeryje, 
1972 metais, nurodžiau, kad 
sovietai turi nemaža aukso 
kasyklų, bet, kad jų gamyba 
yra laikoma paslaptyje. Pa
gal šių metų As. Press pra
nešimą, vieno žaliavų eks
perto, Charles R. Stahl, nuo
monė esanti, kad “aukso kie
kis kuris yra prieinamas ir 
tinkamas praktiškai eksplo
atacijai Sovietų Sąjungoje 
svyruotų tarp 4.000 ir 5.000 
milijonų uncijų”... “Suma 
viso aukso kuris buvo eks
ploatuotas pasaulyje nuo is
torijos pradžios yra 3.000 
milijonų unicijų, o pagal mū
sų apskaičiavimus dar neiš
kasto aukso kiekis Pietų Af
rikoje svyruoja tarp 1.000 ir 
1.500 milijonų uncijų”.

Nėra abejonių, kad sovie
tai šiuo metu auksą eksploa

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke* 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

v'.

185 North Waba»h Avenue 2nd Floor 
Chicągo, III. 60601

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CEKT1FIKATUS MOKAME: 
73<fr — 6 metu su $1,000, minimum. 
7’/2fJ — 4 metu su $1,000. minimum. 
6*ą'< — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6!įr< — 1 mėty su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSUKEl) UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

alnt - sr1
pthony

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cloeed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

tuoja. Pav. pernai, rugsėjo 
mėnesį, Tass agentūra ne
iškentė nepranešusi, kad 
Šiaurės Sibire, Kolymos ka
syklose buvo rastas dviejų 
kilogramų gryno aukso ga
balas. Tikslus to ypatingo 
radinio svoris buvęs 2,098 
kg. Iš to galima spręsti, 
kad pav. Kolymos kasyklų 
aukso gijos yra stebėtinai 
koncentruotos ir grynos, ir, 
kad jos yra eksploatuoja
mos.

Jau anais 1972 metais 
užklausiau Dirvoje ar so
vietai nepanorės “vieną gra
žią dieną paleisti į pasauli
nę apyvartą stiprią konver- 
sinę monetą, tuomi pažeis
dami vakarietiškų svyruo
jančių monetų padėtį?”. 
Anuometinis klausimas pil
nai galioja ir dabar.

Iki šiol, sovietuose auk
so klausimas buvo ignoruo
jamas. Rublio vertę nusta
to sovietų valdžia arbitra- 
riniu būdu. Klausimo, ar 
rublį būtų galima paversti 
į auksą iš viso nėra: į tai 
yra žiūrima, kaipo į buržu
azinį prietarą. Tačiau per
nai, Pravda staiga pradėjo 
garbinti auksu paremtų mo
netų vertę! (Žiūr. pav. 1974 
metų lapkr. 5 d. Pravda). 
Kyla įtarimas, kad toks ne
tikėtas Pravdos dėmesys 
auksui nėra atsitiktinas ir 
nurodo, kad sovietai savo 
aukso rezervus bandys ko
kiu nors būdu naudoti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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SOVIETINE OKUPACIJA NAIKINA 
LIETUVIU TAUTA

Sovietinė okupacija nai
kina Pabaltijo tautas. Ge
nocidas turi dvi formas. Oku 
pacijos pradžioje Maskva 
vykdė trėmimus ir žudy
mus. Vėliau, dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų, pradėjo 
mažėti šeimos. Dingstant 
vaikingoms šeimoms, nyks
ta tautos prieauglius. Tau
ta mažėja. Į šį baisų perio
dą dabar jžengė lietuvių tau
ta. Kalbame apie šį genoci
dinį blogį remdamiesi sovie
tiniais šaltiniais. Tenka gal
voti, kad tikroji lietuvių 
tautos nykimo padėtis bai
sesnė už sovietinio parei
gūno aptariamąją. Tikroji 
padėtis tragiškesnė.

Vilniuje leidžiamas ‘Švy
turys’, nr. 23, įdėjo pasikal
bėjimą su LTSR Ministrų 
tarybos valstybinio darbo 
resursų naudojimo komiteto 
pirmininko pavaduotoju Vy
tautu Lukoševičiumi: “Tre
čias vaikas šeimoje -- būti
nas”.

Su tipingu bolševikiniu 
cinizmu sovietinis pareigū
nas žiūri į tautą kaip į dar
bo kadrų tiekėją. Visos de
mografinės negandos suve
damos į darbo jėgos parūpi- 
nimo problemą. Tautos prie
auglio mažėjimas sunkina 
sovietinio penkmečio plano 
vykdymą. Todėl ir užkalbin
tas ta tema kalbėti “darbo 
resursų naudojimo” įstaigos 
pareigūnas.

Panaudodami Vytauto Lu
koševičiaus duomenis, su
ponuojame, deja, labai tra
gišką mūsų tautos nykimo 
vaizdą. 1960 metais natūra
lusis Lietuvos gyventojų 
prieauglis sudarė 41,000. 
1968 metais gyventojų prie
auglis buvo 28,000.1973 me
tais prieauglis nukrito iki 
23,000!

Pažymėtina, kad kalbama 
apie Lietuvos gyventojus. 
Lietuviams, atrodo, atskiro 
skaičiavimo netaikoma. Tad 
apie tautos nykimą galima 
kalbėti bendrame Lietuvos 
gyventojų prieauglio mažė
jimo skaičiavime.

Labai pailgėjo vidutinis 
gyventojo amžius, todėl 
daug vyresnio amžiaus žmo
nių. Tai, tačiau, nepakeičia 
gyventojų mažėjimo rodik
lius.

- Mūsų gyventojų skai
čius, - atvirai pareiškia V. 
Lukoševičius, -- nustojo di
dėjęs ir linkęs mažėti. De
mografams labai svarbus 
yra gyventojų reprodukcijos 
koeficientas, t.y. kiek tūks
tančių to paties amžiaus mo
terų tenka gimdyvės am
žiaus sulaukusių dukterų. 
Lietuvoje šis koeficientas 
mažėja, artėdamas prie vie
neto. Sustabdyti tokį demo
grafinį procesą sunku, kaip 
ir įsibėgėjusį traukinį”.

Genocidinės okupacijos su 
kurto gyvenimo sąlygos pa
našios į traukinį, kuris, be 
stabdžių, paleistas nuo įkal
nio. Tiktai laisvojo gyveni
mo sąlygoms esant žmonės 
gali turėti vaikingas šeimas, 
planuoti savo vaikų ateitį. 
Laisvojo gyvenimo sąlygose 
niekas nevadina tautos prie
auglį darbo kadrais, “komu
nizmo statybos” rezervais. 
Vengdami vaikingų šeimų 
lietuviai tragiškai ir skaus
mingai boikotuoja bolševi

kinės utopijos svaičiojimus.
1960 metais Lietuvoje bu

vo 32,000 daugiavaikių šei
mų, o 1973 metais tas skai
čius nukrito iki 20,000. Ši 
demografinė krizė tolydžio 
gilėja. Įsigali fatališkas nu
sistatymas neturėti vaikų. 
1969 metais Statistikos tar
nyba apklausinėje 442 mote
ris, kurios (bendrai suve
dus) pareiškė, kad šeima ne
galinti turėti daugiau 2.75 
vaikų. V. Lukoševičius bai
minasi, kad sekančioje kar
toje lietuviai sustos tiekę 
darbo jėgos kadrus. Tragiš
kame lietuvių tautos mažėji
me sovietai temato jiems 
reikalingų vergų parūpini- 
mo mažėjimą! Ši problema 
jau šiandieną kelia okupan
tui rūpestį. Kolūkio darbo 
sąlygos atbaido jaunuosius 
ir jie gaivališkai bėga į 
miestus. 1967-1973 metais 
specialiuose kursuose kolū
kiams ištreniravo 123,000 
mechanizatorių; tiktai 55, 
000 mechanizatorių paliko 
kolūkiuose. 68,000 pabėgo į 
miestą, paliko savo profesi
jas, ‘įsidarbino’ fabrikuose. 
Šiuo metu kolūkiams rei
kia 2,000 autovairuotojų, 
1,200 šaltkalvių ir kt. Pana
šių profesijų asmenų, be ku
rių žemės ūkio mechaniza
cija neneša naudos.

- Vargu ar galima tikėtis 
papildyti darbo išteklių iš ki
tur, -- sako V. Lukoševi
čius. -- Kitos respublikos 
taip pat stokoja darbo jėgos.

Neva pateisindamas slap
tą sovietinį genocidą, kuris 
apsireiškia darbininkų im
portu Lietuvon iš sovieti
nių teritorijų, V. Lukoševi
čius patvirtina lietuvių išve
žimą į sovietines teritori
jas:

-- Mes netgi teikiame dar
bininkus kitiems šalies rajo
nams.

Tai nuostabi kalkuliacija: 
nors Lietuvoje trūksta dar
bo rankų, darbininkai iš Lie
tuvos eksportuojami į kitus 
rajonus, už Lietuvos sienų. 
Tai slaptas lietuvių tautos 
genocidas.

Besirūpindami darbininkų 
prieaugliu ateičiai, bolševi
kai pradėjo mokėti vaikin
goms šeimoms pašalpas: 
vaikams iki aštuonerių metų 
-- po 12 rublių kas mėnesį. 
Bet ir Čia su sąlyga, kad 
tėvų atlyginimas neviršytų 
50 rublių kiekvienam na
riui. Ši šykšti paskata iki 
šiol nturi apčiuopiamos įta
kos. Taipogi ir nėštumo bei 
gimdymo pašalpos. Tai, kaip 
prasitaria pasikalbėjimo au
torius: “tai neišspręs visų 
demografinių problemų”.

Jaunimas vengia sunkaus, 
vergiško darbo žemės ūky
je.

-- Kaime tiktai 21 procen
tas (jaunimo), -- sako V. Lu
koševičius. - “Yra kolūkių 
ir tarybinių ūkių, kur žemės 
ūkis faktiškai likęs be jau
nų rankų. Lietuvos kaimui 
ima trūkti moterų. Visur 
mergaičių ir jaunų moterų 
yra mažiau, negu vyrų.

Mat, kolūkiuose nėra ge
riau apmokamų darbų mote
rims. Ši diskriminacija iš
varo moteris į miestus. 
Sugriovę sveiką ir logišką 
laisvų darbų sistemą, bol
ševikai stato darbą virš

Be daugybės mūsų perio
dinės spaudos leidinių išeivi
joje turime ir keletą politi
kos ir kultūros žurnalų, iš 
kurių ką tik skaitytojus 
pasiekė ‘Naujoji Viltis’ 7 nr. 
apie kurį kalbant prisimena 
anksčiau N.V-je minėti Dio
nizo Poškos žodžiai: "Kiek
vienas sąmoningas žmogus 
turi tokį dvasioje ir krau- vo krašto santvarką ar kons- 
juje įgimtą norą, jog visų 
pirma trokšta žinoti savo tė
vynės, savo tautos, krašto 
istoriją”.

Naujoji Viltis šiame nu
meryje kaip tik labai objek
tyviai, pagrįstais faktais ir 
išsamiai skaitytojus infor
muoja apie mūsų tėvynės 
istoriją, jos dabartį ir apie 
lietuvių siekimus, darbus 
bei nuotaikas už tėvynės 
ribų, o taip pat ir apie pa-

titucijas.
“Prancūzija turėjo tiek 

įvairių konstitucijų, kad tik 
specialistas galėtų visas jas 
išvardyti... Priešingai pran
cūzams, britai ir amerikie
čiai žiūri į savo konstitu
cijas, kaip į šventą dalyką, 
panašiai kaip į vėliavą ar į 
valstybės herbą. Didžiosios 
Britanijos konstitucija yra 
nerašyta ir yra gyvenimo 
nejučiomis keičiama. Kar- 

saulio politinius įvykius, ku-1 tais tik po ilgesnio laiko 
rie nepraeina be pėdsako ir ’ 
pro mūsų išeiviją.

Praeitais metais 1974- 
siais buvo plačiai prisimin
tas Lietuvos valstybės pre
zidentas Antanas Smetona 
100 m. gimimo proga. Jo as
menybę ir valdymo laiko
tarpį įvairiai išryškino mū
sų spauda ir minėjimų kal
bėtojai. Šiame N. V. nr- 
je Aldona augustinavičienė, 
iš arti pažinusi prezidentą 
A. Smetoną pristato žvelg
dama iš asmeninio taško.

Išskirtino dėmesio vertas 
A. Jurgėno straipsnis “Ne
priklausomos Lietuvos Vals
tybės Santvarka” apie kurią 
per eilę metų jau prirašy
ta įvairių nuomonių, o Čia 
trumpai ir aiškiai išdėsty
tas Lietuvos valstybės san
tvarkos susidarymo būdas ir

žmogiškųjų gyventojų inte
resų. Sovietuose žmonės 
egzistuoja gamybai. Žmonės 
prilyginami instrumentams, 
darbo įnagiams. Toks nehu
maniškas požiūris į žmogų 
pavertė darbo sistemą žiau
riu nesiskaitymu su asmens 
poreikiais, paniekina jo dva
sinius interesus.

Ekonominės sąlygos yra 
antras lietuvių tautos nai
kinimo faktorius. Gyvena
mojo ploto stoka atima vai
kų turėjimo galimybes. Ka
da stato įmones, gamyklas - 
stato vargingus bendrabu
čius, kurie, pagal V. Luko
ševičių, “nesudaro sąlygų 
kurti Šeimą, nepakankamai 
atsižvelgia į gyventojų re
produkcijos interesus”. Dar
bininkai suvaromi į bendra
bučių kambarius ir čia lai
komi kaip kaliniai. Kas gali, 
tokioms sąlygoms esant sva
joti apie šeimą, skatinti mo
tinystę?

Bolševikiniai vadovai, vi
sų pirma, rūpinasi žmogu
mi, kaip mašina. Toks požiū
ris tapo lietuvių tautos geno
cido veiksniu. “Daug mote
rų dirba trimis pamaino
mis”, nusiskundžia V. Luko
ševičius. Vaikai trukdo iš
naudoti darbui tėvus. To
dėl nėra parūpinta sąlygų 
tarpti vaikingoms šeimoms. 
Turimus vaikus atiduoda į 
vaikų namus.

Sovietai žiūri į žmogų 
kaip į mašiną. Ši išnaudoto
jiška pažiūra naikina lietu
vių tautą.

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 14 (3 psl.) 

straipsnyje "Vasaris — šir
dies mėnuo” įsivėlė nemalo
ni korektūros klaida. Ket
virtoje pastraipoje, kur sa
koma apie tyrimo darbus, 
atspausta: “Dažnai užtrun
ka 120 metu nuo žaizdų at
siradimo iki pirmojo klini
kiniai atpažįstamo simpto
mo — širdies smūgio”. Turi 
būti: “Dažnai užtrunka
10-20 metų nuo žaizdų atsi
radimo . . .”

Straipsnio autorių atsi
prašome.

DAR APIE 'NAUJĄJĄ VILTĮ'

kodėl ji pasirinko tą, koks 
buvo, o ne kitą kokį valdy
mo kelią. Straipsnyje taip 
pat nurodoma kitų valsty
bių laiko tėkmėje įvairių 
santvarkų formos, jų konsti
tucijos ir teigiamos bei nei
giamos pusės. Čia nurodo
mos ir priežastys, vertusios 
kituose kraštuose keisti sa- 

pastebima, kad konstitucija 
niekam nežinant jau yra pa
sikeitusi. Be to, ji gali bū
ti keičiama paprastu įstaty
mų keitimo būdu. Tad Brita
nijos konstitucija esti nesu
laužoma, nes jis yra labai 
lanksti” -- rašo A. Jurgė- 
nas.

“JAV konstitucija prie
šingai britiškajai, yra sura
šyta, aiški ir sunkiai pakei
čiama, bet užtat ji teismų, 
ypač Vyriausiojo Teismo, in
terpretuojama. Tad 5 iš 9 
teisėjų, niekeno nerinkti, 
gali faktiškai keisti konsti
tucijos prasmę, nors negali 
pakeisti jos teksto”.

Apibūdindamas parla
mentarinės demokratinės 
respublikos santvarką kituo
se kraštuose, Jurgėnas pla
čiau sustoja prie Lietuvos 
valdymosi formų nuo pat 
mūsų valstybės nepriklau
somybės pradžios iki Sovie
tų S-gos okupacijos. Čia 
išnagrinėta viena iš pačių 
aktualiausių temų šių dienų 
mūsų gyvenime, paliekant 
tikrąją objektyvią nuomonę 
istorijai.

Šio žurnalo istorinę reikš
mę papildo Algirdo Budrec
kio baigminis straipnis “Vol
demaras ir Vilniaus byla”, 
kur jis pateikia daug istori
nės medžiagos, daugiausia 
duomenų surinkęs iš New 
York Times 1928 m.

Žurnalą praturtina mūsų 
nenuilstamo romanų ir no
velių laureato rašytojo Jur
gio Gliaudos novelė “Kedro 
riešutėliai”. Tai okupuotos 
Lietuvos reali gyvenimo tra
gedija, kokių mūsų tėvynė
je vyko ir tebevyksta ne vie
na. Novelė patraukia skaity
toją jau pačiu pirmuoju saki
niu:

“Penkiolika metų Rūta il
gėjosi sugrįžimo dienos. Gai
liai vargdama ištrėmime, 
klampiuose pelkynuose už 
Tomsko, ji svajojo ir vaizda
vosi savo grįžimą Lietuvon 
tykią vasaros popietę... Ji 
peržengs tėvynės slenkstį ir 
visas pasaulis pasikeis... 
Dangus kvepės sielą glos
tančiu jaukumu”.

Čia autorius aprašo Rūtos 
grįžimo svajones ir trum
pam grįžta į praeitį, kada ją 
prieš 15 metų suėmė, įkali
no, neleido jai susitikti su 
vyru, išvežė į trėmimo toly
bes... Ir dabar, grįžusi sku
ba aplankyti Petrą, savo vy
rą, apie tą susitikimo mo
mentą svajojusi 15 metų ir 
sulaukusi skaudžiai apsivy
lė. Čia prasideda Rūtos 
asmenyje vidujinė kova tarp 
nusivylimo ir keršto, koks 
įmanomas tik sovietinės san
tvarkos kraštuose, kova 
tarp meilės ir neapykan
tos, tarp moralės ir žemiau
sio jos nuosmukio. Ši nove
lė, kaip ir visi J. Gliau
dos raštai, perpinta nesi
baigiančia intryga. Jos tu
rinį dar labiau išryškina 
dail. Juozo Bagdono ilius
tracija.

Ne eilinį dėmesį reikia 
skirti Leonardo Dargio “Ko 
buvo vertas nepriklauso
mos Lietuvos ūkis”, kur jis 

KAZYS IKIMA

pasinaudodamas gausiais 
įvairių laikotarpių šaltiniais, 
pateikia Lietuvos ūkio sta
tistinius davinius. Lyginda
mas okupuotos Lietuvos mū
sų ūkio vertinimus, auto
rius rašo:

“Pagal sovietinę statisti
ką, mažoji Lietuva dabar 
tikrai nemenkas ūkinis mil
žinas. Tačiau tenka apgai
lestauti, kad toji gamyba 
didesne dalimi eina didžia
jam ponui - rusui. Visa tai 
apskaičiuoja dabartinės Lie
tuvos ekonomistai, naudoda
mi nepriklausomos Lietu
vos statistinius šaltinius. 
Pagrąžinimai neišvengiami, 
bet jie lengvai ir patikri
nami”, -- rašo L. Dargis. 
“Šia prasme jie geriau el
giasi už čionykštį prof. Leo
ną Sabaliūną, kuris savo ne
priklausomą Lietuvą nieki
nančią dizertaciją daugiau
sia rėmė pletkeliais, išran
kiotais iš liberalų tarpe po - 
puliarių ‘pirminių šaltinių’, 
kurių tarpan pakliuvo ir ko
munistų pogrindžio propa
gandinis laikraštukas ‘Prie
kalas’. Ir argi nekeista, 
kai dabartinių okupuotos 
Lietuvos ekonomistų ūkio 
vertinimas išeina daug ge-

Komjaunimas - kompartijos 
rezervas

Sausio 19 dieną Vilniuje 
leidžiamoji Tiesa, kuri mask- 
vinės Pravdos aidas lietu
vių kalba, savo vedamaja
me narsiai kalba apie kom
jaunimą. “Komjaunimo bilie
tas įpareigoja”, verčia Tie
sa lietuviams maskvinį teks
tą. Nieko naujo šis agita
cinis rašinys nepasakė, bet 
faktas, kad prie tos temos 
grįžtama, būdingas okupaci
nei politikai.

Komjaunimo struktūra 
vis ryškiau išsigimsta į kar
jeros ieškančių asmenų sam
būrį. Į komjaunimo eiles jau
nimą įvaro sovietų režimo 
sudarytos sąlygos. Be kom
jaunimo bilieto kišenėje nė 
vienas jaunuolis negali tikė
tis mokslo, geresnio darbo, 
karjeros. Sovietų valstybėje 
yra tiktai viena organizaci
ja, kurion gali ir privalo 
jaunuolis įsirašyti, tai kom
jaunimo. Todėl ta komjau
nimo organizacija degenera- 
vo. Iš ideologinės organiza
cijos ji pasidarė kaip ir kalė
jimo kamera, per kurios tre
ningą privalo eiti komjau
nimas. Iš ištreniruotų kom
jaunuolių verbuoja kadrus 
kompartija.

Kompartija visaip niekina 
jaunimo idealizmą. Jaunimui 
pateikia klastotą istoriją, 
jam meluoja apie laisvąjį 
pasaulį, jį mokina niekinti 
religiją, jį užsiundo ant ki
taip manančių žmonių. Kom
jaunimas privalo šnipinėti, 
raginti žmones sparčiau 
dirbti, talkina žmonių išnau
dojimui. Dabar 58°/o kom
partijos narių į partiją 
įtraukti iš komjaunimo. Jų 
arši diktatūrinė politika, 
rodo, kad dalis komjaunimo 
kaip tiktai tokius fanatikus 
ir diktatūrininkus parūpina.

Tačiau didžioji komjauni
mo masė lieka abejinga fa
natizmui, pilna paprastų 
karjerinių užmačių. Ji, kar
tu, yra nelaimingo jaunimo 
masė, kuriam niekas kelių į- 
platesnes idėjas neparodo; 
jie sugniuždyti gyvenimo- 
sąlygų. Todėl tokiais jaunuo
liais kompartija negali pasi
tikėti. Tiesa garsiai sušun
ka: “Partija tiki komjau
nuoliais!" Bet tai apgaulė. 
Tas pat Tiesos rašinys 
‘Komjaunimo bilietas įparei
goja’ rodo, kad partija ne
labai jau pasitiki į bespalvę 
masę ir į biurokratines už
mačias palinkusiam komjau- 
nimui.

Pro pompastiškus ir bom- 

resnis už Sabaliūno vertini
mą.

Juozas Rauktys pamini 
velionį A. Rukuižą, Lietuvos 
girių ugdytoją. Paminėta vi
sa eilė naujai išleistų kny
gų išeivijoje ir okupuoto
je Lietuvoje. Č. Gedgaudas 
apibūdina Kurto Vonneguto 
knygą ‘Skerdykla Nr. 5’. 
(Slaugherhouse Five).

Trumpą, bet išsamią ap
žvalgą pateikia J.B. Drąsu- 
tis apie šio krašto politiką: 
Amerikietiškos demokrati
jos krizė, Nixono klaidos ir 
politinis linčas, Didžioji kal
tė liko nutylėta, Kada bus 
palaidota ‘Nixono doktrina’? 
Militarinis JAV nusilpimas, 
Pasiruošimas susovietinti 
JAV-bes ir Kas toliau?

Perskaičius ‘Naująją Viltį’ 
susidaro įspūdis, jog toks 
žurnalas tarp visų kitų, ku
rių turime nedaug, yra pras
mingas ir didis įnašas į atei
ties istoriją, atskleidžiąs ei
lę ligi šiol nežinomų fak
tų, įvykių apie Lietuvos 
praeitį, kurios nesistengia 
plačiau ir objektyvesniu 
žvilgiu nagrinėti kiti.

Naująją Viltį redaguoja 
dr. Jonas Balys, (vyriausias 
redaktorius), dr. Bronius 
Nemickas ir Aleksas Laikū
nas. Leidžia Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga. Ad
ministruoja Bronius Kasa- 
kaitis, 7150 Spaulding Avė., 
Chicago, III. 60629 

bastiŠkus propagandinius 
šūkius matyti kompartijos 
nepasitikėjimą. Tie 58% 
partijos narių iš komjauni
mo eilių, rodo, kad didžioji 
komjaunimo narių dalis ne
priimami kompartijon. Ko
dėl gi taip? Juk komparti
jos masėje visi 100% turė
tų būti iš komjaunuolių. 
Iš kur gi gauna tuos 42%? 
Juos verbuoja iš visokių 
‘darbo didvyrių’, ‘žymūnų’, 
‘soclenktynių laimėtojų’ gre
tų. Šiems nepatogu, net pa
vojinga, atsakyti pasiūlymo 
stoti kompartijon. Ir ši poli
tika yra tokia dėl to, kad 
100% nariųnegalima gauti iš 
komjaunimo. Jaunimas ma
to griežtą sovietinio gyve
nimo tikrovės atsiribojimą 
nuo komunistinės teorijos: 
susikūrė klasinė sovietinė 
diktatūra. Valstybėje yra 
biurokratiniai galiūnai ir be
teisė, aklai dirbti nusmerk- 
ta, liaudis. Todėl puošnūs 
agitaciniai pareiškimai jau
nimo neįtikina, nepatraukia. 
Tiktai gyvenimo sąlygų ver
čiamas jaunimas įsirašo į 
komjaunimą.

Komjaunimo Tiesa mir
gėte mirga korespondenci
jomis apie komjaunimo sky
rių neveiklumą, apsileidimą, 
bėgimą narių iš posėdžių 
ir ‘pasižadėjimų’ nepildymą. 
Šie faktai visiškai susiker
ta su vilniškės Tiesos šau
kimu apie aukojimąsi Leni
no idėjoms. Faktinai, nė Le
nino idėjų dabartinis kom
jaunuolis gyvenimo prakti
koje nesuranda. Ekonominis 
tvarkymasis jau remiamas 
kapitalistine pelno teorija. 
Partinis biurokratizmas iš
sigimė į partinį aristokra- 
tizmą. Bolševikinių bonzų 
gyvenimo prabanga skau
džiai kontrastuoja su darbo 
pelių vargais. Iš kur čia jau
nimas pasisems sau idealiz
mo? Todėl į bolševikinį 
bonzinį ‘socializmą’ žiūrima 
ciniškai, sarkastiškai ir abe
jingai.

Vilniškės Tiesos apeliacija 
į komjaunimą, kartojanti 
maskvinės Pravdos tekstą, 
pertempta iki isterijos. Jau
nimui duoda sugestiją: “Ne
baisu mirti už partiją”! Tuo 
tarpu Kauno miesto sode 
komjaunuolis Romas Kalan
ta mirė už Lietuvos lais
vę.

Sovietinė santvarka gyve
na melu. Jaunimas melą ma
to geriau už suaugusius, 
nes jaunimą judina idealiz
mas.
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

Detroite Vasario 16 minėjime Vida Nakaitė sega gė
lę viešniai kongresmano Marvin Esch žmonai. Šalia 
sėdi inž. Algis Zaparackas Michigan respublikonų 
partijos IV vicepirmininkas. K. Sragausko nuotrauka

Detroite suruoštame Vasario 16 minėjime. Sėdi iš kairės: Vilija Baukytė, prof. 
Genys, Stefa Brizgytė, inž. Saulius Kaunelis ir Karolė Veselkaitė •

KAS IR KUR
• Pik’. Karolis Dabulevi- 

čius, gyv. Chicagoje, prašo 
atitaisyti klaidą, įsibriovu- 
sią po nuotrauka (Dirva Nr. 
13, 3 psl.), kur pažymėta, 
kad jis buvęs Lietuvos Ka
rininkų Ramovės Kaune 
pirmininku. Tokiose parei
gose, jis rašo, niekuomet 
nėra buvęs.

• Dr. Antanas Butkus, 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus pirm., padidinimui 
Vilties Įnašų, atsiuntė 12 
dol. Ačiū.

• Rymantas Guzulaitis, 
Indianapolis, Ind., atnaujin
damas prenumeratą pridė
jo auką 12 dol. Dirvai pa
remti. Ačiū.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
parapijos bažnyčioje pamal
das atlaikė ir tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasa
kė klebonas kun. Viktoras 
Kriščiunevičius. Pamaldose 
organizuotai dalyvavo atei
tininkai ir skautai su ketu
riomis vėliavomis.

Iškilmingasis minėjimas 
pradėtas 12:45 parapijos 
Kultūros Centre.

Minėjimą atidarė ir įžan
ginį žodį tarė DLOC pirmi
ninkas adv. Rimas Sakis- 
Sukauskas. Toliau progra
mai vesti pakvietė inž. Sau
lių Kaunelį. Juozui Kinčiui 
vadovaujant įneštos organi
zacijų vėliavos. Amerikos 
himną giedojo Valencija 
Stepolionytė - Stamberski, 
jai akompanavo Elena My
kolaitienė. Jautrią invokaci- 
ją sukalbėjo kun. V. Kriš- 
čiūnevičius. Atsistojimu pa
gerbti žuvę dėl Lietuvos 
laisvės. Vida Nakaitė, Rima 
Neverauskaitė, Kristina Ve
selkaitė prisegė po baltą 
gėlę savanoriams-kūrėjams: 
K. Daugvydui, V. Misiuliui, 

___ _ F. Motuzui, S. Šimoliūnui,
L^^ę'Vork. w»rk from biueprinu, g. Tatarūnui, K. Spakaus- 
•ketehes nnd verbai inatructions. Ex- i • r • T/ i

Detroito Vasario 16 pami
nėjimas pradėtas vėliavos 
prie miesto rotušės pakėli
mu. Pamaldos už Lietuvą 
buvo atlaikytos visose tri
jose lietuvių parapijų baž
nyčiose. Dievo Apvaizdos

SORROWFUL MOTHER, 
SISTERS OF THE (SSM) 

Denville Province: Our Lady of 
Sorrow8 Convent (Provincialate) 
9 Pocono Rd., Denville, N. J. 
07834.
Conduct: (3 U.S. Provinces) 11 
Elementary Schools, 13 Hospi- 
tals, 1 Health Resort.
Apostolic Work: teaching, care 
of the siek, catechetics, care of 
the elderly, sočiai work.

Represented in the Archdioceses 
of Milwaukee and Santa Fe and 
in the Dioceses of Green Bay 
LaCrosse, Paterson, Tulsa, Sioux 
City, Superior, Wichita, Winona, 
Foreign Missions in British West 
Indies and Brazil, S. A. 
Vocation Directress: Sister M. 
Gloria Patterson, St. Clare’s 
Hospital, Pocono Roao, Denville, 
N. .T. 07834.

JOURNEYMEN nr 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
Experienced all-around machinist.

aiceicnes ana Vernai insirucuons. c.x- , . T, — v.
cellent pay plūs benefits. Night shift. kUl, P. DumČlUl, K. MykO- 
part time or fufl. -   - -- -------- ------ - — -

CITY MACHINE 4 MFG. CO.
5317 St. Clair Avė. 

Cleveland, Ohio 
216-361-0168 

(16-19)

10ANTED AT ONCE JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

CINCINNAT1 CENTERLESS 
GRINDER OPERATOR 

Muit be able to net up work from 
blue prints and close tolerance. Stea

dy work. Ali fringe benefits.
Factory located 40 miles wesl of 

Chicago.
Apply call or write to Carl Masei 

ELGIN MACHINE WORKS 
412 N. Statė St. 
Elgin. III. 60120 

312-742-1720
(14-23)

laičiui, J. Riaubai, P. Le-_ 
leikai ir P. Kuncei.

Kazimieras Daugvydas 
perskaitė Lietuvos Nepri-

WANTED 
First Class Skilled 

STRUCTURAL STEEL ARC 
WELDERS 

IST «. 2ND SHIFT 
Permanent work for qualified men, 

top pay, good fringe benefits. 
Please Apply in Person 

UNI-TOOL ATTACHMENTS INC. 
1607 Wood)and Avė. 

Columbus, Ohio 4)217 
(14-16)

DENTIST
522.180-825,456 per year. Wayne Oak- 
land, Macomb, Monroe or Washtenaw 
County resident; under 65; liberal 
fringe benefita. Additional informn- 
tion may be obtained by calling 313- 
274-2800, ext. 6947. Apply before 
February 14. 1975 at:

WAYNE COUNTY 
CIVIL SERVICE 

COMM1SSION
BRANCH OFFICE. P O. BOX 

ELOISE. MICHIGAN 48132
TEL. 313-274-4485

An Equal Opportunity Employer 
(11-18)

197

DENTAL HYGIENIST
$ I 1,689 per year

Wayne County resident; under aue 65; 
licensed or eligible for licensure as a 
Deniai .Hygiemst in the Stale of Mi
chigan. Liberal fringe benefits.' Ad- • 
dilional information re nardini? quali- 
ficalions may be obtained by calling 
3 I)-274-2800. ext. 6947. Applv be- 
fore February 14, 1975 atr~

WAYNE COUNTY 
CIVIL SERVICE 

C0MM1SSI0N
BRANCH OFFICE, P. O BOX 197 

ELOISE, MICHIGAN 48132 
TEL. 313 274 4485

An Equnl Opportunity Employer 
(11-18)

WANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Need B6S nnd «crew machine
operatore Jor 2nd shift, 10 pct. pre* 
mium aleo toolroom machinists, let 
and 2nd ahifts. Mušt be eaperienced, 
make own atlups and have own tools. 
Eacellent f ringes plūs profit shnring. 

JERGENS, INC.
19320 REDWOOD AVĖ.

Off Nottingham
CLEVELAND. OHIO 

216-466-2100 Ext. 200 
An Equal Opportunity Edlpioyer M 'F 

(15-21)

Detroite Vasario 16 minėjime: Alma Matviekaitė, 
Asta Stasytė, Juozas Lesčinskas, Vincas Tamošiūnas 
ir Rasa Žemaitytė. K. Sragausko nuotrauka

klausomybės paskelbimo ak
tą.

Michigano valstijos gu
bernatoriaus W. Milliken 
proklamaciją perskaitė Ka
rolė Veselkaitė, Michigano 
Senato proklamaciją - Li
nas Mikulionis, Detroito 
miesto burmistro proklama
ciją -- Vilija Baukytė, South- 
fieldo miesto burmistrų pro
klamaciją -- Stefa Brizgy
tė.

Saulius Kaunelis pristatė 
atsilankiusius kitų tauty-

Korp! Neo-Lithuania Detroito padalinio 1975 metų 
valdyba. Sėdi pirmininkė Dalia Gaižutytė. Stovi is kai
rės: sekr. Dalia Petravičiūtė, vicepirm. Arūnas Vaitie- 
kaitis ir arbiter elegantiarum Dalia Gilvydienė.

J. Gaižučio nuotrauka

bių atstovus. JAV kongres
manas Marvin L. Esch pa
sakė šventės proga kalbą.

Saulius Kaunelis kongres- 
manui Įteikė dovanų kny
gą ‘Day of Shame’. Po 
kongresmano kalbos prof. 
dr. Jonas Genys skaitė pa
skaitą.

Po paskaitos Saulius Kau
nelis perskaitė rezoliuciją 
ir plojimu ji buvo priimta. 
Rezoliucijos priėmimu ir 
buvo baigta pirma dalis.

Meninėje dalyje pirmiau
sia pasirodė studentų okte
tas ‘Vakaro Garsai’, padai
nuodamas kelias dainas, o 
Taura Zaranakaitė padekla
mavo B. Brazdžionio eilė
raštį.

Tautinių šokių ansamblis, 
vadovaujamas G. Gobienės 
pašoko tris šokius. Sugie- 
damas Lietuvos himnas ir 
baigiamas minėjimas. Pro
gramos atlikėjams ir sve
čiams padėkojo S. Kaune
lis.

Tenka pasakyti, kad lietu
viai į minėjimus vis mažiau 
ir mažiau lankosi. Anksčiau 
jų atsilankydavo 800-1000, o 
dabar tenka pasitenkinti 
jei dar atsilanko 500 ar 600 
žmonių. Taip ir šiame 
minėjime registracijos nie
kas nevedė ir atsilankiu
sių skaičių sunku nustaty
ti. Spėjama, kad buvo apie 
600. Aukų Altui surinkta 
3082 dol.

Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros Centras nėra 
taip arti ir dauguma žmonių, 
išklausę pamaldų savo para
pijų bažnyčiose, į minėji
mą jau nevažiavo.

Šv. Antano parapijos baž
nyčioje mišias atnašavo kle
bonas kun. K. Simaitis.

Ketvirtadieni, vasario 14 
d., lietuvių delegacijas pri
ėmė Michigano valstijos gu
bernatorius W. Milliken ir 
Detroito miesto burmistras 
ir savo proklamacijose va
sario 16 d. paskelbė lietu
vių diena valstijoje ir mies
te.

K. Sragausko nuotrauka 
damas priklausė kelioms or
ganizacijoms. Buvo Lietuvių 
Namų Draugijos ir Lietuvių 
Fondo vajaus komiteto fi
nansų sekretorius, St. But
kaus šaulių kuopos narys.

Pašarvotas Dili Bros. lai
dotuvių koplyčioje, kur Sta
sio Butkaus kuopos pirmi
ninkas Juozas Lesčinskas 
vasario 14 d. pravedė atsi
sveikinimą. Apie Juozo gy
venimo kelius pirmiausia at
pasakojo Juozas Lesčinskas. 
DLOC valdybos vardu Anta
nas Sukauskas, LB apylin
kės vardu Jonas Urbonas ir 
Lietuvių Fondo vardu inž. 
Vytautas Kutkus.

Laike atsisveikinimo gar
bės sargybą nešė šauliai: 
Juozas Augaitis, Kazys Sra
gauskas, Vincas Tamošiūnas 
Jonas Švoba, Marijonas 
šnapštys, Petras Bliudžius. 
Rožinį atkalbėjo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiunevi
čius.

Šeštadienį, vasario 15 d., 
po atlaikytų Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje pamaldų, il
gos automobilių vilkstinės 
buvo nulydėtas į Holy Se- 
pulchre kapines. Liko žmo
na Julija, dvi dukterys, jų 
vyrai ir šeimos.

Užkandos laidotuvių daly
viams buvo suruoštos Ro
man Hali svetainėje.

SUSITUOKĖ

Vasario 10 d. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje kun. K. 
Simaitis suteikė moterys
tės sakramentą Jūrų šau-

• Detroito ateitininkai 
per ižd. Mariją Mikailienę 
atsiuntė Dirvai paremti au
ką 15 dol. Ačiū.

• Petras Mačiulaitis, 
Union, N. J., ALT S-gos iž
dininkas, padidinimui Vil
ties įnašų, atsiuntė 10 dol. 
Ačiū.

• Lietuvių Moterų Klu
bas, Waterbury, Conn., per 
iždininkę J. Bajorinienę, at
siuntė Dirvai paremti auką 
10 dol. su linkėjimais Dir
vai stiprėti. Ačiū.

•J. Rimkūnas, Hammond. 
Ind. Dirvai paremti atsiun
tė auką 10 dol. Ačiū.

• K. Matutis, Chicago, 
III., Dirvai paremti atsiuntė 
auką 12 dol. Ačiū.

lių Švyturio kuopos šauliui 
Petrui Bukšniui ir Angelei 
Vaškelienei. Abu našliai.

♦♦♦

Juozas Černiauskas iš Lie
tuvos gavo liūdną žinią, kad 
ten vasario 14 d. mirė jo mo
tina Bronė Černiauskienė.

♦♦♦

Debiutančių ir abiturien
tų pavasario balius ‘Kartą 
Pavasarį’ įvyks gegužės 3 d. 
Skautų tėvų komitetas ruo 
reikalu prašo visus abitu
rientus ir debiutantes re
gistruotis pas Erną Žalkaus- 
kienę, tel. 751-8332.

OPPORTUNITY FOR
... NURSES ...

RN’s... GENERAL DUTY 
SUPERV1SORY and ICCU

We offer opportunity and growth—not jus a job! 6 months 
experience in ICU-CCU Care will qualify you for the op- 
portunities.

Immediate openings on 2 to 11 p.m. and 11 p.m. to 7 a.m. shifts. 
Excellent starting salary, vvorking conditions, fringe benefits 
and free parking facilities. Professional security service.

Send resume to, or call: 
Director of Personnel Services

POLYCLINIC HOSPITAL
6606 Carnegie Avė. Cleveland, Ohio

216-431-9433 ext. 650
An Eoual Opportunity Employer

MIRĖ JUOZAS 
RACEVIČIUS

ALTS-gos Detroito skyriaus šeimyniškame pobūvy
je, sekmadienį prieš užgavėnes, skyriaus pirm. J. Švo
ba sveikina vyriausi skyriaus narį Juozą Tamošiū
ną. Vidury a.a. Kpt. Jurgis Mitkus, miręs staiga už ke
lių dienų. j Gaižučio nuotrauka

Vasario 12 d. mirė Juo
zas Racevičius sulaukęs 85 
metų. Jis buvo gimęs 1890 
m. sausio 7 d. Lietuvoje 
tarnavo Susisiekimo Minis
terijoje. Amerikoje gyven-

(11-16)
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Pagrindiniai III PLJK ruošos puoselėtojai Š. Amerikoje su viešnia iš Brazi
lijos Živile Juraityte. Nuotraukoje iš kairės: Kanados Liet. Jaun. S-gos pirm. 
Almis Kuolas, JAV Liet. Jaun. S-gos pirm. Daiva Vaitkevičiūtė, Pasaulio Liet. 
Jaun. S-gos ryšių centro vadovas Mindaugas Pleskys, viešnia iš Brazilijos Ži
vilė Juraitytė ir PLB vicepirm. jaunimo reikalams Romas Kasparas.

V. Noreikos nuotrauka

III-jo PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESO RUOŠA

Kadangi III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
įvyksta Pietų Amerikoje, tai 
didžiausias Kongreso ruošos 
darbas tenka P. Amerikos 
lietuviams. Sudarytame ko
mitete yra nariai iš trijų 
P. Amerikos kraštų kuriuo
se vyks Kongreso progra
mos. Braziliją atstovauja 
Jonas Lukoševičius, Teresė 
Jočytė ir Elena Bareišy- 
tė, Argentiną - Nelida Za- 
vickaitė, Jonas Baltrūnas ir 
Viktoras Barzdžius, o Urug
vajų -- du nariai iš penkių 
sudarytam to krašto komi
teto.

Kongreso oficialus atida
rymas įvyks š.m. gruodžio 
20 d. netoli Argentinos sos
tinės Buenos Aires, stovyk
lavietėje ‘Vilią Marista’. Sto
vykla tęsis šešias dienas. 
Pagal stovyklos organizato
rių atsiųstas žinias, stovyk
lai tikrai nieko netrūksta. 
Stovyklavietėje yra par
kas, moderniškas pastatas, 
kuriame yra koplyčia, teat
ro salė, ir trys dideli val
gyklos kambariai. Trumpai 
sakant -- patogu. O palepin
ti sporto mėgėjus, stovykla
vietėje yra keturios futbolo 
ir dvejos krepšinio aikštės 
ir maudymosi baseinas.

Svarbiausias Argentinos 
uždavinys yra šiai stovyk
lai paruošti programą. Pro
gramos komisijai vadovauja 
Nelida Zavickaitė ir Monika 
Balčiūnaitė. Kaip anks
čiau buvo rašyta, PLJS ry
šių centras Chicagoje yra 
dalinai atsakingas programų 
ruošai. Tuo besirūpindami, 
vasario mėnesio pradžioj nu
siuntė į Argentiną savo pa
siūlymus. Tarp jų yra pasiū
lymas surengti sporto šven
tę susipažinimui, o taip pat 
susipažinimas su dabartinės 
Lietuvos padėtim, lietuvių 
liaudies papročių pristaty
mas Kūčių ir Kalėdų dieno
mis ir suorganizavimas ‘pra
tybų būrelių’, kuriuose as
menys specializuotųsi įvai
riose srityse.

Be programos, Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazi
lijoje įvairios Komisijos taip 
pat rūpinasi apie finansus, 
informacijos skleidimą, tech
nikinius darbus ir transpor
tą. Paminėti visų vadovau
jančių ir talkinančių pavar
des yra neįmanoma nors be 
jų ruošos darbas neįvyktų. 
Reikia didžiuotis, kad lie
tuvių tarpe atsiranda tiek 
pasišventusių darbininkų

EGLE GIEDRAITYTE
Gruodžio 27-28 d.d. Buenos 

Aires mieste bus Kongreso 
pristatymas su plačia kultū
rine programa. Po to iš Ar
gentinos jaunimas bus laivu 
perkeltas į Montevideo, 
Urugvajaus sostinę. Čia 
numatyta dviejų dienų kul
tūrinė programa - talentų 
koncertas ir tautinių šokių 
šventė. Šokių šventės tiks
las, kaip pranešė Jaunimo 
Kongreso komitetas iš P. 
Amerikos, yra įtraukti ypač 
tokį jaunimą kuris kitur ne
dalyvauja, bet mėgsta šok
ti.

Naujuosius metus Kongre 
so dalyviai sutiks Sao Paulo 
mieste Brazilijoje. 1976-tuo- 
sius metus dalyviai pradės 
studijų dienomis, kurios bus 
ruošiamos netoli Sao Pau
lo. III PLJK-so uždarymas 
numatomas sausio 6 dieną 
Sao Paulyje.

Nors vietos, datos ir bend
ri programos bruožai yra jau

Jau išėjo iš spaudos

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.

Knyga 328 puslapių, pato
gaus formato.

Dail. Marijos 
žymantienės-Biržiškaitės 

viršelis.

KAINA $6.00.

Gaunama tiktai paštu per 
leidėją:

L.V.S. Ramovė 
Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004. 

numatyti, darbas dar toli 
gražu nebaigtas. Vienas 
žmogus ar net keli negali to
kio masinio darbo sava
rankiškai atlikti. Toks dar
bas reikalauja nepaprastai 
daug talkos. Todėl P. Ame
rikos dirbantis jaunimas ir 
vadovybė kreipiasi į Š. Ame
rikos kolonijas, kuriose yra 
didesnis lietuvių pirmosios 
ir antrosios kartos jaunimo 
skaičius.

Ko tikisi P. Amerika iš 
Š. Amerikos jaunimo? Kun. 
Saulaitis, PLJS pirminin
kas, sako, kad pirmiausiai 
tikisi, kad jaunimas gausiai 
dalyvautų, parodydamas sa
vo nuoširdumą, draugystę 
ir supratimą. Jis taip pat ti
kisi, kad šis Kongresas su
stiprins lietuvybės jausmą ir 
dvasią trečiosios ir ketvir
tosios kartos P. Amerikos 
jaunimui per Kongreso bend 
radarbiavimą ir tuo paska
tins vesti tolimesnius ryšius 
su kitom pasaulio lietuvių 
kolonijom.

Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje visi veiklieji ti
kisi, kad JK bus proga 
mūsų kolonijoms išsijudinti, 
užmegzti dar glaudesnius 
ryšius tarp šių trijų kraštų 
ir su Venezuela bei Ko
lumbija... Jaunimas, aišku, 
tikisi susipažinti, susidrau
gauti, sustiprinti ryšius tarp 
kraštų.

Darbas vyksta. Tikslai di
dingi. Bet Kongreso pasise
kimas remiasi mūsų visų tal
ka, ypač jaunimo susido
mėjimu, aktyvaus dalyvavi
mu Kongreso ruošos dar
bams ir pačiame Kongre
se. Yra pageidaujami keli 
asmenys, kurie sutiktų atei
nančią vasarą arba anksty
vą rudenį vykti P. Ameri
kon prisidėt prie Kongreso 
ruošos darbų. Susidomėję 
asmenys kviečiami kreiptis į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Ryšių Centrą šiuo 
adresu: LWYA Communi- 
cation Center; 2242 West 
Marąuette Rd.; Chicago, III. 
60629

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ^S^^KINSITE.

LITERATŪRINIO FONTANO ČIURKŠLĖ
JURGIS GLIAUOA

Literatūrinio veikalo efek
tą kartais galima prilyginti 
įspūdžiams, kuriuos sužadi
na fontano vaizdas. Sraunu
mas, kunkuliavimas, įvairia
spalviai apšvietimai, audrin
gas veržlumas - viskas tai 
neretas elementas literatū
riniame veikale. Su tokiu 
poveikiu 1967 metais per
skaičiau Antano Ramūno vei 
kalą ‘Iš sutemų į aušrą’, 
kurio tituliniame puslapyje 
radau polėkišką, autoriui sa
vą ir būdingą, man skirtą 
įrašą. Keturių su viršum 
puslapių veikalas buvo fon
tanas, kunkuliuojąs, nera
mus, siekiąs aukštybių, gai
valingas. Bet tada, šis veika
las nerado atgarsio, nei kri
tinio atliepio į labai savai
mingą jo ekspresiją. Knyga 
buvo sutikta gana Šiokia
dieniškomis nuotaikomis. 
Autoriaus gaivališkumas, vi
tališkas jo ekstravagantiš
kumas kažin kaip nesideri
no su bendru kasdienos ko
loritu...
—

PRANAS DOM.
1 GIRDŽIUS

IOSR4ČIOS
MOTINOS

SŪNŪS

Šiomis dienomis panašų 
įspūdį tenka susidaryti iš 
Prano Dom. Girdžiaus kny
gos, kuri pavadinta ‘Tos pa
čios motinos sūnūs’, o man 
ji meilesnė titulo potekste 
‘Kristijonas Antanėlis Ado
mas’. Ir potekstės poteks
tė ‘Trys graudulingi esiai’.

Iš karto, iš vietos karje
rų, tenka susitarti ‘essay’ 
sulietuvinti, autoriaus ini
ciatyva, ‘esis’. Essay yra 
bandymas, apybraiža, pas
tanga. Montaigne, prieš 
ketvertą šimtų metų, labai 
kuklindamasis, pavadino sa
vo išradingas, temperamen
tingas studijas ‘bandymais 
išreikšti’, ir tai atidarė 
platų taką tokio Žanro plėti- 
rai. Girdžius sulietuvino Žo 
dį ‘esis’. Kiek Čia filologi
nės juslės - nesiimu spręs
ti. Kaip ir kiekvienas lite
ratūrinis žanras, essay turi 
visokeriopus atspalvius: me
todas, temperamentas, au
toriaus erudicija. Knygos 
įvadą parašęs Kleopas A. 
Girvilas prie to momento ne
sustoja.

P.D. Girdžius šių gaivalin
gų apybraižų knygai paėmė 
tris ‘tos pat motinos sūnūs’: 
Donelaitį (jam skirta 14 pus
lapių), Strazdelį (jam skirta 
13 puslapių) ir Adomą 
Mickevičių (jam skirta liūto 
dalis: 121 puslapis).

Donelaitis (Kristijonas ir 
Vyriausiasis) pristatytas mū 
sų genijaus eros fone. Era 
užvaldo ekspoziciją ir skai
tytojas regi Donelaičio eros 
prigimtį, kai toli nuo Tol
minkiemio noko Didžiosios 
prancūzų revoliucijos įvy
kiai, Marija Anutanete “jau 
ruošėsi į giliotiną”... “kad 
paliktų amžinai jauna”, pa- 
stebTautorius. Apsuptas vy
žotų bėdžių, pridėsime, Do
nelaitis, izoliuotas nuo Eu
ropos triukšmo, paskendęs 
savo aplinkos bėdose, irgi... 
ruošėsi palikti amžinai jau
nas.

Antanas Strazdas (jaunes
nysis tos pat motinos sū
nus), autoriaus susižavėji
mo ekstazėje suartėja su 
nemirtinguoju Asižiečiu. Tai 
tikrai puiki lygiagretė, ji at
skleidžia mūsų poeto pri
gimtį sėkmingiau už ilgą 
traktatą. Galime prisiminti 
D. Merežkovskio metodą, 
brėžiu atrasti visumą. Me- 
režkovskis puolė ant kelių, 
aplankęs Asižiečio Campa- 
nella, prisiminęs, kad Sv._ 
Pranciškus buvo atėjęs baž
nyčion nuogut nuogutėlis, 
stengdamasis įrodyti Dievui 
savo dvasios ir kūno Šva
rumą...

Tarytum palikdamas rū
pintojėlių smutkelių sekciją 
muziejuje, Pranas Dom. Gir
džius įžengia į aukštalubę 
salę, kur stovi monumenta
lios skulptūros stovylos. Čia 
Adomas Mickevičius, tos pa
čios motinos sūnus.

Jeigu du pirmieji, mūsų 
rūpintojėliai, Kristijonas ir 
Antanėlis, savi, artimi, karš
tai mylimi, kaip su Šiuo mo
numentu? Su pasaulinės lite
ratūros milžinu, kurio gy
venimas toks ne mūsiškis, 
mums svetimas, ir sekant 
ideologinę išvestinę, net 
priekaišiškas?

Štai, paskutinės dekados 
bėgyje itin pagarsėjusi Ado
mo Mickevičiaus biografija: 
Mieczyslaw Jastruno ‘Mic- 
kiewicz’. 1965 metais knyga 
pasirodė vilniškės Vagos 
vertime ‘Adomas Mickevi
čius’. Didžiulis 550 puslapių 
tomas, bene bus iki šiol 
įžvalgiausia poeto biografi
ja. Sunku susekti, kad reži
mo valia būtų palietusi tu
rinį. Ši poeto biografija, 
tiesiai ir apsukui, tvirtina 
(ir tenka galvoti, neklysta), 
kad terminas ‘Lietuva’ poe
tui buvo jautri tema, tačiau 
taip savotiškai suprantama, 
kad mes ir atsargiai sutapti 
negalime su premisos turi
niu. Lietuva poetui buvo 
sentimento aruodas, gimti
nė, geografinė sąvoka, isto
rinio grožio iškasena. Jis 
visad buvo Lietuvoje, net 
Tovianskio mesijanizmo lai
kais, bet niekad jis nebuvo 
lietuviškos, jau tada moder- 
nėjančios savitumo sampra
tos idėjoje. A. Mickevičius 
stovi greta lietuvijos, susi- 
liesdamas su ja tiktai, tada, 
kada, kaip panūdęs svaigalo 
nuotaikai, tiesia į ją ranką.

Jeigu jis buvo tos pačios 
motinos sūnus, jis yra kito 
tėvo vaikas.

Prano Dom. Girdžiaus 
knyga, palietusi tuos tris 
išrinktuosius tautos vaikus, 
dėl tos selekcijos, dėl to 
pasirinkimo ir dėl užleistos 
knygoje jiems vietos ir dis
proporcijos, yra įnoringas 
palyginimas, tam tikras sa
vitarpinis jų lenktyniavi
mas. Lietuviški rūpintojėliai 
neužstojo monumentalios 
skulptūros. Atlaiką pirmą 
skaitytojo smalsumo ataką, 
tos pačios tautos sūnūs, 
Kristijonas ir Antanėlis, 
nuolankiai, net ir kukliai nu
siteikę, užleido vietą didin
gai įžengusiam Adomui. Tad 
ši paralelė ir skaitytoją 
tam tikra linkme nuteikia, 
treniruoja, priverčia tikėti 
disproporcija, nulinkusia at
vira predilekcija Adomui...

Ekspresyvus dėstymas 
yra puikus P. Girdžiaus tal
kininkas apybraižai drama- 
tinti, staigmeniškai išblaš
kyti skaitytojo dėmesį ke
liais kontrastiškais taškais. 
Istorinė erdvė kartais nesu
tinka su geografine išbars
tymo mozaika. Autorius du
ria paryžiečių buržuazišku- 
mą, jų tradicingumą, įgūdį 
vengti ekstremistiškų eks
cesų. Adomas Mickevičius 
atvyksta į Paryžių, kur tuo
laik triumfavo buržuazinės 
moralės santūrumas. Auto
rius nurodo, kad Paryžius 
nemėgęs Cezanne, Artaud, 
Rimbaud iššūkio. Ekscen
triškasis Adomas Mickevi
čius, tad, nusmerktas nesu
tapti su jo pasirinktu mies
tu. Autoriaus retorikos prie
monė nesiskaito su tos mo
zaikos faktu, kad minimi as
menys atėjo į istorinę sceną, 
jau A. Mickevičiui nuo tos 
scenos nužengus.

Tačiau tas daugiaveidiš- 
kumas, mokėjimas žaisti is
torine ir geografine mozai
ka, matyti kartu keletą 
punktų ir pro kiekvieną 
praeiti su taiklia, žinoviška, 
erudicijos tonais skamban
čia replika - žavi skaityto
ją ir teikia jam pilnumo iliu
ziją. Puikus epitetų valdy
mas tai kaip spalvų niuansų 

(Nukelta į 6 psl.)
wanted ist class skilled
ELECTRIC MOTOR REPAIRMEN

Skilled in all phases of electric motor 
repairing.
Profit sharing, retirement program. 
hospitaliiation insurance. Relocation 
expenses allovved. stock participation 
available.

HARRISON ELEC INC.
P. O. Box 531

Michigan City, Ind. 46360 
(16-19)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

MACHINE
GEAR MACHINE 

OPERATORS
FOR IST A 2ND SHIFT 

To set-up and operate Cear Cutting 
eųuipment. Mušt have experience on 
some. or all of the following: No. 12. 
14. 24A Gleason Bevel Gear genera- 
tors, 16-16 Barber-Colman Hobbers. 
Fellotvs Gear Shapers, Mušt relocate 
in the Pitlsburgh area. Steady work 
for aualified men. Send letter stafing 
experience and salary requirement» 
to: Thomas S. Henderson.

HENDERSON GEAR 
CORP.

Box 65, Venetia, Pa. 15367
(16-24)
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Tautinės srovės veikėjai, buv. ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus pirmininkei 

A. A.
VANDAI MAŽEIKIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI MAŽEI
KAI, ALT S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkui, dukrai ILMARAI, sūnui 
TOMUI ir giminėms gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Los Angeles Skyriaus 
Valdyba 

ir 
nariai

Los Angeles Vasario 16 ženkle

Nenuilstomai lietuviškų organiza

cijų veikėjai
A. A.

VANDAI MAŽEIKIENEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, dukrą IL-

MARĄ, sūnų TOMĄ bei artimuosius 

užjaučiame ir kartu liūdime

Petras ir Elvyra
Pamataičiai

A. A.

Kapitonui JURGIUI MITKUI

mirus, mieliems ALDONAI, ARŪNUI 

ir KAZIMIERUI STAŠAIČIAMS ir 

GRAŽINAI PETRULIENEI su šeima 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Lili, Vladas, Dalia ir Asta
Bložės

A. A.
Kūrėjui-savanoriui, ramovėnui 

kpt. JURGIUI MITKUI 
mirus, dukrai ALDONAI ir žentui KA
ZIUI STAŠAIČIAMS, dūkiai GRAŽI
NAI ir žentui ALGIRDUI PETRU
LIAMS ir vaikaičiams ARŪNUI, DAI
VAI ir LAURAI gilią užuojautą reiš
kiame

Kūrėju-savanorių.
L.K.V.S. S-gos Ramovė 

ir
D.L.K. Birutės D-jos 

Detroito Skyriai

Vasario 16-sios minėjimo 
iškilmės pradėtos vasario 14 
d. Lietuvos vėliavos tradi
ciniu pakėlimu prie miesto 
rotušės. Iškilmėse dalyva
vo per 100 asmenų. Meras 
Thomas Bradley ta proga 
paskelbė proklamaciją, pa
skelbęs Lietuvos dieną. Kai
myniniame Santa Monicos 
miete buvo paskelbta pa
naši deklaracija.

Vasario 15 d. Lietuviško
ji radijo valandėlė dali pro
gramos paskyrė Vasario Še- 
šioliktajai. Programos vedė
jas Vladas Gylys paskaitė 
atitinkamų tesktų ir patrio
tinės muzikos plokštelės 
jautriai akcentavo šventines 
nuotaikas.

Vasario 16 d. iškilmingai 
pakelta vėliava parapijos 
mokyklos kieme. Šv. Kazi
miero parapijos mokykloje, 
esant bažnyčiai pilnai besi
meldžiančiųjų ir devynioms 
lietuviškų organizacijų vė
liavoms, pamaldas laikė ir 
pamokslą pasakė kun. dr. 
Algirdas Olšauskas.

Tai buvo jautrus, patrio
tinis pamokslas, ataustas 
Lietuvos meile, raginąs nie
kad neužmiršti tėvynės ver
govės bei savo tautos nelai
mių. Pamokslininkas ilius
travo pamokslą bibliniais 
tekstais, kur iškeliama tė
vynės meilė ir tramtinių 
nostalgija. Pamokslininkas 
pavadino Vasario šešioliktą
ją lietuvių tautos Velyko
mis. Tai tautos prisikėlimo 
diena. Tą dieną atsinaujina 
tikėjimas Lietuvos prisikė
limu j laisvę.

Per pamaldas giedojo pa
rap. choras, vedamas komp. 
B. Budriūno. Pamaldos už
baigtos Lietuvos himnu.

Vietos ALT skyrius su
rengė minėjimą Marshall 
gimnazijos salėje. Minėjimą 
pravedė energingasis sky
riaus pirmininkas inž. Vy
tautas Čekanauskas. Sceno
je išsirikiavo organizacijų 
vėliavos. Lietuviai gausiai 
pripildė didelę salę. JAV 
himną giedojo solistė Jani
na Čekanauskienė. Klebo
nas prelatas kun. Jonas Ku
čingis paskaitė invokaciją. 
Sveikino trumpais žodžiais 
gen. konsulas dr. Julius 
Bielskis, estų ir latvių vie
tinės kolonijos atstovai. 
Laiškais pasveikino JAV 
kongresmanai Alphonso Bell 
ir George Danielson. Iš pra
nešimo sužinota, kad į minė
jimą kviesta 19 legislatūros 
žmonių. Kai kurie jų net ne
atsiliepė! Geresnis sąlytis bu 
vo su spaudiniais, televizi
jos kanalais ir radijo stoti
mis. Įdėta žinių ir nuotrau
kų. Viena TV stotis rodė 
savo programoje vėliavos 
pakėlimo iškilmes. Buvo re-

Literatūrinio...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ir šešėlių intensyvumo val
dymas akvarelėje. Epitetų 
taiklumas yra autoriaus vaiz 
duojamojo metodo stipry
bė. Padedame knygą su stip
riai virpančiu estetinio džiu
gesio jausmu.

Autorius turėjo susidurti 
su daugeliu lenkiškų vardų. 
Matome transkripcijos nely
gumus. Kai kada vardai ir 
pavardės duoti mūsų raš
tu. Bet dažnai lenkų ir pran
cūzų rašymas lieka nesu
lietuvintas. ‘Vagos’ išleistoje 
A. Mickevičiaus biografijoje 
sutinkame Andriejų Tov- 
janskį. P.D. Girdžius jį va
dina ‘Andrius Tovianskis’; 
psl. 136 - Tovvianskis. Su 
lietuviška galūne suauga hi
bridas: Jelovvickis (psl. 150). 
Montaigne, Conte, ir kt. pa
lieka savo prancūziškuose 
rūbuose. Ir vėl gi, šios kuk
lios apžvalgos pradžioje teko 
suklupti ties ‘essay’ verti
mu į ‘esis’. Ar negalime 
‘essay’ žanrą tapatinti su 
‘apybraiža’, ‘apžvalga’, ‘įžval 
gos siekiu’. Tema iš bend
ros temos, bet tai sustoji
mas ties tituliniu knygos 
puslapiu.

portažų radijo programose. 
Atsiliepimas į lietuvių šven
tę buvo šiltas ir labai prie
lankus. ALT skyrius atliko 
dideli informacini darbą: in
formuota per 20 spaudinių, 
visos radijo ir TV stotys. Bu
vo pagarsintos burmistrų 
rezoliucijos. Priimta gau
saus susirinkimo rezoliucija, 
reikalaujant rūpintis Lietu
vos laisvės atstatymu.

Inž. V. Čekanauskas, įdo
miai ir gyvai pristatė svečią, 
žurnalistą Vilių Bražėną, ku
ris atskrido iš tolimos Flo
ridos.

Iškilmingo minėjimo zeni
te buvo žurnalisto svečio 
pagrindinė kalba. Savo kal
bos teze Vilnius Bražėnas 
paėmė gyvenimo padiktuo
tą logišką bazę: Lietuvos 
laisvės problema glūdi tarp
tautinės, globalinės politi
kos raizginyje. Kol JAV 
deklaruos savo suinteresuo
tumą visų tautų laisve, tol 
bus gyva ir Lietuvos lais
vės problema. Komplikuoto
je situacijoje veikia dauge
lis jėgų. Prieš pasaulio lais
vę sąmokslininkų politika 
kuria mitus, kurie klaidina 
ir suvedžioja laisvąjį pasau
li. Įvairios jėgos stiprina, 
net Amerikoje, JAV prie
šus, laisvės priešus ir, tuo 
pačiu, labai apsunkina Lie
tuvos išsivadavimą iš vergo
vės. Tiktai mūsų tautos ka
mienas tėvynėje, kuris toly
džio stiprėja, pajėgs atsta
tyti laisvę. Išeivija tegali 
talkinti, kad išsilaisvinimo 
laikas artėtų. SSSR kuria 
ir operuoja visokiais mitais, 
kurie, kada iššifruoti, tampa 
eiliniais, šlykščiais melais. 
Tačiau tų mitų dėka bolše
vikai sėja sąmyšį ameriki
nėje visuomenėje, griauna 
dorovės ir patriotizmo do
rybes. Pakvaišusių kapitalis 
tų, apgaulingų multimilioni- 
nių fondų talka, remia nuo
lat badmiriaujančią bolševi
kų valstybę ir neleidžia jai 
išgaišti natūralia baigtimi.

Prelegentas, apeliuoda
mas į lietuvį, kaip i JAV 
pilieti ir i, kaip lietuvi pat
riotą, pasiekė maksimumą 
ekspresijos. “Mes privalome 
jungtis į kovą dėl Lietu
vos laisvės besąlyginiai”. 
Kova yra nuovargio ir lais
valaikio nebojimas. Kova 
yra kova! Maži net darbeliai, 
kaip paskiri grūdai, gali 
pripilti didelį aruodą!

Vilius Bražėnas kalbėjo 
meistriškai. Masyvus įtikina 
mumas tvirtinimų logika, 
įrodymų nesugriaunamumu, 
buvo akivaizdūs faktai. Ato- 
traukas j detales puošė tu
rinio platumas. Emocingas 
kreipimasis į patriotiką, i 
nostalgiją, rinktinių poeti
nių posmų panaudojimas, 
taiklus humoras, sarkazmas 
perbėgėliams dailininkams, 
(pavyzdys), - viskas tai 45 
minučių kalba sujungi i vien
tisą tezių ir detalių dekla
raciją. Dažni, spontaniški 
aplodismentai, kurių buvo 
apie pora tuzinų, reiškė 
auditorijos susidomėjimą, 
besąlygini pritarimą kalbos 
turiniui, meistriškam kal
bos pateikimui.

Renginio meno dalyje au
ditoriją sužavėjo prof. Jono 
Kurpionio parašytas sceni
nis montažas Lietuvos isto
rijos temomis. Pastatyme da 
lyvavo per 20 įvairaus am-

VYTUI JANULEVIČIUI

mirus, jo žmonai ANELEI ir broliams

reiškiame gilią užuojautą

Vytenis ir Liuda
Čiurlioniai

ir
Serą Čiurlionienė

Mūsų mielam bičiuliui, Sibiro kan

kiniui

A. A.

VYTAUTUI JANULEVIČIUI 

staiga mirus, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą žmonai ANELEI ir broliams 

su šeimomis

J. ir O. Žemaičiai

ROCHESTERIO SKAUTAI MINĖJO 

VASARIO 16-tajc;
Vasario 16 d. Rocheste- 

rio N.Y. skautai su savo tė
vais ir svečiais minėjo mū
sų tautos šventę. Minėji
mas buvo pradėtas skautiš
komis apeigomis. Skautų 
vadovas Stasys Ilgūnas tarė 
trumpą žodelį, padėjėjas inž. 
V. Draugelis perskaitė va
dovybės aktualius įsaky
mus. Iškilmingai įnešus i 
salę tautinę trispalvę vėlia
vą, griausmingai sugiedo 
tas tautos himnas. Prie vė
liavos išsirikiavo trys mer
gytės: Rūta Kiršteinaitė, 
Aušra Lėlytė ir Lina Alva- 
rado, kurios iškilmingai da
vė įžodį skautiškam įsiparei
gojimui: Dievui, Tėvynei ir 
artimui, prisiklaupusios bu
čiavo tautinę vėliavą. Tai 
buvo iškiliausias ir drauge 
jaudinantis momentas... Po 
to skautų vadovas paprašė 
tėvus užrišti joms skautiš-

žiaus skautų. Jie atliko ro
les labai gerai. Tai buvo pa
tetiškas, estetiškai pedago
ginis poetinių strofų ir sim
bolių montažas.

Buvo renkamos aukos; 
kelios, pagarsintosios, buvo 
po 100 dolerių.

Parengimo pabaigoje pa
sirodė komp. B. Budriūno 
vadovaujamas vyrų kvarte
tas, atlikęs patriotinių dai
nų.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu, (k)

LAIDOTI VIU DIREKTORIAI

6X15 SO. WESTE R N AVĖ., CHICAGO, ILL.

Mašinoms vieta

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR CONDITION’ED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601— -

kus mazgus, o svečią J. Miš
kinį -- Lietuvos laisvės.

Toliau J. Miškinis, svei
kindamas skautus apibudino 
skautijos reikšmę, jų idėjų 
kilnius tikslus ir papasa
kojo iš nepriklausomos Lie
tuvos meto apie skautus 
malonių ir skaudžių prisi
minimų, susijusių su Vasario 
Šešioliktosios prasme, ku
rios pagrindinės mintys to
kios:

- Nepriklausomybės pa
skelbimas buvo didžiausias 
laisvės vainikas. Bet kaip 
už kiekvieną idėją, taip ir 
už šią reikėjo ginklu apsigin
ti. Vasario 16-ji liudija Lie
tuvos valstybės prisikėlimą, 
tautos laisvės troškimą ir 
tautinės vienybės simbolį. 
Ji mūsų tautai, tarytum anų 
laikų šviesioji žvaigždė paro
džiusi kelią į naują žmo
nijos erą. Kaip krikščioniš
kasis pasaulis kiekvienais 
metais mini Kristaus atėji-, 
mą, o tuo pačiu ir naują žmo
nijos dvasinį laikotarpį, taip 
mes švenčiame Vasario še
šioliktąją. Ją švęsdami pri
simenam ne vien tik anuo
met dėtas pastangas laisvei 
laimėti, bet gyvendami lais
vame pasaulyje, nuolat ke
liam Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą.

Skautų vadovas St. Ilgū
nas kalbėtojui J. Miškiniui, 
iškilmingai įteikė gražų la
bai vertingą leidinį-albumą 
"Laužai liepsnoja vakaruos".

Toliau buvo rodomos 
skaidrės -- Vilniaus ir Tra
kų vaizdai, meniniai ir kultū
riniai paminklai ir išlikusios 
bažnyčios. Be to skaidrė
se dalyviai žavėjosi tremty
je gyvenančių skautų stovy
klavimo vaizdais ir jų orga
nizaciniu ryžtu. Visą tai pa
ruošė Stasys Ilgūnas, ku
riam žiūrovai išreiškė nuo
širdžią padėką ilgu ploji
mu...

Minėjimas buvo įdomus ir 
nuotaikingas, kurį skautai 
baigė mėgiamąja iškylavimo 
daina. (d)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Vytautas Janulevičius, 
vyriausias iŠ čia gyvenan
čių keturių brolių, mirė Š. 
m. vasario 18 d., palikda
mas liūdesy žmoną Anelę ir 
tris brolius Julių, Mečį ir 
Teofilį su šeimomis. Buvo 
kilęs iš Merkinės miestelio. 
Prieš 14 metų grįžęs iš Si
biro koncentracijos stovyk
los prisijungė prie čia gy
venančių brolių. Palaidotas 
š. m. vasario 22 d. Visų 
Sielų kapinėse.

• SLA 136 kuopos, meti
nis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 2 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose. 
Darbotvarkėje: Val.vbos me
tinės veiklos pranešimai ir 
naujos kuopos valdybos rin
kimai. Valdyba visus kuo
pos narius maloniai kviečia 
s u si ri n k i me da ly va u ti.

• Salamander batų krau
tuvė (sav. B. Gražulis) per
sikėlė į naujas patalpas ta
me pat rajone, tik trečios 
durys nuo senųjų patalpų. 
Naujas adresas: 2534 Lo- 
rain Avė. Tel. 241-6788. 
Krautuvei reikalinga į sa
vaitę 2-3 dienoms patarnau
toja batų pardavimui ir tal
kininkauti raštinės darbuo
se.

ŽALGIRIO SAULIŲ
KUOPOS ŠVENTĖ

Vasario 16 šv. Jurgio baž
nyčioje pašventinta — pa
krikštyta naujai įkurtos 
Clevelando Žalgirio Šaulių 
kuopos vėliava.

Vėliavą pašventino kun. 
A. Sabaliauskas iškilmingų 
pamaldų metu, minint Lie
tuvos nepriklausomybės 57- 
tas metines. Vėliavos krikš
to tėvai buvo detroitiškiai 
Jonas ir Adelė Poderiai. Be 
to buvo dar dvi poros kūmų, 
būtent: psktn. Dalia Oran
taitė ir v. sktn. Vytautas 
Jokūbaitis ir Vladas ir Gra
žina Plečkaičiai.

Vakare Čiurlionio ansam
blio patalpose Lietuvių Na
muose įvyko Žalgirio kuopos 
pobūvis su kviestais sve
čiais.

Gausų būrį pobūvio daly
vių nuoširdžiai vaišino se
sės šaulės puikiai paruoš
tais užkandžiais. O jų vo
kalinis trio padainavo šau
lių maršą.

Buvo eilė kalbų, sveikini
mų ir linkėjimų. Užbaigiant 
pobūvį jautriu žodžiu padė
kojo visiems kuopos pirmi
ninkas muz. Alf. Mikuls
kis ir kuopos vicepirminin
kė J. Budrienė. Kuopa per 
neilgą savo gyvavimo lai
kotarpį išaugo i stambų tau- 

, tinio-kultūrinio darbo vie
netą. šiuo metu jau turi 50 
narių. (pk)

Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas 
šventina Žalgirio šaulių kuopos vėliavą. Prie vėliavos 
kūmai: Jonas ir Adelė Poderiai, Vytautas Jokūbaitis ir 
Dalia Orantaitė. V. Bacevičiaus nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th 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.

Vasario 16 minėjime Clevelande pagerbiami sava
noriai kūrėjai prisegant jiems gėlę. Iš kairės savano
riai kūrėjai: Barniškis, Braziulis, Čepukaitis, Pau
tienis, Šenbergas ir Johansonas. V. Bacevičiaus nuotr.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
CLEVELANDE

Clevelando ALTos sky
rius šiais metais galėjo pasi
džiaugti ypatingai gausiu 
žmonių dalyvavimu šventės 
minėjimo iškilmėse. Abiejų 
parapijų bažnyčios buvo pil
nos maldininų, o popietinia
me akte - koncerte arti 800 
žmonių mūsų kolonijos mas
tu tai irgi rekordas.

Iškilmės pradėtos prie lie
tuvių paminklo pakeliant vė
liavas ir padedant vainiką 
prie paminklinio aukuro. 
Iškilmėse, kurias prityrusia 
ranka tvarkė ALTos valdy
bos narys A. Jonaitis, daly
vavo keletas šimtų žmonių ir 
10 organizacijų vėliavos.

Naujosios parapijos baž
nyčioje Šv. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. L. 
Zaremba, kun. J. Kidykas 
ir kun. P. Dzegoraitis. 
Giedojo parapijos choras va
dovaujamas R. Brazaitienės. 
Be to, dvi naujas giesmes 
pagiedojo Ramovėnų choras 
vad. J. Kazėnui, Galingai 
skambėjo J. Kazėno solo su 
parap. choro pritarimu pa
giedota B. Budriūno ‘Mal
da’.

Šv. Jurgio bažnyčioje šv. 
Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. A. Saba
liauskas. Giedojo M.K. Čiur
lionio ansamblio choras di- 
rig. A. Mikulskio. Šių pa
maldų metu buvo pašventin
ta Žalgirio šaulių kuopos 
vėliava.

Po pietų su geroku pavė
lavimu (vis dar nesiseka at
sikratyti šio blogo įpročio) 
pradėtas iškilmingas aktas. 
Jam vadovavo ALTos sky
riaus pirmininkas A. Rukšė
nas. 14 organizacijų vėlia
vos beveik visą sceną už
dengė. Amerikos himną gie
dojo jaunas solistas Br. Ka
zėnas, pianu palydint G. 
Karsokienei. Lietuvos him
ną su dvasios pakilimu gie
dojo visi žmonės. j

Maldą už žuvusius Lietu-/ 
vos karius sukalbėjo kun. 
Zaremba. Po to buvo iškvies 
ti iškilmėse dalyvavę Lie
tuvos kariuomenės savano- 
riai-kūrėjai -- Barniškis, Bra 
ziulis, Čepukaitis, Johanso- 
nas, Pautienis ir Šenber- 
gas. Jie buvo papuošti gy
vom baltom gėlėm ir pasvei
kinti nuoširdžiom publikos 
katutėm.

Po to sekė jau nuo seno 
(ir, tur būt, visur) įsigyve
nęs šablonas: kalbos, svei- 

klausimu A. Gečys laiko be
tarpį bendravimą sū savais 
žmonėmis reikalingu, Bet ly
giu būdu jis nepritariąs ir 
smerkiąs tūlų išeivių elgęsi 
pravardžiuojant komunis- 
tais-ar ' "panašiais epitetais 
asmenis, kurie ar nuvyksta 
į Lietuvą ir į visą kompli
kuotą bendradarbiavimo pro 
blemą žiūri kiek kitaip, ar
ba kurie kartais atsilanką į 
lietuvių menininkų iš oku
puotos Lietuvos koncertus. 
Baigdamas savo kalbą A. Ge 
čys džiaugėsi mūsų akty
vaus ir sąmoningojo jauni
mo veikla. Kaip pavyzdį jis 
prisiminė praeitųjų metų va
sarą įvykusį jo suorgani
zuotą jaunimo atstovų gru
pės pasimatymą su Kongre
so atstovais Washingtone.

ALTos skyriaus valdyba 
kiek teko patirti, buvo iš- 
siuntinėjusi pakvietimus 
amerikiečiams valdžios įs
taigų pareigūnams ir poli
tikams. Daugelis jų atsiun
tė savo laiškus-sveikinimus. 
Ohio Gubernatorius atsiun
tė proklamaciją skelbian
čią Vasario 16 Ohio lietuvių 
diena. Ją perskaitė skautė 
D. Miškinytė. Miesto Tary
bos proklamaciją perskaitė 
councilman Mr. Trenton. 
Rezoliuciją JAV vyriausy
bei perskaitė Ag. Rukšėnas. 
Buvo ir kita rezoliucija ar
ba peticija, kurią paruošė 
ir parašus tarp lietuvių ir 
amerikiečių renka Šv. Kazi
miero aukštesniosios litu
anistinės mokyklos moki
niai. Peticijos tekstą per
skaitė Linas Johansonas. 
Peticija su parašais bus 
įteikta Ohio valstijos sena
toriams. Ji trumpai bet 
aiškiai įtaigoja nesileisti į 
bet kokius sandėrius su ko
munistine Rusija, kol jos pa
vergtoms tautoms nebūsią 
leista laisvai išsirinkti savo 
valdžias. Taip pat primena, 
kad pavergtųjų tautų laisvė 
nesąs Rusijos vidaus reika
las.

Koncertinę programos da- 
' . Čiurlionio

kanklių orkestras diriguo
jant O. Mikulskienei. Visi 
džiaugėmės jaunųjų kankli
ninkų gerai ištobulinta tech
nika, gyvomis ir darniai 
skambančiomis muz. Alf. 
Mikulskio kompozicijomis.

Trumpos pertraukos me
tu buvo paskelbti mokslei
vių rašinėlių “Ką man reiš
kia 16 vasario?” konkurso 
daviniai. Iš 13 atsiųstų ra
šinėlių konkurso komisija 
atrinko ir premijas pasky
rė Rūtai ir Audrai Nas- 
vytyėms ir EI. Muliolytei -- 
visos laureatės yra Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los mokinės.

Antrojoj koncerto daly 
girdėjome keletą Ramovėnų 
choro dainų. Repertuaras 
prasmingai pritaikintas 
šiam momentui. Pradėta 

. garsiąja A. Baranausko dai
na “Netaip staugia platus 
plentas” harmonizuota J. 
Kazėno. Po liūdnųjų, prie
spaudos laikus apsakančių 
akordų stipriu unisonu ryž
tingai ir iššaukiančiai “kad 
tu, Gude, nesulauktum... ir 
neįveiksi, sūnau šiaurės" 
pavaizduota tautos pasiryži
mas nepasiduoti. Po to V.K. 
Banaičio “žygis j Vilnių" dai
na skirta laisvės kovų laiko
tarpiui. Ir vėl ramų ir šviesų 
gyvenimą laisvės laikais pri
menanti liaudies dainelė, 
dar viena karių raitelių dai
na “kur dangus ugnim lieps
noja” (muz. J. Strolios) pri
mena artėjančios karo gais-

kinimai, proklamacijos, re
zoliucijos. Įvairumą teikia 
nebent kiekvienais metais 
kviečiami nauji kalbėtojai. 
Šiais metais kalbėjo Cleve
lando meras R. Perk ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių Reikalų Tarybos 
pirmininkas inž. Alg. Ge
čys.

Meras R. Perk, R. Kudu- 
kio pristatytas kaip nuošir
dus ir ištikimas lietuvių bi
čiulis, kaip gabus adminis
tratorius ir geras lyderis, 
kurios didžiausias nuopelnas 
yra tautybių sąjūdžio suor
ganizavimas ir rėmimas 
tapęs pavyzdžiu ir kitiems 
šio krašto didmiesčiams, ir 
šiais metais kartojo savo te
oriją apie galimybes išlais
vinti pavergtas tautas iš ko
munistinių tironų vergijos 
artėjančio rusų-kiniečių kon
flikto atveju, tinkamai pa
kreipiant šio krašto vyriau
sybės politiką ir diploma
tines pastangas. Kalbėtojo 
nuomone, JAV vyriausybė --
turėsianti atitaisyti skriau- Ji atliko M.K. 
das daugeliui tautų, padary- ’ ’~
tas klaidingos politikos 1945 
metais. Savo ilgoką kalbą 
meras užbaigė proklamacija, 
skelbiančia Vasario 16 kaip 
lietuvių dieną.

Alg. Gečys (jį klausyto
jams’ pristatė Ingr. Bublie
nė) savo gerai išmąstyta, 
neištęsta, bet daug pasakan
čia kalba paliko gerą ispū- 

Jis neieško tuščių, vien 
emocijas keliančių frazių, 
bet kalba ad rem. Kele
tą jo pareikštų minčių ga
lėtume pavadinti originajjp- 
mis (o kai kam~ gaT 
traversinėmis...) Pav., kalbė 
tojas samprotauja, kad kiek
vienas sąmoningas lietuvis 
galįs ir turįs būti savo tau- 
Ų>s ambasadoriumi ir kovo
toju už jos teises, kad ne
vertėtų tenkintis vadinamų
jų veiksnių vedama kova at
gyvenusiais ir neveiksmin- 
_ , JTOgĮs. A7 Gečys siu- 
Jo^org^fuzuoti veiklą kiek
vienoj, kad ir mažiausioj 
vietovėj ir stengtis paveikti 
tos vietovės news media, 
jtakingesnius valdžios pa
reigūnus bei politikus, kad 
jie suprastu Lietuvos reika
lus ir reikale mums pagel
bėtų. Kalbėtojas apgailesta
vo kai kurių intelektualų 
šaltumą mūsų gyvybiniams 
reikalams, o taip pat ir klai
dinančią taikos bet_ kuria
kaina _ iliuzija, ^kuriai pasi- 
duoda daugybė šios šalies 
žmonių. Ilgėliau sustojęs 
ties bendravimo su tauta

AUKOS BALFUI
1974 m. Clevelando Balfo 

skyriaus vajui, aukas pri
siuntė iki 1975 m. vasario 
mėn. 17 d. sekantieji asme
nys:

250 dol. A. ir F. KuneviČial.
159 dol. J. Wamicki.
155 dol. A. Alkaitis.
Po 100 dol. — Dr. I. ir Ant. 

Jasiai, dr. J. ir D. Maurukai.
Po 50 dol. — Dr. J. ir M. 

Kriaučiūnai, I. ir Č. ŠatkaiF dr.
V. ir A. Karobliai, dr. J. 
Skrinska, dr. J. Mačiulis, J. J. 
Kunevičiai, dr. VI. Bložė, dr. J. 
ir B. Balčiūnai, dr. E. ir M. 
Lenkauskai.

45 dol. — S. ir V. Akelaičiai.
Po 40 dol. — Dr. A. Martus, 

dr. K. Pautienis.
35 dol. — A. Mackevičius.
34 dol. — T. ir V. UrbaiČiai.
Po 30 dol. — Dr. V. ir V. 

Gruzdžiai, A. Styra, dr. N. ir 
G. Juškėnai, J. Krištolaitis, J. 
Stravinskas, dr. V. ir A. Mau
ručiai.

Po 25 dol. — A. Bielskus, 
kun. B. Ivanauskas, P. Razgai- 
tis, A. Buknis, dr. A. Baltru- 
kėnas, dr. J. I. Stankaičiai, L. 
Banis, J. Rumbutis, V. ir O. 
Jokūbaičiai, J. Mikonis, dr. H. 
Brazaitis, V. ir A. Navarskai- 
Navr, P. ir D. Mikoliūnai, A. 
Garka,

24 dol. — Dr. J. Šonta.
Po 20 dol. — E. Ginčas, P. ir 

O. Skardžiai, J. ir N. Mockai,
J. ir E. Januliai, dr. A. Butkus, 
dr. D. Degesys, dr. A. Aželis, 
B. Navickas, J. Vaičaitis, V. ir 
O. Rociūnai. dr. G. ir dr. S. 
Matai, R. ir A. Babickai, M. 
Iešmantienė, V. Roger-Radžius, 
Pr. Puškorius, V. ir A. Šen- 
bergai, J. ir A. Kubiliūnai.

Po 19 dol. — VI. ir B. Čyvai, 
J. Pivoriūnas.

Po 15 dol. — A. Masilionis,
VI. Šniolis, P. ir N. Bieliniai, 
J. Čyvas, J. ir A. Augustina- 
vičiai, V. Apanius, O. P. Ži
linskai.

Po 14 dol. — A. A. Miko
liūnai. J. Žygas.

13 dol. — Pr. ir E. Jogai.
12 dol. — J. Smetona.
Po 10 dol. A. Rukšėnas. F. 

Kaminskas, K. Palubinskas, 
kun. A. Goldikovskis, V. Ma- 
riūnas, V. ir T. Degučiai, L. ir 
A. Sagiai, Z. ir S. Obeleniai. 
St. ir D. Čipkai, M. Trainiaus- 
kaitė, E. Unger. A. ir R. Majo- 
rovai. Br. ir R. Snarskiai, A. ir 
J. Šiaučiūnai. H. ir G. Piktur
nai, Alg. Pautienis, kun. G. 
Kijauskas. kun. J. Kidykas, 
kun. L. Zaremba, St. Lukas, O. 
ir B. Maželiai, St. Pabrinkis, 
Alg. Kijauskas, J. Palukaitis, 
A. Nasvytis. H. ir S. Idzeliai. 
Vac. ir M. Valiai. S. Butrimas, 
J. Kaklauskas. J. Biliūnas, P.

rų dienas ir katastrofą 
nešantį karą. Po to griaudi 
ir tragiško sielvarto šauks
mu nuskambėjusi J. Štar- 
kos “Tušti paliktieji namai” 
Ir pabaigai tremtinio gies
mė sukurta St. Sodeikos pa
gal B. Brazdžionio žodžius 
“Lietuva, mano šiaurės pa
švaistė”. Publikai prašant 
koncertas užbaigtas ugninga 
karių daina-maršu iš Gounod 
operos ‘Faustas’. Žmonės gy 
rė choro dainavimą ir 
džiaugėsi tuo drausmingu 
lietuviškai kariškos dainos 
vienetu. Meno vadovas J. 
Kazėnas ir akompaniatorė 
G. Karsokienė pelno nuošir
dų įvertinimą.

Po koncerto buvo malonus 
pobūvis visiems, kurie šven
tiškos nuotaikos apimti, dar 
nesiskubino išvažiuoti į na
mus. Vaišes organizavo Br. 
Mainelienė su būreliu talki
ninkių.

ALTos skyriaus valdyba 
(pirm. Algis Rukšėnas ir na
riai J. Malskis, Dr. V. Stan
kus, Ingr. Bublienė, A. Al
kaitis, A.. Bakūnienė ir A. 
Jonaitis) savo svarbią kas
metinę misiją atliko sėkmin
gai. Ypač malonu buvo ste
bėti jaunų jėgų aktyvų įsi
traukimą į darbą. Linkime 
jiems sėkmės, ryžto ir ener
gijos ir ateity.

Pr. Karalius 

Kliorys, Vac. Kasakaitis, J. J. 
Pikturnai, St. Astrauskas, J, 
Skavičius, V. irE. Račkauskai- 
Rack, B. Steponis, A. Puško- 
riūtė, Edv. Stepas, VI. Palu
binskas, K. Ralys, V. Stimbu- 
rienė, J. ir O. Žemaičiai, Vyt. 
Biliūnas, L. ir S. Keženiai, St. 
ir M. Slabokai, A. ir V. Va
laičiai, A. ir E. Steponavičiai, 
St. ir E. Alšėnai, J. ir M. Da- 
mušiai, K. ir E. Gaižučiai, D. 
ir G. Iešmantai, A. Gylys, J. 
Balbatas, O. Rimbutienė, A. 
Devokaitytė, Alf. Karklius, J. 
ir A. Jankai, VI. Blinstrubas, 
St. ir K. Lazdiniai, E. ir I, 
Ilendos, J. Virbalis, P. Zigman
tas, D. Vaičiūnas, J. Jasinevl- 
čius, O. Geležiūnienė, O. Ma- 
tusevičienė, V. ir J. Januškiai,
A. Petrauskis, J. Stempužis, A. 
ir A. Kavaliūnai, J. Lepeška,
B. Gaidžiūnas, J. Gudėnas, Pr. 
Petraitis, A. Rakauskas, R. ir 
D. Vadopalai, Gelgotai, Petr. 
Kudukis, V. ir J. Steponavičiai,
R. Kubiliūnaitė, St. ir S. Ma
čiai, M. ir L. Baliai. A. ir A. 
Tamolioniai.

Po 9 dol. — K. Vaičeliūnienė, 
J. Sniečkus. M. Ignienė. E. ir 
B. Malcanai, R. Zorska, P. 
Drabišius.

Po 8 dol. B. ir S. Garlauskai, 
D. ir D. Staniškiai.

Po 6 dol. — St. Melsbakas, 
P. Jocius.

Po 5 dol. — A. Baltrukonie- 
nė, V. Augulytė, K. Palubins
kas. J. Zylė, VI. Matulionis, St. 
Barzdukas, Z. ir M. Peckai, A. 
Lūža, VI. Kaunas, K. Žygas, A. 
Vasiliauskas, A. Balašaitienė. 
V. Nagevičienė, F. Klimaitis, 
Kęst. Sušinskas. St. ir V. Bes- 
peraičiai, P. Tamulionis, J. Ba
ranauskas, P. Ežerskis, S. Nas- 
topkienė, J. Bartkus, A. Kasu- 
laitis, M. ir O. Naumanai, J. 
Švarcas. A. Liutkus, A. ir T. 
Brazaičiai. F. Mackus. V. Be- 
nokraitis, J. Apanavičius, Petr. 
Kaunas, F. Modestavičienė. V. 
Rutkauskas. Alb. Sušinskas, E. 
Martinėnienė, S. ir S. Laniaus- 
kai, O. ir V. Kavaliūnai. VI. 
Bačiulis, V. Juodis, J. Jakštas, 
A. Rauplinaitienė. J. Cijuns- 
kas, S. Lingailienė. Pr. Maine- 
lis, Ig. Gatautis, K. ir E. Šir- 
vinskai, K. Gaižutis. A. Bujo- 
kas, A. Eidukaitienė, K. Ba- 
laišis, K. Civinskas, A. Ras- 
tauskas. J. Juodišius. P. Ncvu- 
lienė, St. Jurgaitis, M. Vinclo- 
vas, V. Bartuška, B. Dabri- 
kienė, J. ir K. Šlapeliai, J. 
Naujokaitis. Juoz. ir Jadzė 
Naujokaičiai. J. Kazlauskas, B. 
Bernotas. M. Ivanauskienė, V. 
Palūnas. J. Krygcris, A. Šal
kauskas, V. Miškinis, J. Žilio
nis, A. Kazlas. J. Kazėnas. J. 
Pauža ir XXX.

Po 4 dol. — I. Jonaitienė. H. 
Kripaviėius, R. Valodka, A. 
Grėbliūnas.

3 dol. — V. Tamulis.
Po 2 dol. — K. Stašinskas, 

P. Jurgulavičius. O. Stankūnie
nė. E. Lasky. R. Brazaitienė, J. 
Milas.

Po 1 dol. — J. Saikus, J. 
Dumbrys, K. ir A. Atkočaitis,
S. Žilinskas.

Visiems aukotojams, Cle
velando Balfo skvr. valdy
bos vardu, tariu lietuvišką 
ačiū.

O. Jokūhaitienė 
Clevelando Balfo Skvr.

iždininkė

VYSKUPAS ANT. DEKS- 
NYS ALTOS CENTRE

Europos lietuvių sielova
dai vadovaująs vysk. Anta
nas Deksnys aplankė Ame
rikos Lietuvių Tarybos cent
rą Chicagoje. Čia lydimas 
kun. dr. Igno Urbono, pasi
kalbėjo su dr. K. Šidlaus
ku ir kun. J. Prunskiu 
išeivijos lietuvių reikalais.

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

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• JAV Senate praeitą an

tradienį, vasario 18 d. įvy
ko Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas, 
kuriam vadovavo šen. Char
les H. Percy. Jis savo kal
boje pabrėžė, kad šiais me
tais galime pasidžiaugti ko
voje už Baltijos valstybių 
išlaisvinimą bent dviemis 
laimėjimais: Simo Kudirkos 
išlaisvinimu ir radijo Liber- 
ty transliacijų išgavimu 
Baltijos tautų kalbomis.

Po minėjimo šen. Percy 
susitiko senato priėmimų 
kambary su Altos atstovais 
dr. K. Šidlausku, T. Blins- 
trubu ir dr. J. Geniu, o taip 
pat su grupe Washingtono 
lietuvių, kurių tarpe buvo 
dr. St. Bačkis, p. Vaičiulai
čiai ir keletas kitų.

Chicago
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

NAMŲ SUSIRINKIMAS

LTN aštuntasis metinis 
narių susirinkimas, šaukia
mas 1975 m. kovo 15 d. 5 
vai. p. p. nuosavuose na
muose, 6422 So. Kedzie 
Avė., Chicagoje. Darbotvar
kėje: LTN Tarybos ir val
dybos pranešimai, 1974 m. 
apyskaita, diskusijos dėl 
veiklos, direktorių rinkimai 
ir kt.

Susirinkime balso teisę 

Pranešame, kad 1975 m. vasario 10 d. Mil- 
waukee, Wisc. mirė buv. JAV diplomato Jono Ma- 
žionio motina

A. A.
MARIJA MAŽIONIENĖ.

Į JAV velionė atvyko iš Kauno 1962 m. gruo
džio 4 d. ir gyveno pas.dukterį Maryte, Milwaukee, 
Wisc. Velionė ilsisi Wisconsin Memorial Park ka
pinėse.

Nuliūdę liko:
dukterys Onutė Norkienė, 

Milwaukee, Wisc.
Aldona ir Cezaris Mamente, 

Romoje, Italijoje, 
Marytė ir Vladas Happ, 

Milwaukee, Wisc.
Taip pat keturi anūkai ir du 

proanūkai.

PADĖKA

A. A.

BRONIUS VASYS-VASILIAUSKAS
Mano mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis 

apleido šį pasaulį 1975 m. sausio mėn. 30 d. Palai
dotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje, 
1975 m. vasario mėn. 3 d.

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. dr. Juškai 
už maldas koplyčioje, šv. Mišias bažnyčioje, jaut
rius pamokslus ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame inž. J. Arštikiui ir kitiems choris
tams už giesmes bažnyčioje. Tariame širdingą 
ačiū visiems draugams, pažįstamiems, organiza
cijoms ir giminėms atsiuntusiems gėles, užprašiu
siems šv. Mišias, gausiai aukojusiems vietoj gė
lių Lietuvių Tautiniams Namams ir dalyvavu
siems laidotuvėse. Liekame amžinai dėkingi vi
siems išreiškusiems užuojautą asmeniškai, laiš
kais ir per spaudą.

Gili padėka grabnešiams, Jonui Cinkui, Ed
vardui Žitkui, Algiui Visockiui, Zigmui Dailidei, 
Dimitrijui Ivanovui ir Juozui Ališauskui.

Ypatinga padėka dr. Petrui žliobai už lan
kymą ir rūpestingą prižiūrėjimą ligonio. Taip pat, 
poniai Janei Ivanovienei ir Reginai Latožienei už 
rūpestį ir padėjimą man slauginti sunkiai ser
gantį vyrą.'

Dėkojame laidotuvių direktorei poniai S. But
kus už nuoširdų ir rūpestingą laidotuvių tvar
kymą.

Nuliūdę lieka

žmona, sūnus, marti ir anūkes

turi tik LTN nariai, įmo
kėję nemažiau $100.00. Ta
čiau susirinkime dalyvauti 
ir savo pasiūlymus bei pa
stabas pareikšti, kviečiami 
visi lietuviai.

Susirinkimui pasibaigus, 
7 vai. vak. visi susirinkimo 
dalyviai ir svečiai maloniai 
kviečiami-os pasilikti šei
myniško pobūdžio vakarie
nei, kuri bus servuojama 
tose pat patalpose. Kviečia 
LTN valdyba.

. BIRUTEI 
PŪKELEVIČICTEI 

ĮTEIKS DIRVOS PREMIJĄ
Kovo 1 d. 7 v. v. Lietuvių 

Tautinių Namų salėje, 6422 
So. Kedzie, Chicagoje, ren
giamoje literatūrinėje va
landėlėje Dirvos novelės 
konkursų mecenatas Simas 
Kašelionis įteiks rašytojai 
B. Pūkelevičiūtei premiją 
500 dol. už jos novelę "Kaip 
Arvis išėjo į žmones”;

Visuomenė maloniai kvie
čiama literatūrinėje valan
dėlėje dalyvauti.

• Lietuvių Moterų Fede
racija dalyvaus sekmadie
nio popietėje, 1975 m. kovo 
16 d. 3:30 vai. p. p. Lietu
vių Tautinių Namų salėje, 
6422 So. Kedzie Avė., Chi- 
cagoje.

ši organizacija savo gre

I VAKARAS SU RAŠYTOJA BIRUTE PŪKELEVICIŪTE
L

I
 DIRVOS novelės premijos įteikimas įvyks šį šeštadienį, kovo 1 d. 7 vai. vak.

Lietuvių Tautinių Namų salėje, 6422 So. Kedzie Avė., Chicagoje, III. Po programos 
bus kavutė.

Visa Chicagos ir apylinkių lietuvių visuomenė kviečiama šioje literatūrinėje | 
vakaronėje dalyvauti.

Rengėjai f

tose turinti nemažą skaičių 
aktyvių moterų, susitelku
sių paskirose vietovėse į sa
vitus klubus, savo darnia 
veikla reiškiasi tiek tarp
tautiniuose, tiek lietuviš
kuose darbo baruose, šios 
federacijos Chicagos klubas 
yra bendrininkas su Lietu
vių Tautiniais Namais, ren
giant sekmadienių popietes.

Norintieji arčiau su šia 
organizacija bei jos siekiais’ 
susipažinti, kviečiami po
pietėje dalyvauti ir maloniai 
praleisti valandėlę, gvilde
nant lietuviškuosius reika
lus bei juos vertinant lais
vos lietuvės moters požiū
riu.

• Lietuvių Fondas Chica
goje ruošia iškilmingą po
kylį, balandžio 12 d. 7 v. v. 
gražioje Martiniąue pokylių 
salėje. Tą dieną įvyks Lie
tuvių Fondo narių metinis 
suvažiavimas, o vakare bus 
atžymėtas sėkmingas pir
mojo milijono užbaigimas. 
Visi Fondo nariai, busimie
ji ir kiti mieli tautiečiai 
kviečiami šiame pokylyje 
dalyvauti. Bilietus prašomi 
įsigyti iš anksto L. Fondo 
raštinėje 2422 W. Mar- 
ųuette Road, Chicagoje, ar
ba J. Vaznelio prekyboje — 
2501 W. 71st St. Chicago, 
Illinois.

New York
• ALT S-gos 11-to Rich

mond skyriaus susirinkimas 
šaukiamas kovo 9, sekma
dienį, 2 vai. popiet pas dr. 
Birutę Paprockienę, 85-13 
105 St., Richmond Hill. Vi
si skyriaus nariai kviečiami 
dalyvauti.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
J. Stankus. Chicago..........$2.00
R. Guzulaitis, Indianapolis 12.00 
H. Misliauskas, Media .... 2.00 
V. Janovich, Frenchtovvn 2.00 
D. Venclauskaitč, Wolcott 5.00 
V. Stadalnikas,

Los Angeles .................. 2.00
Alf. Mikulskis, Cleveland 5.00
R. Patt, Cleveland .......... 2.00
A. Vokietaitis, New Haven 2.00 
A. Pustelnikas, Chicago . .20.00
J. Saulėnas, Piovindence 5.00
Juozas Klausa. Phila......... 5.00
X. Y.. Rockford .............. 2.00
V. Katinas. Richmond Hill 2.00
K. Barauskas, Glendale ..12.00 
A. Kišonas, Dearborn Hts. 2.00
S. Jurgelevičius,

Dorchester ...................... 2.00
V. Vaitužis,

Satellite Beach................ 7.00
G. Žilionis. New York .. 2.00 
S. Maukus. Chicago.......... 2.00
Paul Mitalas, Jacksonville 7.00
L. Kalinauskas, Toronto .. 2.00 
A. Kasnickrs, Chicago .. 2.00 
Kristina Gražys, Chicago 5.00
A. Šumakris, Cleveland .. 5.00 
O. Matusevičienė,

Independence ............... 2.00
X. Y., Cleveland ...............10.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich ................... 7.00
Halina Bagdonas, Chicago 5.00
B. Magdušauskas,

W. Germany .................. 7.00
J. Petkūnas. Chicago .... 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• LIETUVOS Nepriklau
somybės šventės minėjimų 
banga jau praūžė pro Chica
gą ir kitas lietuvių koloni
jas. Vasario 14 d., penkta
dienį, į Chicagą tretįjį kartą 
buvo atvykęs Simas Kudir
ka ir pasakė pagrindinę, 
pusantros valandos užtruku
sią kalbą jaunimo ruoštame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime Jaunimo centro sa 
Įėję. Publikos antplūdis bu
vo didelis ir jos tarpe matė
si daug jaunimo. Beje, da
lis publikos negalėjo atlai
kyti ilgai užsitęsusios pro
gramos ir anksčiau apleido 
salę. Tą vėlų vakarą pra
lenkiau progą susitikti su at
stovais ansamblio, atvyku
sio iš Izraelio ir vasario 
15 d. vakare davusio koncer
tą Chicagos operos rūmuo
se. Kaip jau Dirvoje skelbta, 
didžiąją dalį ansamblio daly
vių sudaro Lietuvos jauni 
žydai, paskutinių kelerių 
metų bėgyje iš okup. Lietu
vos emigravę į Izraelį. I. ir 
dr. L. Kriaučeliūnai su N. 
Burnsteinu vieną kitą an
samblio atstovą buvo atsive- 
dę į jaunimo ruoštą Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą ir tie ištikimi 
lietuvių tautos draugai turė
jo progos pamatyti scenos 
vaizdelį apie S. Kudirkos 
šuolį į laisvę, išgirsti jau
nimo choro dainas ir bent 
dalį S. Kudirkos kalbos.

• PO minėjimo, jau apie 
11 vai. vak. LB Gage Parko 
apylinkės valdyba, vadovau
jama pirm. I. Stončienės, 
surengė vakarienę Jaunimo 
centro kavinėje. Vakarienė
je dalyvavo S. Kudirka, 
Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė, PLB pirm. 
Br. Nainys, LB Vidurio Va
karų apyg. pirm. R. Kronas, 
daug jaunimo ir vyresnio 
amžiaus svečių. S. Kudirka 
vėl buvo publikos kietai ap
gultas. Daugumas iš jų norė
jo autografų arba bent trum
pai pasikalbėti jiems rūpi
mais klausimais. Įdomiau
sias vakarienės momentas 
buvo premijų įteikimas jau
niesiems lietuviško rašto at
stovams. Tokį konkursą bu
vo paskelbusi LB Vidurio 
Vakarų apygarda, į jį atsilie
pė 52 mokiniai iš penkių 
lit. mokyklų, atsiuntę savo 
rašinius. Vertinimo komisija 
paskyrė eilę premijų. Va
karienės metu paskelbtos 
tik pirmųjų premijų (po 50 
dol.) laimėjusių pavardės. 
Jas laimėjo Renata ir Ra
moną Bielskytės ir Raminta 
Jautokaite, visos trys Mar- 
quette Parko lit. mokyklos 
mokinės. S. Kudirkai gal 
buvo džiaugsmingiausios aki 
mirkos, kai jis fotografavo
si su tomis jaunomis lietu
vaitėmis, pasipuošusiomis 
tautiniais drabužiais. Kitus 
premijų laimėtojus pažadė
ta paskelbti vėliau. Kudir
kos pagerbimo vakarienė 
buvo baigta R. Krono žo
džiu, kuriame LB apyg. 
pirm, ypač iškėlė už Lietu
vos laisvę kovojantį jauni
mą. Nors buvo penktadie

VLADAS BŪTĖNAS

Simas Kudirka su premijų už rašinius laimėtojomis 
Renata ir Ramono Bielskytėmis ir Raminta Jautokaite 
Jaunimo Centre vasario 14 d. V. Jasinevičiaus nuotrauka

nio vakaras, bet, gavus spe
cialų dispensą, vakarienė pa
teikta su mėsa. S. Kudirka 
ir šį sykį parodė savo ne
palaužiamą nusistatymą: mė 
sos jis nevalgė, nes, mato
mai, senų bažnyčios tradici
jų dar tebesilaiko okup. Lie
tuvos tikintieji, o dispen- 
sais naudajamasi ten, kur 
yra visko perteklius...

• VASARIO 16 d. rytą 
Chicagos miesto kiemai ir 
namų stogai baltavo nuo 
šlapio sniego. Lietuviai rin
kosi į įvairias bažnyčias pa
prašyti Dievulio laisvės Lie
tuvai. Pagrindinės pamaldos 
atlaikytos Šv. Kryžiaus liet, 
šventovėje, kur ypač jaut
rų ir patriotinį pamokslą 
pasakė JAV gimęs kun. J. 
Vyšniauskas, paskutiniu me
tu dirbantis kurijoje. Į cent
rines pamaldas žmonių gal 
nesusirinko tiek, kiek anks
čiau būdavo, nes, matomai 
atgrasė sniegas ir automo
bilių pasistatymo problema. 
Bet, palyginus, didžioji šven 
tovė buvo apypilnė. Taip 
pat specialios pamaldos už 
Lietuvą atlaikytos Marquet- 
te Parko liet, šventovėje, 
‘Tėviškės’ liuteronų parapi
joje ir kitose bažnyčiose. 
Pvz. Marquette Parko ribo
se esančioje Šv. Ritos airių 
parapijoje po mišių buvo 
grojama Lietuvos himno me
lodija. O tai padarė ten var- 
goninkaujanti JAV lietuvai
tė Šimutienė, muz. dr. L. 
Šimučio Jr. žmona. Tie, ku
rie dalyvavo Chicagos Altos 
rengtam pagrindiniam Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, bu
vo tikrai patenkinti. Minėji
mą iš šabloninės plokštu
mos iškėlė puikiai paruoš
tos Lietuvos gen. konsu- 
lės J. Daužvardienės ir sve
čio iš Washingtono dr. S. 
Bačkio kalbos, dr. K. Bobe
lio žodis ir ypač meninė da
lis, atlikta sol. D. Stankai- 
tytės, akt. Z. Kevalaitytės- 
Visockienės ir Dainavos an
samblio, pirmą kartą pasiro
džiusio diriguojant naujajai 
meno vadovei muz. A. Simo
naitytei ir akompanuojant 
muz. A. Vasaičiui. Koncer
tą klausiusių nuomone, Dai
navos ansamblis šį kartą pa
sirodė toks šviežias ir skir
tingas savo meniniame pajė

gume, kad tikrai džiugino 
besiklausančią auditoriją. Ti 
kėkime, kad šio koncerto 
pasisekimas bus akstinas 
muz. A. Simonaitytei ir to
liau vadovauti Dainavai, 
nors po vedybų rugsėjo 
mėn. ji su vyru išsikels į 
Rockfordą, esantį už 100 my
lių. Prie gerų norų 100 my
lių kelio, tikim, nebus kliūtis 
atvykti į repeticijas bent 
kartą savaitėje.

• ŠĮ kartą Chicagos Al
tos rengtame Lietuvos Ne
priklausomybės šventės mi
nėjime iš amerikiečiu kal
bėtojų tarpo pasirodė tik ap- 
skirties valdybos pirm. G. 
Dunne ir Illinois kongres- 
manas F. Savickas. Todėl 
didieji amerikiečių dienraš
čiai apie šventę nieko ne
rašė, nes jie jau užtekti
nai mūsų tautinę grupę iš
kėlė paskutinių dviejų S. 
Kudirkos apsilankymų Chi
cagoje proga./ Regis, svar
biausia, kad šiuo pasku
tiniu minėjimu beveik visuo
tinai patenkinti liko lietuviai 
ir gal todėl, kad šalia poli
tinio, buvo ryškiai iškeltas 
ir kūrybinis akcentas, jį at
stovaujant sol. D. Stankai- 
tytei, akt. Z. Kevalaitytei- 
Visockienei ir muz. A. Si
monaitytės vadovaujamam 
Dainavos ansambliui. Žinia, 
Marijos aukšt. mokyklos sa
lės balkone šį kartą buvo ir 
kiek tuščių vietų ir gal to
dėl, kad prieš dvi dienas 
daug žmonių į jaunimo reng
tą minėjimą sutraukė S. 
Kudirka. Bet, gyvendami pil 
noje laisvėje, visi turime tei
sę minėjimus rengti. Kam 
sąlygos leidžia, dalyvauti ir 
dviejuose Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minė
jimuose nėra per sunku.

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATOR
Great opportunity to grow with an 
eapanding manufacturer of preciaion 
drafting instrumentą. Mušt be capable 
of setting up and running small preci* 
sion parts on three Brown & Sharpe 
OO Automatics, ONLY eaperienced 
need apply.
Eacellent working conditions, top pay. 
plūs fringe benefits. Equal opportu
nity employer.
For inlcrview phone Plant Manager, 
Mr. J. W. Zansitis (201) 479-4128,
or send resume to:

KOH-I-NOOR 
RAPIDOGRAPH, INC. 

HLOO.MBl RY, N. J. 08804 
(14-20)
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