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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV KONGRESE 
PAMINĖTA 
LIETUVA
Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo minėjimas at
stovų rūmuose Washingto- 
ne kovo 31 d. praėjo su gra
žiu pasisekimu. Iškeldami 
dabartinę priespaudą Lietu
voje, pabrėždami Lietuvos 
teises į laisvę bei skelbda
mi JAV-bių prielankumą 
Lietuvos nepriklausomybei, 
kalbas pasakė kongresma- 
nai: D. J. Flood, M. Fen- 
wick, M. F. McHugh, E. J. 
Derwinski, F. J. St. Ger- 
main, J. W. Wydler, G. 
Yatron, R. F. Lederer, J. H. 
Dent, E. I. Koch, M. L. 
Marks, J. Eilberg, J. J. Ho- 
ward, N. F. Ient.

Prieš posėdį invokaciją 
sukalbėjo kun. dr. J. Pruns- 
kis. Stebėtojais posėdyje 
dalyvavo Lietuvos atstovas 
St. Bačkis, Altos vicepirm.
T. Blinstrubas, dr. J. Ba
lys, Amerikos Balso lietu
vių skyriaus nariai.

Sekančią dieną maldos už 
Lietuvą tekstas ir kongres- 
manų kalbos buvo išspaus
dintos ”Congressional Re- 
cord”. Kai kurie kongreso 
nariai savo kalbas Lietuvos 
reikalu yra pasakę anks
čiau.

• Amerikos Balsas pla
čiai pranešė Lietuvos žmo
nėms apie Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo mi
nėjimą atstovų rūmuose 
Washingtone, kovo 31 d„ ir 
perdavė lietuviškai įkalbėtą 
kun. J. Prunskio maldą už 
Lietuvą. Taip pat translia
cijai į Lietuvą Amerikos 
Balsas turėjo pasikalbėjimą 
su Altos vicepirm. Teodoru 
Blinstrubu apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą ir 
daromas pastangas Lietu
vos laisvinimo siekimuose.

• JAV Kongresas rūpi
nasi plačiau surinkti me
džiagą pasitarimams Hel
sinkio konferencijos reika
lu. Šen. Robert Dole, vado
vaująs Senato pakomisijai, 
kuri rūpinasi rinkimu me
džiagos tuo klausimu, yra 
sudaręs etninių grupių ta
rybą yra pakviestas ir Al
tos pirm. dr. K. Bobelis, be 
to, dar čekų, estų, lenkų, 
Amerikos rusų, latvių, uk
rainiečių, slovakų vadovau
jantieji veikėjai, ši pakomi- 
sija kovo 30 d. Washingto- 
ne turėjo posėdį, kuriame 
dr. K. Bobelis iškėlė, kad 
būtų rūpinamasi ne tik pa
vienių žmonių, bet ir tautų

VĖL ŠALTASIS KARAS?
Karteriui atsisakius patarimo vėl nusileisti

Iš pirmo žvilgsnio gali pa
sirodyti, kad prezidentas 
Carteris ne tik tikėjosi, bet 
net norėjo Brežnevo ‘NIET’ 
į savo pasiūlymus strategi
nių ginklų apribojimo reika
lu. Juk sunku prileisti, kad 
prezidentas būtų toks naivus, 
kad tokio Vance viešnagės 
Maskvoje galo nesitikėtų.

Iki šiol Vakarų diplomati
ja sekė pavyzdžiu motinos, 
kuri vis įspėja savo vaiką: 
būk gudresnis ir nusileisk - 
muštynėmis nieko nelaimėsi* 
Carteris tokiai laikysenai pa 
darė galą. Pirmiausiai jis pa
lyginti daug šnekėjo apie so
vietų nesiskaitymą su žmo
gaus teisėmis, o vėliau pa
siuntė į Maskvą pasiūlymus, 
kurie nedavė jokios naudos 
sovietams. Formaliai žiūrint 
net galima sutikti su Gromy- 
ko, kad tie pasiūlymai sovie
tams ne tik nenaudingi, bet 
ir žalingi.

Mat, Carteris siūlė arba be 
tolimesnio delsimo pasirašy
ti Vladivostoko sutarimą 
tarp Fordo ir Brežnevo, ku
riuo abiem valstybėm leidžia
ma turėti po 2,400 raketų ar 
kitų priemonių atominėm 
bombom į kitą šalį nugaben
ti, į tą skaičių neįtraukiant 
vadinamų ‘skraidančių bom- 

teisėmis; be to, išeinant iš 
Helsinky priimto principo, 
kad negalima sienų keisti 
jėga, turi būti padarytos iš
vados iš to, kad Sovietų Są
junga brutalia jėga yra'su
laužiusi Lietuvos sienų ne
liečiamybę.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
bų’ ir naujo sovietų bombo
nešio ‘Backfire’; arba suma
žinti Vladivostoke numatytą 
2,400 skaičių iki 2,000-1,800 
ir kartu uždrausti judamą
sias platformas raketoms 
paleisti, kurias sunku susek
ti iš satelitų, apriboti iki 6 
per metus raketų skridimo 
bandymus, apriboti skrai
dančių bombų ir Backfire dis
tancijas, abiem pusėm leisti 
po 150 sunkiųjų platformų, 
kurių (285) iki šiol turi tik so
vietai.

Kad suprasti, kodėl tie pa
siūlymai sovietams nepriim
tini, reikia atsiminti, kan nū* 
dien amerikiečiai viso labo 
turi 2,319 raketų, o sovietai 
2,705. Faktinai jau per 1972 
metų SALT I (Strategic 
Arms Limitation Talks) bu
vo sutarta, kad sovietai gali 
turėti didesnį raketų skaičių 

Skraidanti bomba pakeitusi strateginį balansą amerikiečių 
naudai.

nes 1) jų raketos mažiau taik 
lios, o 2) jie savo raketas yra 
nutaikę ne tik prieš JAV, 
bet ir Kiniją, tuo tarpu ame
rikiečiai skaitosi tik su vienu 
priešu - SSSR.

SALT I galima laikyti so
vietų laimėjimu, nes 1) tuo 
susitarimu abu kraštai apri
bojo priešraketines raketas, 
kurių gamyboje ir tobulume 
amerikiečiai galėjo lengvai 
aplenkti sovietus, 2) psicho
logiškai imponavo skaičiaus 
perviršius - nedaug kas nore 
jo pagalvoti apie tai, kad 
amerikiečių MIRV - t.y. keli 
ar net keliolika atominių už
taisų, kurie gali būti paleisti 
į atskirus taikinius, vienoje 
raketoje atstoja keletą sovie 
tų raketų.

Už tat sovietai lengvai su
tiko Vladivostoke sumažinti 
savo dabar jau turimų rake
tų skaičių iki 2,400 - t.y. be
veik visais 300 - dėl to, kad 
MIRV sumažinto skaičiaus

VIRŠUJE: Amerikos Lietu
vių Tarybos delegacija pas at
stovų rūmų pirmininką Tho- 
mas O’Neill, Jr. kovo mėn. 31 
d., Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo metu Wa- 
shingtone. Iš kairės: ALT vice
pirmininkas Teodoras Blins
trubas, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone dr. Stasys Bačkis, 
atstovų rūmų kapelionas kun. 
Edward Latch, ALT informaci
jos direktorius, minėjime su
kalbėjęs invokaciją, kun. dr. 
Juozas Prunskis, atstovų rūmų 
pirm. Thomas (Tip)) O’Neill, 
minėjimo globėjas, kongresma- 
nas Daniel J. Flood, Amerikos 
Balso tarnautoja Jolanta Ras- 
lavičiūtė, dr. Jonas Balys ir 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vedėjas Alfonsas Petru- 
tis.

reikšmė. Abu kraštai ten su 
tarė, kad raketų su MIRV tu
rės po 1,320, o sovietams iki 
to skaičiaus dar toli.

Perversmą toje aritmeti
koje padarė ^Skraidančios 
bombos’ - t.y. maži bepilotF 
niai įėkutvai - kuriuos kom
piuteris nuvairuoja į taikinį. 
Jos gali būti paleistos iš kitų 
lėktuvų ar povandeninių lai
vų. Kadangi jos gali skristi 
labai žemai, jas labai sunku 
susekti ir tuo pačiu numušti. 
Šiuo laiku amerikiečių skrai
dančios bombos yra daug 
pranašesnės už sovietų, nors 
abejos yra kilusios iš to pa
ties šaltinio - vokiečių V-I. 
Sovietai nori jas įtraukti į 
magišką 2,400 skaičių. Pen
tagonas tam visomis jėgo
mis priešinasi.

Kaip mes jau nekartą esa
me pastebėję, skaičiai atomi-> 
nio teroro balanse nedaug 
reiškia, nes užmušti žmogų 
galima tik vieną kartą. Už 
tat visų derybų tikslas yra

(Nukelta į 2 psl.)
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Stebuklu, nors ir ne pačiu 

didžiausiu, laiko Muenchene 
veikiančių radio siųstuvų 
Radio Free Europe ir Radio 
Liberty bendradarbiai Carte
rio adrimustracijos^rašyma' 
kongresui beveik padvigu
binti jiems skiriamas lėšas. 
Tai būtų 245 milijonai maT- 
kių - beveik 90 milijonų dole
rių. Iš viso abu siųstuvai ten 
turi 973 redakcijos bendra
darbius ir 736 technikus. Po 
Carterio išrinkimo jų tarpe 
vyravo pažiūra, kad jų 
uždavinys bus greičiau su
mažintas, o ne padidintas, 
paliekant visą informacijos 
naštą oficialiam Amerikos 
Balsui, kuris transliuoja sa
vo programas per 113 (72 
jų Europoje, Afrikoje ir Azi
joje) stočių.

Carterio administracijoje 
- tai laikoma Brzezinskio nuo
pelnu - kol kas vyrauja nuo
monė, kad propagandą rei
kia sustiprinti, o ne susilp
ninti. Būdinga, kad priežiū
ros tarybos, kuri kontroliuo
ja abu tariamai privačius 
siųstuvus, pirmininku Brze- 
zinskis pasiūlė profesorių 
William E. Griffith, kuris 
1956 metais - Vengrijos suki
limo metu - prižiūrėjo Radio 
Liberty, tada besivadinan
čios Radio Liberation.

jimo Rumunijoje, kai kurie 
sostinės Bukarešto gyvento
jai nepabijojo tiesioginiai pa
skambinti į Muencheną, pra
šydami per radiją paskelbti, 
kad jie dar esą gyvi. Radio 
Free Europe tuo metu 
susilaikė ir nuo smarkesnio 
prezidento Ceausescu kriti
kavimo.

Daugiau išlaidų visų pir
ma reikalauja siųstuvų pajė
gumo sustiprinimas. Mat, 
pagal 1975 m. radio konfe
rencijos Ženevoje nutarimą, 
nuo 1978 m. lapkričio 23 d. 
visos eilės siųstuvų pajėgu
mas gerokai pakeliamas ir to 
kiu būdu Muencheno siųstu
vai galėtų būti nustelbti.

Vokiečių Der Spiegei nuo
mone, abejų siųstuvų sąma
tos padidinimas yra aiškus įs
pėjimas Maskvai.

•••

skiriamas stačiatikių sielova
dai Vokietijoje ir Japonijoje. 
Paskutinioje yra apie 40,000 
stačiatikių, o Vokietijoje vei
kia dvi vyskupijos, kurias vi
saip paveikti stengiamasi 
per Patriarchatą iš Maskvos. 
lLVokietįjoje esančių popų 
yra_Maskvos ataskaitoje^ 
JiemsTpavesta propaguoti 
‘už taiką ir tarptautinį drau
giškumą’, na - ir atlikti kitus 
uždavinius apie kuriuos ne
kalbama ...

Kaip smarkiai sovietai dir
ba Vokietijoje, liudija ir Die 
Welt informacija. Pagal vo
kiečių FBI - Verfassungs- 
schutz, vien tik pereitais me 
tais Vokietijoje buvo susek
ti 455 Rytų bloko šnipai, tuo 
tarpu 1975 m. tik 289. Dau
giausiai žinios yra renkamos 
apie kariuomenę, antroje vie 
toje - pramonę, ypač chemi
nę. Suimti pernai buvo tik 
68 asmenys (1975 m.- 54), ki
ti įtariamieji arba pabėgo, ar 
turėjo diplomatinį imunitetą

•••

Kiek toks įspėjimas patiks 
pačioje Amerikoje, šiuo tar
pu dar neaišku. Kolumnistė 
Mary McGrory praneša, kad 
kairieji demokratai jau kalti
na Carterį daugiau kalbant 
apie žmonių teises Sovietų 
Sąjungoje, tačiau mažiau jo
mis rūpinantis Htuose kraš
tuose, kur JAV galėtų dau
giau jom padėti. Kongres- 

Ta manas Tom Harkin (dem. 
stotis tada pažadėjo pagalbą Ia.) pasiūlė įstatymą, drau- 
sukilėliams, nors oficialiai ne džiąnti padėti kraštams, ku- 
buvo įgaliota tai padaryti.

Šaltojo karo metu sovietai _sių. 
trukdė transliacijas iš Vaka
rų net 2,500 stočių talka. Vė
liau - ypač po Helsinkio - so
vietai savo trukdymus smar
kiai sumažino. Dabartinėje 
atmosferoje kartais pasitai
ko keistokų bendravimų. 
Pvz. po neseno žemės drebė-

• Laisvės radijo lietuviš
kos laidos transliuojamos 
nuo 19 iki 20 valandos Vil
niaus laiku — 16, 31 ir 41 
metro bangomis.

Programa kartojama nuo 
23 valandos iki vidunakčio
— 31, 41 ir 49 metrų ban
gomis. Rytiniai, pakarto i i- 
mai1 girdimi nuo_6_valandos 
iki 6:30 — 41 ir 49 metrų 
bangomis ir nuo 8 iki 8:30
— 25, 31 ir 41 metro bango
mis.

rie nepraktikuoia žmonių tei 
Administracija per 

kongresmaną Reuss iš Wis- 
consino pasiūlė įstatymą su
švelninti, administraciją tik 
įpareigojant panaudoti ‘its 
voice and vote’ užstojant 
žmonių teises. Carteris, 
kaip ir Fordas, šiame reikale 
nori turėti ‘flexibility’. Ne
paisant to, kongresas 194 
balsais^prieš JL56Jiarkino pa- 
siūlymįatmetė. •••

Grįžtant prie Vokietijos... 
Jos - Bundesnachrichten- 
dienst - žiniomis, KGB pasku 
tiniu laiku kreipia daugiau 
dėmesio į bažnytines organi
zacijas, norėdama jas panau
doti savo politiniams tikslam > 
Sovietijoje niekas negali tap
ti bet kokiu dvasininku be 
KGB leidimo. Yra duomenų, 
kad pati KGB ruošia savo 
agentus būti dvasininkais. 
Ypač didelis dėmesys yra

PAZ1FIK

in den USA 
stationierte Sender

VON SENDERN EINGEKREIST
(iš) amerikarosche Sendestationen mit 
T Programmen fūr die kommunistische 
I Welt: Stimme Amerikas 

Radio Freies Europa 
Radio Liberty

kommunistische
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Sovietijos apsupimas radijo siųstuvais.
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Grįžtant į Ameriką ... Pa
gal paskutinį Louis Harris 
apklausinėjimą, 65% ameri
kiečių mano, kad C^rteris-tiu—kiečiams, kad sovietais nega 

Įima pasitikėti. Jo pasiūly
mai su SALT II išlyginti tą 
naudą, kurią sovietai gavo 
su SALT I, toje šviesoje tu
rėtų atrodyti amerikiečiams 
vieninteli galimi. Jei sovie
tai juos atmeta, reiškia, kad 
jie kaž ką blogo galvoja.

Vėl šaltas karas? Abejoti
na. Atlydis sovietams dar 
daugiau reikalingas negu 
Vakarams. Viskas priklau
sys nuo to, kokį įspūdį pada
rys Carterio nepasisekimai 
Maskvoje amerikiečių tautai 
ir spaudai. Jei toji išaiškins, 
kad Carteris be reikalo ‘ne
paklausė mamos’ ir dar kar-

ri teisę pasisakyti prieš disi-, 
dėntų persekiojimą_SoviętL 
joje, 14% nėra tikri, o 9% ne
sutinka. Bet ar gudru yra ta 
teise pasinaudoti? Į tą klau
simą tik 53% atsakė teigia
mai, 21% - neigiamai, 26% 
neturėjo savo nuomonės.

Detentei - t.y. atlydžiui 
santykiuose su Sovietų Są
junga - pritaria 75% ameri
kiečių. tik 10% jai priešta
rauja, o 15% neturi savo nuo 
monės.

Į klausimą ar prezidento 
Carterio Rusijos disidentų 
žmogaus teisių linksniavi
mas padeda jam su sovietais 
derėtis, tik 20% pasisakė tei
giamai, 23% mano, kad tai 
kliudo deryboms, 28% sam
protauja, kad nėra skirtumo 

~ir 19% nėra tikri. Kaip ma
tome, esminiam politikos pa
keitimui sąlygų dar nėra.

tą nenusileido, sovietai dar 
daugiau baidys. Jei ameri
kiečiuose tačiau įsivyraus pa 
žiūra, kad palyginus su nedi
delėm išlaidom jie visados 
gali aplenkti sovietus ginkla
vime nedidinant pasenusių 
ginklų skaičių, bet juos tobu
linant - sovietai vėl parodys 
šypseną.

40 ACRES $9,750! Beautiful 
COLORADO high mountain 
valley. Undeveloped farm land. 
Best hunting & fishing area. 
$95 down, $95 monthly, 6% 
interest. Owner. 806-376-8690.

VĖL ŠALTASIS 
KARAS?

(Atkelta iš 1 psl.)
tik toks: turėti tiek visokių 
atominių ginklų ir priemonių 
joms įtaikini nugabenti, kad 
jų visu staigiu puolimu nega
lima būtų sunaikinti, o išlikų 
šių užtektų užpuolėjo kraš
tui sunaikinti. Toks balan
sas užtikrina taiką.

Būdama totalinė valstybė, 
Sovietų Sąjunga gali daug 
lenviau blefuoti už JAV, to
dėl jai patinka visi daugiau
siai ‘migloti’, neaiškūs susi
tarimai, kurie gali padėti ble
fui. Už tat Maskvai nepati
ko nė vienas Carterio pasiū
lymas.

Galvojant mūsų pusėje 
apie tuos Carterio pasiūly
mus - verta atsiminti Vietna
mo karą. Kodėl jį JAV pra
laimėjo? Todėl, kad ameri
kiečiai nematė prasmės ten 
kovoti. Ta patirtis moko, 
kad demokratijoje didelis dė
mesys skirtinas tautos nuo
taikoms. Ta prasme Carte
ris Vietnamo pamokos neuž
miršo. Kalbomis apie žmo
nių teises jis priminė ameri-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis galima apsidrausti tik Class 

V-2— tai yra viso amžiaus apdrauda, kuriai mokesčiai 
mokami per 20 metų. Apdraudos dydis — $2,000 arba 
$1,000.

• Apsidrausti gali visi nuo 1 iki 70 metų amžiaus. .
• Sveikatos patikrinti nereikia.
• Šio vajaus metu apsidraudę gauna 45% nuolaidą 

nuo pirmųjų metų mokesčių ir 10% nuolaidą nuo sekan
čių 19-kos metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuojama paliudymų piniginė 
vertė (Cash Surrender Value) ir apmokėta apdrauda 
(Paid-Up Value).

• šia apdrauda turi teisę pasinaudoti SLA nariai, jų 
šeimos, taip pat ir jų prieteliai1 ir lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia kreiptis j savo Kuopos 
Finansų Sekretorių arba organizatorių telefonu ar laišku. 
Jis jum įteiks užpildyti ir pasirašyti suprastintą Non- 
Medical aplikaciją. Taip pat sumokėkite Finansų sekreto
riui pirmųjų metų mėnesinius arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje yra 
dabar geriausias laikas.-

• Mums visiems reikia didesnės gyvybės apdraudos, 
kadangi viskas nuolat brangsta.

• Apdrauda pradės galioti nuo sekančio mėnesio pir
mosios dienos, kai SLA Centras jūsų aplikaciją bus apro
bavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesius arba metinius 
mokesčius.

• Jeigu Finansų sekretoriaus arba organizatoriaus 
adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra, 
prašoma kreiptis į SLA Sekretorę:

Mrs. G. Meiliūnas
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street 
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

(13-18)
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KO SIEKIAMA?
Laisva spauda yra tautos laimė ir turtas, todėl 

ir atsakomybę ji neša didžiausią tos laisvės išlaiky- 
kymui kultūringame lygyje, kad nebūtų piktnaudojama 
kitų niekinimui, šmeižimui ir tik savo aš kėlimui.

Mūsų lietuviškosios išeivijos spauda turi dar didesnę 
atsakomybę, pačius didžiausius uždavinius, glaudinti lie
tuvių gretas, kelti savo tautos vardą, vesti likiminę kovą 
prieš Lietuvos pavergėją, kovą, kurioje mes tik vieningu, 
jungtiniu balsu tegalime pažadinti pasaulio sąžinę.

Dauguma mūsų laikraščių ir stengiasi tuo keliu eiti. 
Deja, dideliam skaitytojų nustebimui, š. m. balandžio 1 
d. lietuvių pranciškonų leidžiamame laikraštyje Darbi
ninke pasirodė prof. dr.Br. Nemicko pilnas pagiežos, su 
jokia spaudos etika nesuderinamo stiliaus laiškas, nieki- 
nąs Vilties draugijos leidžiamą tautinės minties laikraštį 
Dirvą, jos redaktorių, Amerikos Lietuvių Tautinę Sąjun
gą ir jos pirmininkę Emiliją čekienę ir Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio pirm. Algį Sperauską.

Tai grynas melas ir šmeižtas. Sąmoningas ar nesą
moningas noras niekinti1, juodinti1, kritikuoti aktyviai be
sireiškiančius kovoje prieš Lietuvos okupantą asmenis ir 
jų vadovaujamas organizacijas.

Prof. dr. Br. Nemicko man primetamą kaltinimą, kad 
aŠ rašiau anoniminius apie jį skleidžiančius bolševikų 
melą ir šmeižtą laiškus, griežtai atmetu.

Be to, dr. Bronius Nemickas 1975 m. lapkričio 13 d. 
iš ALT S-gos išstojo ir nuo to laiko ALT S-gą ir Lietuvių 
Tautinį Sąjūdį niekur neatstovauja.

Panašių kaip Darbininke grasinančių ir niekinančių 
laiškų iš jo esu gavusi nevieną ir neatsakinėjau. Su šiuo 
į viešumą išėjusiu laišku baigiu diskusijas ir ateity ne
reaguosiu.

Skaitytojai tegu sprendžiu^ kam pranciškonų leidžia
mas Darbininkas pasitarnauja tokio turinio laiškais.

Emilija čekienė
ALT S-gos pirmininkė

Prof. dr. Bronius Nemickas Darbininke rašo netiesą, 
kad Dirva atsisakiusi spausdinti jo atvirą laišką.

Dirva apie ok. Lietuvoje išleistą bolševikinį pamfle
tą "Išdavystės keliu” ir jo turinį žinojo jau pernai, bet 
savo puslapiuose nekomentavo, nenorėdama šiam bolše
vikiniam šmeižtui priduoti didelės reikšmės.

Kai prof. dr. Br. Nemickas atsiuntė Dirvai atvirą 
laišką, prašydamas atspausdinti, telefonu tuoj pat jam 
atsakiau, kad mielai spausdinsiu to laiško pirmąją dalį, 
kur jis paneigia tame pamflete bolševikų^neva dokumen
tais paremtas<insinuacijas.

Deja, prof. dr. Nemickas su tuo nesutiko, reikalauda
mas pilno laiško įdėjimo, arba nieko. Gi antroje to laiško 
dalyje buvo taip žiauriai ir nepagristai inkriminuojami 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkė Emilija 
Čekienė ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pirmininkas Algis 
Sperauskas, kad net Darbininkas peišdrįso atspausdinti 
pilno teksto ir dalį nubraukė.

Prof. dr. Broniaus Nemicko iškelti užmetimai prasi
lenkia su tiesa ir lieka atviras klausimas, ko iš tikrųjų 
jis siekia tiek savo atviru laišku, tiek prierašu Darbi
ninko redaktoriui.

Vytautas Gedgaudas 
Dirvos redaktorius

LIETUVIŲ POLITINIS 
CENTRAS

Amerikos Lietuvių Tary
ba labai palankiomis sąly
gomis įsigijo nuosavą būsti
nę 2606 West 63rd Street, 
Chicagoje. Per keletą metų 
iš nuomų grįš buvusi reika
linga įmokėti suma. Atlikus

papildomą remontą, čia ga
lės susidaryti lietuvių poli
tinis centras, kurio įkūrimą 
paremiantiems aukomis Al
tą bus dėkinga.

KALANTOS SUKAKTIS
Gegužės 14 d. sueis 5 me

tų sukaktis, kaip Romas

BIZNIERIAUS KNYGŲ BAIMĖ
DR. JONAS BALYS

Perskaitęs ”Drauge” (ko
vo 26 d., II dalis) pasikalbė
jimą su nauju LB Kultūros 
tarybos pirmininku Juozu 
Gaila, susidariau Įspūdį, 
kad mūsų kultūriniai rei
kalai atsidūrė ne kultūri
ninko, bet biznieriaus ran
kose.

Tipingas biznieriaus nu
siskundimas skamba šiuose 
žodžiuose: ”Mūsų knygų 
sandėlių lentynos lūžta nuo 
neišparduotų knygų, o mes 
vis raginame leisti naujas.” 
Išvada: neverta daugiau 
remti knygų leidimo, nes 
"kas gi tuos leidinius iš
pirks?”

Jeigu geros lietu
viškos knygos arba knygos 
apie Lietuvą nors vie
nas šimtas egzem
pliorių atsidurs Amerikos ir 
kitų laisvų kraštų bibliote
kose, jau verta dėl jos iš
leisti ir 5,000 dol. Svarbiau
siu ir išliekamos vertės dar
bu, kurį atliko Kultūros ta
ryba, yra P. Naujokaičio 
"Lietuvių literatūros isto
rijos” keturių tomų išleidi
mas. Tai geriausia investa- 
cija, kurią yra padaręs Lie
tuvių Fondas. Visa kita, tie
kei! šimtai tūkstančių, vė
jais Buejo~ir dingo pėdsa
ko nepalikę. Ypač tos nelai
mingos premijos už litera
tūrą ir meną, tikriau, mę- , 
no makulatūrą. Jeigu per 
Ateinančius metus dar bus 
išleisti vienas ar du Lietu
vos istorijos tomai, tai vėl 
bus šis tas pozityvaus. Gal 
J. Gaila to ir neįstengs su
prasti.

Mes žinome, kad kuo mū
sų žmonės darosi senesni ir

Kalanta, 19 metų, žuvo 
liepsnose šaukdamas "Lais
vės Lietuvai”. Jo parodyta 
gili Lietuvos meilė uždegė 
tėvynės ir išeivijos lietuvių 
jaunimą pasišvęsti Lietu
vos laisvinimo reikalams. R. 
Kalantos mirties sukaktis 
bus minima Chicagoje, ir 
reikia tikėtis, bus minima 
visose kitose lietuvių išei
vijos kolonijose.

VASARA VLIKE
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas ieško 
dviejų jaunuolių tarp 18 ir 
30 metų dirbti VLIKo būs
tinėje šią vasarą. Būstinė 
randasi New Yorke. Vlikas 
užmokėtų už jų keliones į 
vieną pusę. Atlyginimas: 
$150 į savaitę (30 valandų). 
Talkininkai turi mokėti ge
rai skaityti, kalbėti ir rašy
ti angliškai bei lietuviškai. 
Ši vasara bus trečia iš eilės 
kaip VLIKas samdo jauni
mą vasaros darbams. No
rintys kandidatuoti prašomi 
apie tai laišku pranešti Vik
torui Nakui (1668 Bowers 
Avė., Birmingham, Mich. 
48008) iki š. m. balandžio 
29 d. Kartu su laišku turėtų 
būti trumpas resume.

turtingesni, tuo jie mažiau 
perka ir skaito knygų. Ta
čiau gero leidinio vis dar 
išperkama apie 500 egz. Tai 
jau gerai. Kitas laikykime 
ateičiai. Kai1 Lietuva taps 
laisva, mes juos nuvešime 
į Lietuvą, kaip didžiausią 
išeivijos dovaną. Ten žmo
nės bus ištroškę geros kny
gos, per dešimtmečius bu
vę maitinami propagandi
niu pliurpalu. Atsimenu, 
kacCpo Pirmojo pasaulinio 
karo, kai dar trūko lietuviš
kų knygų, su dideliu malo
numu skaitėme Amerikoje 
išleistus Tėvynės mylėtojų 
draugijos, "Lietuvos” laik
raščio ir kitų leidinius, čia 
buvo ir V. Kudirkos raštai, 
S, Daukanto istorija, verti
mai H. Sienkevičiaus ir Ra
dzevičiūtės romanų, Jono 
Jonilos raštai1, net ir Ham
leto pirmas vertimas atėjo 
iš Amerikos. Be Basanavi
čiaus Amerikoje išleistų 
dainų ir pasakų rinkinių 
(aštuoni tomai!) ir šiandie 
joks lietuviško folkloro ty.- 
rinėtojas negali apseiti.

žinoma, ne viskas yra 
leistina ir remtina stambio
mis sumomis, kas tik ką 
užsimano. Kažkas prašė 
Lietuvių Fondą net 25,000 
dol. pašalpos išleisti mono
grafiją apie Čiurlionį. Tai 
jau fantastiškas dalykas. 
Pirmiausia čia Amerikoje 
mes neturime gerų Čiurlio
nio paveikslų nuotraukų, be 
kurių visa kita bus tik ple
pėjimas, Tuo tarpu jau yra 
leidiniai, kurių mes nepra
lenksime. štai Dresdene, 
leidykla Verlag der Kunst, 
1975 m. išleido vokiškai 
knygą: Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis. Tekstą lie
tuviškai parašė Gytis Vait- 
kūnas, kuris buvę išverstas 
vokiškai. Nuotraukas pada
rė specialistas Klaus G. 
Beyer, tuo tikslu nuvykęs į 
Kauną, Knyga turi 278 psl. 
su daugybe spalvotų nuo
traukų, kurios1 daro net gę- 
resnį įspūdi, negu nublukę 
originalai. Dabar vėl skel
biama, kad 1976 m. Vilniu
je išleido Vytauto Lands
bergio knygą apie Čiurlio
nio vaizduojamąjį meną, 
kuri turi 399 psl. ir 32 psl. 
iliustracijų (šio veikalo dar 
neteko matyti). Bandyti 
konkuruoti su tais leidiniais

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

mums nėra nei mažiausių 
galimumų, tad visiškai tei
singai LF tam reikalui jo
kių lėšų nenumatė skirti.

Reikia mokėti knygas pa
skleisti, kad jos pasiektų 
savo tikslą. Pirmiausia turi 
būti aprūpinamos bib
liotekos. Štai pavyz
dys. Turime du svarbiu 
anglišku leidiniu: "Viola- 
tions of human rights in 
Soviet occupied Lithuania” 
ir "Chronicle of the Catho- 
lic Church in Lithuania”. 
šimtai, o gal ir tūkstančiai 
egzempliorių buvo išsiunti
nėti politikams ir visokioms 

* "įžymybėms”, kurie jas gal 
ir nepavartę išmetė į šiukš
lių dėžes. Tuo tarpu didžiau
siai šiame krašte bibliotekai 
ir už pinigus nepasisekė- tų 
leidinių pilno komplekto įsi
gyti, nes kai kurie nume
riai jau esą išsisėmę. Tai 
nedovanotinas apsileidimas! 
O kam leko girdėti apie lei
dinį "Dainos chorams", dėl 
kurio dejuoja J. Gaila? Net 
bibliografai apie jį neturi 
pagrindinių žinių.

Labai gerai, kad nauja 
Kultūros taryba susirūpin
tų nors lietuviškais archy
vais. Aš jau seniai keliu 
spaudoje mintį, kad mums 
Amerikoje reikia įsteigti 
Lietuvišką muziejų su ar-_ 
cHyvu ir'Biblioteka. Ir ne 
kaip prielipą prie kokio vie
nuolyno, iš kurio visados 
galime būti išmesti ar "nu
savinti", bet visiškai ne
priklausomą ir tik lietu
vių valdomą. Tegul Ame
rikos Lietuvių Bendruome
nė, užuot riejusi dėl pirme
nybės su~ALTa ir VLIKu, 
imasltoki dalyką suorgani- 
žuoti, tada pateisins savo 
egzistenciją ir bus verta 
visų paramos.

Į Lietuvių Fondą dėtos 
viltys neišsipildė. Jei yra 
milijonas dolerių kapitalo, 
tai padėjus į banką ilges
niam laikui be jokio vargo 
galima gauti 7,5% palūka
nų arba apie 75,000 dol. į 
metus. Bet atsirado finansi
niai diletantai, jiems buvo 
leista daryti eksperimentus 
su bendruomenės sudėtais 
pinigais, jie investavo į "Še
rus”, na ir kągi — keli me
tai1 gaunama vos pusė tos 
sumos, kurią galėtume gau
ti iš bankų kaip nuošim
čius ir be jokios rizikos. O 
dabar atsirado kultūriniai 
diletantai, kūne ir tuos 
grašius nežino kur dėti. Vėl 
mūsų reikalai pateko į 
smulkių biznierių rankas.
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Diplomatijos paraštėje (3) Vaclovas Sidzikauskas

Valstybę pradėjus atstovauti
1919 m. spalio mėn. pabai

goje atvažiavau į Berną, tu
rėdamas du tikslu: užbaigti 
teisės mokslus Berno univer
sitete, kuriame prieš Pirmą
jį pasaulinį karą studijavo 
keletas lietuvių, jų tarp dr. 
Jurgis Šaulys, Lietuvos Misi
jos Berne šefas, ir būti dr. 
Šaulio vadovautos Diploma
tinės Misijos pirmuoju sekre
torium. Antruoju Misijos 
sekretorium buvo Pranas Ju- 
caitis, tuo pačiu laiku Berno 
universitete studijavęs che
miją.

Atvykęs tuoj įsimatriku- 
liavau universitete ir pradė
jau diplomatines pareigas. Il
gainiui diplomatinė tarnyba 
pareikalavo tiek daug laiko, 
kad studijoms jo maža bepa
liko. Misijos šefas dr. Šau
lys pavedė man sutvarkyti 
Lietuvos Delegacijos Taikos 
konferencijai iš Paryžiaus at
siųstus dokumentus. Tų do
kumentų buvo labai daug. 
Be to, turėjau surašyti Užsie 
nio reikalų ministerijai pra
nešimą apie 1916-18 metais 
Berne ir Lozanoje vykusias 
Lietuvių konferencijas ir 
apie Lozanoj karo metu ir lai
ke Taikos konferencijos vei
kusį Lietuvių Informacijos 
Biurą, kurio paskutinė vedė
ja buvo Jadvyga Chodakaus- 
kaitė, vėliau Tūbelienė. 
Tuos darbus atlikau, tačiau 
į diplomatinį darbą tikra to 
žodžio prasme, nebuvo su
spėta įsitraukti, nes su dr. 
Šauliu dirbome drauge tik 
apie 5 savaites. Jis neprista
tė manęs ir Šveicarijos Už
sienio reikalų ministerijai, 
Šveicarijoje vadinamai Poli
tikos departamentu. Susiki
virčijęs su Užsienio reikalų 
ministeriu Augustinu Volde
maru, 1919 m. gruodžio 2 d. 
dr. Šaulys apleido Berną. 
Mano padėtis, perėmus iš jo 
Misiją, nebuvo lengva. Rei
kėjo pačiam prasiskinti kelią 
į Šveicarijos vyriausybę ir į 

Vaclovas Sidzikauskas, Lie
tuvos misijos Šveicarijoje šefo 
pareigose.

Katalikiškam Friburgo uni 
versitete studijavo gražus 
lietuvių būrys, jų tarpe Sta
sys Šalkauskis, Vincas My
kolaitis-Putinas, kun. Anta
nas Steponaitis, Marija En- 
dziulytė (vėliau Rugienienė) 
Uršulė Urniežytė (vėliau iš
tekėjusi už Zigmo Starkaus) 
Ona Vasiliūtė (vėliau Pakš
tienė), Kazys Pakštas, Edu
ardas Turauskas ir kiti. Va
sario 16-tosios ir kitomis pro 
gomis jie būdavo mano sve
čiai Berne. Ypač dažnai lan
kydavosi Stasys Šalkauskis 
ir Vincas Mykolaitis-Putinas. 
Ryškiai prisimenu mano su 
jais įdomius pasikalbėjimus. 
Laikas nuo laiko ir aš nuvyk- 
davau į Friburgą pabendrau
ti su mūsų studentais ar da
lyvauti universiteto iškilmė
se. Nors ir negausi buvo lie
tuvių kolonija Šveicarijoj, su
sispietusi Berne ir Friburge, 
tačiau ji gyveno besikurian
čios Lietuvos valstybės nuo
taikomis. Kai buvo išrinktas 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, susidėję nupirkome 
šveicarų teisinės literatūros,

Berno diplomatinį korpusą, 
išmokti vesti diplomatinę ko
respondenciją ir t.t. Atėjo 
1920 m. sausio 1 d. Prie Švei 
carijos vyriausybės akredi
tuotų diplomatinių misijų še
fai tą dieną buvo priimami 
Šveicarijos prezidento su 
Naujųjų Metų sveikinimais. 
Tą pačią dieną po piet pre
zidentas pats revizituodavo 
diplomatus, automobiliu pri- 
važiudamas prie jų būstinių 
ir jo sekretorius užnešdavo 
prezidento vizitinę kortelę. 
Kadangi Lietuvos valstybė 
nebuvo Šveicarijos pripažin
ta de jure, negavau pakvieti
mo į prezidentūrą. Nutariau 
pasiųsti prazidentui sveikini
mą telegrama. Ją sureda
guoti man talkino kun. Vla
das Dzimidavičius-Dauman- 
tas,' Friburgo universiteto 
auklėtinis, prieš dr. Šaulį bu
vęs neoficialiu Lietuvos at
stovu ir gyvenęs Berne. Vė
liau patyriau, kad tas mano 
žygis Šveicarijos Politikos 
departamento buvo teigia
mai įvertintas ir padėjo man 
užmegsti santykius su jo pa
reigūnais.

Civilinį, Baudžiamąjį ir kitus 
kodeksus, taip pat ir trakta
tus apie Šveicarijos valsty
binę santvarką ir pasiuntė
me Steigiamojo Seimo biblio
tekai su mintimi, kad Lietu
vos įstatymų leidėjai pasek
tų, kiek sąlygos leis, Šveica
rijos demokratinę santvarką.

Po rinkimų į Steigiamąjį 
Seimą mane Berne aplankė 
jo narys ir krikščionių demo
kratų frakcijos vadas kun. 
Mykolas Krupavičius. Kal
bėjomės įvairiomis aktualio
mis problemomis. M. Krupa
vičius palietė ir lietuvių kul
tūros ugdymo klausimą. Sa
kė, jog lietuviai dramos, 
ypač operos, artistai jį spau
džia, kad valstybė paimtų sa- 
vo žinion teatrą, ypač operą, 
nes kitaip jie negalėsią kaip 
reikiant susitvarkyti ir veik
ti. Nors M. Krupavičiui pir
moj eilėj rūpėjo kaimas, ta
čiau jis sutiko su manim, kad 
mums nemažiau svarbu yra 
puoselėti ir savąją kultūrą. 
Teatras yra viena jos pavei
kiausių apraiškų, ypač tauti
nio, patriotinio auklėjimo po
žiūriu. Gal tas mudviejų pa
sikalbėjimas prisidėjo ir prie 
to, kad vėliau radosi valsty
binis teatras - opera ir dra
ma.

ŠVEICARIJA 
PRIPAŽĮSTA LIETUVOS 

VALSTYBĘ DE JURE

Vienas pagrindinių to me
to mūsų diplomatinių atsto
vų uždavinių buvo gauti vy
riausybių, prie kurių jie bu
vo akredituoti, atstatytos 
Lietuvos valstybės pripaži
nimą DE JURE. Tuo metu 
buvo dvi pagrindinės kliūtys 
pripažinimo gavimui: didžių
jų valstybių pataikūniškoji 
Rusijai politika ir mūsų te
ritorinis ginčas su Lenkija. 
Lietuvos sienos buvo laiko
mos neturinčios tarptautinio 
pripažinimo. Tiesa, prof. J.Y 
Šimpsono arbitražas nustatė 

Savininkai vienintelio lietuviško motelio Palm Beach, Floridoje, maloniai 
kviečia savo tautiečius1 atvykti bet kuriuo metų laiku praleisti savo atostogas jų 
gražioje nuosavybėje — OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL — kuri randasi 
tarp Atlanto ir Worth ežero — 3120 So. Ocean Blvd. (A-l-A), Palm Beach, Fla. 
33480. Patogūs, Įvairaus dydžio, pilnai šaldomi ir šildomi, kambariai ir butukai 
su virtuvėlėmis ir vonios kambariais, televizija ir telefonu, privatus 400 pėdų 
ilgio pajūris, didelis šildomas baseinas. Kainos žemiausios Palm Beach pajūryje.

Lietuviai motelio vedėjai mielai patarnaus, jei kreipsitės raštu aukščiau 
nurodytu adresu ar skambinsit telefonu (305) 582-7447.

Lietuvos sienas su 'Latvija 
ir 1920 m. liepos 12 d. sutar
tis su Maskva nutiesė Lietu
vos rytų ir pietų sienas iki 
Nemuno. Tačiau netrukus 
po to, 1921 m. kovo 18 d., pa
sirašyta Maskvos su Lenkija 
taikos sutartis - ir tas faktas, 
kad didžiosios Vakarų vals
tybės nepripažino Lenkijos 
rytų sienų, apsunkino Lietu
vos valstybės teritorinį api
pavidalinimą rytuose. Atvi
ras buvo ir Lietuvos sienų 
su Lenkija klausimas į pie
tus nuo Nemuno, Suvalkijo
je, kur Lietuva nesutiko su 
vadinama Curzono linija, re- 
vendikavo Seinus, Punską, 
jei ne visą buvusią Suvalki
jos guberniją.

Lietuvos Steigiamajam 
Seimui patvirtinus 1918 m. 
vasario 16-sios aktą, aš įtei
kiau Šveicarijos Politikos de 
partamento šefui Giuseppe 
Motta (jis buvo ir valstybės 
prezidentas) notą, kuria pra
nešiau tą Lietuvos Steigia
mojo Seimo nutarimą ir pra
šiau pripažinti Lietuvą de 
jure. Tą mano demaršą jis 
prielankiai sutiko ir žadėjo, 
kai bus surinkti visi duome
nys, reikalą pateikti Bundes
ratui (Ministeriu Tarybai). 
1921 m. rugpiūčio mėn. bu
vau iššauktas į Kauną pasi
tarti dėl tų metų rugsėjo mė 
nesį J.A.V. prezidento Wil- 
sono Ženevoje šaukiamo 
Tautų Sąjungos Pilnaties pir- 
mojo posėdžio. Kai, prieš iš
važiuodamas į Kauną, aplan
kiau Giuseppe Motta, jis 
man pareiškė, kad tikisi grei
to ir teigiamo Šveicarijos vy 
riausybės sprendimo Lietu
vos pripažinimo de jure rei
kalu ir, kad tam įvykus, ma
ne painformuos telegrama. 
Labai nudžiugau, kai būda
mas Kaune rugpiūčio 20 d. 
gavau Mottos pasirašytą te
legramą, pranešančią apie 
Lietuvos pripažinimą de ju
re. Tų laikų sąlygomis, tai 
buvo svabi ir džiugi žinia. Po 
Vokietijos, kuri kaizerio Vil
helmo II-jo 1918 m. kovo 23 
dienos aktu buvo pripažinusi 
Lietuvos valstybę, Šveicari
ja buvo pirmoji Europos 
valstybė tokį pripažinimą su 

teikusi atstatytai Lietuvos 
valstybei. Kaune leidžiamas 
‘Lietuvos Balsas’ 1921 m. 
rugpiūčio 24 d. laidoje su pa
sididžiavimu rašė: ‘Šveicari
joje turi savo būstinę tarp
tautiniai pašto, telegrafo, ge 
ležinkelių, Raudonojo Kry
žiaus ir kitų organizacijų 
centrai. Šveicarija registruo
ja naujus narius ir praneša 
apie juos kitoms valstybėms 
tų organizacijų nariams. To
dėl nuo rugpiūčio 19 d. mes 
jau priklausome Europos 
valstybių šeimai.’

Šveicarijai pripažinus Lie
tuvą de jure, įteikiau kreden
cialus jos vyriausybei kaip 
oficialus Lietuvos diplomati
nis atstovas ir iki tol buvusi 
Lietuvos Misija buvo pavers 
ta Lietuvos pasiuntinybe. 
Nuo to laiko prasidėjo oficia
lus mano santykiavimas ir 
su Berno diplomatiniu korpu
su. Didelį įspūdį man tuo
met padarė, kai atsakyda
mas į mano vizitą Šventojo 
Sosto nuncijus monsinjoras 
Maglione, vėliau kardinolas 
ir popiežiaus Pijaus XI Vals
tybės sekretorius, mane 
pats revizitavo Lietuvos Pa
siuntinybėje.

Šveicarijos vyriausybė 
1921 m. pradžioje atsisakė 
praleisti Tautų Sąjungos 
tarptautinės kariuomenės 
dalinius, kurie turėjo būti 
siunčiami į ginčijamą Vil
niaus sritį palaikyti tvarkai 
Hymanso peršamo plebisci
to metu, ir tuomi prisidėjo 
prie plebiscito idėjos palai
dojimo, kuris Lietuvai len
kų siūlomomis sąlygomis bū
tų buvęs pragaištingas, prie
šingas gyventojų valiai.

Pasiuntinybės sekretoriu
mi Berne buvo Friburgo uni
versitete ėjęs mokslus Edu
ardas Turauskas, kuris savo 
prigimtomis savybėmis, išsi
mokslinimu ir išauklėjimu 
buvo predisponuotas diplo
matijai. (Bus daugiau)

EXTRUSION 
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TOOL AND DIE MAKER,
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company looking for an aggressive, 
self motivated persor. qualified to 
manage the tool and dies dept., exp. 
in all aspects of tool and die making, 
and with some knowledge of machine 
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D. BARTLETT, 216-771-6994.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Romeo ir Julija Chicagos Lietuvių 

OperOS SCenoje Antanas naras

Charles Gounod (1818 — 
1893), prancūzų kompozito
rius, gimė menininkų šei
moje. Atsimename jo operą 
Faustas. Išskiriant trumpą 
laiką, kuri jis pašventė te
ologijos studijoms, jis visą 
savo gyvenimą įprasmino 
muzikoje, ypač operų kom
ponavimui. Iš viso jis sukū
rė 12 operų, iš kurių žino
miausios Faustas ir Romeo 
ir Julija. Pastaroji yra jo 
9-ji sukurta opera, pagal 
Šekspyro to paties pavadi
nimo scenos veikalą, kurio 
turinį jis pats savo kelių 
pasiskolino iš vėlesnių Ve
ronos miesto padavimų.

Pagal Šekspyro veikalo 
versiją mažiausiai 20 kom
pozitorių parašė operų, ta
čiau didžiausio pripažinimo 
sulaukė Gounod Romeo ir 
Julija.

Gounod sukurtų operų 
muziką apibūdinti kaipo ap
raišką tarp misticizmo ir 
gyvenimiškos aistros. Tokio 
pobūdžio kūryba atitiko 
to laikotarpio dvasiai: mėg
stantiems santimentalų ro
mantizmą ir religingumą.

Operos muzika persunkta 
lyrikos žavėsiu ir labai par
vykusia orkestracija. Šeks
pyro dramoje ir Gounod 
muzikoje jaunatviška mei
lės tragedija išreikšta itin 
subtiliomis priemonėmis.

Daug kas, būdamas rea
listas ir aklas lietuviško 
kultūrinio gyvenimo pro
švaistėms, paklaus kam rei
kalinga lietuviškoji opera 
arba teatras? Nebandysime 
kurčių gydyti. Tik primin
sime, kad be jų dar pasauly 
yra milijonai žmonių, ku
riems savo tautinės savy
bės1, poezija ir muzika, dėl 
jų žmoniškų vertybių, nu
kreiptų į jų būties prasmę, 
turi didelę vertę.

Po slegiančių praeitų me
tų lietuviškų operų pastaty
mų (išskyrus "Priesaika”), 
kurios operos valdybai su
darė nesibaigiančių rūpes
čių, sugrįžus Aleksandrui 
Kučiūnui vėl vadovauti ope
rai, neabejotina, jo patari
mu, šiais metais buvo pasi-

BORING MILL 
OPERATORS

Lucas, 44172 
With Readout
DAYS, OVERTIME 

ASSOCIATION SHOP 
FULL FRINGE BENEFITS 
MUŠT BE JOURNEYMAN 

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP. 

10200 Ford Rd. 
Wyoming Area 
Dearborn, Mich. 

Phone 313-582-3636 
Equal Opportunity Employer 
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rinkta opera Romeo ir Ju
lija, kurioje nors ir stinga 
Wagnerio bei Puccini dra
matinio polėkio ir vaizdin
gumo, bet kurioje Gounod 
talentas pasireiškia labai 
stipriai. Praėjusiųjų me
tų dviejų operų muzika 
klausytojams ir visam ope
ros kolektyvui buvo sveti
ma, nesuprantama ir neįdo
mi. Kaip jau esu vienoje re
cenzijoje minėjęs, atonali- 
nės kompozicijos Schonber- 
go pradėtos 1924 m., nėra 
šiais laikais jokia naujiena 
ir atrakcija, taip kaip nėra 
naujiena obstraktinė tapy
ba. Kai kurie muzikai — 
teoretikai atonalinių kom
pozicijų garsų jungimą į 
akordus vadina visiškai be
prasmišku darbu, paremtu 
kokiais nors matematiškais 
apskaičiavimais arba blo
giausiu atveju kompiute- . 
rių sugebėjimais. Kompo
nuojant gaunasi chaotiški 
garsų deriniai, kurie gal ir 
labai patinka tik patiems 
kompozitoriams, bet ne 
klausytojams.

Didžiausias šiandieną pa
vojus ne tas, kad mašina 
pradės galvoti kaip žmogus, 
bet kad žmogus pradės gal
voti kaip mašina, šią proga 
pasakysiu, kad esu didelis 
gerbėjas Pendareckio, ku
rio muzika žavisi visas pa
saulis.

Romeo ir Julijos operos 
grožis dar nėra išblėsęs iš 
tarptautinės muzikos aki
račio. Dirigentas ir režisie
rius — Aleksandras Kučiū- 
nas iškėlė daug gražių ope
ros privalumų, surištų su 
Šekspyro jaunatviškos mei
lės tragedija ir su Gounod 
muzikos neišsemtu žavėsiu. 
Vietomis puiki choro, or
kestro ir solistų darna, ypač 
fortissimo pakilimo vieto
se, prilygo profesionaliniam 
operos vienetui. Didelis 
nuopelnas visam operos mu- 
zikaliniam apipavidalinimui 
priklauso ir dirigento asis
tentui — Alvydui Vasai- 
čiui, kuris sugebėjo puikiai 
atlikti' ne tik akompaniato
riaus pareigas, bet ir spek
taklių metu būti ten kur jis 
labiausiai buvo reikalingas.

Mūsų operos veikloje re
žisūros darbas dažnai susi
kryžiuoja su meno vadovo 
nusistatymu. Dėl to mūsų 
režisorių sunku priprašyti 
imtis operos režisūros. Am
bicijų susidūrimai pasidarė 
neišvengiami. IRomeo ir Ju
lijos režisavimą šį kartą 
prisiėmė dirigentas. Pagal 
Šekspyro tragedijos griau
čius, operos libreto iškėlė 
daugybę sceninių problemų, 
kurias režisierius nevisada 
laimingai išsprendė. Pir
miausiai iškildavo mizan

scenų problemos dėl ku
rių ir pats režisierius 
dažnai suabejodavo, nebū
damas aktorius. Opera — 
muzikinis teatras, muzikos 
ir dramos sintezė, kurias 
reikia realizuoti scenoje. 
Dabar operoje siekiama psi
chologiškai1 pateisinti kiek
vieną muzikinę frazę, kiek
vieną mizansceną, kiekvie
ną operos dalyvio gestą, ku
ris tuo metu sąlyguoja 
skambančios muzikos. Tai 
ar galima kalbėti apie šio 
pastatymo tobulesnę reži
sūrą, jei dirigentui teko pir
moj eilėj išryškinti muzikos 
vertę ir jos grožį, ką jisai 
ir labai gerai atliko, o reži
savimą palikti antroj vie
toj? Režisieriaus pastabas 
choro dalyviai ir solistai 
dažnai pamiršdavo ir veik
davo savaip.

Julijos partiją atliko Gi-* 
na čapskauskienė iš Kana
dos. Malonu buvo patirti jos 
padarytą didelę, vaidybiniu 
atžvilgiu, pažangą. Ji suge
bėjo ne tik gerai dainuoti, 
bet ir vokalinį tekstą suriš
ti su įtikinčia vaidyba.

”Je veux vivre dans ce 
reve” (”aš norėčiau gyven
ti sapne”) — baliaus scenos 
garsų valsą solistė atliko 
jaunatvišku lengvumu ir 
prasiskleidžiančio gyvenimo 
grožiu, kur, vėlesnėje dra
mos eigoje, apgaubė mirties 
šešėlis.

Stambi Romeo rolė atite
ko mūsų operos nuolatiniam 
svečiui, kurį operos valdy
ba jau įsūnijo, Stefanui Wi- 
cikui, o 3-me spektakly — 
Rimui Strimaičiui iš Kana
dos. Wicikas savo gražaus 
tenoro tembru, ypač įspū
dingai aukštutinėse forte 
gaidose, Romeo partija atli
ko meniškai.

R. Strimaičio bei canto 
tenoras daugelyje atvejų, 
ypač aukštutinėse gaidose, 
skambėjo prislopintai. At
rodo, kad jo vokalinis pajė
gumas labiau gali koncent
ruotis itališko pobūdžio len
gvesnėse dainose, nors ir 
pirmame debiute didelėje 
Romeo partijoje kai kurios 
vietos praskambėjo teigia
mai.

Kitų operos personažų 
rolės daugiau ar mažiau epi
zodinės, trumpos, tačiau jos 
padėjo išryškinti operos ei
gą.

Jonas Vaznelis gera vo
kalinė forma atliko vienuo
lio Laurenco rolę, A. Brazis 
gražiu baritonu padainavo 
Julijos tėvo vaidmenį, Ber- 

Į nardas Prapuolenis, per 
kraštus besiliejančiu tempe
ramentu, skambančiu bari
tonu išryškino Romeo drau
go — Merkurijos vaidmenį. 
Geros progos šioje operoje

Capuletų šeimos namas Veronoje. Balkonas iš kurio žvaigž
dėtą naktį Julija kalbėjosi su Romeo...

turėjo pasirodyti Julius 
Savrimas Tybalto rolėje, 
kuris tuščių ambicijų veda
mas ir begindamas Kapulė- 
tų šeimos garbę, žūsta dvi
kovoje su Romeo.

Stefono — Romeo pažas
— Margarita Momkienė sa
vo jaunuolišką vaidmenį at
liko įtikinančiai ir lengvai. 
Vaclovas Momkus. pasi
šventęs mūsų operai valdy
bos narys, sugeba savo lai
ką atiduoti ne tik operos 
organizaciniams reikalams, 
bet dar savo skambančiu 
bosu šioje operoje atlikti 
Gregorijaus, Kapuletų šei
mos ginklanešio rolę. Geno
vaitė Mažeikienė — mezzo 
sopranas, Raimundas Lacis
— baritonas ir Valentinas 
Liorentas — bosas savo 
partijas atliko gerai.

James Maronek 5 veiks
mams tos pačios dekoraci
jos scenoje atrodė perkrau
tos ir per daug vienodos.

Chormeisteriui — Alfon
sui Gečui priklauso didelis 
nuopelnas taip gerai pa
ruošti operos chorą, kuris 
tarp kitų iškilių operos mo
mentų, buvo viso pastatymo 
pažiba. Jonui Paroniui teko 
atlikti scenos vadovo parei
gas.
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Dar galima gauti!
R. SPALIO

"MERGAITĖ IŠ GETO”
366 psl., kainavęs 5 dol., dideli pasisekimą sulaukęs 
skaitytojuose, per trumpą laiką buvo išparduotas. 
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romaną „Mergaitė iš geto”.
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Pasaulinės literatūros kū
riniuose nelengva užtikti 
puslapių, kuriuose trumpai 
ir giliai, kaip Šekspyras su
gebėjo išreikšti, būtų išryš
kintas jaunatviškos meilės 
grožis. Gal čia tiktų T. 
Wolfe žodžiai: ”... mums 
suartėjus aš pamiršau lai
ko bėgimą. O, Viešpatie! 
Kaip gražu ir tikra tai yra. 
Aš galvoju apie mūsų laiką, 
praleistą drauge, apie ste
buklus ir grožį, kurį mes 
patyrėme. Jei apie tai mes 
kam nors pasakytumėm, ar 
kas patikėtų? Ar kada kas 
nors įvyko panašaus į mū
sų meilę? Aš paimdavau 
knygą, didelę poezijos1 anto
logiją, kurią Tu man pado
vanojai ir ją skaitydavau 
per naktis. Dieve, kokių 
gražių svajonių ir vizijų aš 
patyriau. Sužinojau, kad ir 
kitos širdys, ne tik mano, 
kentėdavo ir kad poetai vi
sais laikais rašydavo apie 
savo liūdesį ir skausmą. Tai 
buvo taip gražu, tačiau ar 
šis grožis gali prilygti prie 
mūsų meilės grožio? Kas 
apie tai rašė? Kas taip my
lėjosi, kaip mes abu? Kas 
patyrė tą didybę, skausmą 
ir laimę, kurią mes išgyve
nome kartu?”

ROMANAS
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laiškai 
Dirvai

I DAUGĖLOS 
TEMPERAMENTO 

PROTRŪKIUS 
ATSILIEPIANT

Jonas Daugėla "Dirvos” 
kovo 24 ir 31 numeriuose 
paskyrė man savo straipsnį 
"Šaudo į tuščius krūmus ... 
Skersvėjų supūstos St. 
Barzduko mintys". Jau vien 
straipsnio ilgis rodo, kaip 
esu šio autoriaus vertina
mas. Juo labiau, kad net ke
liais atvejais jis taip pat 
prisimena, jog esu ir PLB 
garbės pirmininkas. Kad ir 
"šaudau”, nors ir "į tuščius 
krūmus”. Vadinas, dėl to
kio ”šaudymo" niekam pa
vojaus nėra, tad galėčiau ir 
toliau būti ramus. Bet ėmė 
ir sudomino paties Daugė
los rėksmas, prasiveržęs jo 
temperamento protrūkiais. 
O kai žmogus toks jautrus 
išoriniams įspūdžiams, kiek 
gailiuos prisidėjęs prie jo 
sąžinės sudirginimo, tad no
riu kiek ir viešai pasiteisin
ti.

Daugėlos jautrumą sudir
gino mano straipsnis "Vi
suomeninių nuotaikų skers
vėjuose”, įdėtas "Pasaulio 
lietuvio” 1977 sausio nume
ry. Kadangi vis netrūksta 
pastangų atskirti mūsų vei
kloj politiką nuo kultūros, 
tai man rūpėjo parodyti to
kio atskyrimo istorinę ža
lą. Taip pat rėmiausi ir ki
tais autoriais, kurie pasi
sako ne už atskirimą, bet 
už mūsų politinės bei kul
tūrinės veiklos derinimą, 
kas padėtų ir mūsų lietuvy
bei, ir Lietuvos laisvės by
lai. Bet Daugėla pro tai 
praėjo negirdom.

Bet taip jau yra, kad1 to 
"pasidalinimo darbo sriti
mis" vis reikalauja ypač kai 
kurios politinės mūsų sro
vės ir kai kurios politinės 
šių srovių grupuotės. Vie
nų pasisakymai ramūs, kul
tūringi, tačiau netrūksta nė 
organizuotų mūsų partijų 
smogikų, kurie, nesiskaity
dami nei su metodais, nei su 
priemonėmis, be atodairos 
koneveikia visus, kurie "ki
šasi ne į savo sritį”. Dėl 
to rašiau: "(Bendruomenė) 
vykdo Lietuvių Chartos už
davinius, tarp kurių yra ir 
politika, siekianti Lietuvos 
išlaisvinimo. Vieni šiai poli
tikai nepritaria ’darbo sri
čių pasiskirstymo’ pagrin
du, kiti siekia Bendruomenę 
iš šios politikos išjungti ’dėl 
šventos ramybės’. Deja, 
abu šie motyvai yra grynai 
egoistiški bei savanaudiš
ki, dėl to Bendruomenei ne
priimtini".

Partijų egoizmo ir sa
vanaudiškumo priminimas 
daugiausia ir sukėlė Daugė
los įnirštį. Jis cituoja Sol
ženicyną, smerkiantį komu

nistų santvarką: "Tai yra 
sistema, kuri išnaikino vi
sas partijas, ir leiskite man 
jums priminti, kad ji iš
naikino ne tik pačias parti
jas, bet ir kiekvienos parti
jos narius”. Jis rašo: ”šian- 
dien Ugandos valdovas Idi 
Aminas jau baigia visus 
krikščionis savo krašte kro
kodilams sušerti. O Barz- 
dukas nori* visus lietu
viškus politikus ir jų 
organizacijas bent savoje 
spaudoje galutinai sunie
kinti". Iš tikrųjų Daugėlos 
įniršis terodo ne ką kita, 
tik pusiausvyros praradi
mą. Apie politikus savo 
straipsny rašiau: jie "dir
ba atsakingą bei naudingą 
darbą”, partijoms skyriau 
šiuos savo žodžius: "Nesa
me prieš partijas, nes jos 
natūrali demokratinio gyve
nimo apraiška”. Tegu pats 
Daugėla randa Barzduko 
sugretinimui su komunistų 
santvarka bei Aminu tinka
mą pavadinimą. Galiu di
džiuotis, kad 1940-41 oku
pacijos metais Stalino kon
stitucijos nedėsčiau.

Tačiau nepriklausau prie 
tų, kurie toleruotų parti
nį savanaudiškumą ir de
magoginį beatodairiškumą. 
Bet to netoleruoja taip pat 
ir tokie mūsų partijų veikė
jai kaip M. Krupavičius, K. 
Škirpa, A. Ramūnas, dr. V. 
Sruogienė ir kt. Pvz. Kru
pavičius pasisako nenorįs 
matyti "būsimoje laisvoje 
Lietuvoje dviejų svarbiau
sių ir Lietuvai kenksmin
giausių, mano manymu, da
lykų: tokių partijų tarpu
savio santykių, kokie buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
ir diktatūros". Škirpą cL 
tavau PL: ",.. nebeliko 
Lietuvoje nė vieno visuome
nės veikėjo, kuris nebūtų 
buvęs priešingų partijų iš
koneveiktas ir apšmeižtas. 
Visa mūsų tauta buvo žiau
riausiu ir žalingiausiu būdu 
tarpusavy sukiršinta bei su
skaldyta į priešingus par
tinius frontus”. Ir kt. Bet 
Daugėlai būdinga: partijas 
"niekina” Barzdukas, o ne 
tie šaltiniai1, kuriuos jis ci
tuoja ! Barzduko dvasiai 
yra svetimos ne pačios par
tijos, bet tos niekinimosi 
tradicijos, kurios tokios gy
vos ir čia, išeivijoj. Tai kai 
kurių mūsų laikraščių kas
dieninė duona.

Daugėla cituoja iš mano 
straipsnio a. a. J. Aistį: 
"jie partiją stato aukščiau 
visa ko kito ir mielai bei 
šaltai aukoja partijai tautą 
ir valstybę: jei Lietuva ne 
x-kratiška, tai geriau, kad 
jos nė būt nebūtų”. Daugė
lai tai "pigi demagogija”, 
tiesiog "blevyzgos", ir jis 
reikalauja: "Norėčiau labai 
aiškiai ir konkrečiai St. 

Barzduką paklausti, kokios 
partijos suvažiavime ir kurį 
mūsų politinį veikėją jis 
girdėjo darant panašius pa
reiškimus”. Esame verčia
mi rankas aukštyn pakelti 
abu. Aistis apie mūsų par
tijas savo "Milfordo gatvės 
elegijose” yra parašęs paly
ginti nemaža, bet ne mano 
uždavinys Daugėlai visa tai 
atpasakoti. Paskaičiau aš, 
gali paskaityti ir jis. O sąs
kaitas suvesti galėjo, kol 
Aistis buvo gyvas. Aš pats 
savo straipsny konkrečių 
pavyzdžių neminėjau "dėl 
šventos ramybės”. Dabar 
esu vearčiamas tai daryti. 
Nesileidžiu į ankstesnę pra
eitį. Štai Stasys Raštikis 
"Aidų" 1976 Nr. 10 mini 
vienos politinės mūsų gru
pės aktyviuosius vadovus, 
įteikusius 1940 tokį raštą: 
"Jie buvo priėję net iki to, 
jog Gestapo nurodymais jie 
liepos 9 d. įteikė vokiečiams 
raštą, siūlydami nepripa
žinti Lietuvos laikinosios 
vyriausybės ir palikti Lie
tuvos valdymą vokiečių ka
rinei vadovybei, kol iš So
vietų Rusijos sugrįšiąs 
prof. A. Voldemaras” (”Su- 
kilimas Lietuvos suverenu
mui atstatyti”, 456-457 
psl.). Taigi tada vieni' 
siūlė Lietuvą valdyti vo
kiečiams, o dabar Vasario 
16-osios šventės proga ki
ti (Chicagos partininkų 
"federacijos” pirmininkas) 
"Naujienose” grasino JAV 
Liet. Bendruomenę skųsiąs 
amerikiečių įstaigoms bei 
teismams! Tik Daugėla 
"nieko panašaus” nesąs už
tikęs, dėl to ir Barzdukas 
jam "nesiskaito nei su mo
rale, nei su priemonėmis”. 
Tad šioj vietoj ir kyla klau
simas : ar savo "pigią dema
gogiją” ir "blevyzgas", ad
resuotas kitam, neprįderėtų 
Daugėlai susigrąžinti' sau 
pačiam?

Daugėla, siekdamas juo
dinti Barzduką, čia pat 
džiaugiasi, kad Bendruome
nė "neturėjo jokių bėdų”, 
kol jai vadovavo J. Bačiū- 
nas. Bačiūnas, žinoma, yra 
nusipelnęs gero žodžio. Ta
čiau Daugėlos lūpose toks 
žodis suskamba veidmai
nyste. "Nepašalintose nuo
skaudose” pats Bačiūnas ra
šė, kad "nejauku gyventi, 
nesklandu dirbti, kai turi 
nuolat žargstyti per šiukš
lių krūvą'’ (Draugas, 1967 
rugsėjo 19). Ten pat Ba
čiūnas taip pat plačiau pa
aiškino, kas ta "šiukšlių 
lių krūva”: "Aš neginči
ju... teisės1 nesutikti su1 
tuo, ką mes kada padarom 
ar pasakom. Ir neginčiju 
teisės kritikuoti. Neatsisa
kau klydimų apgailėti ir 
stengtis juos pataisyti, jei
gu dar ne vėlu. Bet nesu
tinku su įtarinėjimais, kad 
’PLB valdybos laikysena ne 
tik yra nemorali, bet ir pra
gaištinga lietuvių tautai, 
kadangi ji padeda raudona
jam okupantui1 vykdyti lie
tuvių tautos pasipriešinimo 
dvasią ...” Atsimenam, ir 
Bačiūnui buvo prisegtas 

"komunaro” titulas. Turi
me rankose taip pat Daugė
los pasirašyto rašto nuora
šą, smerkiantį "visus kola
borantus su raudonuoju 
okupantu”, ir reikalaujantį 
"jų pašalinimo iš lietuvių 
visuomeninės veiklos”. Kaip 
tokią "mįslę” atspėti: va
kar reikalavo "šalinti", 
šiandien jau šaukia "valio”. 
Ką gi: galim būti patenkin
ti, kad ir Daugėlai a. a. Ba
čiūnas tapo "amžino atmini
mo lietuviu visuomeninin
ku" ! Mes tai seniai1 žinojom.

Bet Bačiūnas matė Bend
ruomenę tokią, kokia ji vra. 
PLB seime 1968 New Yor- 
ke jis kalbėjo: "Man buvo 
malonumas prisidėti prie 
šio bendro, nesrovinio ir ne
partinio lietuviško tikslo, 
tai buvo nuolatinis įkvėpi
mas ir net protarpiais gai
vus atsijauninimas”. Prisi
minė jis tada ir gausius sa
vo bendradarbius, Barzdu- 
kui skyrė tokius savo žo
džius : "Pagrindinė šios val
dybos darbų ašis buvo jos 
vykdomasis vicepirminin
kas Stasys Barzdukas ... 
Esu labai Barzdukui dėkin
gas už nepaprastą jo darbo 
įnašą, be kurio valdyba bū
tų sunkiai pateisinusi jai 
pavestas pareigas” (PLB 
valdybos apyskaitiniai pra
nešimai, 6 psl.). Bačiūnui 
bendruomeninis darbas bu
vo malonumas, įkvėpimas, 
atsijauninimas, o Daugėlai ? 
Jis nemato JAV Liet. Ben
druomenėj nė vieno pozity
vaus darbo, nė vienos tei
giamos pastangos, neranda 
nieko, kuo galėtų gėrėtis, 
džiaugtis, kam galėtų pri
tarti. Vien kabinėjimasis, 
vien negližavimas, vien ne
gatyvus kriticizmas. O tie
siog guminės logikos neįsi
vaizduojamą tendencingu
mą bei siaurumą rodo viso 
bendruomeninio gyvenimo 
suvedimas į daugėlišką for
mulę: "Viena saulė dangu
je, vienas Barzdukas žemė
je”. Kai peržengiama tikro
vės riba, imama tikėti savo 
paties susikurta nesąmone. 
Ar kas kitas tokia nesąmo
ne patikės?

Galėtų būti kalba ir tęsia
ma, bet gal prasmingiau ją 
baigti. Rašydamas mąsty
mus "Visuomeninių nuotai
kų skersvėjuose”, pastebė
jau, kad jie diskusiniai. Rė
miausi daugeliu autorių, 
"kurie į lietuvių tautą ir 
Lietuvą žvelgė platesniu bei 
gilesniu žviligsniu” ir kurių 
"vardus rasim savo tau
tos istorijoj”. Ne vienas 
šiais mąstymais pasidžiau
gė, juos teigiamai įvertino, 
už juos padėkojo, nors juos 
gal galėjau ir geriau para
šyti. Daugėla viską suasme
nino — suvedė į "vieną 
Barzduką žemėje”. Manau, 
jo lygio mentaliteto kriti
kų atsiras ir daugiau. Viso
kių yra, visokių ir reikia. 
Bet gyvenimas turi savo 
kelius, tad reikia sutikti su 
prancūzų Chateaubriand’u: 
"Kritika nieko nenužudė, 
kam buvo lemta gyventi, ir 
nieko neaplenkė, kam buvo 

lemta numirti”. Gyvenimas * 
taip pat savo žodį tars dėl 
Barzduko ir Daugėlos.

Stasys Barzdukas

VILTIES DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMUI 

ARTĖJANT
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos pirmininkė, 
E. čekienė, š. m. balandžio 
7 d. Dirvos vedamajame, ra
šydama apie Tautinę Są
jungą ir jos tikslus, minėjo 
ir Dirvą, apie kurią ji rašė 
štai kaip: ”... Dirva atlie
ka didelius uždavinius ne 
vien Sąjungos, bet ir visos 
lietuvių išeivijos tautinių 
siekimų įgyvendinimui . . . 
mūsų organizacinius įsipa
reigojimus pajėgiame atlik
ti tik mūsų tautinės minties 
laikraščio dėka, kuris nelei
džia nariuose ir visų jos 
garbintojų eilėse užmigti 
tautinio savitumo pradui...”

Šis Tautinės Sąjungos 
pirmininkės gražus Dirvos 
įvertinimas duoda man pro
gą tą mintį vystyti toliau. 
Mums visiems yra aišku, 
kad Tautinei Sąjungai yra 
reikalinga Dirva, o Dirvai 
Tautinė Sąjunga. Vieni be 
kitų sunkiai galėtų egzis
tuoti. Kas dveji metai Tau
tinės Sąjungos suvažiavimo 
metų būna šaukiamas ir 
Vilties draugijos narių su
važiavimas, bet Dirvos rei
kalams kiekvieno suvažiavi
mo metu skiriama nepakan
kamai laiko. Negana to, Vil
ties draugijai skirtas laikas 
visada būna suvažiavimo 
pabaigoje tuo metu, kai di
desnė pusė suvažiavusių 
rengiasi grįžti į namus, o 
likusieji dalyviai išsisėmę ir 
nuvargę nori tik greičiau 
atmesti bet kokius pasiūly
mus. Todėl ir kyla klausi
mas, jeigu spauda yra tik
rai tokia reikšminga, orga
nizacijai, kodėl jos reikalų 
aptarimui skiriamas toks 
nepalankus laikas.

Artėjant Tautinės Są
jungos ir Vilties Draugijos 
suvažiavimams aš ir noriu 
pasiūlyti, kad Dirvos ir Vil
ties draugijos reikalai būtų 
svarstomi pirmą suvažiavi
mo dieną, o nebūtų nustum
ti ir įsprausti į paskutinės 
dienos, paskutinių dviejų 
valandų tarpą, šiuo metu 
Dirva turi daug reikalų ku
rių nagrinėjimui reikia dau
giau laiko ir dėmesio negu, 
kad ji gaudavo anksčiau. 
Norėtųsi, kad Dirvos ir, 
bendrai, spaudos klausimais 
pasisakytų kuo daugiau at
stovų, o nepaliktų tų reika
lų spręsti tik saujelei suva
žiavime pasilikusių narių.

Dr. D. Degėsys

WANTED JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED

MOLDMAKERS
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP WORK 
FROM BLUE PRINTS & CLOSE 
TOLERANCE ON PLAST1C INJEC- 

TION MOLDS.
EXCELLETNT OPPORTUN1TY FOR 

OUALIFIED HELP.

Shop location 1-94 & Harper 
313-792-5330

(14-16)
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

OPEROS 
SPEKTAKLIAMS 

PRAĖJUS
Opera, opera, visų ren

ginių karalienė! Sekmadie
nį (IV. 3) buvo nuleista šio 
sezono lietuviškos operos 
paskutinė uždanga. Atrodo, 
kad visi spektakliai buvo 
užtvindyti operos mėgėjų, o 
į paskutinį net pritrūko vie
tų ir teko pristatyti papil
domų kėdžių. Operos vado
vybė pajuto, kad lietuvių 
skaičius sparčiai1 mažėja, to
dėl pasitenkino tik trimis, 
vietoj anksčiau rengtų ke
turių spektaklių. Pasielgta 
visai teisingai nes bilietų 
pirkimas į kiekvieną spek
taklį nusitęsdavo iki pasku
tinės dienos, ne taip kaip į 
tautinių šokių šventę, kai 
visi bilietai buvo išparduoti 
prieš du mėnesius.

Tenka pastebėti, kad mes 
ne visada reikiamai įverti
nam rengėjų pastangas ir 
įdėtą darbą. Didesnius ren
ginius ruošiant, reikia su
rinkti pajėgius ir tinkamus 
asmenis, juos paruošti nu
matomam uždaviniui ir 
įvykdyti. Tai didelis ir il
gesnis darbas, reikalaująs 
iš kiekvieno pasišventimo ir 
ištvermės.

Tokiu, viso gausaus kolek
tyvo pastangų ir darbo vai
siais, teko pasidžiaugti pra
eitą sekmadienį Marijos au
ditorijoje, stebint "Romeo1 
ir Julijos” operos spektaklį.

Operos vadovybė sugebė
jo sukomplektuoti žinomus 
solistus, muzikus, dailinin
kus, gausų gerų balsų ir ge

Š. m. kovo 21-23 dienomis Washington, D. C., įvyko visos 
AMERIKOS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVĖJŲ SĄJUN
GOS suvažiavimas. Chicagos vakarinių priemiesčių nekilnojamo 
turto pardavėjų sąjungą atstovavo VIKTORAS ŠATAS (tos są
jungos politinių reikalų komiteto pirmininkas), kuris yra ALEK 
REALTY, 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois, įstaigos vedėjas. 
Nuotraukoje iš kairės: VIKTORAS ŠATAS, OMER TOXEY ir 
kongresmanas HENRY J. HYDE (R — 6th District).

rai išlavintą chorą bei kitus 
asmenis, juos sulipdyti į 
vienalytį ansamblį, įsąmo
ninti jų vaidmenis ir paro
dyti plačiajai visuomenei. 
Kas šiek tiek nusivokia to
kių renginių ruošime, tas 
tik gali pasakyti kiek naktų 
nemiegota, kiek nervų su
gadinta ir laiko pašvęsta. 
Didžioji šių dalyvių daugu
ma, operos kamienas — 
choristai, yra visi savano
riai ir dainuoja be jokio at
lyginimo, pridėdami iš savo 
kišenės kelionėms į dažnas 
repeticijas. Operos vadovas 
ir dirigentas bei kiti solis
tai, kad ir gauna kuklų at
lyginimą, bet toli gražu ne
apmoka sugaišto laiko ir 
įdėtų pastangų. Tokių pasi
šventėlių dėka Chicagos 
opera jau gyvuoja dvide
šimt vieną sezoną.

Šiais metais Chicagos lie
tuvių opera pastatė Ch. 
Gounod 5 veiksmų operą 
ROMEO IR JULIJA.

Meninei daliai vadovavo: 
Dirigentas ir režisierius 
maestro Aleksandras Ku- 
čiūnas, dirigento asistentas 
Alvydas Vasaitis, dekorato
rius James E. Maronek, 
chormeisteris Alfonsas Ge
čas, apšvietimo vadovas Ka
zys Cijūnėlis, apšvietimo 
patarėjas Bole Shook, asis
tentas Romas Račiūnas, 
scenos vadovas Jonas Paro
ms. Solistai: Julija — Gina 
Čapskauskienė; Romeo — 
Stefan Wicik ir Rimas Stri
maitis ; tėvas Laurencas 
(vienuolis) — Jonas Vazne- 
lis; kapuletas (Julijos tė
vas) —■ Algirdas Brazis;
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Kovo 26-27 dienomis Chicagos Tautiniuose Namuose vyko Lietuvių Skaučių Seserijos Skau- 
tininkių suvažiavimas sutraukęs 100 narių iš įvairių Amerikos bei Kanados miestų. Buvo pa
minėta 50-ties metų sukaktis nuo pirmojo skautininkių suvažiavimo Kaune. Nuotraukoje 
prie „Seserijos liepsnos” laisvoje Lietuvoje davusios skautininkės įžodį sesės, iš kairės: J. Bud
rienė, O. Siliūnienė, S. Statkienė dr. J. Aglinskienė, O. Rozniekienė, V. Barmienė, M. Jonikienė 
ir O. Zailskienė. A. Plaušinaičio nuotr.

Stefano (Romeo pažas) — 
Margareta Momkienė; Gre- 
gorijus (kapuletų tarnas) 
— Vaclovas Momkus; Ger
trūda (Julijos auklė) —Ge
novaitė Mažeikienė; Tebal- 
das Merkucijus (Julijos 
pusbrolis) — Julius Savri- 
mas; Veronikos kunigaikš
tis — Valentinas Liorentas; 
Paris (jaunas1 didikas) — 
Raimund Lacis; (Romeo 
draugas) — Bernardas Pra
puolenio.

Choras susideda iš 49 as
menų (24 mot. ir 25 vyrai), 
keturi statistai ir daugelis 
nematomų darbininkų: cho
reografas Jaunutis Puo
džiūnas, fechtavimo moky
tojas Buke Rogers-Wright, 
grimuotojas Art. Anthony, 
dekoracijų dažytoja Jean 
Sokol ir jų gamintojas Bro
nius Mačiukevičius.

Tai daugiau ar mažiau 
matomi žmonės šios operos 
pastatyme.

Atskirai tenka pažymėti 
maestro Aleksandro Kučiū- 
no vaidmenį šios operos pa
statyme. Jis buvo ne tik 
dirigentas, bet ir režisorius 
ir meno vadovas. Jo pečius 
slėgė visi operos pastatymo 
darbai. Opera, kurią mes 
matėme šiame sezone, yra 
maestro A. Kučiūno darbo 
vaisius, žinoma, ir kiti įne
šė savo dalį, bet visa pasta
tymo atsakomybė gulė ant 
jo pečių.

Muzikinį operos įvertini
mą duos muzikos žinovai, 
bet aš, kaip paskutinio 
spektaklio žiūrovas, noriu 
išreikšti savo įspūdžius. Vi
sumoje, opera ROMEO IR 
JULIJA praskambėjo labai 
darniai ir įspūdingai. Pa
statymas išsiveržė iš mėgė
jiškumo ir drąsiai pretenda
vo į profesionalinį lygį. Be 
vyriausių veikėjų G. čap- 
kauskienės ir R. Strimaičio 
(pirmuose dviejuose S. Wi- 
ciko), įspūdingą vaidmenį 
sukūrė J. Vaznelis. Savo 
vaidmenyje visi solistai bu
vo geri ir įtikinami. Julijos 
auklė Gertrūda — G. Mažei
kienė, drąsiai ir vaizdžiai 
gynė savo globotinę. M. 
Momkienė pažo vaidmenyje 
buvo grakšti ir įsijautusi.

Viso pastatymo nugar
kaulis — choras buvo spal
vingas ir balsingas. Solistai 
po ilgesnių arijų sulaukė 
publikos šiltos reakcijos. 
Auditorija plojo ir valiavo. 
Torontiškiai ypač stengėsi 
pagerbti savąjį debiutuo
jantį solistą Rimą Strimai
tį.

Tokie didingi, daug laiko, 
pasiruošimo ir išlaidų reika
laują pastatymui, mateoru 
švistelėję, nueina į praeitį. 
Trejetas tūkstančių meno 
mėgėjų pasidžiaugė šiuo ne
eiliniu renginiu ir buvo dė
kingi jo rengėjams.

Visą finansinę ir organi- 
cinę naštą neša operos val
dyba, kurią šiais metais su
daro : pirmininkas Vytautas 
Radžius, vicepirmininkai: 
Vaclovas Momkus, Irena 
Navickaitė ir Jurgis Vidžiū
nas, sekretorė Rūta Grau- 
žinienė, iždininkas Vladas 
Stropus ir turto globėjas 
Bronius Mačiukevičius.

Teko girdėti, kad po pa
skutinio spektaklio, operos 
rengėjai sukvietė rėmėjus, 
talkininkus ir operos kolek
tyvą į pabaigtuvių pokylį.

Atskirai reikia pasi
džiaugti puikia dail. A. Kor- 
sakaitės-Sutkuvienės apipa
vidalintą programa, kurioje 
telpa operos pastatymo da
lyvių vardai, operos turinys 
(dviem kalbom) ir gausus 
mecenatų sąrašas.

Operos libretą į lietuvių 
kalbą išvertė buv. Lietuvos 
solistė Izabelė Motiekaitie
nė.

VAKARONĖ SU 
RAŠYTOJU 

VINCU RAMONU
Rašytojo Vinco Ramono 

romanas ”Dulkės raudonam 
saulėleidy” išleista antroji 
laida. Knygą išleido LB 
švietimo Taryba, norėdama 
patiekti gerų skaitinių, li
tuanistiką besimokantiems 
studentams- ir visai lietuviš
kai visuomenei.

Vakaronė įvyko balandžio 
1 d. Jaunimo Centro kavi
nėje. Atidarė švietimo Ta
rybos pirm. Br. Juodelis. 
Pasveikino gausiai susirin
kusius dalyvius ir čia pat 

esantį knygos autorių Vin
cą Ramoną. Apie knygos 
pasirodymo vargus papasa
kojo Petersonienė. Vakaro
nę pravedė Draugo modera
torius kun. Pranas Garšva, 
MTC. Aušrelė Liulevičienė 
ištisą valandą kalbėjo apie 
Vinco Ramono kūrybą. Ji 
panagrinėjo V. Ramono 
"Kryžių” ir "Dulkės raudo
nam saulėleidy” rašymo bū
dą ir charakterius. Tai ne
buvo paprastas knygų ap
tarimas, bet ištisas V. Ra
mono kūrybos seminaras.

Studentė Grasilda Reiny- 
tė, buvusi lituanistinių mo
kyklų auklėtinė, įdomiai 
papasakojo studentų pažiū
rą į lietuviškų veikalų skai
tymą. Studentai Marija An- 
drijonaitė ir Arvydas žygas 
paskaitė ištrauką iš naujai 
išleisto romano "Dulkės 
raudonam saulėleidy".

Vėliau rašytojas V. Ra
monas papasakojo apie savo 
veikėjus, jų ryšį su gyve
nama aplinka, vardų parin
kimą ir t.t.

Vakaronę užbaigė švieti
mo Tarybos pirm. Bronius 
Juodelis, kviesdamas įsigy
ti naująją "Dulkių” laidą. 
Rašytojas V. Ramonas kny
gą autografavo.

Kaip paprastai, visi da
lyviai1 rengėjų buvo pavai
šinti.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Tame pačiame Jaunimo 

Centre, sekmadienį, (III. 
20) Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas sušaukė 
susirinkimą: išklausė di
rektoriaus V. Natkevičiaus 
pranešimą, priėmė patiek
tas apyskaitas ir išsirinko 
naują vadovybę, Direkto
rius V. Natkevičius dėkojo 
komitetui, ypač jo pirm. 
Onai Zailskienei už visoke
riopą paramą. Finansiniai 
reikalai ne taip slegia gim
nazijos išlaikymą, kaip trū
kumas mokinių, šiuo metu 
gimnazijoje yra netoli 70 
mokinių, kurių 15 yra iš už
jūrio (11 — JAV, 3 Kana
dos ir 1 Venecuelos) . Praei
tais metais pradėtoji akci
ja sulaukė pritarimo ir pa-

(Nukelta į 8 psl.)
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pra-
me-
per-

šiam tikslui, paragino litu
anistinių mokyklų vadovy
bes ir tėvų komitetus akty
viai įsijungti į spaudos pla
tinimo vajų. Tuo reikalu iš
leido specialų bendraraštį, 
raginantį ne tik mokyklų 
vadovybes jungtis į šį dar
bą, bet įtraukti ir visus mo
kinius. Kiekvienas mokinys 
ar šeima turėtų prenume
ruoti jaunimui skirtus leidi
nius. Kai kuri periodinė 
spauda turi įsivedusi jauni
mo skyrius. Mokiniai ne tik 
turėtų juos skaityti, bet 
taip pat į juos ir rašinėti. 
Reikia iš pat mažens pratin
tis prie lietuviškos spaudos 
skaitymo, platinimo ir ra
šymo.

CHICAGOJE...
(Atkeltais 7 psl.) 

ramos. Direktorius tikisi, 
kad ir šiais metais atsiras 
suprantančių mokyklos pa
dėtį ir parems naujais mo
kiniais. Mokslas pritaiky
tas Amerikos mokykloms ir 
nesudaro sunkumų tęsti 
mokslą. Drausmės ir tvar
kos palaikymas, pradžioje 
sudaro tam tikrų sunkumų, 
bet vėliau išsilygina. Norin
tieji pramoksta vokiečių 
kalbą ir pamato daugiau pa
saulio.

Mokslas su išlaikymu vie
nam mokiniui metams kai
nuoja 1136 dol.

Pirm. O. Zailskienė 
nešė, kad praėjusiais 
tais buvo surinkta ir
duota gimnazijai 3500 dol. 
stipendijų. Į šią sumą ne
įeina būrelių rėmėjų su
rinkti pinigai1. Stambiausi 
aukotojai buvo I. ir P. Stel
mokai, davę 1000 dol. Kiti 
aukojo po mažiau.

Komitetui suteikta teisė 
kooptuoti reikiamą narių 
skaičių. Naująjį komitetą 
sudaro: Ona ir Pr. Zailskai, 
K. ir A. Avižieniai, D. Biels- 
kus, E. Razmienė, I. ir P. 
Sekmokai, A. Šležienė, A. 
Vasonienė, V. Kleiza ir dr. 
V. Šaulys.

Po pranešimų ir rinkimų, 
į klausimus atsakinėjo dir. 
V. Natkevičius, o suintere
suoti vėliau kalbėjosi asme
niškai. Jau dabar 3-5 pa
reiškė norą siųsti vaikus į 
Vasario 16 gimnaziją, o iš 
esančiųjų 3 numato pasi
likti dar vienus metus.

Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje yra lietuviškumo 
židinys visiems lietuviams. 
Vokietijos Fed. ar vietos 
įstaigos dengia beveik 3/4 
visų išlaidų. Mums belieka 
surinkti mokinius ir pasi
naudoti teikiama parama.

SPAUDOS PLATINIMO 
VAJUS

LB JAV krašto valdyba 
paskelbė lietuviškos spau
dos platinimo vajų, švieti
mo Taryba,

švietimo Tarybos pirm. 
Br. Juodelis skelbia ba
landžio mėnesį lietuviš
kos raštijos platinimo mė
nesiu lituanistinėse mokyk
lose. Spaudos mėnesio pro
ga, ragina įsigyti lietuviš
kų knygų, išleistų švietimo 
tarybos, šios knygos yra 
sukrautos pas š. T. knygy
no vedėją A. Kareivą, gyv. 
7030 So. Rockwell St., Chi
cago, III. 60629. Visoms 
knygoms duodama 25% 
nuolaida, čekius rašyti Li- 
thuanian Educational Coun- 
cil, Ine.

Daugiausiai lietuviškos 
spaudos išplatinusiems mo
kiniams ir mokykloms bus 
duodama vertingos premi
jos. Visi turėtumėm prisi
dėti prie lietuviškos spau
dos platinimo ir atgaivinti 
lietuvišką raštiją.

Mokiniai neturėtų užmirš
ti savųjų tėvų ir paprašyti, 
kad užprenumeruotų bent 
3-5 laikraščius ar žurnalus 
ir nupirktų bent 3-5 lietu
viškas knygas. Tėvai, netu
rėtų pašykštėti vieno kito 
desėtko dolerių lietuviškai 
spaudai ir knygai. Jei visi 
lituanistinių mokyklų moki
niai nupirktų bent po vieną 
knygą, tai liet, knygų san
dėliai pratuštėtų netoli 3000 
egz.

Jei mokyklos ir visa lie
tuviškoji visuomenė, išgirs 

pritardama šį kvietimą ir į jį atsilieps,

Lietuvių Skaučių Seserijos Skautininkių suvažiavime, kovo 26-27 d. Chicagos Tautiniuose 
Namuose, dalyvavo didelis būrys sesių priklausančių Akademiniam Skautų Sąjūdžiui.

A. Plaušinaičio nuotr.

I W * v rt- T y
1V Ita-'

tai lietuviškas raštas vėl 
atgis ir suklestės.

• Dipl. teis. Kazys Kasa- 
kaitis, tautinės srovės vei
kėjas, 74 m. amž. gyv. Chr- 
goje, balandžio 8 d. mirė 
nuo širdies smūgio. Palai
dotas balandžio 12 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse Chica
go j e.

ALUTIS — ARBATĖLĖ
Korp! Neo-Lithuania Chi- 

cagoje š. m. balandžio 15 
d. (penktadienį), 7 vai. 30 
min. vak. Lietuvių Tauti
niuose Namuose rengia tra
dicinį alutį ir arbatėlę.

Visi korporantai-tės kvie
čiami dalyvauti ir nuotai
kingai praleisti vakarą.

Arbatėlės metu neolitua- 
nės turės pašnekesį ”Da
bartinės mados ir prisitai
kymas sau”, kurį praves 
madų specialistė.

OPERATORS
Experienced Merrow and single nedle. 

Permanent high paying jobs.
KNITTERS

Experienced. Circular and flat. Per
manent high paying jobs. Full union 
benefits. Plant located in all parts 

or the city.
215-561-2990

05-17)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 2384787

VIENOS SAVAITES EKSKURSIJOS
$859.00 #1 — GEGUŽĖS MĖN. 2 D.; #1-A — GEGUŽES MĖN. 9 D.

(Maskva, Vilnius, Maskva) #11 — RUGSĖJO MĖN. 26 D.; #12 — SPALIO MĖN. 10 D.
#13 — SPALIO MĖN. 17 D.

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO CHICAGOS
$121.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS
#3 — BIRŽELIO MĖN 4 d.------- Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
#4 — BIRŽELIO MĖN. 26 d. — Maskva, Vilnius, Lucernas, Lugano, Ženeva (Šveicarija) 
#5 — LIEPOS MĖN. 4 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#6 — LIEPOS MĖN 9 d. — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
#7 — LIEPOS MĖN. 18 d. •—' Maskva, Vilnius, Lucemas, Muenchenas, Baden-Baden,

‘ (Šveicarija ir Vokietija) Bazelis
#8 — RUGPIŪCIO MĖN. 1 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#9 — RUGPIŪCIO MĖN. 15 d. — Maskva, Vilnius, Leningradas, Helsinki
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva, Vilnius, Ryga
Visos ekskursijos aplankys KAUNA ir TRAKUS (Prices subject to change)
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SKRIDIMAS I LONDONĄ — 2 ar 3 savaitės — $355 iš Chi
cagos, Liepos mėn. 29 d. — išvykimas.
Taip pat parduodame skridimus (charters) iš

PRIDĖTI DAR

$1,189.00 
$1,278.00 
$1,274.00 
$1,217.00

$1,337.00 
$1,274.00 
$1,171.00 
$1,274.00 
$1,138.00

Chicagos Į Varšuvą 
į Frankfurtą 
j Los Angeles
į Romą

— nuo $439.00
— nu© $349.90
■— nu© $149.00
— nu© $399.00

e "LIETUVOS AIDAI"
Penktad. 9:30 - 11:00 vaL vak. — 1490 BM 

\g/ Sekmai. 9.30 - 10:00 vai ryto — 1230 AM

Veda K. BRAZDŽIONYTE
2648 W. 71 st Street, Chicago, lllinois 60629 

TELEF. — 778 - 5374

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLlJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVĖ. (tarp 51 ir 52 g-ves) 
FLOOR 21st NEW YORK, N. Y. 10022 

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St.

New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė.
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St. 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W. 
Hackensack, N. J. 07601 — 112 Main St. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantie Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa.-15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.

Wappingers Falls, N. Y. 12590 — Hidden Hollovv Apts. 
914-297-0261

PL 6-6766 
432-5402 

SW 8-2868 
RI 3-0440

Tel.: 612-432-7063
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737
884-1738

ES 2-4685
374-6446 

GL 8-2256
201-342-9816

246-9473
FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571

Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beirneke Rd. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. F e dera 1 Street
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INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUSIRINKIMAS CHICAGOJE
Kovo 25 d. vakare, Lietu

vių Tautiniuose Namuose, 
įvyko gana gausus ir dar
bingas Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos (ALIAS), Chicagos 
skyriaus narių susirinki
mas. Jį pravedė šio skyriaus 
pirmininkas inž. Mečys šil- 
kaitis, kuris, pradėdamas 
antrąją kadenciją, painfor
mavo susirinkusius apie 
naujosios valdybos sąstatą, 
pasiskirstymą pareigomis 
ir kiekvieno pasiimtomis 
darbo sritimis ar paskirais 
uždaviniais. Malonu buvo 
girdėti naujųjų pareigonių 
tvirtas Įsijungimas į pasi
imtą darbą. Visuose pareiš
kimuose aidėjo aiškus dar
bo apimties supratimas ir 
noras jį geriausiai atlikti.

Susirinkime dalyvavo ke
letas svečių: paskaitininkas 
dr. Vytautas Klemas, Jūros 
mokslų prof. Delaware uni
versitete, N. Klemienė, 
prof. J. Jakštas, keletas lie
tuviškosios spaudos repor
terių ir kt.

Dr. V. Klemas šiuo metu 
yra III Mokslo ir Kūry
bos Simpoziumo, griežtųjų 
mokslų, technologijos ir ar
chitektūros programos pir
mininkas. šia prasme jis 
pa pareiškė, esą jo vedamos 
programos projektas jau 
esąs parengtas, paskaitinin
kai jau esą parinkti ir pa
kviesti. Kai kurie jų jau at
siuntę savo paskaitų turinį, 
o vėliau jis gausiąs ir jų 
paskaitų tekstus ar san
traukas. Dome j imąsis mok
slo ir kūrybos simpoziumu 
esąs nemažas, tai rodą kad 
ir tokie faktai, kaip vieno 
pasisiūlymas su finansine 
parama, kito siūloma talka 
paskaitas išversti iš vienos 
kalbos į kitą ir pan. Griež
tųjų mokslų programa bū
sianti suskirstyta į 10 sek
cijų.

Kitos dvi mokslo simpo- 
siumo dalys: Humanitari
nių ir socialinių mokslų pro
gramos, pirmininkaujama 
Ph. dr. Janinos K. Rėklai- 
tienės ir medicinos mokslų 
programa, pirmininkauja
ma dr. Mindaugo Vyganto. 
Jų programų sudarymas 
bei paskaitininkų kvietimas 
vykstąs savo keliu. Visų 
trijų dalių simposiumo pro
gramos pirmininkas ir ren
gimo darbų koordinatorius 
Ph. dr. Rimvydas Šilbajo
ris.

Viešėdami Chicagoje aplankykite D A D IMI
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — > AllOllĮ

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

Dr. Vytautas Klemas

III Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas rengia
mas, kaip ir pirmieji du, 
Chicagoje. Padėkos dienos 
savaitgalį, 1977 m. lapkri
čio 24-27 d.

Kaip paskaitininkas, dr. 
V. Klemas šiame susirinki
me gyvu žodžiu ir skaidrė
mis supažindino klausyto
jus kokiais metodais ir ko
kiomis priemonėmis vykdo
mas prieš keletą metų pra
dėtasis vandenų (okeanų ir 
jūrų gamtos ir jos turtų 
vandenyse tyrimas. Esą 
naudojama satelitai, lėktu
vai, helikopteriai ir specia
lūs laivai bei1 šių priemonių 
kombinacijos. To pasėkoje 
periodiškai gaunama vis 
nauja medžiaga, nauji pa
skutiniai daviniai apie van
denų gelmėse esamas gėry
bes, medžiagas bei jų kiti
mą ir t.t. Prelegentas tei
gė, kad nežiūrint kad van
denys žemės planetos pa
viršiuje sudaro du trečdaliu 
ploto, tik nesenai prieš de- 
sėtką metų pradėtos JAV 
visu moksliniu pajėgumu 
tirti ir aiškinti... Ir per tą 
trumpą laikotarpį jau daug 
esą pasiekta. Mažesniu in
tensyvumu, bet panašūs ty
rimai esą daromi ir kituose 
kraštuose, įskaitant ir 
SSSR. Antroje paskaitos 
dalyje, dr. V. Klemas trum
pai pavaizdavo apie mums, 
lietuviams, brangios Balti
jos jūros dabartinę padėtį. 
Esą prieš keletą metų buvo 
baiminamąsi, kad Baltija 
dėl taršos galinti likti mir
ties jūra... šiandien, atro
do, kad toks pavojus, visų 
prie Baltijos prieinančių 
valstybių pastangomis, ge
rokai sustabdytas ir reikia 
turėti vilties, kad Baltija 
bus išgelbėta.

Po šios paskaitos, ir atsa
kymų į klausytojų paklausi
mus, pirmininkas M. šilkai- 

Sa virtiniai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tis visus dalyvius pakvietė 
įspūdžiais pasidalinti prie 
kavos puoduko ir užkandė
lių ...

Mečys Valiukėnas

LIETUVIŲ MASONŲ 
KLUBAS ATŠVENTĖ 

DVIDEŠIMTPENKMETĮ
Lietuvių masonų klubas 

Chicagoje veikia jau dvide
šimt penkeri metai. Sidab
rinę sukakti atžymėjo iškil
mingu banketu š. m. kovo 
12 d., Tautiniuose namuose. 
Bankete dalyvavo virš du 
šimtai žmonių, matėsi ir ga
na daug jaunimo. Daugumą 
sudarė ankstesnės imigraci
jos astovai, jų vaikai ir net 
vaikaičiai. Gan didelis bū
rys buvo ir naujųjų atei
vių. Banketo nuotaika buvo 
jauki, kultūringa.

Banketą oficialiai atidarė 
klubo narys, V. Uznys, in- 
vokaciją sukalbėjo kalvinų 
kunigas St. Neimanas, iškil
mių oficialią dalį pravedė 
dr. V.. Dargis. Pagrindinę 
kalbą pasakė buv. ilgametis 
klubo pirmininkas M. Batu
tis, suglaustai papasakojęs 
klubo veiklos istoriją, šiek 
tiek praskleidęs masonų 
veiklos uždangą, kuri dau
gumai mažai žinoma. Pa
brėžė, kad masonai nesirū
pina nei religija, nei politi
ka: vidaus veikloje yra net 
uždrausta kelti religinį 
klausimą, kad nevalia ver
buoti narius į organizaciją, 
jų pačių vadinamą Brolija. 
(Tad daugumai ir kilo dau- 
simas, iš kur ir kaip tie na
riai atsiranda? ..). Kalbėto
jas, M. Batutis pasakė, kad 
nežiūrint jog veikloje nega
lima kelti religinį klausimą, 
masonai tiki į Dievą — 
Aukščiausiąją Galybę. Ger
bia palaiko artimo meilę, 
užsiima labdarybe. Savo na
riams turi1 įsisteigę ir už
laiko specialias ligonines, 
poilsio namus, skirtus savo 
narių ir jų šeimų reikalui. 
Nelaimės atveju savo na
rius nepalieka likimo valiai, 
globoja juos. Masonu gali 
būti visi: neatsižvelgiant 
tautybės, religijos ar socia
linės padėties. Moterys ma
sonų klubams nepriklauso, 
jos veikia atskirai ir vadi- 
naši RYTŲ ŽVAIGŽDĖMIS. 
Masonams priklausė dauge
lis Amerikos prezidentų, 
pradedant G. Washingtonu 
ir baigiant Gerald Ford. M.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
PREMIJA

Draugija skiria premiją 1000 dol. už parašytą moks
linę Lietuvos istorijos monografiją. Premijai gauti tai
syklės :

1. Monografija turi būti pagrįsta šaltiniais ir moks
line istorine literatūra,
Tema pasirinkta iš bet kurių Lietuvos istorijos 
laikotarpių,
Monografija turi būti parašyta lietuvių kalba, 
Monografijos apimtis — 150-200 psl. (dvigubų 
tarpų rankraščio, kanceliarinio formato lapuose), 
Monografija pasirašoma slapyvardžiu. Prie jos 
pridedamas uždaras vokas su jo išviršėje užrašytu 
autoriaus slapyvardžiu. Į voko vidų įdedamas la
pelis su autoriaus tikru vardu ir pavarde, veikalo 
antrašte ir adresu (pageidaujamas ir telefono nu- 
numeris),
Monografijai parašyti terminas — 1978 in. gegu
žės 1 d.,
Rankraštį siųsti šiuo adresu: Lietuvių Istorijos 
Draugija, 6547 So. Washtenaw Avė., Chicago, III. 
60629.

Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Batutis savo kalboje pasakė 
įdomią istorinę tiesą, kad 
masonai veikė ir Lietuvoje, 
pradžią gavo Vilniaus uni
versiteto kūrimosi metais.

Vatikanas savo laiku bu
vo ekskomunikavęs maso
nus, bet dabar ši ekskomu- 
nikacija jau panaikinta.

Grįžtant prie Chicagos 
masonų lietuvių klubo veik
los, tenka pasakyti, jog šiuo 
metu klubui vadovauja 
jaunas energingas muziki
nių, visuomeninių gabumų 
vyras, Algis Modestas, (zj)

NAUJA (R)LB 
APYLINKĖ BRIGHTON 

PARKE
Š. m. balandžio 3 d. 2 vai. 

p. p., šaulių Namuose, 
Brighton Parke, Chicagoje 
įvyko tos apylinkės (R)LB 
steigiamasis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Vale
rijonas Pocius. Į susirinki
mo prezidiumą buvo išrink
ti: pirm. Ant. Abraitis ir 
sekr. Kaz. Ulevičius.

Pagrindinę kalbą pasakė 
JAV (R) LB centro valdy
bos pirm. dr. V. Dargis.

Po to kalbėjo JAV (R) LB 
Vidurio Vakarų Apygardos 
valdybos vicepirm. teisinin
kas dr. VI. Šimaitis paaiš
kindamas naujai priimtus 
įstatus ir teisinę padėtį stei
giant naujas apylinkes ir tų 
apylinkių valdybų rinkimą.

Toliau sekė valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mai. Į naujos apylinkės val
dybą buvo išrinkti šie as

menys: A. Abraitis, A. 
Švitra, V. Pocius, Tz. Pocie
nė, P. Padvaiskas, K. Ulevi
čius, J. Jasiūnas ir J. Paš- 
kevičienė. Į kontrolės komi
siją išrinkta: Br. Ambra
ziejus, P. Urbonas ir A. 
Kasperas.

Naujai įsisteigusią apy
linkę sveikino: Marųuette 
Parko (R)LB apylinkės val
dybos pirm. J. 
Melrose Parko 
vardu Antanina 
Cicero (R) LB 
valdybos pirm. Pranckevi- 
Čius ir vicepirm. Z. Juške
vičienė, Ramovėnų Chica
gos skyriaus valdybos sekr. 
Albinas Repšys, Lituanisti
kos Instituto lektorius Se
rapinas.

Susirinkimas priėmė rezo
liuciją. Susirinkimas baig
tas Tautos Himnu. Su sve
čiais dalyvavo arti 100 as
menų. (ap)

Bagdžius, 
apylinkės 
Repšienė, 
apylinkės

TEMPLATE 
MAKER

Mušt have 5 years experience making 
developments, cones and transitions 
as well as two dimentional patterns.

Pay rate is $6.61 per-hr. Mušt be 
willing to work some overtime.

Our fringe benefits include the best 
plan Blue Cross has to offer plūs a 
company paid stock ownership plan 
which is unique in the industry.

CONTACT VAR GULAIAN

216-361-4400
REPUBLIC 

STRUCTURAL
STEEL CO.

(I4-I6į

WANTED
Owner Operators of Semi-Dump 
Trucks & Trailers To Haul Into 
Kentucky, W. Va., Ohio & Michigan, 
Quick Payment. For further informa- 
tion., cal JACK GRAY TRANSPORT 
1NC.,

419-241-9119 (14-18)

OWNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO.

A national heavy hatiler has' im- 
mediate need for 1971 or later 3 Axle 
Diesel Tractors. Cood pay. L.oaded or 
empty. Husband and wife team wel- 
come. You are paid after each load. 
We pay for all permits and base 
tag. Call (800) 241-5771 or (800) 
282-9018. (9-18)

0WNER/ OPERATORS
Dalias aji<i„MaYiš._nęect cab over 

tandem axle tractors to hauĘ ma» 
chinery to all points. East of the 
Mississippi River. lnterested in im- 
proving your-se’* call Personnel.,~r

l-6t±-x -4831
Equal Opportunity Employer 

(6-15)
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Philadelphijos Vinco Krėvės mokyklos mokinės Lidija Zerr,
Birutė Snipaitė, Rima Pliuškonytė ir Marija Iacono Vasario 16 

Gintaro Dragūno nuotr.minėjime.

PHILADELPHIA
ĮDOMI BALTUONIO 

DARBŲ PARODA
Gražu kai net ir vis dau

giau laiku įpavasarėjant at
siranda tarpe mūsų žmonių, 
kurie savaitgaliuose sugal
voja suruošti kultūrinio po
būdžio susibėgimus, kad 
prablaivinus kasdienybės 
monotoniją ir iš to dar 
„centus pasidalinus”... Ne
mažos pagarbos verti ir tų 
renginių ruošėjai ir jų atli
kėjai1.

Nesinori patyliais praeiti 
pro vieną nesenai matytą, 
kad ir mažesnio pobūdžio 
renginį, tai1 suruošto Vinco 
Krėvės šeštadieninės mo
kyklos Tėvų komiteto, kur 
svečias iš Montrealio Pra
nas Baltuonis buvo atgabe
nęs savo darbų — medžio 
šaknų — skulptūrinę paro
dą, kuri vyko šv. Andrie
jaus parapijos salėje kovo 
vo 20 dieną, Philadelphijo- 
je. čia buvo išdėliota nema
žas skaičius įvairiausių for
mų, net su fantastiška prie
maiša, kūrinių. Peržvelgus 
į tuos eksponatus imi ir su
simąstai, o su nubėgančia 
mintim kartoji, kad šis me
nininkas taip gražiai suge
bėjo atskleisti įdomią mo
zaiką ir kurią prasmingai 
stimuliavo jo dvasinis pa
saulis.

Ne kiekvienas iš mūsų 
sugebame akyliai įsistebėti 
į matytus daiktus ir juose 
surasti kai ką patraukian
čio ar jausmui suteikiančio 

BALTIC 
TOURS

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija j Kauną, 1 naktis Maskvoj.

rugsėjo 18-26—$858, spalio 9-17 — $826 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS j LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26— liepos 10—$1,253, liepos 17-31 —$1,253

SPECIALI DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene 
Ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

Kalnon Įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN Amerlcan World
Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl Informacijų kreiptis:

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą klek 
galint anksčiau.

saldaus malonumo, žmogus 
turįs grožio pažinimo pri
gimtinę dovaną, matytus 
daiktus mėgsta visapusiškai 
paanalizuoti, rasti juose to, 
ką kiti nepastebi. Jis suke
lia savy lyg tą dvasinę pra- 
tybą, kontempliaciją į su
tiktą daiktą ir tyria jo es
mę, vėliau siekdamas jo pa
žinimą kitiems atskleisti. 
Tokį čia pažinome skulpto
rių Praną Baltuonį iš jo kū
rinių. Jis meninio talento 
nestokoja ir apgailėtina, 
kad jam anksčiau sutrukdė 
gyvenimo sąlygos stipriau 
specializuotis jo pamėgtoj 
meno šakoj.

P. Baltuonio asmenį ir jo 
kūrybą trumpai apibūdino 
skulptorius Petras Vaškys, 
tas pats, kuris 1963 m. Vaš
ko muziejui Philadelphijoje 
pagamino 100 normalaus 
dydžio istorinių asmenų 
vaško figūrų.

Parodos apžiūrėjimas už
trūko ilgesnį laiką, juoba, 
kad vyko ir pasivaišinimas 
prie kavos puoduko su pyra
gaičiais, kur kartu pasida
linta ir momento įspūdžiai. 
Pradėjus skirstytis į namu
čius, mokyklos tėvų komi
teto pirm. Botyrius padėko
jo atsilankiusiems į parodą 
ir parėmusiems finansiniai 
ir jos rengėjams ir patį 
skulptorių P. Baltuonį, kurs 
nė kiek nesigailėjo čia at
vykęs. Rekomenduotina jį 
pasikviesti ir į kitas lietu
vių kolonijas vis su pažan- 
gėjančia medžio šaknų kū
ryba.

J. Bubelis

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

LĖLIŲ TEATRAS
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey LB Vinco Krė
vės mokyklos tėvų komite
tas pakvietė Laimą Raste- 
nytę-Lapinskienę su jos Lė
lių Teatru, šis nepaprastas 
įvykis bus balandžio 23 d., 
šeštadienį, 6 vai. vakare 
Lietuvių Namuose, Alleghe- 
ny Avė., Philadelphijoje.. 
Kartu atvyksta ir kompozi
torius Darius Lapinskas.

Philadelphijos ir apylin
kių lietuviai kviečiami pa
matyti Lėlių Teatrą, paben
drauti su mūsų jaunais kul
tūrininkais iš Chicagos ir 
pavakaroti draugų bei pa
žįstamų tarpe. Tėvų komi
tetas visus pavaišins su šil
ta vakariene.

Vinco Krėvės mokyklos 
tėvų komitetą sudaro: pirm. 
Romas Botyrius, Roma 
Krušinskienė, Milda Melni- 
kaitė-Wallace, Valdonė Ro- 
mąnauskaitė-Gaver ir Lo
reta šiugždienė. (g)

• Philadelphijos Lietuvių 
Namai, per mūsų bendra
darbį J. Bubelį, atsiuntė 
Dirvai paremti auką 20 dol. 
Ačiū.

• Philadelphijos Lietuvių 
Moterų klubas, per vice- 
pirm. Snieguolę Jurskytę, 
Dirvai paremti atsiuntė au
ką 15 dol. Ačiū.

GARY

GRAŽIAI PAVYKĘS 
MINĖJIMAS

Gary ir East Chicago lie
tuviai iškilmingai atšventė 
nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį šv. Kazimiero

Jūratė Kristina Tautvilaitė

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėti su ”Pat”)

parapijos bažnyčioje, Gary, 
mišias aukojo klebonas kun. 
Ign. Urbonas ir pasakė tu
riningą tai dienai skirtą pa
mokslą.

Vakare 4 vai. prasidėjo 
parapijos salėje iškilmin
gas minėjimas, kurį atidarė 
Altos pirm. A. Vinikas. Vy
tauto Posto legionieriai: Jo
nas Bartos, Vladas Ruzgą 
ir Pranas Petraitis, asistuo
jant tautiniais rūbais pasi
puošusioms mergaitėms, Ra
sai Rudytei ir Lindai1 Ruz- 
gaitei, įnešė į salę Ameri
kos, Lietuvos ir Vyčių vė
liavas. Solistė Jūratė Taut
vilaitė giedojo ir pravedė 
abudu himnus, o jai pritarė 
visa salė.

Kunigas dr. Juozas Pruns- 
kis sukalbėjo invokaciją ir 
pasakė anglų ir lietuvių kal
ba pagrindinę kalbą, fak
tais pavaizduodamas Lietu
vos gyventojų žiaurią prie
spaudą, tikėjimo ir lietuvy
bės persekiojimą, gyvento
jų trėmimą į Sibirą ir Lie
tuvos surusinimą atvežtais 
vis naujais rusų kolonistais.

Kongresmanas Adam 
Benjamin savo žodyje pa
brėžė, kad jis yra gerai su
sipažinęs su lietuvių kova 
Lietuvai laisvę atgauti ir 
pažadėjo pilną savo paramą 
tiek kongrese, tiek ir už jo 
ribų Lietuvos laisvės bylą 
visuomet paremti.

Kalbėjo ir Hammondo 
miesto meras Roskowsky, 
Hammondo radijo stoties 
komentatorius Irwin Lewin, 
karštas Lietuvos mylėtojas, 
kurio tėvai gražiai Mari
jampolėje gyveno.

Meninę programą atliko 
lituanistinę mokyklą baigę 
mokiniai. Linda Ruzgaitė 
padeklamavo A. Skirkos ei
lėraštį ”Jai tėvynei”, o Jū
ratė Tautiviląitė gražia lie
tuvių kalba ir su gitara pri
tardama meniškai interpre
tuodama solo padainavo tris 
dainas: Aras, Tėviškėlė ir 
Piemenėliai,

Rita Tavaraitė ir Linda 
Ruzgaitė, pritariant gitara, 
gražiai sudainavo tris dai
nas: Gegutės rauda, Nuvy
to jau žybuoklės ir Dar su
stok, dar ne jok,

Gary parapijos lituanisti
nės mokykolos šokėjos, ku
rioms vadovauja mokytoja
K. Pečkaitienė pašoko tau
tinius šokius, akordeonu 
pritariant Jonui Vaičeliū- 
nui.

Buvo priimtos rezoliuci
jos. Aukų surinkta virš 700 
dol. Minėjimą pravedė Ju
lius Gudynas, Vytauto Pos
to legionierių vadas, (tv)

RACINE

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 13 d. įvyko DLK 

Kęstučio šaulių kuopos me
tinis susirinkimas. Jį atida
rė kuopos pirm. š. P. Petru- 
šaitis ir pasveikinęs susi
rinkusius, paprašė tylos mi
nute pagerbti metų bėgyje 
mirusius kuopos narius Mil- 
toną Balsevičių ir kuopos 
garbės šaulį Gubertą Alek

ną. Susirinkimo pirmininku 
pakviestas Br. Keturakis, 
sekretorium Ed. Shillingas.

Iš valdybos pranešimų 
paaiškėjo, kad kuopa suruo
šė Jonines ir Lietuvos Gink
luotų Pajėgų atstatymo 
minėjimus, bendradarbiavo 
su kitomis organizacijomis, 
lankė ir puošė mirusių šau
lių kapus, prisiminė ser
gančius.

Dr. K. Jurgėlos knygos 
anglų kalba „Lithuania: 
Outpost of Freedom” 7 egz. 
padovanoti viešosioms ir 
universitetų bibliotekoms. 
Knyga sparčiai platinasi, 
tačiau yra sunkumų platin
ti VI. Pūtvio raštus.

Milwaukee miesto muzie
jus nutarė savo patalpose 
įsteigti europietiška kaime
lį. Lietuviams duota vieta 
pastatyti savo namelį, ku
riame bus estų ir latvių 
kambariai1. Namelio staty
tojas turi pasirūpinti jo 
įrengimo lėšomis. Pradžiai 
reikia apie 3000 dol., ku
riuos jau suaukojo lietuviš
kos organizacijos ir pavie
niai asmenys. Kuopa tam 
tikslui paskyrė 200 dol. Ma
lonu pažymėti, kad to pro
jekto vykdytojas yra šau
lys Vytautas Janušonis, 
profesoriaująs Wisconsino 
universiteto Waukesha sky
riuje.

Per susirinkimą į kuopą 
įstojo trys nauji nariai: Jo
nas Kasperaitis, stud. Rima 
Kažemėkaitytė ir Lionginas 
Pliūra.

Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu. Po susirinki
mo buvo užkandžiai, ku
riuos paruošė sesės šaulės 
St. Petrušaitienė ir ir Ida 
Tamulėnienė.

Jurgis Milas

FLORIDA
BENDRI PRIEŠPIEČIAI

L. B. Auksinio Kranto 
Apylinkės nariai kovo 13 d. 
1 vai. p. p. buvo susirinkę 
bendrų priešpiečių, kurie 
įvyko Ft. Lauderdale Inn 
patalpose. Dalyvavo nema
žas skaičius ir LB Palm 
Beach County apylinkės na
rių taip pat gausus būrys 
atostogaujančių tautiečių iš 
šiaurės. Viso 80 asmenų. 
Nuotaika buvo labai maloni, 
geras1 maistas ir visi buvo 
patenkinti. Po priešpiečių 
trumpa V. Balčiūno paskai
ta buvo prisimintas ir pa
gerbtas dr. Jonas Basanavi
čius jo mirties 50 metų su
kakties proga.

Dalyviams, kurie iki šio 
laiko neturėjo galimybės 
Vasario 16-sios proga paau
koti Lietuvos laisvinimo 
darbams, buvo patiekti au
kų lapai. Viso surinkta 211 
dol. (bvs)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SĖT UP MEN 
Experienced on National Acmes. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolęrance. Days, 50 ta 
55 hour week.
Excellent pay, fringes and working 
conditions.

Call 313-426-4637
DEXTER AUTOMATIC FRODUCTS 

COMPANY 
3045 Broad St.

Dexter, Mich. 46130
<9-2p.)
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

SUPAŽINDINIMAS
Stasio Butkaus ir jūrų 

šaulių švyturio kuopų val
dybos rengia balandžio 17 
d. 12 vai. Kultūros Centre 
supažindinimą su Dr. Kosto 
Jurgėlos veikalu Lithuania: 
Outpost of Freedom.

Apie veikalą kalbės Rita 
Garliauskaitė ir kun. Alfon
sas Babonas.

Meniniai daliai vadovaus 
ir pati joje dalyvaus kankli
ninkių vadovė Danutė Pet
ronienė.

Foto reporteriai Kazys 
Sragauskas ir Jonas Mar
kus turės foto nuotraukų 
parodėlę. Parodėlės nuo
traukose matysime Lietu
vių veiklą ir net savo pačių 
veidus.

Ten pat bus galima įsigy
ti ir knygų: Pėdos mirties 
zonoje ir Lithuania: Out
post of Freedom.

Visi kviečiami atvykti ir 
gausiai dalyvauti knygos 
supažindinime.

NAUJA LB DETROITO 
APYLINKĖS VALDYBA

LB Detroito Apylinkės 
naujai išrinkta valdyba ko
vo 30 d. posėdyje pareigo
mis pasiskirstė taip: pirmi

KOL DAR NEVĖLU...
Lietuvių Namai — lietu

vybės išlaikymo centras. 
Detroito Lietuvių Namuose 
jau 15 metų kaip lietuviš
kas gyvenimas verda neat
sižvelgiant, ar lyja, ar snin
ga, ar šiaip gražus oras. Be 
koncertų, vaidinimų, vestu
vių, laidotuvių čia vyksta 
svarbūs suvažiavimai, kaip 
Vilko, Balfo, šaulių ir kitų 
organizacijų.

Gyvenimas ėjo pilnu tem
pu kol viena iš trijų lietu
viškų parapijų pasistatė po 
vienu stogu su bažnyčia di
desnę salę, vadinama Kultū
ros centru. Organizacijos 
pradėjo ten rengti parengia
mus ir susirinkimus. Tai 
labai paveikė į Lietuvių Na
mų stovį. Priėjo iki to, kad 
net du metiniai susirinki
mai nepajėgė išrinkti na
mams valdybos. Padėtį dar 
pablogino juodžių paaugliai 
išmušdami automobiliams 
langus, ar kitą kokią šuny
bę padarę. • 

Detroito lietuvių namai.

ninkas — Alfonsas Juška, 
vicepirmininkė ir kultūros 
reikalų vadovė — Eleonora 
Grigaitienė, kultūros reika
lams nariai: dr. Aleksas 
Zotavas, Danutė Mičiūnięnė 
ir Vytas Petrulis. Vicepir
mininkė, švietimo ir jauni
mo reikalų vadovė — Jani
na Udrienė, sekretorė — Gi
na Baukienė, iždininkas — 
Kazys Saudargas, informa
cijos ir kartotekos vadovas 
— Stasys Garliauskas, spe
cialiems reikalams valdybos 
narys dr. Algis Barauskas 
ir parengimų kalendoriaus 
vedėjas — Jonas Gaižutis.

DLOC SUSIRINKIMAS
Balandžio 24 d. 12:15 vai. 

Lietuvių Namuose įvyksta 
metinis Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro susi
rinkimas. Bus metiniai vei
klos pranešimai ir išrinkta 
nauja valdyba.

KARTĄ PAVASARĮ
Abiturientų balius „Kar

tą Pavasarį’’ įvyksta balan
džio 30 d. Kultūros Centre. 
Pradedamas 6:30 kokteiliu. 
7:30 bus pristatyti 20 šiais 
metais baigę gimnaziją jau- 

(Nukelta į 12 psl.)

Daugiausia atbaidė pub
liką tai mūsų laikraštinin
kai prirašydami apie lietu
vių namus visai nebūtų da
lykų.

Kai reikia pinigų, parašų, 
tai visos organizacijos žino 
Lietuvių Namų ir Dariaus- 
Kirėno Klubo adresus, bet 
kai reikia savo atsilankymu 
paremti namus, ar klubą, 
jie atsuka nugarą ...

Bepartinės organizacijos 
dar laikėsi kiek, bet pasku
tiniuoju laiku irgi pradėjo 
trauktis. Ištikimiausi Lie
tuvių .Namams šiandien 
yra: Tautininkų S-ga, šv. 
Antano parapija ir Susivie
nijimai.

Kviečiami nariai ir visų 
organizacijų atstovai daly
vauti š. m. gegužės 1 d. vi
suotiniame, jau trečią kartą 
šaukiamame Lietuvių Na
mų susirinkime, čia galėsi
te viešai pasakyti, ar norite, 
kad lietuvių namai gyvuotų, 
ar nenorite. Nuo šio susi
rinkimo priklausys Lietu-
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Los Angeles žvaigždės Alė Rūta ir Raimonda Apeikytė, Detroite. Iš kairės: kun. Viktoras 
Gidžiūnas, Regina ir prof. dr. Justinas Pikūnai, rašytoja Alė Rūta-Arb,ienė, rašytojas Vy
tautas Alantas, pianistė Raimonda Apeikytė, Irena Alantienė, kun. Dominikas Lengvinas, kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. J. Urbono nuotr.

ŽVAIGŽDĖS IŠ KALIFORNIJOS DETROITO PADANGĖJE
Balandžio 2 d. vakaras 

Detroite buvo apsiniaukęs 
ir audringas: smarkiai pa
lijo — vietomis net negalė
jai pravažiuoti pro patvinu
sius patilčius, šniokštė vė
jas. Taigi, tą nejaukų vaka
rą į mūsų Kultūros Centrą 
nusileido dvi' žvaigždės iš 
Angelų Miesto — rašytoja 
Alė Rūta ir pianistė Rai
monda Apeikytė — ir su
būrė mus į literatūros bei 
muzikos vakaronę. Nežiū
rint nepalankių gamtos 
reiškinių, į koncertą suva
žiavo žymiai didesnis vaka- 
rotojų skaičius, kaip kad to
kiais atvejais pas mus bū
na.

Alė Rūta mūsų detroitie- 
tė: ji grįžo pas mus po ilgo 
nebuvimo ir surado čia 
draugų visą lietuvišką De
troitą. Visi ją ten beatsime- 
na, tebemyli, labai daug kas 
norėjo ją pamatyti, išgirsti 
jos literatūrinį žodį, pasvei- 

vių Namų likimas. Jei no
rite, kad namai gyvuotų, 
reikia ateiti, bus judėjimas 
— namai gyvens, nebus ju
dėjimo — namai žlugs. Tai
gi, ateikite, atvažiuokite ir 
pasakykite, ar NORITE 
namų, ar NENORI- 
T E . Paskui neprikaištau- 
kite, kaip tai šiandien daro
ma seniesiems ateiviams, 
kad jie kadaise Detroite lie
tuvių namus pardavė ispa
nams už nesumokėtus mo
kesčius.

Viktoras Perminąs

VYT. ALANTAS 

kinti ir persimesti bent vie
nu kitu žodžiu. Alė kalbėjo, 
kalbėjo ir kalbėjo: kalbėjo, 
iš katedros skaitydama sa
vo kūrybą, kalbėjo apsupta 
po programos pasirašinėda- 
ma autografus ant savo 
knygų, kurių buvo parduo
ta arti pusės šimto, tęsė po
kalbius su draugais ir gimi
nėmis per savo brolio žur
nalisto Alfonso Nako ir bro
lienės; Bronės suruoštą jų 
namuose abiems viešnioms 
pagerbti šaunų priėmimą po 
spektaklio, pagaliau ją vėl 
apsupo draugai, pažįstami 
ir gerbėjai sekmadienio ry
tą po pamaldų tame pačia
me Kultūros Centre. Visi 
norėjo ją pasveikinti, pabu
čiuoti ir persimesti bent 
vienu kitu žodeliu, žiūrėda
mas per šalį į tą kolegės po
puliarumą, galvojau, kaip 
ji, būdama ne taip jau labai 
atsparos povyzos — bent 
taip atrodo iš išvaizdos — 
pajėgia atlaikyti tą kalbų 
srautą ... Bet ji visą laiką 
šypsojosi ir atrodė, kad 
ta visuotinio susidomėjimo 
„našta” jai, lengvai pake
liama ...

Dabar keletas žodžių apie 
koncertą. Tokio literatūros 
ir muzikos derinį — tarp 
kitko labai įdomi kombina
cija — lig šiol mes Detroi
te, jei mano atmintis ne- 
šlūbuoją, neturėjome. Pro
gramos atlikėjos darniai 
supynė grožinį žodį su piano 
akordais. Alės Rūtos kūry

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS ■

rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicago je

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489 ____ _____J

binis žodis — ištraukos iš 
romanų: Į Saulėtekį, Bro
liai, Motinos rankos, Kelias 
į kairę, apsakymų knygos 
Po Angelų sparnais — per 
dvi valandas pynėsi su pia
nistės Raimondos atlieka
mais pianu lietuvių kompo
zitorių — A. Kačanausko, 
J. Gruodžio, B. Dvarionio, 
trumpais dalykais, M. K. 
Čiurlionio Trimis preliudi
jomis, L. Beethoveno sona
ta Tempesta, vėl Alės Rūtos 
kūrėjo mintys raizgėsi su 
Raimondos skambinamais 
G. Gudauskienės deimančiu
kais: Los Angeles vaizdais 
ir pagaliau pianistė mums 
patiekė „desertui” grakš
čia Liszto La Campanella, o 
bisui lietuvio kompozito
riaus svajingą Viziją.

Mūsų rašytoja iš pradžios 
kiek jaudinosi, bet vieną ki
tą gabalą perskaičius, ner
vus apvaldė ir mes su ma
lonumu klausimės jos išpuo
selėto meninio žodžio. Jos 
kūryba pasižymi tikroviniu 
gyvenimo vaizdavimu ir 
yra persunkta savo tautos 
didele meile. Tatai mes tu
rėjome progos pajusti ir iš 
skaitytų romanų ištraukų.

Klausydamasis Raimon
dos Apeikytės muzikos, aš 
pagalvojau: atvažiavo pir
mą kartą, paskambino ir 
nugalėjo! Tikrai, ji susi
laukė visuotinio publikos 
pritarimo, pripažinimo ir 
šimtanuošimtinio įvertini
mo. Ji turi viską, kas reika
linga aukštos klasės pianis
tei : išpuoselėtą techniką, 
jautrų įsijautimą į atlieka
mą dalyką, puikiai išbalan
suotą laikyseną ir patrauk
lią sceninę išvaizdą. Ji yra 
pasiekusi aukštos muziki
nės kultūros ir yra pianistė 
iš Dievo malonės. Atvažia
vusi į Detroitą, ji iškart pa
sidarė „mūsų”.... Nėra 
abejonės, ji priklauso prie 
mūsų iškiliausių lietuvių 
pianistų.

Vakaronė praėjo, kaip sa
koma, su labai pakilia nuo
taika. Buvo daug plojimo. 
Programai pasibaigus, abi 
viešnios buvo iškviestos į 
sceną ir apdovanotos gėlė
mis. Koncerto pradžioje dr. 
Vyt. Majauskas supažindi
no su abiem menininkėmis 
ir pabaigoje tarė padėkos 
žodį. Vakaronė buvo su
rengta Lietuvių Fronto Bi
čiulių iniciatyva.
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DETROIT
(Atkelta iš 11 psl.)

MIRĖ LIETUVIS KARYS - NEŽINOJĘS KAS YRA BAIMĖ
JO PEČIUS DENGĖ NET 4 VALSTYBIŲ KARINĖ UNIFORMA

nuoliai-lės. Gros neolituanų 
orkestras iš Chicagos. Sta
lai ir pavienios1 vietos už
sakomos tel. 274-2913.

• Advokatas Robertas Se- 
lenis atidarė savo įstaigą 
1515 City National Bank 
Buildinge (Penobscot) ir 
patarnauja teisiniuose rei
kaluose. Pasiekiamas telef. 
964-4005 (įstaigos) ir 979- 
4980 (namų). Robertas Se- 
lenis detroitiškiams yra ge
rai žinomas savo lietuviška 
veikla. Jis šoko šilainėje, 
dainavo St. Sližio jaunimo 
chore, yra JAV LB tarybos 
narys, buvęs Detroito Stu
dentų Sąjungos pirminin
kas, aktyvus skautas ir žur
nalistas.

MIRĖ
Kovo 11 d. Floridoje mi

rė Antanas Stark-Aukšta- 
kalnis Detroito gyventojas 
ir Stark Tool ir Die įmonės 
savininkas. Palaidotas kovo 
16 d. šv. Kapo kapinėse. Jo 
įmonėje po karo daug lietu
vių gavo darbo.

Kovo 21 d. mirė Jonas 
Kilikevičius ir Ona Pakal-

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YOKKO
VIENOS SAVAITĖS:

BALANDŽIO 6 — užpildyta.
BALANDŽIO 27 — užpildyta.
GEGUŽĖS 2 — Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 1 naktis ...................................... $842.00
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 1 naktis ...................................... $842.00
GEGUŽĖS 12 — užpildyta.
RUGSĖJO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5,

Maskva 1 naktis ....................................... $838.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 
naktis; iš Vienos 7 dienoms privačių ekskursiniu 
autobusu su nakvynėmis Muenchene, 
Heidelberge, laivu Reino upe, Kpelne 
ir Amsterdame ....................................... $1125.00

GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, 
Maskva 2, Helsinki 1 naktis................... $1045.00

BIRŽELIO 15 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 4, 
Maskva 2, Helsinki 1 naktis.................. .$1158.00

SWISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU IŠ CHICAGOS 
per Bostoną kaina............................... $1316.00

išvyksta: BIRŽELIO 29, LIEPOS 13,
LIEPOS 27 ir RUGPIŪČIO 10

Maskva 1, Vilnius 5, Ryga 3, 
Leningradas 2, Maskva 2 naktys

prie šių grupių prijungiant iš
BOSTONO ar NEW YORKO daina. ..$1195.00

RUGSĖJO 7 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis................... $1158.00

Gruodžio 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 3,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis ................... $999.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 

šeštadieniais uždaryta.
PRICES ARE NEW, based on double occupancy and are suhject to 

changes and/or Government approval.

Edvardas Stonis, 69 m. 
amžiaus, mirė š. m. vasario 
mėn. 9 d. Londone, Angli
joje. Žemaitijos sūnus, be- 
mokslis-savamokslis, 1928- 
1931 m. karinę prievolę at
liko Lietuvos kavalerijoje, 
D. L. K. Birutės, Il-me ulo
nų pulke. Tai buvo jo pasi- 

niškienė. Abu palaidoti šv. 
Kapo kapinėse. Pirmasis 
kovo 24 d. ir antroji kovo 
25 d.

Ona Pakalniškienė mirė 
sulaukusi gražaus 93 metų 
amžiaus. Paliko vyrą Kazi
mierą, tris sūnus dr. Alfon
są, dr. Mečį ir inž. Vytautą 
Pakalniškius, dukterį dr. 
Valeriją Barauskienę, anū
kus ir kitas gimines.

• Muz. S. šližys kviečia 
visas Detroito apylinkėj gy
venančias choristes įsijung
ti į moterų vokalinį ansam
blį ir ruoštis 1978 m. liepos 
2 d. Toronte įvyksiančiai 
dainų šventei. Ansamblio 
repeticijos vyksta trečiadie
niais 7 vai. vak.

E. Stonis ulono uniformoje 
Alytuje 1929-31.
didžiavimas visam gyveni
mui. Įsikūręs Klaipėdoje — 
vedė vokiečių kilmės žmo
ną, įgijo kirpėjo diplomą, 
atidarė „Viktorijos” viešbu
tyje pirmos eilės kirpyklą, 
kol 1939 m. kovo mėn. 23 d. 
vokiečiai, okupavę Klaipėdą
— jį iš ten n eišmetė. Lietu
vos laikais Klaipėdoje buvo 
sunkiosios atletikos bokso 
ir sunkumų kilnojimo) tre
neris (jis pats buvo boksi
ninkas) .

Pagal žmonos (vokišką) 
kilmę — visais laikais liko 
Klaipėdoje ir pasidarė ”re- 
patrijantu” — iš Klaipėdos 
į Lietuvą net neišvykęs, tuo 
pačiu (vėliau) turėjo pri
imti „kvietimą” į vokiečių 
kariuomenę, kurion, būda
mas labai apsukriu — pate
ko jau labai vėlai ir pagal 
savo norą — kavalerijon.

Buvo patikimas lietuvis 
visais atvejais ir dėlto jam 
besirengiant į vokiečių ka
riuomenę — įdaviau visų 
Lietuvos konsulatų ir Pa
siuntinybių (vakarų pasau
lyje) adresus, kad reikalui 
esant jais palėtų kaip lie
tuvis pasinaudoti, nes man 
sakė: ”Vladai, aš vokie
čiams netarnausiu, matysi 
mane dar trečioje unifor
moje”. Kad einant vokiečių 
kariuomenėn reikėjo drąsos 
su savim nešioti Lietuvos 
Pasiuntinybų ( ir konsula
tų) adresus, Lietuvos kario 
(ulono) fotografiją ir seną 
Lietuvos užsienio pasą — 
dėl to tur būt sutiksime vi
si. Pasakyta — padaryta: 
patekęs (laimingu sutapi
mu) į Vakarų frontą Itali
joje — pirmojo sąlyčio su 
(vokiečių) priešu — perbė
go į anglų pusę ir ten pa
reiškė norą kariauti Vakarų 
sąjungininkų pusėje, Lietu
vos piliečio vardu. Anglai
— priėmė, bet įrikiavo į 
lenkų gen. Anderso korpu

są, nes fronte niekas neži
nojo apie bet kokį dalinį 
kovojantį alijantų pusėje 
lietuvių vardu. Lenkų kor
puse savanoriu stojo į 
„commando” (sabotažninkų
— priešo užnugaryje) dali
nį ir neretai buvo (lietuviui 
visai svetimame — kalnuo
tame terene) iš lėktuvo iš
metamas vokiečių užnuga
ryje sprogdinti tiltus, gele
žinkelį, plentus — gyvybi
nes susisiekimo arterijas 
kalnuose vokiečiams puo
lant ay atsitraukiant. Kelis 
kartus buvo sužeistas — 
lengvai. Karui pasibaigus
— iš gen. Anderso korpuso 
buvo perkeltas į anglų dali
nį, iš kurio atleistas ir ... 
pervestas į Rytų Europos 
pabėgėlių (analoginiai — 
DP) stovyklą (vis dar Itali
joje), kurioje "šeimininka
vo” sovietų repatriacijos 
(uniformuoti) karininkai, 
reikalaudami kiekvieną jų 
užimtame krašte gimusį — 
repatrijuoti į Sovietų Rusi
ją. Reikėjo labai didelių pa
stangų („visomis keturio
mis” — kaip pasakojo Ed
vardas) anglams įrodyti, 
kad jis yra Lietuvos pilie
tis, nieko bendro neturįs su 
sovietais — karo eigoje už
ėmusiais Lietuvą.

Edvardas išsikovojo "lie
tuviškas privilegijas” — 
jam buvo suteiktos anglų 
kario-veterano teisės (ga
liausiai ir pilietybė), kaip 
toks jis (pagal pasirinkimą
— emigruoti Kanadon ar 
persikelti Anglijon) apsigy
veno Londone, kur naudojo

INDUSTRIAL MECHANICS
DO YOU H AVĖ:

Thorough knowledge of hydrauliC3, pneumatics and power transmissions? 
Ability to read mechanical blueprint and fabricate parts as basic 

machine shop equipment, such as milling machine, lathes, etc.

CAPABLE OF WELD1NG COMMON METALS AND PERFORM1NG 
MINOR ELECTRICAL TROUBLESHOOT1NG

3 to 5 years industrial production mechanical experience. 
Company offers a full line of company paid benefits, such as hospital 
& medical insurance, paid vacations, retirenient plan , etc. Base pay 

$5.70 to $5.95 per hour plūs overtime.
FOR ADD1TIONAL 1NFORMATION CALL COLLECT 

Mrs. Clara Kerr.
JOHNSON & JOHNSON

P. O. Box 5000 
Sherman, Texas 75090 

214-892-2191
Equal Employment Opportunity Employer M/F 

Leadership beyond compliance.

si visomis anglų karo vete
ranų teisėmis ir tiek, kiek 
jo asmeniški ryšiai su kai
mynais buvo žinomi — jis 
anglų tarpe buvo žinomas 
kaip drąsus lietuvis karys, 
rizikavęs savo gyvybe (per
bėgant pas anglus), kad ga
lėtų kariauti jų pusėje: toks 
Edvardo sprendimas pada
rytas dar labai anksti, kai 
vokiečiai, atrodė, bepradedą 
nugalėti pasaulį.

Lankiau Edvardą Stonį, 
pastaraisiais metais, net ke
lis kartus Londone. Jis gy
veno nedideliame, anglų ka
ro veteranams nuomoti pri
einamame bute — labai 
kukliai įsikūręs, buvo visa 
kuo patenkintas, nieku ne
siskundė — dabar jau pen
sininko dienas (kartu su 
žmona — taip pat pensinin
ke) leisdamas. Apsigyvenęs 
Londone ten net 17 metų 
vertėsi kirpėjo amatu nuo
savoje kirpykloje. Būdamas 
pirmos eilės kirpėju — ne
blogai vertėsi ir visi kaimy
nai jį žinojo kaip ”Edward 
— Lithuanian barber”.

Tokia, trumpa "istorijė- 
lė” apie drąsų lietuvį karei
vį — Edvardą Stonį iš Že
maitijos — dėvėjusį net ke- 
tuvių valstybių karinę uni
formą: Lietuvos (ulonų), 
vokiečių, lenkų (gen. An
derso korpuse), anglų.

VI. Bakūnas
TRUCK-TRACTORS

Put your tractor under lease to a 
48-State long haul carrier who fur- 
nishes permits, tolis & PD, PL & 
Cargo insurance. We pay totai mi- 
leage, loaded & amptying and are 
busy year round. We need single 
axle & shojrt wheel base tandums. 
Call Today, 1NCORPORATED CAR
RIER S, LTD. 214-259-2628. (14-18)



1977 m. balandžio 14 d. DIRVA Nr. 15 — 13CL E VE LANDĖ
Aurelija Balašaitienė

Giesmė, parapija ir ateitis
Aukštai, bažnyčios balko

ne, iš kurio į maldininkus pa
maldų metu prabyla sodri ir 
įspūdinga vargonų muzika, 
graudi ar iškilminga giesmė, 
užgęsus žvakėms ir išsisklai
džius dūmams, gaida prie 
gaidos, balsas prie balso, 
vyksta kantrus ir nedėkin
gas darbas - parapijos choro 
repeticija. Eilė strategiškai 
išdėstytų suolų su paaukštin
tomis grindimis, šoninėje sie
noje spinta su krūvomis se
nų gaidų, monotoniškas šil
dymo sistemos ūžesys ir ke
lios elektrinės lemputės, be 
puošmenų ir patoso, deko
ruoja viso savo nuostabaus 
mistiško spindėjimo nustoju
sią patalpą. Eilėmis susėdę 
choristai ir choristės, su sto
rais gaidų sąsiuviniais ran
kose, pasidalinę balsų grupė
mis, su dėmesiu seka Ryto 
Babicko preciziškas pasta
bas ir net šešetą kartų karto 
ja tas pačias aštuonias gai
das ... ‘liuja, aleliuja’ ... Pri
merkiu akis ir bandau įsivaiz
duoti Prisikėlimo pamaldas, 
kurios bus tų ilgų valandų 
pasiruošimo kulminacinis 
taškas. Jis neš mistišką, pa
kilią ir džiaugsmingą nuotai
ką šimtams maldininkų. Ky
lančios saulės spinduliuose 
linguos Beethoveno giesmės 
šalia Gailevičiaus, Ambrazo 
ir kun. G. Šukio kompozicijųk 
Gal ne viena sustingusi dva
sia atsigaus, gal ne vienas 
nostalgiškas Lietuvos Prisi
kėlimų prisiminimas išspaus 
ašarą akyse.

Maloniam chorvedžiui Ry
tui Babickui pasiūlius, buvo 
padaryta trumpa pertrauka, 
kad aš turėčiau progos ar- 
čiau susipažinti su tais mūsų 
neišgarbintais, aplodismen
tais neapdovanotais, giesmę 
iš esmės mylinčiais ‘pilkais’ 
žmonėmis. Daugelį veidų at
pažįstu ,- tai Čiurlionio An
samblio aktyvūs choristai. 
Pati jauniausioji choro narė 
Živilė Kliorytė yra ‘Nerijos’ 
mergaičių choro dalyvė. Su
žinau, kad ilgiausiai šiam 
chorui priklausantis barito
nas Antanas Buknys šį vaka
rą repeticijoje dalyvauti ne
galėjo. Todėl sekančią dieną 
su juo turėjau trumpą tele-

foninį pasikalbėjimą. Pasi
kalbėjimo metu patyriau, 
kad jis lietuviškuose choruo
se dalyvauja jau nuo 1919 
metų... o Clevelande į Vyčių 
chorą įstojo 1921 metais. 
1925 metais jis įstojo į Šv. 
Jurgio parapijos chorą, ku
riam tada vadovavo Raimun
das Čižauskas, o kiek vėlė
liau Adomaitis. Po trumpos 
pertraukos, kuriam laikui pa 
rapijos chorui iširus, jis į cho 
rą vėl grįžo ir jame gieda iki 
šios dienos, pažinojęs vargo
nininką ir kompozitorių Vin
cą Greičių, ilgametį chorvedį

Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas Balys Ivanauskas su 
savo sargu — vilku.
ir kompozitorių Pr. Ambra- 
zą ir dabartinį Rytą Babicką 
Antaną Buknį traukia lietu
viška giesmė ir pomėgis sa
vo balsą panaudoti bene pa
čioje kukliausioje, bet drau
ge ir kilniausioje Dievo gar
binimo formoje. Choro na
rių anonimiškumas, jų taip 
kruopštus darbas ir masėje 
ištirpusi egzistencija chorve 
džio šešėlyje retai tebūna ap 
dainuota ar aprašyta, kaip 
neaprašomi kariai, kurie gar 
šių generolų vadovaujami lai- tė. Pr. Razgaitis viso choro 
mi mūšius.

Įdomūs buvo man ir paski
rų choro dalyvių pasisaky-

Choro vadovas Rytas Babickas ir vargonininkė Jūra Blynaitė.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos choras su vadovu muz. Rytu Babicku repeticijos metu. 
Nuotrauko choro nariai ir narės: Antanas Buknis, Kazys Gaižutis, Pranas Mašiotas, Ignas 
Verbyla, Vytautas Sniečkus, Petras Lelis, Jonas Cituliš, Uršulė Gaižutienė, Alfonsas Karklius, 
Algis Bielskus, Emilija Venclauskienė, Pranas Razgaitis, Vladas Plečkaitis, Irena Sniečkuvienė, 
Adelė Neimanienė, Valerija Spirikaitienė, Gražina Plečkaitienė, Živilė Kliorytė, Aušra Babic- 
kienė, Lilija Czaplicki, Jadvyga Kliorienė, Adelė Kazlienė, Irena Grigaliūnaitė, Paulina Mašio
tienė, Vincas Gelgotas, Algis Gylys, Stasys Pabrinkis, Vytautas Tamulis, Petras Lelis ir Ignas 
Visockas.

mai. Lilliana Čaplickienė, ne 
žiūrint nepatogaus laiko ir 
nuotolio nuo namų, su malo
numu atvyksta į repeticijas, 
nes jai ‘patinka lietuviška 
giesmė ir lietuviška daina’. 
Iš Parapijos Komiteto pirmi
ninko Prano Razgaičio suži
nau, kad choro komitetą su
daro trys asmenys: Pranas 
Razgaitis, Adelė Neimanie
nė (ilgametė čiurlionietė ir 
aktyvi parapijietė) ir Živilė 
Kliorytė, jauniausioji choris- 

vardu pareiškia, kad šių 
choristų pagrindinis tikslas 
yra vienintelės grynai lietu
viškos parapijos išlaikymas. 
Jis pabrėžė Ryto Babicko pa 
sišventimą, kuris, įsipareigo 
jęs savo talentu ir gabumais 
net keliuose kituose Cleve- 
lando muzikiniuose vienetuo 
se, be to dar yra aktyvus 
sportininkas. Irena Grigalių 
naitė, Clevelando vyrų okte
to sėkminga ir patraukli so
listė, dalyvauja parapijos 
chore ne vien kaip solo parti
jų atlikėja, bet taip pat ir 
kaip eilinė choristė. Daugu
ma choro dalyvių gyvena to
li už parapijos ribų ir savo 
laiką aukoja bendram para
pijos išlaikymo labui. Tiek 
parapijos klebonas, kun. 
Balys Ivanauskas, tiek para

pijiečiai chorą vertina ir 
mėgsta. Ponia Veronika Na- 
gevičienė, sena Šv. Jurgio 
parapijos narė, norėdama 
konkrečiai įrodyti choro pas
tangų įvertinimą, talkinama 
kelių ponių, savo lėšomis vie 
ną sekmadienį suruošė cho
rui vaišes, kuriose dalyvavo 
ir klebonas. Popietė, praleis
ta jaukioje nuotaikoje, su 
daina ir pokalbiais, dar la
biau suartino parapijiečius 
su jų choru. Parapijos var
gonininkė yra Jūra Blynaitė, 
ištikimai tarnaujanti parapi
jai.

Š.m. gegužės mėn. 7 d. Šv 
Jurgio parapijos salėje cho
ras turės progos pasirodyti 
scenoje drauge su Toronto 
Prisikėlimo parapijos choru 
ir išgirsti užtarnautus aplo
dismentus. Reikia tikėtis, 
kad Clevelando lietuviai cho
ro koncertą ir balių parems 
savo gausiu dalyvavimu, tuo 
įrodydami savo pritarimą lie 
tuviškos parapijos reikalin
gumui ir sukeldami vilčių 
ateities perspektyvoms.

Po repeticijos nuvykau 
į kleboniją, kurioje manęs 
laukė kelbonas kun. Balys 
Ivanauskas su savo mielu 
svečiu ir Vilkaviškio Kunigų 
Seminarijos kolega, kun. 
Juozu čekavičium, kuris yra 
dažnas kun. Ivanausko lan
kytojas ir šiais metais vado
vauja priešvelykinėms reko
lekcijoms.

Kun. B. Ivanauskas, perei 
tą gruodžio mėnesį sulaukęs 
66 metus, dar iš pareigų pa
sitraukti nesirengia ir para
pijos likimu yra giliai susirū
pinęs. ‘Ant popierio turime 
arti 450 šeimų. Tai nėra blo
gai. Tačiau turėtume pagal
voti apie parapijos išlaikymą 
ir jos ateitį. Ypatingai svar
bu pasirodyti vyskupo vizi
to metu.’ Patyrusi, kad Šv. 
Jurgio parapiją balandžio 
mėn. 17 dieną lankys Cleve
lando diocezijos vyskupas 
James Hickey, kaip ir dau
guma mūsų visuomenės na
rių, aš turėjau neramius sa
vo spėliojimus dėl šio vizito 
tikslo.

Noriu 
vyskupo 
parapijų 
nieko bendro neturįs su para 
pijos likimu’, pabrėžė klebo

pabrėžti, kad šis 
vizitas yra eilinis 
lankymo vizitas,

nas, kratydamas savo tradi
cinio cigaro ilgą peleną. ‘Jis 
yra pareiškęs, kad jo tikslas 
yra aplankyti kiekvieną 
savo diocezijos parapiją. Į 
mūsų parapiją jis atvyksta 
su savo dviem asistentais. 
Vyskupas celebruos Šv. mi
šias, o kun. čekavičius ir aš 
būsime kon-celebrantais. Šis 
apsilankymas yra pavadin
tas ganytojišku vizitu’, to
liau aiškina klebonas. Vys
kupija esanti patenkinta pa
rapijos finansine padėtimi. 
Skolų nėra, o reikiamos 
duoklės yra sumokamos lai
ku. ‘Mums reikalingi yra 
žmonės, ne vien pavardės są 
rašuose’, toliau kalba klebo
nas, ‘todėl yra ytin svarbu, 
kad vyskupo vizito metu baž 
nyčia būtų pripildyta. Aš 
esu dėkingas chorui. Rytas 
Babickas ir visi choristai at
lieka puikų darbą. Aš turiu 
vilčių.’

Vėliau, besikalbėdama su 
parapijos Tarybos pirminin
ku Pr. Razgaičiu, vistik jau
čiau susirūpinimą, kad Šv. 
Jurgio parapija - sąrašuose 
vienintelė lietuviška parapi
ja, randasi neaiškioje padė
tyje, nežiūrinti pakankamo 
parapijiečių skaičiaus sąra
šuose. Todėl svarbu, kad 
vyskupas matytų, kad mes 
savo parapiją mylime, ja rū
pinamės ir, laikui atėjus, rei
kalausime jos iškėlimo į kitą 
vietovę su tomis pačiomis lie
tuviškos parapijos teisėmis, 
kaip iki šiolei.

Šv. Jurgio parapija, vie
na iš seniausių lietuviškų pa
rapijų JAV, turi turtingą ir 
spalvingą savo gyvenimo is
toriją. Ilgus metus buvusi 
lietuviško gyvenimo centru 
Clevelande, išaugino ne vie
ną gentkartę lietuvių, lietu
vybės tradicijas tęsiančių to
li nuo savo gimtojo krašto. 
Susirinkimai, koncertai, virš 
25 metų veikusi Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mokyk
la, chorų ir organizacijų veik
los būstinė, ji savo egzisten
ciją turi tęsti nežiūrint gyve
nimo sąlygų keitimosi.

Jei šio šimtmečio pradžio
je iš Lietuvos atkeliavę ma
žamoksliai emigrantai suge
bėjo tą parapiją išugdyti į 
mūsų visuomeninio gyveni-

(Nukelta į 14 psl.)
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Metropolitan opera balandžio 25-30 d. Cleveland Public 
Auditorium duos eilę spektaklių. Nuotraukoje Renata Scotto 
operoje ”La Boheme” ir William Walker ”Samson and Dalila”.

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

Due to continued expansion we ate- 
looking for someone to install, 
trouble-shoot, repair and maintain 
AC/DC electrical eųuipment/systems, 
also perform other maintenance func- 
tions to include machine repair pipe 
fitting and welding. Mušt be able to 
work any shift. Previous industrial 
maintenance experience preferred.

APPLY IN PERSON OR CALL 
AMERICAN SPRING WIRE 

CORP.
26300 Milės Avė.

Bedfords Hts., Ohio 
216-202-4620 

An Equal Opportunity Employer 
__________  (12-15)

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Šeimai

TOOL AND DIE MAKER

CLEVELANDE....
(Atkelta iš 13 psl.) 

mo milžiną, tai būtų nepatei
sinama, sunkiai suprantama, 
kad dabartinė lietuviškoji vi- 
somenė būtų jos likimui abe
jinga. Nors naujosios para
pijos gyvas ir turtingas gy
venimas priglaudė didoką 
skaičių lietuvių, tačiau oficia 
lūs parapijos lietuviškumas 
yra įmanomas tik grynai lie
tuviškos parapijos ribose su 
etninės parapijos teisėmis, 
kurias iki šiol Šv. Jurgio pa- 
rapijs turi. Iš kitos pusės, 
atsižvelgiant į didoką lietu
vių skaičių Clevelande ir jo 
apylinkėse, dviejų parapijų 
nėra perdaug. Nuo 1921 
metų Šv. Jurgio parapijos 
pastatai, įsigyti lietuvių sun
kiai uždirbtais pinigais, ne 
savo architektūros įmantru
mu, ne meninių kūrinių gro
žiu, bet savo egzistencijos 
simbolika lieka mums bran
gus ir neprarastinas istori
nis turtas, kurio saugotojais 
esame visi.

Žinau, kad Prisikėlimo pa
maldose dalyvausime dides
niu būriu, negu eilinį sekma
dienį. Girdėsime Ryto Babic 
ko vadovaujamą chorą, ku
rio narius turėtume iš arčiau 
pažinti kaip asmenis, savo 
balsais nešančius mums 
džiaugsmą ir estetinį pasigė
rėjimą. Melsimės smilkalų 
ir prisikėlimo giesmių atmos 
feroje, likusią dienos dalį 
praleisdami su šeimomis ir 
bičiuliais. Ištuštės Šv. Jur
gio bažnyčios patalpos. Iš
tirps vargonų aidas ir išsi
sklaidys smilkalai. Tik mū
sų pėdas seks pareiga: dėti 
pastangas, kad lietuviška 
giesmė ir lietuviška malda 
skambėtų Clevelande tol, 
kol bus gyvas nors vienas lie
tuvis. Ir tos pareigos balsas 
telydi mus tol, kol planai 
ateičiai bus įgyvendinti ir da 
barties netikrumas bei abejo
nės bus išsklaidyti.

INDUSTRIAL MILLWRIGHT
Positions available at sheet metai 
stamping manufacturing. Mušt have 
a valid journeymans card. Good 
wages, benefits and steady employ- 
ment offered.

APPLY IN PERSON AT:
BINGHAM STAMPING 

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO. OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 ant to 11 am and 2 pm. to 4 pm 

An Equal Opportunity Employer M/F 
(13-18)

We are an established Cleveland 
company looking for an aggressive, 
self motivated person qualified to 
manage the tool and dies dept., exp. 
in all aspects of tool and die making. 
and with some knowledge of machine 
maintenance and general plant opera- 
tions. Excellent benefits including 
overtime, holidays, vacations and 
hospitalization. Salary open, based 
on ability and exp. Call for appt. M r. 
D. BARTLETT. 216-771-6994.

DIE-CUT PRODUCTS CO.
1801 East 30th Street 
Cleveland, Ohio 44114 

(12-18)

KĘSTUTIS GAIDZIŪNAS 

28801 Lake Shore Boulevard 
Willowick, Ohio 44094 

Off. 943-1202 Res. 731-1078

♦ Jūratė Veblaitytė-Litch- 
field yra pakviesta atlikti 
koncertą su Phoenix pučia
mųjų instrumentų kvintetu. 
Kvintetas ir Jūratė išpil
dys pabaltiečių kompozito
rių dainas. Koncertas Įvyks 
Arboritum Coe Hali, Oyster 
Bay, New York mieste ba
landžio 17 d. 2 vai. p. p. Lie
tuvių dainas kvintetui ir so
listei paruošė komp. Darius 
Lapinskas.

Be to, Jaunimo choras 
„Sutartinė” New Yorke, 
kuriam vadovauja Jūratė 
Veblaitytė, uoliai ruošiasi 
savo pavasario koncertui 
gegužės 22 d. Kultūros Gi- 
dinyje, Brooklyne.

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

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

TOOL ROOM MACHINISTS
We are looking for qualified journey- 
man tool room machinists. Good 
wages, benefits and steady employ- 
ment offered.

APPLY JN PERSON AT:
BINGHAM STAMPING 

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO. OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm 

An Equal Opportunity Emplover M/F
’ (13-18*

MACHINE REPAIRMEN
This Ist shift opening at our BelI- 
fontaine Plant offers good war;es, 
hours and working conditions.. Qua- 
lifications include the satisfactorv 
completion of an established 4 year 
apprenticeship program or its equi- 
valaient in work experience.

APPLY OR CALL COLLECT-
GOULD INC.

CIRCUIT PROTECTION DIV.
811 N. MA1N ST. 

BELLENFONTA1NE, OHIO 43311 
513-593-6010

Equal Opportunity Employer
(14-16)

WANTED EXPERIENCED
MACHINE REPAIRMEN

Mušt be fully qualified to repair drill 
presses, lothes, mills, gear machi.nery, 
and make shafts and bearings as 
needėd. Full benefit program & ample 
overtime opportunities.

MELLING TOOL CO.
145 W. MONROE ST.

JACKSON, MICH. 49204
1-517-784-3179

. (10-19)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum.

— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/2 % — 1 metų sų $1,000, minimum.

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS SK1LLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
Full or part-time work available. Top 
notch exp. only need apply. Good 
pay. Blue-cross. Paid vacations & 
holidays. 56 hours per week.

MACHINE TOOL SERVICE 
15715 STURGEON 

ROSEVILL, MICH. 
313-778-0730

(14-16)

WANTED EXPERIENCED

DIE MAKERS
TOP WAGES, good benefits, ex- 
perience in short run stamping.

APPLY IN PERSON

INTERLAKE 
STAMPING CORP. 

4732 EAST 355 ST.
WILLOUGHBY, OHIO 44094

(13-17)

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 INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

Salo t 
pttiony 
avings

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
JOURNEYMEN

TUBE MILL OPERATOR
Immediate requirement on second 
shift for experienced tube mill opera- 
tor. Mušt be able to sėt up and 
operate Yoder M-2 mill or eouivalent. 
Severai years of experience required 
as operator.

ALSO
TOOL AND DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Good 
wages. working condition, and ben
efits. Qualified applicants write to:

HUFFMAN 
MANUFACTURING CO.

P. O. BOX 318 
CELINA. OHIO 45822

An Equal Opportunity Employer 
(12-2!)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

For 126 Bed General Hospital 
RN SUPERVISOR 

H p. m. — 7 A. M. SHIFT 
Salary commensurate with experience 

& ability.
ALSO

REGISTERED NURSES 
FOR ALL SERVICES AND SHIFTS. 

ESPECIALLY
FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.

REGISTERED NURSES FOR 
I.C.U. & C.C.U. 3-11 SHIFT.

Good starting salary, liberal person- 
nel policies and fringe benefits. Living 

quarters available.
APPLY CALL OR IVRITE TO 

PERSONNEL D1RECTOR 
BECKLEY HOSPITAL INC. 

1007 S. OAKWOOD AVĖ. 
BECKLEY, W. VA. 25807 

304-252-6437
(1 1-20)

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ctased WedL

luotas Gribauskas, vedėjas

ATTENTION TRUCKERS
L. J. Trucking Company, sand, gravel, etc., hauling contractors, needs 
an additional 15 to 20 owner operated truck and trailers to nieet the 
increasing expansion of our business.

For FURTldER INFORMAT1ON CALL
GARY JOHNSON.

L. J. TRUCKING CO.
6445 SW Freeway Houston, Texas

713-774-9721
(9-15)

FOREMAN
Automatic Screw Machine 

Department
An individual with supervisory ability 
to supervice Automatic Screw Ma
chine Department. Mušt liave good 
background in all phases of autonsa- 
tic screw machine work. Excellent 
wages and fringe benefits.

APPLY AT
SHAKESPEAR PRODUCTS 

DIVISION
241 E. KALAMAZOO AVENUE
KALAMAZOO, M1CHIGAN 49007
An Equal Opportunity Emplover 

(10-16)

WANTED EXPERIENCED
HAM BONERS

Salary 7.31 į per hour. Plenty of over
time. Steady work, union shop & 
benefits.

Call Mr. HENRY BRAUN
HENRY KAST INC.

7936 COOPER AVĖ. 
GLENDALE, N. Y. 11227 

212-894-5650
(13-19)

DESIGNERS
We are looking for experienced de- 
signers or detailers mechanical, elec- 
tricąl, hydraulic and pneumatic. Top 
wages and benefits including cost of 
living and pension plan. Send re3ume

WILSON MACHINE
DIV. OF W1LSON ENGINEERING 
1010 N. Niagara, P. O. Box 2049 

Saginaw, Mich. 48605 
(517) 799-4241, Ext. 44

An Equal Opportunity Employer M/F 
(12-18)

0WNER OPERATOR & 
BROKERS

Pull co. van; permanent lease; fui! 
union benefits; all permit and taxes 
paid; tandem cabover sleeper equip- 
ment required and mušt meet legal 
length with 45* trailers; need im- 
mediately. Call B & L Motor Freight 
1-614-349-7715. (12-21)

- - ........................ *-

OWNER OPERATORS 
WANTED

with Iate model tractors to pull 45 ft. 
trailers, for special commodity car- 
riers. Year round work, long term 
lease, vveekly pay and excellent com
pany benefits.

800-558-3900
 ('2-18)

J M*KI.0W

MEMORIALS^—^Euclid
GUARANTEED 

guardian memoriale
MomimertfafOR MEMORY

455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone:481-5700

MODEL MAKER
AND

FIXTURE BUILDER
Individual mušt be able to build fixtures, make templates, have general 
knokledge working with clay, pull epoxy, and have the ability to work 
with wood models, plastic fixttires, and die models. Need not be a 
journeyman.

EXCELLENT WAGES. BENEFITS

Call 313-285-4911, Ext. 343
An Eąual Opportunity Employer

(12-15)

IMMEDIATE OPENINGS

• BORING MILL OPERATOR
• JIG BORE OPERATOR
• MILL HAND

JOURNEYMEN STATUS REQUIRED 
MUŠT HAVE EXPERIENCE IN 

MACHINE TOOL BUILDING.

BENDIX MACHINE 
TOOL CORP.

11449 Timken 
Warręn, Mich. 
313-539-4200

An Equal Opportunity Employer M/F
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ŠEŠTOJI TAUTINĖ 
STOVYKLA 

AUSTRALIJOJE

CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE

PASITARIMAI 
CLEVELANDE

Nuvykę į Vliko ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos pasi
tarimus Clevelande, Altos 
vadovybės nariai balandžio 
23 d. prieš tuos posėdžius 
turės dar pasitarimą su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdy
bos nariais ir su to skyriaus 
veikėjais, šio pasitarimo ei
gą ir jo suorganizavimą is 
anksto aptarė Altos vice^ 
pirm. Teodoras Blinstru- 
bas ir Clevelando skyriaus 
pirm. Algis Rukšėnas.

• J. E. Clevelando vysku
pas J. A. Hickey vizituoja 
šv. Jurgio lietuvių parapiją 
per Atvelykį, balandžio 17 
d. Jis koncelebruos 10:30 
vai. Mišias su kitais kuni
gais. Giedos parapijos cho
ras, vadovaujant Rytui Ba
bickui.

Labai svarbu, kad lietu
viai gerai pasirodytų prieš 
Clevelando vyskupą ir pri
pildytų šv. Jurgio bažnyčią.

šeštajai Tautinei stovyk
lai, įvykstančiai Australi
joje, kelionei rengti sudary
tas komitetas iš: v. s. Regi- I 
nos Kučienės, Zitos Devei
kienės, s. Jeronimo Gaižučio 
ir fil. s. Ilonos Laučienės.

Iš Chicagos O’Hare aero- 
drobo išskrendama 1977 m. 
gruodžio 22 d. ir grįžtama 
iš Melbourno 1978 m. sau
sio 15 d. Kelionės kaina 
lėktuvu Chicago — San 
Francisco, Canberra — Mel- 
bourne $1,200. Sustojama 
Sydney 5 dienoms, Canber- 
roje vienai dienai ir likusis 
laikas Melbourne. Tautinės 
stovyklos pradžia sausio 
2 d.

Registruotis reikia per 
tuntininkus ne vėliau rug
piūčio 1 d. ir įmokėti $100. 
JAV ir Kanados piliečiams 
reikalingi pasai ir vizos. Vi
zas parūpina kelionės ren
gimo komitetas, pasus išsi
rūpina patys. Neturintiems 
JAV ar Kanados pilietybės, 
reikalingas ”Rentry Per- 
mit”, kuriuos pasirūpina 
patys išvykos dalyviai.

Prie skautų ekskursijos, 
vykstančios į VI-ją Tautinę 
stovyklą Australijoje, gali 
jungtis asmenys, norintie-

GRANDINĖLĖS BALIUS

Balandžio 16, Atvelykio šeštadienį, 7 vai. vak.,

Skaidrių akimirka, puikios vaišės, šokėjų sceninė programa 

”ŠOK, MERGELE, KADRILĮ“

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE, 6417 ST. CLAIR AVĖ., 
CLEVELANDE

LOTERIJA, ŠOKIAI, ŽAIDIMAI GROJANT 

JOHNNY S I N G E R orkestrui.

Baliaus pakvietimai, stalų, vietų rezervacijos — K. Marcinkevičius: 371^4635.

j GRANDINĖLĖS TĖVŲ KOMITETAS H

ji papiginta kaina aplankyti 
Australiją.

Dėl informacijų kreiptis 
į v. s. Reginą Kučienę, 8626 
So. Mozart St., Chicago, III. 
60652, tel. (312) 778-0358.

• May Show, kasmet ruo
šiama Clevelando meno mu
ziejaus paroda, vėl grąžina
ma į įprastą laiką. Meninin
kai šiemet savo darbus pri
statys komisijai skaidrėse 
iki gegužės 7 d. Ir tik atrin
kus, pristatys darbus kurių 
galutinas priėmimas bus

patvirtintas apie birželio 15 
d. Dėl smulkesnių informa
cijų susisiekti su David 
Patterson, (216) 421-7340.

RETO GROŽIO PARODA

Mokome aukščiausių 
nuošimtį 

ui santaupų pažymėjimus
1/ Oi įnešus $1,000 
/2/O 12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiams

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Balandžio 23 d. 7 v. v. ati
daroma dail. DAGIO skulp
tūros paroda. Paroda įvyks 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos didžio
joje salėje. Tai bus nepa
prasto įdomumo paroda ir 
Clevelande dar nematyta.

Dali. Dagys buvo suruo
šus savo darbų parodas, 
Kaune, Rygoje, Taline, Chi
cagoje, Toronte, Detroite ir 
kitur. Visur susidomėjimas 
jo darbais buvo labai dide
lis. Apie jo darbus ypatin
gai gražiai atsiliepė Ameri
kos ir Kanados spauda

Visi Clevelando lietuviai 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

Clevelando Birutietės

METROPOLITAN
OPERA

APRIL 25 THRU APRIL 30
IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

X- SAMSONE!DALIU 
X'” UBOHEME
X'S. LEPR0PHE1E 
X'“ TOSCA
,X’2. LOHENGRIN 
X”. THE MAGIC FLUTE 
X- ILTROVATORE

PRICES: $25, $15. $11, $8. $6, $3

Vietos gaunamos į visas 
operas, bet ne visomis 

kainomis.
ĮSIGYKITTUOJ PAT!

Convention Center, Box 
Office, 1220 E. 6th St.

Atidaryta nuo 10 v. r. iki 
5 v. v. išskyrus sekmadienį.

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5% 9c).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

• Taisau TV, radijo, ste
reo ir įvairius kitus elektri
nius namų ruošos įrankius. 
Darbas atliekamas sąžinin
gai ir greitai. Skambinti 
Ignui Berzinskui telefonu: 
531-2568.

• Išnuomojamas vyrui 
kambarys su baldais. Mais
tą gali gamintis pats. Tel.: 
486-1336. (14-15)

• Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashįon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevood, Ohio

Zuperio! /avino/
"and loan association
ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 

6712 Superior Avenue 
431-2497 

13515 Euclid Avenue
681-8100

14406 Cedar Avenue 
381-4280

32800 Center Ridge Road 
779-5915

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. JakubS ir sūnus IVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai, Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
NE 20, BET 200 

DOLERIŲ!
”Š. m. kovo mėn. 31 d. 

Dirvos Nr. 12 mano kores
pondencijoje apie A.L.T. 
S-gos skyrių yra įsibrovusi 
nemaloni klaida, Philadel- 
phijos skyrius yra paskirus 
seimo reikalams 200 dol., o 
ne 20 dol.

Tik 20 dol. auka — tai 
joks paskatinimas kitiems 
skyriams neapsileisti, kaip 
kad mano yra rašyta. Pra
šyčiau artimiausiame Dir
vos numeryje atitaisyti — 
paryškinti įsivėlusią, klai
dą.”

Dirva atsiprašo kores
pondencijos autoriaus ir 
skaitytojų dėl šios nemalo
nios korektūros klaidos.

PRADĖJO VEIKTI 
LITHUANIAN 

INFORMATION SERVICE
Plėsdamas savo informa

cinę veiklą, VLIKas įstei
gė Lithuanian Information 
Service (anglų kalba). 
”Press release” būdu, LIS 
teiks informaciją, pirmiau
sia JAV ir Kanados spau

Tautininkų veikėjui ir Vilties draugijos šim
tininkui

A. A.
Dipl. teis. KAZIUI KASAKAIČIUI 

mirus, jo seserims MARYTEI KASAKAITYTE1 
ir ONAI NAKIENEI su vyru Antanu, broliui 
JURGIUI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Korp! Neo-Lithuania filisteriui
A. A.

Dipl. teis. KAZIUI KASAKAIČIUI 
mirus, jo seserims MARYTEI KASAKAITYTEI 
ir ONAI NAKIENEI su vyru Antanu, broliui 
JURGIUI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

dai. Stengsis dalyvauti' dis
kusijose, paskaitose ir ap
klausinėjimuose universite
tuose, radijo ir televizijos 
programose, palaikys ryšį ir 
praves pasikalbėjimus su 
JAV politikos, kultūros, 
mokslo ir spaudos žmonė
mis. Ruoš specialius projek
tus ir juos reklamuos kita
taučiams.

Lithuanian Information 
Service vadovauja Daiva 
Alytaitė-Kezienė, Laisvės 
žiburio New Yorke radijo 
angliškosios dalies vedėja. 
Mūsų reikalais, ji jau ne 
kartą yra pravedusi pasi
kalbėjimus su JAV kongre- 
sininkais ir žurnalistais. 
Savo laiku daug veikė, kad 
būtų išlaisvintas Simas Ku
dirka. Lietuvių žmogaus 
teisių komisijos narė.

Pirmutinis LIS ”news re
lease” svetimųjų spaudą 
turėjo pasiekti kovo 28. Ja
me pranešama apie Lietu
vių žmogaus teisių komisi
ją, informuojama apie jos 
pirmininką dr. D. Krivicką 
ir kai kuriuos narius, kaip 
Simą Kudirką, Joną Jura
šą. Be to, apie Lietuvos

Stalus prašome užsisakyti iš anksto

BIKNEVIČIAUS orkestras ir svečiai bus 
vakariene ir kavute.

I
Programoje : Dainuos Operos solistė DANA STANKAITYTĖ, bus tur
tinga loterija, gros 6 asmenų pono

vaišinami karšta

telefonu: G. Maldėnienė — 434-8274, O-
Daškevičienė — 778-7864 ir A. Švažas — 964-1061.

PAVASARIO BALIUS
CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE.

KAS MĖGSTA ĮDOMIĄ PROGRAMĄ, LINKSMĄ NUOTAIKĄ, GERĄ ŠOKIŲ 
MUZIKĄ, PRAŠOME ATSILANKYTI Į MUSŲ TRADICINĮ

PAVASARIO BALIŲ,
š. m. balandžio mėn. 23 dieną, 7 vai. 30 min. vakaro 

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 S. KEDZIE AV. 
Ruošia — LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS.

grupę Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti, apie Tomo 
Venclovos liudijimą JAV 
kongreso komisijoj, apie 
Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kroniką.

Priedu eina JAV kongre
so Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo komisijos 
pirmininko Dante B. Fascell 
”news release”, kur yra iš
spausdintas Tomo Venclo
vos vasario 24 liudijimo pil
nas tekstas.

Pasiūlymus, informacijas 
ir laikraščių iškarpų kopi
jas, kur būtų paminėta Li
thuanian Information Serv
ice (LIS), VLIKo Informa
cijos tarnyba prašo siųsti 
šiuo adresu: Mrs. Daiva 
Kezys, 217-25 54th Avenue, 
Bayside, New York 11364. 
Telefonas: (212) 229-9134.

(Elta)

IEŠKO SENELIO 
PĖDSAKŲ...

Beverly A. Roth, gyv. 
14245 San Feliciano Dr., La 
Mirada, Ca. 90638, pataria
mas p. V. Čekanausko, Los 
Angeles ALT pirm., kreipė

si į mus prašydamas padė
ti surasti savo gimines Lie
tuvoje ar Amerikoje.

Jo senelis Adomaitis (ar 
Adamitus) 1898 m. kovo 
mėn. atvyko į Baltimore, 
Md. Kaiser Wilhelm laivu. 
Jis norėtų susisiekti su jo 
palikoniais, jei' tokių būtų 
likę, ar kas juos pažinotų.

NEW YORK

DARBINGAS ALT S-GOS 
RICHMOND HILL 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 3 dieną, 
Antaninos Reivytienės rezi
dencijoje 69-23 Penelope 
Avė., Middle Village, New 
York, įvyko ALT S-gos 
Richmond Hill skyriaus me
tinis narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir pa
kvietė tylos minute pagerb
ti mirusius skyriaus narius 
ilgametis pirmininkas Jur
gis Sirusas. Po veiklos ap
žvalginio pranešimo buvo 
išrinkta nauja valdyba ir 
atstovai į ALT S-gos Seimą, 

įvyksiantį gegužės 28-29 
dienomis Philadelphijoje, 
Sheraton viešbutyje. Naują 
valdybą sudaro: (ja ii. Juo
zas Bagdonas, inž.Algis 
Sperauskas, Irena Vakselie- 
nė ir Antanina Reivytienė? 
Ilgamečiu! skyriaus pirmi- 
ninkui J. Sirusui dėl nuoto
lio iš pareigų pasitraukus, 
skyrius išreiškė nuoširdžią 
padėką.

Aleksandras Vakselis. LB <L - —--------------• ’
New Yorko Apygardos pir
mininkas padarė išsamų 
pranešimą apie LB veiklą, 
būtent: Įstatyminė LB, Da
bartinė LB Krašto valdyba; 
LB veikla kultūrinėse; švie
timo, visuomeninių reikalų 
srityse; LB ir kitos organi
zacijos; LB ir kontraversi- < 
jos; su ALTa, ALT Sąjun
ga ir Dirva :jrontininkai ir 
LB. Vyko gyvos diskusijos.

Malonu, kad1 į skyriaus 
veiklą aktyviai įsitraukė 
jaunoji karta: Milda ir Al
gis Sperauskai ir Regina 
Žymantaitė. Pažymėtina, 
kad to skyriaus nariai: 
Emilija čekienė, Juozas 
Bagdonas ir Jurgis Sirusas 
baigia antrą kadenciją ALT 
S-gos vadovybėje ir ten ati
davė didžiąją energijos ir 
pastangų dalį, tačiau dėl to 
skyriaus veikla nenukentė
jo, kurią netrukus išgirsime 
seime. Taip pat įstojo nau
ja narė ponia Donuhienė.

Po ilgokai užtrukusios 
oficialios dalies ponios visus 
narius nuoširdžiai pavaiši
no.

• Pranas Kašiuba, Dir
vos atstatymo komiteto 
Chicagoje iždininkas, persi
kėlė gyventi į 1813 Ogden 
Avė., Lisle, Ilf. 60532?

Mylimai Motinai

A. A.

LIDIJAI TALLAT-KELPŠIENEI

mirus, jog dukrą Dr. IRENĄ GIEDRIKIENĘ 

su vyru ir artimiuosius nuoširdžiai užjaučia 

ir drauge liūdi

Aldona ir Juozas
AugustinaviČiai

Brangiai Motinai

MARIJAI ŠLAPELIENEI
mirus Lietuvoje, dukroms: LAIMUTEI 
GRAUŽINIENEI ir GRAŽINAI SIRUTIE

NEI su šeimomis, reiškiame gilią užuojautą

Česlovas ir Elena Gedgaudai 
ir

Marcelė Vaičienė

Santa Monika, Kalifornija

TOOL AND DIĖ 
JOURNEYMEN 

Positions available at sheet metai 
stamping manufacturing. Mušt have 
a valid journeymans card. Cood 
wages, benefits and steady employ- 
ment.

APPLY IN PERSON AT: 
BINGHAM STAMPING 

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO. OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm 
An Equal Opportunity Emplover 

(13 18)

OWNER OPERATORS
AND

FLEET OPERATORS
With tandem-sleepers and good 
drivers needed at Manistee, Mich. 
Operation covers Ohio, Indiana, and 
Illinois, and return to Michigan. Call 
collect: GILLILAND TRANSFER CO., 
FREMONT. MICH. 616-924-0110.

(12-21)
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