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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KAS NAUJA JUNGTINĖSE TAUTOSE

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimui Chicagoje spalio 8 d. pirmininkavę vicepirminin
kai T. Blinstrubas, P. Dargis ir pirmininkas dr. K. Bobelis pasitarimo metu. V. Noreikos nuotr.

TERORAS IŠ APAČIOS
Vokiečių lėktuvo pagrobimo ir išvadavimo proga

R. ŽYMANTAITĖ 
Dirvos spec. korespondentė 

prie Jungtinių Tautų

Dramatiškas vokiečių lėk
tuvo pagrobimas ir jo kelei
vių bei jgulos išgelbėjimas 

-verčia- ilgėliau sustotė-prie- 
teroro kaip priemonės tiks
lui pasiekti. Visų pirma rei
kia atsiminti, kad teroras 
nėra vien skriaudžiamosios 
mažumos ginklas. Teroriz
mas yra elgesys, skirtas iš
šaukti baimę kituose, kad 
priverstų juos išpildyti te
roristų norus. Taip žiūrėda
mas, tos srities autoritetas, 
Califomijos prof. dr. Fre- 
derick J. Macker terorą 
skirsto į dvi1 rūšis. Teroras 
iš viršaus yra praktikuoja
mas diktatorių, bosų, tėvų, 
mokytojų ir pan. Teroras iš 
apačios yra „bejėgių tos pa
čios taktikos pamėgdžioji
mas protestui, norint at
kreipti dėmesį ar išgąsdinti. 
Kadangi „bejėgių” teroras 
bent iki šiol buvo retesnis, 
jam daugiau kreipiama dė
mesio. Pavyzdžiui, šiomis 
dienomis Prahoje buvo 
sprendžiama keturių disi
dentų byla. Jie kaltinami 
tuo, kad pasirašė raštą, ra
ginantį valdžią laikytis tų 
dėsnių, kurie yra konsta
tuoti konstitucijoje ir Hel
sinkio Akte. Savaime aišku, 
kad tokia byla yra teroro 
aktas, skirtas kitus Įbaugin
ti. žinių apie tą bylą tačiau 
reikia ieškoti laikraščių vi
duriniuose puslapiuose, pir
muose puslapiuose buvo 
pranešimai apie lėktuvo pa
grobimą. Tiesa, čia įmaišyti 
ne tik visai nekalti, bet ir 
niekuo nedėti1 žmonės — ke
leiviai ir įgula, tačiau kiek 
pašalinių žmonių žuvo ir te
roro aktuose iš viršaus, pa-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vyzdžiui, Vokietijos miestų 
bombardavimuose karo me
tu? Abejose teroro rūšyse 
nekalti! žmonių žuvimas yra 
įkalkuliuotas. Bombarduo
jami žmonės keikia savo 
valdžią, nužudomas švelnus 
caras sulaiko numatytas re
formas ir tuo būdu pateisi
na tolimesnes revoliucines 
priemones. Technikos pa
žanga padėjo abejų rūšių 
teroristams. Teoriškai juk 
įmanoma, kad maža grupė 

JAV valstybės sekretoriaus Cyrus Vance žmona, Valstybės Departamente suruoštame Wa- 
shingtone reziduojančių diplomatų žmonų priėmime sveikinasi su Lietuvos atstovo žmona Ona 
Bačkiene.

galėtų įsigyti atominę bom
bą ir ja gąsdinti!

Nedali..sakyti, kad „bejė
gių” teroras neduotų rezul
tatų. Kažin ar kas šiandien 
kalbėtų apie palestiniečių 
teises, jei nebūtų jų teroro 
aktų? šiuo atveju jie seka 
zionistus, kurie norėdami 
savo valstybės irgi nesiskai
tė su priemonėmis.

Tokiu būdu sunku tikėtis, 
kad visi vienodai pasmerk
tų terorą kaip ginklą. Ame
rikos airiai aukoja Ulsterio 
teroristams, nors iš šalies

Š. m. spalio 14 d. pasibai
gė Jungtinių Tautų genera
linės asamblėjos sesija, pra
sidėjusi rugsėjo 26 d.

Šioje trisdešimt antroj 
sesijoj, dalyvavo 140 narių, 
jų tarpe 115 užsienių reika
lų ministerių ir 11 kitų auk
sų valstybės pareigūnų, 
įskaitant ir JAV prezidentą 
Carterį.

Visi kalbėtojai aiškiai pa
sisakė už Jungtinių Tautų 
įtakos stiprinimą, daugiau 
dėmesio kreipiant į viso pa
saulio problemas. Airijos 
užsienių reikalų ministeris 
savo kalboje pabrėžė, kad 
sekant JT pranešimus, ma
tosi kartojimas tų pačių 
klausimų. Jis sakė, kad pa
saulis neturėti] žiūrėti į JT 
kaip į kasmetinį suvažiavi
mą kuris neturi nieko bend
ro su tikrąja paskirtimi.

Ši sesija vyko tuo laiku, 
kad pasaulis pergyvena 
ekonomines problemas — 
infliaciją ir bedarbę, todėl 
dauguma kalbėtojų aiškiai 
pasisakė už ekonominį pa
saulio pertvarkymą. Visi 
sutiko, kad tos milžiniškos 
sumos, skiriamos apsigink
lavimui, galėtų būti nu
kreiptas ekonominio gerbū
vio pakėlimui.

žiūrint, tie kovoja visai be
prasmiškai, lygiai kaip ir 
Puerto Rico teroristai. Juk 
niekas nei jų nei jų krašto 

(Nukelta į 2 psl.)

Dar kiti pasisakė, kad no
rėtų matyti tikrą nusigink
lavimą, o ne tokį kaip šian
dien vykdomas ir pritarė, 
kad šis klausimas būtų 
svarstomas specialioje JT 
asamblėjos sesijoje, kuri 
įvyks ateinančių metų ge
gužės-birželio mėnesiais.

Kinija pastebėjo, kai šiuo 
metu JAV gina savo pres
tižą, sovietai deda visas pa
stangas užgrobti Europą, 
Aziją ir Afriką ir pilnu tem
pu ginkluojasi.

Pora kalbėtojų iškėlė 
tarptautinio teroro klausi
mą. Barbados salos atsto
vas siūlė terorizmą skirti į 
grynai kriminalinio pobū
džio ir laisvės siekimo. Či
lės atstovas sakė, kad rū
pestį kelia terorizmas, kuris 
remiasi politiniu ir ideolo
giniu tikslu siekdamas nu
versti demokratinę tvarką 
pasaulyje. Jis pabrėžė, kad 
ne badas ir ne neteisingu
mas iššaukia terorizmą, bet 
planuotas užsienio pinigais 
ir ginklais rėmimas.

Įdomu tai, kad didžiosios 
Vakarų valstybės pasyviai’ 
laikėsi dėl žmobaus teisių. 
Sovietai su savo satelitais 
stengėsi pabrėžti, kad žmo
gaus teisės yra labai svarbi 
doktrina ir puolė tuos, ku
rie pasisakė prieš detantę 
ir žmogaus teisių vardu ata
kuoja sovietus.

šia tema daugiausiai kal
bėjo mažosios tautos, pa- 
brėždamos kad tarp idealis
tinių pasisakymų ir tikro
vės yra dideli- skirtumai, to
dėl reikalavo, kad JT griež
tai pasisakytų tuo klausi
mu, o ne ramiai žiūrėtų į 
tai, kai tų teisių laikomasi 
vienoj pasaulio dalyje, o 
laužomos kitur. Vakarų Eu
ropos žmogaus teisių proto
kole įrašytas leisti JT spe
cialiai tyrinėjimo komisijai 
atvykti ir patikrinti vieto
je žmogaus teisių laužymo 
skundus. Belgija ir Airija 
kvietė taikyti tai ne tik Va
karų Europai, bet ir kitoms 
tautoms. Įdomu, kad Aus
trija tvirtino, kad žmogaus 
teisių laužymas vyksta tik 
Vid. Rytuose, Kipre ir Pietų 
Afrikoje, gal dėl to, kad ji* 
randasi viduryje tarp vaka
rų ir sovietų ir nori su vi
sais kaimynais sugyventi.

Kitų kalbėtojų buvo pa
brėžta, kad žmogaus teisės 
yra pagrindas tarptautinei 
bendruomenei ir tautų ne
priklausomybei, o nepri- 

! klausomybė turi ne tik poli
tinį aspektą, bet ir ekono
minį ir socialinį.
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APIE EUROKOMUNIi
Pasitenkinimo jausmą dėl 

pagrobto lėktuvo įgulos ir 
keleivių išvadavimo netru
kus sudrumstė žinia apie nu
žudyto pramonininko Hanns 
Martin Schleyer lavono su
radimą Prancūzijoj. Schmid- 
to vyriausybė, kurios presti
žas po lėktuvo išvadavimo 
gerokai pakilo, paskelbė te
roristams ‘karą’, prašydama 
visuomenės padėti suimti 16 
žinomų, bet šiuo tarpu dar 
laisvų, teroristų - jų tarpe 9 
moteris. Tai tik liudija, kaip 
sunku moderniai liberaHnei 
valstybei susitvarkyti su 
grupele pasiryžėlių. Nege
rai federalinę vokiečių res
publiką atestuoja ir faktas, 
kad po lėktuvo išvadavimo 
Štutgarto kalėjime nusižudė 
trys žinomi teroristai: An- 
dreas Baader, Carl Raspe ir 
Gudrun Ensslin, o ketvirta - 
Irmagard Moeller - bandyda
ma nusidurt tik susižeidė. 
Kaip jie, sėdėdami kalėjime, 
galėjo susitarti nusižudyti, o 
svarbiausia pirmieji du net 
nusišauti su revolveriais? Iš 
pirmo žvilgsnio tokia galimy
bė taip atrodo neįtikėtina, 
kad tuojau turėjo pasklisti 
gandai, kad teroristai ištikro 
buvo valdžios pavedimu nu
šauti. Juo labiau, kad Baa
der nusišovė pridėjęs revol
verį prie savo ... sprando!

Simpatizuotojai Italijoje 
ir Prancūzijoje ta proga su
ruošė demonstracijas, kurių 
metu padaryta nuostolių vo
kiečių nuosavybei. Pačioje 
Vokietijoje teroristų simpa- 
tikai gatvėse nedrįso pasiro
dyti.

***

Kaip jau buvome pranešę 
šioje vietoje, vadinamasis 
EUROKOMUNIZMAS neat
nešė jokių vaisių. Prancūzų 
kompartija nepanorėjo susi
tarti su socialistais dėl ben
dros koalicijos programos, 
Italijos komparijos vadas 
Enrico Berlinger pareiškė, 
kad negalima atsisakyti nuo 
marksistinės-leninistinės ide
ologijos, ir net Ispanijos 
kompartijos vadas Carrillo, 
daugiausiai iš visos Europos 
komunistų kritikavęs Mask
vą, priėmė Kremliaus kvieti 
mą atsilankyti Sovietų Są
jungoje spalio revoliucijos 
sukakties proga.

Apie tai rašydamas The 
Wall Street Journale Geor- 
getown universiteto Strate
ginių Studijų Centro pirmi
ninkas Walter Laąueur išve- 
d žioja:

‘Besidžiaugią EUROKO
MUNIZMU iš teisingų prie
laidų padarė per toli einan
čias išvadas. Tiesa, kad kom
partijų narių nauja generaci
ja nenori būti diktuojama 
Maskvos. Vakarų Europos 
komunistams nėra paslaptis, 
kad ne viskas yra tobula So
vietų Sąjungoje, ir jie norė
tų išvengti didžiųjų klaidų, 
padarytų jų bendraminčių 
Sovietijoje. Taip pat teisin
ga, kad komunistų partija 

kad komunistai nėra ‘partija 
kaip kitos’, kaip komunistai 
aiškino. Jie nori dominuoti, 
o jei negali dominuoti- 
siekia suskaldyti savo talki
ninkus. ***

MA PASIBAIGUS
nustojo būti revoliucine tra
dicine, gatvėje kovojančių, 
prasme. Taip pat tiesa, kad 
tarptautiniai sąjūdžiai, plės- 
damiesi, yra linkę į skilimus, 
dažnai su labai karčiais re
zultatais.

Viskas tai teisinga, bet 
kas iš to? Sovietų Sąjungą 
EUROKOMUNIZMAS erzi
na, tačiau nesudaro jai mirti
no pavojaus. Rytų Europos 
užsikrėtimo juo pavojus yra 
nedidelis, nes Rytų Europą 
Maskva valdo ne doktrina, 
bet kariniais ir organizaci
niais ryšiais. Be to, pasikei
timai įvykę Vakarų Europos 
partijose, nėra nei toli einą, 
nei nepakeičiami.

Vakarų Europos komunis
tai sumodernėjo, bet nevirto 
domokratais. Vadovybė yra 
skiriama, bet nerenkama. 
Nariai gauna įsakymus ir 
juos pildo. Partija, kuri sa
vo struktūra nėra demokra
tinė, nesilaikys ir demokra
tinių taisyklių. Todėl ir į jos 
pareiškimus dėl laisvės ir 
žmonių teisių reikia žiūrėti 
skeptiškai.

***

Pagaliau yra dar vienas 
bandymas tikro eurokomu
nizmo veido pažinimui. Bu
vęs Komunistų Internaciona
lo sekretorius Dimitrovas 
yra pasakęs, kad kas yra ko
munistas ar ne, galima spręs
ti iš jo ištikimybės Maskvai. 
Jis, aišku, buvo teisus: tol 
kol eurokomunistai tiki, kad 
Sovietų Sąjunga, nepaisant 
visų jos netobulumų, yra 
aukštesnė socialinė ir politi
nė organizacija už kitas po
litines formas, jie, euroko
munistai, nėra nei nepriklau
somi, nei tikri atskalūnai.

‘Truputį heretiški ir trupu
tį maištingi’ - pavadino juos 
vienas stebėtojas Europoje, 
bet, nepaisant to, jie liko vie 
nos ir tos pačios šeimos na
riai. Gal jie nori kiek atsipa
laiduoti ir kiek sumažinti tė
vo autoritetą, tačiau bėdos 
atveju jie vėl susijungs. Eu
rokomunizme gal ir yra tik
ros herezijos sėklų, bet ne vi 
sos sėklos išdygsta ir ne vi
sos herezijos veda prie schiz- 

• mos.
Tų pagrindinių faktų nega

lima užmiršti. Eurokomuniz
mo nesupa jokia misterija. 
Jei kas stebėtina, tai tik en
tuziazmas, su kuriuo kai ku
rie sluoksniai jį sutiko Vaka
ruose. Teisingai neseniai ra
šė ne komunistinės prancū
zų profesinių sąjungų unijos 
generalinis sekretorius An
dre Bergeron, jog reikia bū
ti aklu ir kurčiu, kad manyti, 
jog komunistai pasikeitė ...

... Vakarų Europos komu
nistai gali kurią nors dieną 
pasikeisti, tačiau tai dar ne
atsitiko. Tikras pasikeiti
mas užbaigtų kairės suskili
mą, nes nebūtų nei vietos, 
nei reikalo dviem partijom, 
tikinčiom į tą pačią social-de 
mokratiją. Prancūzų socia
listai dabar dar kartą patyrė

Jei patikėti Newsweek, 
prezidentas Carteris, pra
džioje savo valdymo siekęs 
tikros lygybės su sovietais 
strateginiuose ginkluose, da 
bar grįžo prie provizorinio 
1976 m. sausio mėn. Brežne- 
vo-Kissingerio susitarimo, 
kuriuo abiem kraštam lei
džiama turėti maždaug po 
2,160 strateginių raketų ar 
lėktuvų.

Kaip žinia, tada dar negali
ma buvo susitarti dėl ameri
kiečių ‘skraidančių bombų’, 
kurias sovietai reikalavo 
įskaityti į tą bendrą skaičių 
kaip atskirą ginklą, ir sovie
tų naujo bombonešio ‘Back- 
fire’, kurį sovietai nenorėjo 
laikyti strateginiu ginklu. 
Dabar tas sovietų reikalavi
mas priimtas, sovietams pa
sižadėjus tuos bombonešius 
laikyti taip toli nuo JAV te
ritorijos, kad jie negalėtų 
jos pasiekti ir grįžti atgal ne- 
dapildę kuro. Už tat ameri
kiečiams leidžiama turėti pa
pildomai apie 100 skraidan
čių bombų, kurios galėtų bū
ti paleistos iš bombonešių ir 
pasiekti taikinius už 1,550 
mylių. Sovietams leidžiama 
turėti 308 sunkiąsias rake
tas su keliais užtaisais 
(MIRV). Amerikiečiai tokių 
didelių raketų neturi.

Bendrą žemėje laikomų 
strateginių raketų skaičių 
Carteris siūlė apriboti 550, o 
sovietai 1,320. Dabar nori
ma tą skaičių sumažinti iki 
800 ar 850. Be to būsią su
tarta uždrausti trim metams 
naujų raketų bandymus. 
Ekspertai mano, kad JAV 
gali ramiai žiūrėti į sovietų 
raketų aritmetinę persvarą, 
kol jos nebus patobulinti. O 
tam reikalingi bandymai, to
dėl jų apribojimas yra pats 
svarbiausias dalykas. Di
džiausias pavojus JAV slypi 
tame, kad naujas SALT su
sitarimas, kurio formalaus 
pasirašymo laukiam ateinan
čių metų sausio mėn., gali su 
kelti per toli einančių vilčių, 
lygiai kaip kalbos apie Euro
komunizmą.

TERORAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

su prievarta nelaiko. Tas 
pats ir su vokiečių teroris
tais. Socialiniai tur būt ne
rasi daugiau pažengusio 
krašto kaip Vakarų Vokie
tija. Kokia alternatyvą te
roristai turi galvoje — Ry
tų Vokietijos komunistini 
režimą? Nepaisant to, tero
ristai Vakarų Vokietijoje 
negalėtų veikti, jei jiems 
niekas nejaustų simpati
jos?

Vokietijoje šiuo metu dėl 
to vyksta smarkios diskusi
jos. Visados atsiranda žmo
nių, kurie kiekvieną nusi
kaltimą ar šiaip nesilaiky
mą su nusistovėjusia tvar
ka teisina aplinkybėmis. Jei 
yra teroristų, kas nors yra 
netvarkoje. Kitiems atrodo, 
kad tokios minties prileidė- 

jai jau yra teroristų talki
ninkai. DER SPIEGEL šį 
mėnesį apie tai turi visą 
straipsnių seriją, pavadintą 
DIE SYMPATHISANTEN. 
Iš jos atrodo, kad ten į tal
kininkų skaičių pateko ir 
tie, kurie kalbėjo apie 
Baader - Meinhof teroristų 
’gruppe”, o nevartojo blo
gesnį ’bande’ terminą. 
”Simpatizantai” atsikerta, 
kad režimo sugriežtinimas 
ir buvo svarbiausias tero
ristų tikslas, nes tik tuo at
veju galima būtų sulaukti 
masių pagalbos valdžią ver
čiant ...

žiūrint iš ’law and order’ 
gerbėjų pusės, iš Bonnos 
vyriau sybės paskutinės 
praktikos kovoje su tero
rizmu galima pasidaryti se
kančias išvadas:

1. Nusileidimas teroristų 
reikalavimams paskatina 
tik naujus teroro veiksmus, 
žinia, valdžia pasidaro at- 
sakominga už keleivių ir 
įgulos gyvybes. Jei jie žūtų, 
valdanti partija tikrai pra
laimėtų sekančius rinkimus, 
tačiau kartu ilgesniam lai
kui nieko nebūtų girdėti 
apie naujus lėktuvų grobi
mus.

2. Teroristai siekia savo 
žygių išgarsinimo. Jiems 
būtinai reikalinga laisva, 
sensacijų ieškanti spauda. 
Vokiečių spauda paskutinių 
įvykių metu pasirodė draus
minga ir jokių žinių, kurie 
kaip nors galėtų padėti te
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roristams, neskelbė. Ypa
tingai spauda labai mažai 
rašė apie pagrobtą pramo
ninką Hans-Martin Schle
yer. Gal už tat palyginti la
bai mažai atentatų pasitai
ko Sovietų Sąjungoje. Kam 
rizikuoti savo gyvybe, jei 
apie tai niekas nežinos?

ATTENTION
TOOL & DIE MAKERS 

JIG & FIXTURE 
BUILDERS

TOOL DESIGNERS 
Preferrably with aircraft experience. 
High rate-heavy overtime. Per Diem 

Call 316-832-0115
KIRK-MAYER INC.

1900 N. AMIDON 
WICHITA, KANSAS 67203 

(41-44)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Small modern hospital in Southern 
Illinois has immediate openings for 
NURSE ANESTHETIST 

HEMO DIALYSIS 
SUPERVISOR 

REGISTERED NURSES 
for 3-11 & 11-7 

in O. B. & I. C. U.
Good starting salary differenlial for 
evening & night shift. Liberal per- 
sonnel policies & (ringe benefits. 

Apply call or write to: 
VIRGINIA McALEXANDER 

JEFFERSON MEMORIAL
HOSPITAL

909 SHAWNEE 
MT. VERNON. 1LL. 62864 

618-242-3400
(35-41)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS 

Experienced in plastic mold building. 
Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Steady employment 
for qualified men. Ali benefits paid.

Apply cal or send resume to: 
UNIVERSAL MOLD 
2904 Industrial Row 

Troy, Mich. 48084 
313-645-9480

(38-44)
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Išdidžioji Estija
Žiauriose okupacijos sąly

gose tauta gali išlikti kieta ir 
išdidi. Tas išdidumas ir ne- 
palaužiamumas yra tam tik
ras tautinio išlikimo laidas. 
Taip laikosi estai. Apie juos 
rašo plačioji pasaulio spauda 
Šio straipsnio pagrindan ima 
me pasaulinės žinių agentū
ros (UPI) komunikatą. Jis 
juo labiau aktualus, kada pri
artėja lapkričio dienos. Žvar 
biomis 1918 metų lapkričio 
dienomis, prieš 59 metus, ko 
vos dėl nepriklausomybės 
buvo kaip ir beviltiškos, vie
nok estai laimėjo ir atkovojo 
savo šaliai suverenumo sta
tusą, ir porą dekadų kūrė sa
vo kultūrą ir gerbūvį laisvi 
ir nepriklausomi.

Dabar Estija atakuojama 
kultūrinio ir tautinio genoci
do bangų. Okupantas sten
giasi vežti į Estiją savo kolo
nistų būrius. Dabar jau 20% 
Estijos gyventojų nėra estai. 
Tai atvežti žmonės iš plačio
sios SSSR. Jie gauna privi
legijų: jų vaikams steigia
mos mokyklos, leidžiama 
spauda rusų kalba, gatvių pa 
vadinimai dviem kalbom, ge
resni darbai kolonistams. 
Netgi propagandiniai plaka
tai, rusų kalba parašytieji, 
įžūliai rusina gotikinio sti
liaus Estijos miestus.

- Nežaisk su anų, - sako es
tukas savo draugui, - jis ru
sas!

Trisdešimt penkerius me
tus okupantas kala savo pro
pagandos būgnais: Estija 
yra sovietų respublika! Ta
čiau kiekvienas rusas, gavęs 
progų keliauti į Estiją, nuo
širdžiai sakosi keliaująs į už
sienį. Toks yra netgi išvirši
nis Estijos skirtumas nuo 
Rusijos miestų ir gyvenimo 
būdo. Estai sukūrė ir vis 
dar išlaikė europietinio gy
venimo stilių. Apranga, pre
kyba, restoranai, teatrai, 
miestų povaizdis.- viskas tai 
ir po okupacijos letena išliko 
iš laisvės metų nesuteršta ir 
sovietiniam pilkumui nepasi
duota.

Žmonių apranga sužavi so 
vietinius turistus savo euro
pietiška elegancija.

Talinas gausiai lankomas 
suomių turistų, todėl estų 
sostinė išlieka europietiško 
miesto lygyje. Suomiai gau
na vienadienes vizas ir sma
giai nugeria Talino restora
nuose, o kartu jie importuo
ja į Estija, kurią sovietai no
ri paversti savo provincija, 
šviežią skandinavišką nuotai 
ką. Tai atšviečia Talino gy

venimo būde. Tai stipri at
svara sovietizacijai ir ją se
kančiam rusinimui.

Rusiškai kalbąs turistas 
nesukelia dėmesio estų tar
pe, į jo klausimus neatsako
ma. Jeigu turistas kalba ku
ria europiečių kalba, jis mie
las tada svečias.

- Mes mėgstame suomių 
televizijos programas, - sako 
estai.

Jie turi privilegiją gyven
ti laisvos Skandinavijos pa
šonėje. Patobulinta antena 
kainuoja 25 rublius - ir Hel
sinkio, ir Švedijos televizi
nės programos įžengia į esto 
namus. Per tas programas 
netgi amerikietiški ‘Kojak’, 
‘Barreta’, ‘Peyton Place’ - 
visai familiariški estui žiū
rovui.

20% estų turi nuosavus 
automobilius. Tais automo
biliais juos aprūpina užsie
nio giminės. Už kietą valiu
tą nereikia laukti užsakyto 
automobilio ilgą laiką. ‘Vol
gos’ ir ‘Žiguliai’ pristatomi 
skubomis. Keliai Estijoje 
motorizuotam transportui 
puikūs. Todėl turistą stebi
na ‘europietiška’ automobi
lių gausa.

Sovietiniai turistai vadina 
Estiją ‘užsieniu’ - ir tas pava
dinimas gerai apibūdina so
vietiško gyvenimo pilkumą 
ir vis dar Įdėtas estų pastan
gas laikytis europietiško gy
venimo stiliaus.

PARAMA DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. D. Ratkelis,

Mission Viejo, Ca........ 10.00
Sv. Jurgio parapija

Clevelande, Ohio.........25.00
Bostono Lietuvių Klubas 7.00 
E. Rašytinis, Detroit, Mich. 7.00 
P. Karalius,

S. Newbury, Ohio .... 7.00 
J. Kiaušas, Harrison, N. J. 1.00 
A. Indreika, Chicago .... 2.00
N. Gintalas, Baltimore .. 3.00 
J. Gužauskas,

Baltimore, Md..................2.00
J. Kašuba, Painesville, O. 5.00 
J. Šalčiūnas,

Palos Hts, III.................. 7.00
Dr. V. Dambrava,

EI Salvado.................... 7.00
Rev. V. Kriščiūnevičius,

Southfield, Mich.............. 2.00
J. Balčiūnas, Toronto .. 7.00
A. Šležas, Dorchestęr, Ma. 5.00
J. Adomaitis, La Šalie, Q. 7.00
X. Y, Cleveland ..............25.00
A. Dziakonas, Rochestei' 2.00
A. Stephens, Chicago .... 5.00
P. Buksnis, Dearborn, Mi. 2.00
A. Cieminis, Rochester .. 2.00

DIRVA

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba suvažiavimo metu 1977 m. spalio 8 d. Chicagoje. Sėdi 
iš kairės: dr. J. Valaitis, dr. K. Šidlauskas, P. Dargis, dr. K. Bobelis, inž. Eug. Bartkus (buvęs 
Altos pirm.), kun. A. Stašys, T. Blinstrubas; stovi iš kairės: J. Pakalka, inž. J. Talandis, Eug. 
Smilgys, T. Kuzienė, O. Baršketytė, E. Vilimaitė, J. Skorubskas, I. Blinstrubienė, dr. J. Genys, 
kun. J. Prunskis, A. Pakalniškis. V. Noreikos nuotr.

Dr. I. Basanavičiaus minėjimas Baltimnrėje
Baltimore j e kultūrinės 

popietės dar neįprastas da
lykas, dar lyg ir naujovė. 
Kovo 27 d, pirmutinį tos 
rūšies pobūvį surengė liet. 
Tautinio Knygyno valdyba, 
pasikvietusi du vietinius 
paskaitininkus. Aptarta E. 
Juciutės atsiminimų knyga 
’Pėdos mirties zonoje” ir ki
ta tema — apie moterų, ka
linamų bolševikų kacetuose, 
būklę, kaip ji aprašyta Sol
ženicyno ”Gulage”.

Rugsėjo 18-tos popietė, 
suruošta Taut. S-gos sky
riaus, buvo skirta didžiajam 
aušrininkui dr. J. Basana
vičiui, sukakus 50 metų nuo 
jo mirties, paminėti. Rengė
jai rūpinosi, kad svečias pa
skaitininkas, važiuodamas 
iš Philadelphijos, kur ne
nuklystų ir laiku atvyktų. 
Tačiau rūpestis buvo veltui, 
nes dr. V. Maciūnas1 atva
žiavo visai iš kitos pusės — 
iš Washingtono, kur pirma 
buvo užsukęs pasisvečiuoti. 
O- Baltimorės link turėjo 
kelionės vadovę E. Damb- 
riūnienę. Ji Baltimorėje 
jaučiasi, kaip namie. Įtemp
tas laukimas pagaliau at
slūgo, kai prieš pat paskai
tos laiką, 2 vai. p. p., Lietu
vių Svetainėje pasirodė dr. 
V. Maciūnas, savo žmonos 
ir E. Dambriūnienės lydi
mas.

Kadangi savo paskaitoje 
jis neketino plačiau liesti

V. Bačanskas, Baltimore 7.00
D. Surantas, Rockford, III. 2.00 
P. Ž Haitis,

Grand Rapids, ............. 1.00
J. Juozaitis, Juno Beach 1.00
E. Drukteinis, Dayton, O. 7.00
I. Muliolis, Cleveland .... 2.00 
S. Relinga, Detroit, Mi. .. 7.00 
Vytauto Didž. šaulių

rinktinė Chicagoje .... 25.00
K. Račkauskas,

Richmond Hill, N. Y. .. 7.00
J. Kriščiūnas, Detroit .... 7.00
K. Bartašius, Chicago .. 2.00 
A. Rūkštelė,

St. Petersburg, Fla........12.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

dr. J. Basanavičiaus biogra
fijos, tai pirmutine progra
mos dalyve buvo J. Raste
nienė. Ji už savo vyrą, poetą 
Nadą, šio regėjimui susilp
nėjus, paskaitė jo šiai pro
gai parašytą ilgoką eilėraš
tį, tarsi eiliuotą Basanavi
čiaus gyvenimo apybraižą,

. 5<* (e< tto
SKIRPSTAS

Rugsėjis ir spalis, deja, mum vis primena negerą kaimyną. 
Lyg amžina votis pašonėj. Nors rusai ir vokiečiai atrodo nė 
kiek negeresni, bet nors ne tokie veidmainiai. Tiesiai kovoj 
grumtis lengviau ir padoriau, negu kai tau į akis broliu per
šasi, o pasalom kalaviju duria... Hitleris atvirai šaukė Drang 
nach Osten, siekdamas daugiau erdvės. Rusija irgi nesislėpė, 
kad Baltija jų imperijai reikalinga, o komunistai prie to prideda 
dar maždaug "lenkišką motyvą”, esą jie kitom tautom neša kul
tūrą ir laisvę, visos bus laimingos po jų broliška letena bendroj 
tėvynėj... Panašų ”rojų” mum siūlė lenkai per 600 metų, nuo 
pat pirmo katekizmo.

Todėl būtina gerai pažinti pietinį kaimyną ir — faktų ne
pamiršti. Politikai numato, jog iš tos pusės bus didžiausias pa
vojus, kai reikės vėl laisvas valstybes atsikurti.

• Visų pirma mum privalu išlaikyti, kaip ligi šiol, blaivų 
šaltumą — nenuslysti į lenkišką neapykantą, kokią jie vykdo 
ir šiandien pvz. Seinų krašte. Mes ir ateity nesikurstykim kerš
tu, nors tai būtų ir teisinga. Nes pikti jausmai kenksmingi ir 
pačiam nekentėjui: apnuodija iš vidaus, sutrukdo teigiamų po
linkių klestėjimą, užtemdo teisybės nuovoką etc. Ne neapkęsti 
ar keršyti verta, o tik gailėtis savo kaimyno, kad jo sąžinė lig 
šiol neatitoko, nes vis dar mus tebekaltina, vos paminim tik
rovės faktus.

• Mes galim didžiuotis, kad niekad svetimų karalių vainikų 
nevogėm, kaip jie 1430 m. pasielgė (tokia jų padėką Vytautui 
už pagelbėjimą Žalgiry gintis nuo vokiečių). Ir ne mes juos 
apgavom 1569 m. Liublino sutartim, kai jie žadėjo abiem tau
tom tikrą gerovę, o iš tiesų ta sąjunga ir mus nutraukė į pra
pultį, nė narsusis lietuvis Kosciuška nepajėgė išgelbėti.

Mūsų tautos atgijimo metu mes iš lenkų nesityčiojom dėl 
jų tuščios puikybės ir godaus noro apžioti svetimus kraštus ir 
tautas, tik jie mus niekino chamais ir litvimonais...

1918 m. mes netrukdėm kaimynam laisvai atsikurti po sun
kaus karo, mes nesiplėšėm po Europą ginčydami kitiem teisę į 
laisvę, kaip darė lenkai.

1919 m. ne mes apgauliai rašėmės viešą sutartį, antroj ran
koj laikydami durklą nugaron smeigti — sostinę su plačiu 
kraštu pagrobti...

• O kaip mes į visa tai reagavom? Tai išryškėjo 1939 m., 
kai Lenkijai žlungant krikščioniškai priglaudėm jų bėglius, ka
rius ir žymius politikus, kurie neseniai buvo šūkavę: Eikim už
imti Kauną! Gana tos chamų Lietuvos!

Bet už tas malones gavom tuoj dar vieną Kaino smūgį: 1944 
m. Vilniui atsidūrus baisioj fronto ugny, Lenkijos partizanų 
planu buvo įvykdytas genocido žygis — aliai vieną visus lietu
vius išžudyti... Netrukus paskelbė 'savo gėdingą pelną: Vilniuj 
lietuvių nebėra! Vilnius jau mūsų!..

Tokia mūsų kaimynystė. Bet susilaikykim nuo neapykan
tos — telieka tai išdidaus kaimyno privilegija. Tik šventai dė- 
mėkimės faktus, kad nereiktų vėl suklupus verkti, kaip Liublino 
seime, nes lenkų sąžinės tiesos žodžiu nei aimanom nepaveiksi...

Nr. 41 — 3

kur pavaizduota Aušrininko 
biografija ir svarbesnieji tų 
laikų įvykiai nuo mažo Ba
sanavičių Jonuko Ožkaba
liuose ligi daktaro Jono Bul
garijoje ir Lietuvos sostinė
je Vilniuje.

(Nukelta į 4 psl.)
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Publiką su svečiu paskai
tininku supažindino B. Me
delis, trumpai aptardamas 
dr. Maciūno mokslinę veik
lą tėvynėje, Vokietijoje ir 
šiame krašte. Paminėjo, 
kad visa Maciūnų šeima 
esanti 100lietuviška.

Vienoje pulto pusėje ant 
tautinėmis spalvomis audi
niu dengto stovo švietė di
delis dr. Basanavičiaus spal
votas portretas, tai progai 
sk. nario Algim. Grintalio 
nupieštas. Kitoje pusėje ant 
stalų buvo paruošta paro
dėlė: išdėliota pilnas 1887 
metų ”Aušros” rinkinys, 
keli atskiri 1886 m. nume
riai; Basanavičiaus surink
tos tautosakos keli storoki 
tomai, kitokių jo raštii kny
gos ir knygelės; lietuviški 
pašto ženklai ir pinigai su 
jo atvaizdu; padidintos fo
tografijos, kaip jis atrodė, 
„Aušrai” užtekant. Daugu
mas žinojo, kad Basanavi
čius autoritetingai dalyva
vęs visuomeniniuose ir poli
tiniuose tautos atstovų žy
giuose dar prieš nepriklau
somybės atgavimą, kad jis 
redagavo „Aušrą”, buvo 
vienas Vasario 16-sios akto 
pasirašytojų, kad gyveno ir 
mirė Vilniuje. Bet ne vie
nam buvo naujiena, kai pa
rodėlėje pamatė, kad jo ne
mažai nuveikta ir raštijos 
srity. Po dr. Maciūno pa
skaitos tūlam akys tarsi 
plačiau atsivėrė: tik dabar 
aiškiau suvokė, ką kiekvie
nas lietuvis apie Basanavi
čių seniai turėjo žinoti. 
Klausyt o j a m s paaiškėjo 
nepaprasta Basanavičiaus 
reikšmė lietuvių tautos at
gimimui ir tolimesniam jos 
gyvenimui.

Anuomet, jo laikais, nors 
buvę ir daugiau šviesuolių, 
kurio jautę ir supratę tau
tos atgimimo reikalą, bet 
tik vienintelis Basanavičiuj 
tinkamu laiku ir aštriu 
žvilgsniu ateitin sugebėjo 
įskelti tautinės sąmonės ki
birkštį. Pirmojo „Aušros” 
n-rio įžangoje, pasak pa
skaitininko, buvusi paskelb
ta tarsi lietuvių tautos tei
sių deklaracija, kur Basa
navičius tautos vardu vie
šai skelbė saviems ir pa
sauliui, kad lietuvių tauta 
apsisprendusi laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui.

Pacituoti žymesniųjų to 
laiko lietuvių šviesuolių 
spaudoje atoliepiai, kokį di
dį įspūdį jiems padaręs pir
mutinis „Aušros” n-ris. Tas 
skurdus kelių lapelių sąsiu
vinėlis tautiečius lyg trenk- 
te pritrenkęs. Vieni, pasiju
to atvesti ant teisingo tau
tinio kelio, verkę džiaugs
mo ašaromis; kiti kartu su 
V. Kudirka atgailavo dėl sa-

VACLOVO SIDZIKAUSKO
ATSIMINIMŲ TĘSINIAI
BUS SPAUSDINAMI 
KITUOSE NUMERIUOSE

•••
vo lenkomanijos ar kitokių 
nuokrypų į svetimybes. Nuo 
„Aušros” prasidėjęs spar
tus lietuvių sąmonėjimas, 
daugelis atrado savąjį pa
šaukimą apleistuose liet, 
kultūros dirvonuose.

Dr. Basanavičius savo gy
venimu daręs didžiulį po
veikį ir įtaką net trims liet, 
kartoms: priešaušrio ben- 
dralaikius jis pažadinęs iš 
tautinio snaudulio; vėles
niesiems, jau susipratu- 
siems veikėjams jis buvęs 
įkvėpėju ir skatintojų; ir 
pagaliau, būdamas nusenęs 
ir paliegęs, tampa tautos 
laisvės ir kovos už ją sim
boliu. Kad ir tapęs nebe- 
veikliu ir laikęsis nuošaly, 
tačiau pažadintoji Lietuva 
jo neužmiršusi. Jo vardu pa
vadintos mokyklos, Įvairios 
įstaigos, gatvės, parkai, 
kultūriniai sambūriai. Sim
bolinė buvusi ir jo mirtis 
— kaip tik Vasario 16-sios 
dieną.

Paskaitą pradėdamas, dr. 
Maciūnas pasisakė mėgstąs 
ilgai ir daug kalbėti; jei 
klausytojams nusibostų — 
teduoda jam suprasti. Ta
čiau ne vienas sakė mielai 
būtų dar ilgiau klausęsis, 
nes buvę labai įdomu, ypač 
kad paskaitininkas netuš
čiažodžiavęs,, nesiblaškęs į 
pašalius, buvo profesoriškai 
orus, giliau įžvelgiąs dalyką 
ir temą nuodugniai gvilde
nąs. Pati kalbėsena aiški, 
sklandi ir šnekėta pakanka
mai garsiai. Publika buvo 
atidi.

Gaila, kad mažokai atsi
lankė aukštesniųjų mokyk
lų jaunimo — vos vienas 
kitas, šiuo metu, pagyvė
jus kalboms apie vadinamus 
etnikus, mūsų jaunajai 
š v i e suomenei, užklaustai, 
būtų nepatogu nežinoti ar
ba tenkintis tik nuotrupo
mis apie mūsų tautinio at
gimimo didįjį pradininką.

Programą užbaigė sk. 
pirm. VI. Bačanskas, padė
kojęs paskaitininkui dr. 
Maciūnui ir Rasteniams, 
klausytojus kvietė pasivai
šinti ir pasižmonėti. Sky
riaus narės paruošė turtin
gą užkandžių stalą.

Į popietę susirinko beveik 
pilna mažoji Liet. Svetainės 
salė, vadinama Klevo kam
bariu. Rengėjai didžiai dė
kingi klebonui Ant. Dran- 
giniui, minėjimą garsinu-, 
šiam iš sakyklos ir savo sa-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

NAUJA SOVIETŲ SĄJUNGOS KONSTITUCIJA: 
BLIZGUČIŲ IR KUOKŲ SANDĖLIS

1. Svarstymo šurmulys
Kiekvienas didelis valdo

vas Sovietuose privalo skelb
ti savo konstituciją. Tai jau 
nerašyta tradicija. 1918 ir, 
pakartotinai, 1924 metais 
Leninas garsino savąją. 
1936 metais pasirodė „Sta
lino” konstituciją. Nikita 
nesuskubo išleisti savosios, 
bet jau kalbėjo apie ją pilna 
burna. Dabar Kremliaus 
beopozocinis valdovas Brež
nevas parengė naujos SSSR 
konstitucijos projektą, šią 
konstituciją jau dabar vadi
na „Brežnevo konstitucija”. 
Tuo vardu Įstatymas Įeis Į 
SSSR istoriją.

Naujos konstitucijos rek
lamavimo triukšmas pasie
kė dar iki šiol nematytų ri
bų. Tai yra vadinamieji pro
jekto aptarimai, svarstymai 
ir rašymai spaudoje. Jau 
pusę metų „Pravda” turi 
specialų puslapį, skirtą nau
jai konstitucijai nagrinėti. 
Iki šiol 1256 rašiniai buvo 
vien tik „Pravdoje”, o kur 
tūkstančiai kitų sovietinių 
leidinių, su nemažesniu 
Įkarščiu „nagrinėj ančių” 
konstitucijos projektą? To
kiais atvejais bolševikai 
stato nemeluotus rekordus. 
Iki šiol kolūkiuose, fabri
kuose, raštinėse, kolektivi- 
niuose apartamentuose Įvy
ko pusantro milijono susi
rinkimų, o kompartijos pa
daliniuose 450,000 specia
lių sesijų!

Tai vis žmonių suvary
mas girti konstitucijos pro
jektą, sveikinti „partiją ir 
vyriausybę” ir dėkoti už rū
pestį darbo žmonėmis. Susi
rinkimų kalbos kartoja 
spaudinių rašinius, o kores
pondentai plačiausiai apra
šinėja kaip kalbėta susirin
kimuose ...

Tai yra savotiška masinis 
pamišimas ir žiaurus sme- 

vaitinėje žinių iš Baltimo- 
rės skiltyje „Darbininke”.

Spalio 29 d. Svetainės di
džiojoje salėje Taut. S-gos 
skyrius ruošia savo rudeni
nį koncertą. Meninei daliai 
pakviestas Bostono liet, vy
rų dainininkų šešetas, va
dovaujamas kompozitoriaus 
Jul. Gaidelio. S. M. 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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.

genų plovimas. Bet tai yra 
kompartinio veikimo meto
das. Taip ten buvo ir taip 
ten bus.

Kompartinė viršūnė pa
rengė naują Įstatymo pro
jektą, milijonų milijonai 
privalo atgiedoti entuzias
tingas glorijas, po to su
kvies „Vyriausiąją Tary
bą”. Delegatai, kaip juos 
vadina „rubber stamp” sei
mas vienbalsiai pakels ran
kas už naują brežnevinę 
konstituciją.

Pro formą Įneš nežymiau
sių pakeitimų, kad būtų ga
lima kalbėti apie „demokra
tišką” konstitucijos svars
tymą.

K o n s titucijos projekto 
reklamą išplėtė sovieti
niams menams: poetai jau 
rašo odes naujai konstitu
cijai, muzikai rašo tam rei
kalui kantatas, o dailininkai 
piešia plačius paveikslus, 
kaip kolūkio laukuose arba 
fabriko patalpose darbo 
žmnes džiaugsmingai svei
kina „partiją ir vyriausy
bę” už brežnevinės konsti
tucijos projekto pagamini
mą.

Su tokiu pat propagandi
niu įkarščiu sovietinis 
„agitpropas” veikia ir oku
puotame Pabalty, namų sie
nas, net bažnyčių varpines, 
apkabindamas propagandi
niais skelbimais. Baigę savo 
darbą tarnautojai neleidžia
mi namo. Jie turi dar ilgą 
valandą dalyvauti „mitin
ge” ir, kada nurodo, ploti 
politrukui, giriančiam „par
tijos ir vyriausybės” kon
stituciją.

Konstituciją norėjo sude
rinti su XXV kompartijos

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

RIMAS DAIGŪNAS

kongresu. Nesuskubo. No
rėjo suderinti su 50 metų 
sovietinės valdžios jubilie
jum. Nesuskubo. Bet dabar 
propagandinis garvežys ant 
bėgių. Viskas suderinta su 
60 metų sovietinės valdžios 
Įkūrimo jubiliejumi.

Rašė, durstė, taisė, pildė, 
braukė, kirpo, prisiuvo, 
atėmė, pridėjo — ir gavo 
tekstą lygiai tris kart ilges
nį už 1936 metų Stalino 
konstituciją!

Ant popieriaus projekte 
visi spiečiai vis naujų lais
vių, naujų gerbūvio garan
tijų ir laimėjimų. Išvirši
niai žiūrint, kompartijos so
vietuose kaip ir nėra! šalį 
valdo darbo žmonių tary
bos ! Iš viso žodis „komunis
tų partija” konstitucijoje 
paminėtas tiktai... keturis 
kart! Tačiau grasiai ir Įti
kinančiai neretai kalba užei
na apie „Valstybės galios 
organus”. O kas tie „orga
nai’’, žmonėms be aiškinimų 
aišku.

Naujos konstitucijos tek
stą margina „darbo žmonių 
teisės’’. Užsienio spauda dė- 
jo tos konstitucijos verti
mus. Buvo plačių projekto 
aptarimų. Vienas pokštinin
kas prasitarė: „čia nebūti
na būti konstitucinės teisės 
žinovu, bet pageidaujama 
būti kalėjimų statuto žino
vu. Kiekviena teisė čia yra 
pareiga ir atsakomybė, per
spektyvoje rodanti kalėjimo 
duris ...”

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS
TIES KETURIAIS LIETUVIU LITERATŪROS ISTORIKAS' Dar apie rašytoją

TOMAIS JURGIS GLIAUDĄ ALGĮ BUDRĮ
Rašytojas Pranas Naujo

kaitis baigė atkaklų ketve- 
rių metų darbą. Jis paliko is
torijai keturis ‘Lietuvių lite
ratūros istorijos’ tomus. Iš
tvermingas darbas, sunkūs 
tomai, platus turinys, mūsų 
literatūros žinojimo erudici
niai kalnai. Be jokių rezervų 
šį Prano Naujokaičio nuovei-

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Mūsų kalba taip turtinga, 
taip patogi smulkiausiem 
sąvokų atspalviam išreikš
ti, kad tikrai sunku kitom 
kalbom prie mūsiškės pri
lygti. Tik vargas, kad pa
tys esam neakyli tom iš
raiškos plonybėm ir darom 
sau nuostolį. Neišnaudojant 
visų savos kalbos išteklių 
mūsų protas siaurėja, min
tijimas tampa skurdesnis.

Dar yra ir antras apsilei
dimo atvejis. Dėl mąstymo 
grubumo, dėl kalbinio ne
jautrumo imame kai kurių 
žodžių reikšmes mišriai pai
nioti, sujaukti pervien, il
gainiui visai tikrąsias reikš
mes užmiršdami. Tuomet 
turima žodžių gausa tampa 
tik sunkenybe. Išeivijoj šis 
reiškinys gana akivaizdus.

Kai sąvokom jautrumas 
silpnėja, pradedama verstis 
vis su mažiau žodžių, tai ki
ti žodžiai pinasi tik kaip ne
reikalingi sinonimai, t. y. 
vienareikšmiai su kitais. 
Vieni vartojam vienus sino
nimus, kiti kitus, darosi 
sunku susikalbėti.

Iš tiesų tų sinonimų iš 
viso nebūta: kiekvienas žo
dis gimė su atskira savo 
reikšme! Tik dėl vartotojų 
neatidumo tos reikšmės iš
dilo, susiliejo su kitom. Pvz. 
dailus ir gražus — atrodo 
vienareikšmiai, ar ne? Bet 
jų skirtumą itin liudija iš 
jų išvestiniai žodžiai. Iš dai
lus turim — dailė, dailinin
kas, dailidė, dailyraštis. O 
iš gražus — visai kiti vedi
niai: grožis, gražeiva, graž- 
bylys, gražmena, gražuolė 
etc. Pagalvokim, kodėl ne
tiktų tarti: daileiva, graži- 
ninkas ? ..

Štai dar pora dvynių — 
drauge ir kartu. Bet šie 
prieveiksmiai patys rodo 
skirtumą. Pvz. posakis: 
Vardines šventėm kartu, 
net tą pat valandą, tik ne 
drauge — mes čia, o jie na
muose. Taigi1, drauge rodo 
vietos aplinkybę, o kartu — 
laiko nusakymą. Atrodo, 
drauge yra vertesnis, nes 
sykiu pasako ir vietą; o 
kartu turi dar vieną reikš
mę — kartumą, kartėlį, tad 
mažiau tikslus.

kį vadinam žygdarbiu. Juk 
daug buvo projektų tai te
mai skirtų, dar daugiau bu
vo šnekučių planuotojų, idea
lios veikalo pilnybės projek
tuotojų - o numatytam dar
bui nudirbti tuščiaviduriai 
plepiai netinka, vienas iš
tvermingas darbininkas ir il
gai puoselėtas projektas ta
po kūnu.

Tarp kietų keturių tomų 
viršelių sutilpo visos žinios 
apie lietuvių literatūros isto
riją. Literatūros metrašti
ninkas ištvėrė. Jis susiste- 
matino platybes, bendrame 
fone atrado avanscenas, ge
ro istoriko įžvalgumu orien
tavosi praeities labirintuose 
ir pro atskirus, dažnai galin
gus medžius visad matė miš
ką.

Plačiam literatūros met
raščiui jis suteikė logiško pa- 
reinamumo formą, priimti
nas, neretai ir naujoviškas 
padalas, pažinimui talkinan
čią struktūrą.

Tarp masyvių išeivijos są
lygose sukurtų mokslinės in- 

i formacijos laimėjimų Prano 
į Naujokaičio ‘Lietuvių litera- 
l tūros istorija’ iškilo kaip stip- 
! rus lietuvybės bastionas. 
į Tai ir gilus šulinys žinojimo 
; troškuliui patenkinti. 
Į Manding dar taip neseniai 
; kaip tik Dirvoj tilpo mano pa- 
I sikalbėjimas su Pranu Nau- 
j jokaičiu pirmojo tomo paren- 
į gimo dingstimi. Vėliau sekė 
į pokalbis antram tomui pasi- 
’ rodžius. Nūn gi celebruoja- 
; me baigmę ir patenkintai at- 
• sidusę tariame ‘Finis coro- 
į nat opus’ (Darbo pabaiga vai- 
į nikuoja darbą).
į Erudicija ir siekiui atsida- 

> vęs darbas yra šio didingo 
i laimėjimp premisos. Prano 
i Naujokaičio parašytoji ‘Lie- 
j tuvių literatūros istorija’ 
į yra itin nusisekęs šio žanro 
■; veikalas. Gyvas dėstymas, 
| tolimas nuo tradicinės taria- 
I mai akademinės sausros, no- 
! vatoriškas literatūrinių epo- 

' chų padalinimas suteikė vi- 
| sumai dramatišką scenos vei- 
: kalo dinamiką, pabrėžtas is- 
| torinio vyksmo tęstinumas.

Kaip tolimas tas Prano 
Naujokaičio veikalas nuo 
sektantiškai aitraus lietuvių 
literatūros istorijos pristaty
mo sovietinės dialektikos rė
muose. Juk ta paralelė neiš
jungiamai kyla minty. Juk 
dabar tėvynėje, švelniai ta
rus, keista padėtis. Be socia
listinio realizmo formulių 
ten nė žingsnio. Aiman, po
litinis sektantizmas netalki
no mokslui. Lietuvių kultū
ros vertybės pristatomos su
pančiotos su istorine tiesa, 
su istoriniu autentiškumu ne 
suderinamais režimo pan
čiais.

Todėl mūsų džiaugsmas 
juo gilesnis, kad gerą darbą 
realizuodama išeivija patei
sina savo egzodo prasmę.

Kiekvienas istorijos tyri

nėtojas, metraštininkas, kro
nikininkas, yra tas asmuo, 
kuris ant savo pečių atneša į 
dabartį praeities autentišku
mą. Vargas tokiam, kuris 
praeitį atneša falsifikuotą. Is
torinės panoramos apmatuo
se Pranas Naujokaitis pasta
tė aptariamus asmenis savo 
vietose, jų veikimo ir siekių 
pasaulyje, neseikėdamas jų 
siekių ir veiklos motyvų šios 
dienos doktrinacija. Tai lais
vojo mokslo privilegija ir ne
kintamoji dorybė.

Būtų skaudu, jeigu šis vei
kalas netaps iš karto pirmos 
būtinybės objektu lituanisti
nio švietimo baruose. Kons
pektinių ad hoc pastabų miš
rainė gali būti atmesta, nely
ginant vargo mokyklos relik
vija. Dabar jau tikrai visos 
lietuvių literatūros temos 
slinkte slenka į smalsią stu
dento ranką. Skaityk, pa
žink visumą detalizacijose, 
pažink detalę visumoje. Vi
sa beletristikos, poezijos, 
dramaturgijos stichija siste
matizuota, koordinuota, leng 
vai suvokiama istorinio pa- 
reinamumo procese. Todėl 
galima šį veikalą vadinti lie
tuvių literatūros enciklope
dija, kurios talpos koordina
tės yra epochos ir jų sąsaja. 
Milžiniška bibliografinė me
džiaga, kurios kalnus auto
rius pateikia išnašose, prap
lečia pažinimą iki maksimu
mo. Juo labiau, kad autorius 
- visapusiško pažinimo dėlei - 
nurodo ir tarybinius kritikus. 
Tai laisvo mokslo privilegija. 
Tuo tarpu ‘tarybinė’ lietuvių 
literatūros istorija, dargi ap
robuota akademijos ženklu, 
net lietuvių išeivijos rašyto
jų vardus pasibaidė minėti. 
‘Tarybinė’ literatūrinė isto
riografija naiviai stengiasi 
pagal režimo diktatą slėpti 
nepaslepiamą, tylėti apie fak-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
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Juokas Gribauskas, vedėjas

Nesenai nuskambėjo per 
Amerikos spaudą, daugelį 
televizijos kanalų Algio 
Budrio, kaip vieno iškiliųjų 
rašytojų vardas, apie kurį 
Dirvoje skaitytojų dėmesį 
jau atkreipė jaunosios kar
tos atstovė Milda Speraus- 
kienė. šį kartą plačiau susi
pažinkime su pačiu rašyto
ju, kuris dar būdamas gana 
jaunas, gimęs 1931 m., Koe- 
nigsberge, Rytų Prūsijoj, 
kur jo tėvelis Jonas Budrys 
buvo Lietuvos Generaliniu 
Konsulu nuo 1928-1936 me
tų, kada toms pačioms pa
reigoms buvo paskirtas 
New Yorke. čia Algis augo 
ir brendo. 1951 m. baigė 
Columbia University New 
Yorke ir atsidavė kūrybai.

Iki šiol yra parašęs ir iš
leidęs septynius romanus: 
”False Night”, 1953, ”Man 
of Earth” 1955, ”Who?” 
1958, ”Falling Torch” 1960, 
”Some wil not Die” 1961, 
”The Amsirs and the Iron 
Tliorn” 1966 ir ”Michael- 
mas” 1977. Tai vis moksli
niai fantastiniai romanai iš
leisti įvairiose leidyklose.

tą, kurio ten domimasi, apie 
išeivijos literatūrą. O juk 
tos naivios tylos sąmokslinin 
kai turėtų gi žinoti, kad drau
džiamas vaisius gardesnis...

Prano Naujokaičio ketvir
tojo tomo pusė paskirta ta
rybinio diktato sąlygose ra
šantiems literatams!

Kai kur jau vyko visuome
nės supažindinimas su šiuo 
svariu keturtomiu. Tokie 
džiugūs vakarai turėtų būti 
kiekviename lietuvių telki
nyje.

EMILIJA ČEKIENĖ

Be to, yra išleista visa dau
gybė novelių išleistų atski
rais leidiniais ir mokslo 
fantastinių straipsnių įvai
riuose žurnaluose.

Jo raštų vertimų yra iš
leistų įvairiuose kraštuose: 
Norvegijoj, Švedijoj, Dani
joj, Vakarų Vokietijoj, An
glijoj, Prancūzijoj, Ispani
joj, Italijoj. Izraely, .Tapo
mo j, Brazilijoj ir Olandijoj. 
Daugiau žinių apit save su
teikia pats rašytojas, atsa
kydamas į keletą paklausi
mų.

— Kada pradėjote rašyti 
spaudai?

— Dar labai jaunu būda
mas apsisprendžiau būti ra
šytoju. Tas noras, tur būt, 
kilo iš meilės skaitymui. 
Mokslinės srities apysako
mis pradėjau domėtis jau 
pradinėj mokykloj.

Jau nuo 1952 metų ra
šau profesionaliai. Nuo ta
da esu rašęs įvairiose 
srityse, ypač mokslines apy
sakas (Science Fiction) bei 
straipsnius mokslo srityje. 
Nuo 1952 iki 1961 metų, 
taip pat buvau ąsistentu- 
redaktorium įvairių maga
zinų ir knygų leidyklose. 
1961 metais tapau redakci
jos šefu, ir nuo tada iki 
1966 metų neturėjau daug 
laiko savo asmeniniam ra
šymui. Nuo 1966 metų dir
bau įvairiose reklamų agen
tūrose ir 1974 m. trumpam 
laikotarpiui grįžau į redak
ciją. Dabar keturiems sū
nums užaugus galiu .pilnai 
atsidėti rašymui.

— Kaip man teko susipa
žinti su jūsų biografija, esa
te rašęs begales įvairių te
mų, koks žanras arčiausiai 
širdies?

— Man artimiausios tai 
mokslinės srities apysakos. 
Tą žanrą ir formą naudoju 
kaip literatūrinį instrumen
tą žmogiškumui tyrinėti. 
Daugeliui žmonių mokslinės 
srities apysakos lieka nie
kinamos ir todėl šis žanras 
yra dažnai nevertinamas. 
Tačiau rimti rašytojai šią 
literatūros formą ima rim
tai, nes tam tikrais atvejais 
fantazija priartėja arčiau 
prie realybės. Save laikau 
šių kūrėju tarpe.

Romane ”WH0?” spren
džiamas žmogaus ypatybių 
klausimas. Jame veiksmas 
vyksta 1984 metais ir pro
blemos yra nagrinėjamos 
šnipinėjimo romano formo
je. Savo ketvirtajame roma
ne ”R0GUE BOON” (kurį 
aš vadinau MIRTIES MA
ŠINA) svarstau kas yra 

(Nukelta į 6 psl.)
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PRAEITIES ATBALSIS DABARTIES TIKROVĖJE
(NAUJO SOVIETŲ HIMNO PROGA)

I
Kiekvienas iškilesnis vi

suomeninio gyvenimo įvy
kis yra vis daugiau ar ma
žiau surizgęs su praeitimi. 
Jis yra nesustojančio gyve
nimo vystymosi išdava, lyg

APIE ALGĮ
BUDRĮ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
mirtis, ir ar meilė nugali 
mirtį. Paskutiniojoj kny
goj MICHAELMAS iškelia
mos tam tikros realybės 
ypatybės, pastatant vyriau
sią veikėją į Archangelo 
Mykolo rolę.

Čia suminėtos pirmos dvi 
knygos yra pasauliniai po
puliarios, tiek anglų kalbo
je ir vertimuose, ir nors jau 
nemažai laiko praėjo nuo jų 
pirmo pasirodymo, abi kny
gos dar gyvos bibliotekose 
ir pakartotinuose leidiniuo
se. Naujoji knyga, MI
CHAELMAS, išleista Ame
rikoje š. m. liepos mėnesį, 
bus išleista Anglijoj sausio 
mėn. ir po to kitose Europos 
šalyse, ši knyga buvo rim
tai priimta ir gerai įvertin
ta, tačiau jos literatūrinę 
vertę apspręs ateitis. Yra 
davinių, kad ir ji gali tap
ti populiari.

— Ką planuojate arti
miausioj ateity? Ar litera
tūriniai laimėjimai paskati
na kurti ar, kaip sakoma, 
migdo ant laurų?

— Šiuo metu baigiu ra
šyti ne mokslinės srities ro
maną, o romana apie moks
lą.

Iki šiol MICHAELMAS 
buvo recenzuota NEWS- 
WEEK magazine, THE 
NEW YORK TIMES ir 
WASHINGTON POST laik
raščiuose, televizijos TO- 
DAY programoje. Recenzi
jos labai palankios, ir daž
nai šiltai mini mano anks
tyvesnius kūrinius ir mano 
karjerą iš vis.

MICHAELMAS recenzi
jos yra daugiausia entu
ziastingos. Ar ši knyga iš
liks taip ilgai kaip mano 
ankstyvesnės, tai pamaty
sim tik laiko bėgyje.

Garsus Anglijoje litera
tūrinis kritikas Kingsley 
Amis yra mane charakteri
zavęs kaip modernišką ra
šytoją, kuris daugiausia 
priartėja prie mokslinės sri
ties romanų rašytojo H. G. 
Wells.

Ar tas tikrai taip būtų 
ar ne, Wells buvo rimtas li
teratūros kūrėjas, pasauli
niai žinomas ir rimtai pri
imtas. 19-jo šimtmečio ra
šytojas, jis tapo modernios 
mokslinių apysakų srities 
tėvas. Man tokia aukšta ro
lė neišpuls, bet pats sulygi
nimas su jo gabumu ir jo 
temomis yra man labai di
delis ir labai arti širdies 
komplimentas.

J. BIJOTAS

kilstelėjusi banga be palio
vos tekančioje upėje. Ne vi
siems tai pastebima, nes ne 
visi įžvelgia praeities intar
pą į dabartį. Intarpas paste
bimas tik iš plačios istori
nės perspektyvos, iš kurios 
žvelgiangiam atsiveria ne
pertraukiamas ryšys tarp 
dabarties ir praeities.

Mes išeiviai, gyvendami 
ir sielodamiesi paliktos tė
vynės likimu, itin gavome 
pajusti paskutiniu laiku So
vietų Sąjungos vyriausybės 
paskelbto naujo himno pra- 
smš, jo dvasią. Mūsų vi
suomenės reakcija pasireiš
kė Draugo (1977. IX. 19) 
vedamajame „Siaubi n g o s 
dienos (A. B. ir Tėviškės 
žiburiuose (1977. IX. 22.) 
straipsnyje „Sovietinės im
perijos himnas’’ (A. žirgu
lio) . Pirmasis straipsnis 
yra toks ekspresyvus, kur 
pacituotas pirmas himno 
posmas kontrastuojamas su 
komunistine tikrove, lietu
vių pergyventa nuo pirmų 
okupacijos dienų. Toliau 
kalbama apie vieną lietu
viams skirtą Maskvos gar
binimo dieną. Antras 
straipsnis yra analizuojan
tis patį himną ir iš jo iš
traukiamos tam tikros išva
dos.

Ne viename straipsnyje 
nepastebimas himne slypin
tis istorinis momentas žo
džiuose „Didžioji Rusia”.

II
šiais žodžiais prabyla ta 

Rusia, kuri sudarė X-XI a., 
kai Kijevas pasidarė jos 
centras. Kijevo Rusia su
jungė visus Rytų slavus, 
kad ir silpnais ryšiais, kai 
ji gavo iš Bizantijos krikš
čionybę su Valdovo Vladi
miro krikštu (988 m.) ir 
kartu (netiesioginai per 
Bulgariją) raštą ir pirmuo
sius (bažnytinius) veikalus. 
Kijevo Rusia tapo antra 
krikščioniška bendruomenė 
šalia pirmosios Vakarų. Jas 
skyrė tik jų skirtinga kil
mė: vakarietiškoji bendruo
menė gavo pradžią iš loty
niškos Romos imperijos da
lies, rytietiškoji (Kijevo) iš 
bizantiškos.

Kijevo Rusios kultūrinė- 
tikybinė bendruomenė buvo 
kartu ir politinė. Ją valdė iš 
Skandinavijos kilusi norma- 
niškoji Riuriko dinastija su 
bažnytiniu viršininku met
ropolitu, skirtu Bizantijos 
(Konstantinopolio) patriar
cho. Iš normaniškos gimi
nės pavadinimo rotsi ar ros 
ir visi rytų slavai gavo ben
drą rusių vardą. Iš to ir Ki
jevo valstybė vadinama Ru
sia (Rus). Nuostabiai grei
tai išplito Kijevo Rusia Ry
tų Europos plotuose, slavii 
gyvenamuose. Slavai — rū
siai ilgainiui įsitraukė („su
slavino’’) kitas kiltis, kaip 
baltus, į kurių tarpą jie įsi

smeigė. Galima tik konsta
tuoti faktą (negalint įro
dyti kodėl), kad slavai, 
plėsdamiesi Rytų Europos 
plotuose, nepriėjo prie Bal
tijos jūros. Prie jos gyve
nusios baltiškos ir suomių- 
ugrių giminės paliko nepa
liestos jų. Iš jų galėjo susi
daryti savaimingos tautos, 
kaip lietuvių, latvių, estų, 
suomių. Jos visos gavo arti
mus rytų kaimynus slavus- 
rusius. Pvz., lietuviai dar 
priešvalstybin i a i s laikais 
turėjo tiesioginius kaimy
nus slavus su jų miestais — 
Polocku, Vitebsku, Minsku, 
Naugarduku, berods, dar ir 
Gardinu (gal šis paskutinis 
ir mišrioje zonoje). Vadina
si, Pabaltijys liko už sla
viškojo pasaulio ribų.

Visiems Rytų slavams 
bendra Kijevo valstybė lai
kėsi vieninga iki XI a. vi
durio. Jaroslavas Protinga
sis (m. 1954) buvo jos pa
skutinis vieningos valstybės 
kunigaikštis. Jo įpėdiniai 
skaldė ją dalydamiesi. Pra
sidėjo dalinių kunigaikščių 
periodas. Jie valdė paskiras 
sritis ir kovojo tarp savęs 
dėl Kijevo, kurio turėtojai 
vis pretendavo į visos Ru
sios valdžią.

Su Kijevo valstybės įri- 
mu prasidėjo ir slavų mi
gracija į šiaurę net už Okos 
upės, kur pirmykščioje suo- 
mių-ugrių žemėje kūrėsi 
slaviškos valstybėlės, taip 
pat iš pietų pasitraukusių 
riurikaičių valdomos. Su 
gyventojų ir valdovų trau
ka į šiaurę kūrėsi ir nauji 
politiniai centrai tarp Okos 
ir Volgos aukštupio. Jų tar
pe buvo ir du ankstesnieji 
Suzdalis ir Rostovas. Ma
noma, kad juos įsteigė nau- 
gardiečiai dar prieš migra
ciją iš pietų. Jie buvo pa
čiame šiauriniame Kijevo 
valstybės pakraštyje. To
dėl vienas Kijevo kuni
gaikštis Vladimiras Mono- 
machas pasodino savo sūnų 
Suzdalyje ir davė pradžią 
pirmai šiaurės rytų slavų 
valstybei (a. 1108 m.). Tas 
pats Vladimiras Monoma- 
chas įsteigė ' Suzdalės vals
tybėje Vladimiro miestą 
prie Kliazmos upės, įtekan
čios į Volgą. (Dabar Vladi
miras žinomas senu dar ca
ro laikais įsteigtu kalėjimu, 
kur mirė mūsų vyskupas 
Reinys, kun. Mironas ir, 
kaip manoma, prel. Laukai
tis). Vladimiras pasidarė 
Suzdalio valstybėlės sosti
nė. Okos-Volgos aukštupy
je steigėsi ir daugiau mies
tų valstybėlių, kaip Tverės, 
Jaroslavlio, Kostromos, Re- 
zanės ir daugiau vis su sa
vais valdovais.

Suzdalio-Vladimiro kuni
gaikštijos ribose prasidėjo 
ir Maskva, 1147 m. pirmą 
kartą šaltiniuose paminėta. 
Pradžioje ji net savo kuni
gaikščio neturėjo ir buvo 

Vladimiro kunigaikščio tė
vonija (otčina). Dėl tam 
tikrų priežasčių ji ilgainiui 
taip iškilo, kad pralenkė 
Vladimirą ir paveržė iš jo 
sostinę. Vladimiro kuni
gaikščio buveinė nuo XIV a. 
pradžios tapo Maskva.

Kadangi Maskva buvo 
branduolys (nucleus), iš ku
rio išaugo antroji Rusia po 
pirmosios (Kijevo) sunyki
mo, tai apie jos iškilimą ne
maža rašyta. Tąja tema da
vė straipsnį ir dr. V. Sruo
gienė Sėjos 1 nr. 1977, pa
vadintą „Maskvos augimo 
faktoriai’’. Autorė visai tei
singai tarp kitų veiksnių 
pažymėjo ir kunigaikščių 
sugebėjimą pataikauti toto
rių kanams, visos Rusios 
suverenams. Iš totorių ka
nų malonės Vladimiro kuni
gaikščiai gaudavo didžiųjų 
kunigaikščių tam tikrus 
raštus, vadinamus jarlykus, 
juos titulu paženklinančius. 
Su tuo titulu jie pirmavo 
kitiems kunigaikščiams jei 
ne valdžia, tai bent presti
žu. Jie ženklino ir rūsiuose 
išlikusią nuo Kijevo laikų 
vieningos Rusios idėją. Vla
dimiro Maskvos kunigaikš
tijos prestižą didino ir „vi
sos Rusios” metropolitas, 
persikėlęs iš Kijevo 1299 m. 
Iš bažnyčios Maskvos kuni
gaikštija gavo ir didžiosios 
Rusios pavadinimą.

Pavadinimas kilo iš Kon
stantinopolio patriarchato, 
kai jo patvarkymu 1305 m. 
buvo įsteigta nauja Haličo 
metropolija, skirta vakari
nei Haličo-Volinės kuni
gaikštijai, susidariusiai po 
Kijevo Rusios suįrimo sky
rium nuo šiaurės rytų ku- 
nigaikštėlių. Tada patriar
chato kanceliarijoj pradėtas 
vartoti graikiškas terminas 
„Mikro Rosią” („Mažioji 
Rusia”), atskiriant ją nuo 
visos šiaurės rytų Rusios. 
Mažosios Rusios terminas 
greitai prigijo. Pasak Uk
rainos istoriką M. Hruševs- 
kį, mūsų Algirdas 1354 m. 
dokumente kalbėjo apie Ki
jevą kaip apie Mažąją Ru
sią. Iš priešybės Mažajai 
Rusiai radosi Didžiosios Ru
sios vardas, taikytas Vladi
miro - Maskvos Rusiai. Bet 
jis neišstūmė ir seno Rusios 
arba kunigaikščių ir vėliau 
carų titulatūroje vartoto 
„visos Rusios’’ termino. Pir
mą kartą užtinkama didžio
sios Rusios užuominą caro 
Aleksiejo Michailovičiaus 
titulatūroje, kur jis, „vseia 
Russi” titulą iškeitė į il
gesnį: caras „Visos Didžio
sios, Mažosios ir Baltosios 
Rosijos”. šis sudėtinis titu
las nebuvo pastoviai varto
jamas, nors Sovietų istori
kai pagal jį ir kitus įrody
mus kalba apie trijų „bro
liškų” slaviškų tautybių su
sidarymą tuo metu. Vis lai
kėsi senasis Maskvos di
džiosios kunigaikštijos pa
vadinimas net ir jos kuni
gaikščiams pasivadinus ca
rais (nuo XV a.). Vakaruo
se kunigaikštija vadinta 
Moscovia (iš to Lietuvoje

iki pirmo d. karo gerai ži
nomas buvo žodis maskolis, 
reiškęs rusų kareivį, berods, 
ir žandarą).

Taip buvo iki Petro D. 
Jis 1713 m. ukazu, išsiunti
nėtu net atstovams užsie
nyje, įsakė didžiąją kuni
gaikštiją vadinti Rosi ja. O 
kai pats pasisavino vakarie
tišką imperatoriaus titulą, 
tai jo valstybė pasidarė Ru
sijos imperija. Taip vadin
ta ji iki 1917 m. Bet šalia 
imperiatoriaus vartotas ir 
senas caro titulas ypačiai 
imperijos viduje.

III
Po bolševikinės spalio re

voliucijos įsisteigusi Sovie
tų Rusija pasirinko naujuo
ju himnu Internacionalą, 
tarptautinio socializmo him
ną. Antro pasaulinio karo 
pradžioje, kada Sovietai pa
naikino trečiąjį internacio
nalą, netiko jiems ir iki tol 
giedotas himnas. Jis netiko 
ir dėl pradėtos žadinti pa
triotinės rusiškos dvasios. 
Patriotizmui pabrėžti ir ka
ras pradėtas vadinti tėvy
nės karu (kaip ir Aleksand
ro I karas su Napoleonu). 
Sukurtas ir naujas himnas, 
kur į pirmą vietą iškišta 
„didžioji Rusia” (ar RusL 
ja). Kadangi dvi pirmosios 
Rusios (Kijevo ir Maskvos) 
buvo didžios, netenka abe
joti, jog ir trečioji Sovietų 
ne be istorinės aliuzijos 
taip pavadinta, čia ir pir
mame porme liaupsinama 
didžioji Rusia, kaip pridu
riama, jog jr subūrė respub
likas. Aiški analogija su 
antra didžiąja Rusia (Mas
kvos-), kuri augo prisijung
dama jai svetimas tautas. 
Ji „būrė” jas kardu ir ug
nimi, kai užkariavo didelį 
Sibirą, Pavolgio ir Krymo 
totorius, Kaukazą ir vaka
rinius pakraščius nuo Suo
mijos iki Rumunijos (Bes
arabijos) . Taip susidarė di
džioji Rusia su daugybe pa
sijungtų tautų, bendru žo
džiu vadintų inorodcais.

Tokia buvo carinė Rusi
ja iki spalio revoliucijos.

Po spalio be bendros bol
ševikinės revoliucijos vyko 
dar paskiros tautinės revo
liucijos, kur buvę inorodcai 
vadavosi iš „Rusijos tautų 
kalėjimo’’, kaip carinė Ru
sija buvo apšaukta. Nepa
vyko joms išsivaduoti. Jų 
laisvės buvo užgniaužtos pa
čioje užuomazgoje, kai bol
ševikai, iš pat pradžių už
grobė valdžią pačiame Ru
sijos centre su Petrapiliu ir 
Maskva ir kariškais žygdar
biais pasiglemžė sau lais
vės siekusias tautas. Tik dėl 
tam tikrų politinių santy
kių rytiniame Baltijos pa
kraštyje Sovietų Rusija tu
rėjo palikti tris Pabaltijo 
tautas laisvas (kaip pasiro
dė —• laikinai). Atsikūrė 
tuo būdu carinė -Rusia su 
tuo tik skirtumu, kad bu
vę inorodcai paversti res
publikomis „suvereninėmis’’ 
ar „autonominėmis atseit

(Nukelta į 7 psl.)
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MES ESAME TAUTA, KURI ATSISAKO MIRT!”

Demokratų suruoštuose Lietuvių Namuose pietuose: šen. 
Metzenbaum asistentas tautybių reikalams Ladd Anthony, tei
sėjas E. V. Katalinas, ambasadorius E. Swank ir Ohio lietuvių 
demokratų pirm. Jonas Nasvytis.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO IR
TAUTYBIŲ ATSTOVAI 
POSĖDŽIAUS CLEVELANDE

Š. m. lapkričio 9 d. vaka
re Lietuvių Namų salėje 
posėdžiaus Clevelando tau
tybių atstovai su JAV Val
stybės Departamento atsto
vais.

Iniciatyva kilo pačiame 
Valstybės D e p artamente, 
kurio atstovai paprašė Joną 
Nasvytį, Amerikos Lietuvių 
Demokratų Lygos Vykdo
mąjį viceprezidentą ir Cle
velando Apskrities Lietuvių 
Demokratų Klubo pirminin
ką, jam buvo j ant Washing- 
tone, Baltijos demonstraci
jų dienomis, tokį susitiki- 
mą-pasikalbėjimą — minti
mis pasikeitimą tarp Depar
tamento ir tautybių vadovų 
bei jų spaudos (radijo) te
levizijos žmonių suorgani
zuoti.

Vėliau, pirm. J. Nasvy- 
čiui jau grįžus j Clevelandą, 
Umar Heinaru, estų kilmės 
Valstybės Departam e n t o 
vienas iš direktorių viešųjų

PRAEITIES
ATBALSIS...

(Atkelta iš 6 psl.) 
”laisvomis”. Tą visą proce
są ir jo išdavą aiškiai nusa
ko dvi pirmos naujo himno 
eilutės:

Laisvųjų respublikų sąjunga 
amžiams

Tvirčiausiai Didžiosios
Rusios suburta.

žinoma, istorija nesikar
toja ir visi istoriniai įvy
kiai yra vienkartiniai. Da
bartinio himno Didžioji Ru
sia nėra identiška antrajai, 
kaip antroji nebuvo iden
tiška pirmajai. Ji yra labai 
sava imingas ekonominis, 
socialinis ir kultūrinis kū
rinys, gali sakyti, istorinis 
unikumas. Bet jis vis dėlto 
svetima respublikoms, kaip 
jos pirmatakė inorodeams. 
Ji yra Rusia tik ypatingos 
formos. Jai tinka todėl Kry
lovo žodžiai: ”Nors tu ir 
naujame kailyje, bet širdis 
tavo vis ta pati” (Chotia ty 
v novoi kože, no serdee u 
tebe vse tože”).

Tokia galutinė išvada iš 
naujo sovietinio himno.

reikalų biure ilgesniame 
laiške jam, pateikė ir kai 
kurių smulkmenų, patvir
tindamas Departamento no
rą susitikti su tautybių at
stovais.

Ryšium su tuo J. Nasvy
tis spalio 11 d. Lietuvių 
Namų Gintaro valgykloje 
buvo sušaukęs būrį iniciato
rių pietums ir pasitarimui. 
Dalyvavo Cleveland Council 
on World Affairs President 
Ambassador Emory Swank, 
teisėjas Ed. Katalinas, A. 
Kasulaitis, buvęs Ohio le- 
gislatūros narys ir ilgame
tis lietuvių banko vadovas 
John DeRighter, statybi
ninkas Stasys Alšėnas, Cle
velando Valstybinio univer
siteto prof. Campbell, adv. 
Donaldas Mull-Muliolis, Lie
tuvių Piliečių Klubo ir Lie
tuvių Namų pirm. adv. Al
gis širvaitis, inž. Paulius 
Alšėnas, vengrų atstovas 
Wm. Murar, senatoriaus 
Metzenbaum specialus asis
tentas tautybių reikalams 
lenkų kilimo Ladd J. Antho
ny, latvių atstovas ir kt.

Savo pranešimuose Jonas 
Nasvytis (kuris tarp kitko 
vadovauja savo nekilnoja
mo turto ir statybos kom
panijai Nasvytis Enterpri- 
ses) ir ambasadorius Swank 
iškėlė kelis reikalus:

1. Su tautybių atstovais 
kalbėsis du sekretoriaus 
pavaduotojo rangą turį as
menys: Patricia M. Derian, 
Assistant Secretarv of 
Statė for Human Rights 
and Humanitarian Affairs 
ir George S. Vest, Assistant 
Secretary of Statė for Eu- 
ropean Affairs. Tarp kitko 
Patricia Darian yra JAV 
vyriausybės delegacijos 
Belgrade narė.

2. Paaiškėjo, jog lapkri
čio 10 d. atvykus dar 
dviems aukšto rango depar
tamento valdininkams, de
partamentas kartu su Coun
cil on World Affairs ruošia 
visos dienos vadinamą ”už- 
sienio politikos asamblėją”, 
kurios metu vienas semina
rų vėl bus skirtas sovieti
niams reikalams su akcen
tu ant žmogaus teisių, etc.

(Nukelta į 8 psl.)

Praeitą sekmadienį, spa
lio 23 d., Clevelando dien
raštis The Plain Dealer savo 
sekmadienini priedą ”Sun- 
dav Plain Dealer magazine” 
papuošė spalvota Grandinė
lės nuotrauka ir lietuvišku 
parašu: ”Mes esame tauta, 
kuri atsisako mirt!”, o vi
dury davė ilgą straipsnį, pa
rašytą Joseph Wagner ”Cle- 
veland’s Lithuanians”, ku
riame plačiai pavaizduoja
mi Clevelando lietuvių kolo
nijos veikėjai, kaip miesto 
įmonių direktorius R. Ku- 
dukis, A. Rukšėnas ir kt. 
Supažindinama su Lietuvos 
istorija. Įdėtos nuotraukos 
paskutiniojo Lietuvos pre
zidento A. Smetonos, Kudu- 
kių šeimos, Čiurlionio an
samblio šokėjų, šv. Jurgio 
parapijos klebono B. Iva
nausko ir kt.

Tai pirmas kartas kai Cle
velando lietuviai gavo tokį

platų aprašymą didžiojoje 
spaudoje.

C
Mes esame tauta, kuri atsisako mirt

We are a nalron that refuses to die
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Australijos
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAI
SYDNĖJUJE. šventės mi

nėjimas prasidėjo bažnyčio
je iškilmingomis pamaldo
mis, dalyvaujant organiza
cijoms su savo vėliavomis 
ir giedant „Dainos” chorui. 
Oficialus minėjimas įvyko 
Lietuvių Klube. Jį, gausiai 
susirinkusiems tautiečiams, 
atidarė Apylinkės pirminin
kas V. Saudargas, kuris sa
vo paskaitiniame žodyje iš
kėlė mūsų šios svarbios 
šventės reikšmę. Sydnėjaus 
klebonui kun. P. Butkui su
kalbėjus invokaciją, sekė 
meninė dalis, kurioje buvo 
inscenizuota B. Brazdžionio 
poema „Vaidila Valiūnas”, 
šio parengimo organizato
rius buvo P. 'Rūtenis, kai 
jam gražiai talkininkavo D. 
Labutytė, V. Šliogeris ir V. 
Asevičius. Jautrūs ir pa
triotiniai B. Brazdžionio po
emos žodžiai, ypatingai ge-

Posėdžiaus 
Clevelande ••• 

(Atkelta iš 7 psl.)
3. Valstybės departamen

to atstovai specialiai nori 
diskutuoti su tautybių at
stovais tiek JAV-Sovietų 
santykius, tiek žmogaus 
teisių klausimus, tiek Bel
grado reikalus. Ambasado
rius Swank (ilgą laiką bu
vęs JAV diplomatinėje tar
nyboje ir išėjęs pensijon 
a m b a s adoriaus laipsniu) 
patikino, jog ir į lapkričio 
10 d. asamblėją tautybių at
stovai bus kviečiami, ypač 
tą seminarą, kuris lies 
jiems įdomius ir svarbius 
klausimus.

4. Nasvytis pareiškė, jog 
rangos komitetas bus pra
plėstas ir tų tautybių atsto
vais, kurių pietuose nebu
vo, ukrainiečiais, slovėnais, 
slovakais, etc. Apskritai nu
sistatyta, jog lapkričio 9 d. 
pasitarimas su Valstybės 
Departamento atstovais ri- 
bosis tik Vidurio ir Rytų 
Europos bei Sovietų geo
grafine teritorija ir iš jos 
kylančiomis problemomis, 
bet nelies nei Vidurinių Ry
tų, nei Izraelio, nei Airijos 
nei kitų panašių klausimų, 
nors iš tų kraštų bei rajonų 
kilę amerikiečiai taip pat 
gražiai dalyvauja tautybių 
sąjūdyje.

Ambasadorius Swank, ku
ris, atrodo, pirmą kartą iš 
arčiau pažino kai kuriuos 
lietuvius, buvo išskirtinai 
patenkintas pietiniu posė
džiu ir pažadėjo būsimam 
sus ir inkimui visokeriopą 
paramą.

Posėdyje buvo taip pat 
pranešta, jog pirm. J. Nas- 
vyčiui su žmona išvažiavus 
porai savaičių Europon, ko
miteto reikalus koordinuos 
inž. Paulius Alšėnas. (ae)

padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

rai perduoti išpildytoj ų, gi
liai sujaudino visus žiūro
vus, už ką scenos artistai 
susilaukė karštų plojimų. 
Minėjimo pabaigai „Dai
nos” choras, vadovaujamas 
Br. Kiverio skambiai sudai
navo keletą dainų, visą mi
nėjimą užbaigiant Tautos 
Himnu, šiais metais Lietu
vių Klubo valdyba, po įvy
kusio minėjimo, visus jame 
dalyvavusius vieną valandą 
nemokamai vaišino savo ba
ro įvairiausiais gėrimais.

MELBOURNE. Minėji
mas buvo pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, kurias 
laikė kun. Pr. Vaseris, pasa
kydamas ta proga labai tu
riningą pamokslą. Bažny
čioje organizacijos dalyva
vo su savo vėliavomis. Po 
pamaldų minėjimas tęsėsi 
Lietuvių Namuose. Jį ati
darė ir kaip visuomet giliai 
jausmingus patriotinius žo
džius pasakė Apylinkės pir
mininkas Alb. Pocius. Invo
kaciją paskaičius kun. Pr. 
Daukniui, šventės paskaiti
ninkas buvo sydnėjiškis 
Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas Vyt. Patašius. Jo gi
li paskaita, paremta rimtais 
istoriniais faktais, paliko 
m e 1 b o u r niškiams gražų 
įspūdį. Meninėje dalyje 
„Gintaro” šokių grupė, va
dovaujama Pamelos ir Jo
no Sadauskų, pašoko kelius 
šokius, vėliau jauniesiems 
Virginijai ir Arūnui Bruo- 
žiams, pritariant ir jų gita
ra, padainavus, programa 
buvo baigta Dainos Sambū
riui, kuriam šiuo metu va
dovauja jaunoji dirigentė 
D. Levickienė, skambiai su
dainavus eilę lietuviškų dai
nų. Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu. Minėjimo metu 
Tautos Fondui buvo surink
ta 330 dol.

BRISBANE. Minėjimas 
pradėtas bažnyčioje, kur pa
maldas atlaikė kun. dr. P. 
Bačinskas. Oficialų minėji
mą pradėjo specialiai iš
puoštoje geležinkelių salėje 
Apylinkės pirmininkas K. 
Stankūnas. Po invokacijos 
paskaitą skaitė svečias iš 
Sydnėjaus A. Skirka. Po 
oficialiosios dalies lietuvius 
sveikino minėjime dalyvavę 
Pavergtųjų Tautų, Baltų 
Komiteto, latvių ir estų 
bendruomenių pirmininkai, 
minėjimą baigiant jaunųjų 
pasirodymais ir svečio A. 
Skirkos savo poezijos skai
tymu.

Be didesniųjų Australijos 
lietuvių kolonijų, kur Tau
tos šventė buvo labai iškil
mingai paminėta, mažesnės 
lietuvių apylinkės taip pat 
neatsiliko ir šią šventę kiek 
galėdami gražiau paminėjo. 
Perthe, be minėjimo, rug
sėjo 8 dieną per radijo prof. 
dr. .Z Budrikis angliškai pa
sakė šios šventės reikšmę 
lietuviams. Albury apylinkė 
minėjo šią šventę gražiame

p. Makarevičių ūkyje, kur 
R. Makarevičiūtė skaitė re
feratą ir puikiai kalbantis 
Gaidelių (kompozitoriaus J.- 

i Gaidelio sūnaus) šeimos 
prieauglis išpildė lietuviš
kai patriotinę programą.

Newcastle miesto lietu
viams minėjimą atidarė 
Apylinkės pirmininkas dr.
G. Kišonas kai šventės pa
skaitą skaitė prof. dr. V. 
Doniela, meninę dalį išpil
džius vietinėms meno pajė
goms. Minėjime be latvių, 
estų, ukrainiečių, dalyvavo 
ir grupė australų.

Geelonge, minėjimą ati
darius pirmininkui dr. S. 
Skapinskui, po oficialios S. 
Karpavičiaus paskaitos ir 
meninės dalies, sekė skautų 
įžodis, kurį pravedė tunti- 
ninkas dr. R. Šarkis.

PETICIJOS DĖL 
BRAŽINSKŲ

Melbourne v a k a riniam 
dienraščiui „The Herald” 
paskelbus labai1 platų ir iš
samų straipsnį apie numa
tomą tėvo ir sūnaus Bra
žinskų grąžinimą į Rusiją, 
Melbourno lietuviai labai 
smarkiai subruzdo. Ir tai ne 
patys vieni, bet padedant ir 
kitų pavergtųjų tautų at
stovams ir jų komitetams. 
Be daugybės pavienių tele
gramų, Victorijos Baltų Ko
mitetas, Pavergtųjų Tautų 
Taryba ir Lietuvių Bend
ruomenė pasiuntė telegra
mas Amerikos prezidentui, 
Amerikos Teisingumo De
partamentui ir Amerikos 
Ambasadoriui Canberroje. 
Gi rugsėjo 17-18 dienomis 
buvo Melbourne renkami 
parašai, prašant suteikti po
litinę laisvę Pranui ir Al
girdui Bražinskams. Rug
sėjo 20 dieną Generalinis 
Amerikos Konsulas Mel
bourne Mr. Robert A. 
Brand priėmė bendrą Lietu
vių ir Pavergtųjų Tautų 
Tarybos atstovų delegaci
ją, kurią sudarė: Alb. Po
cius, St. Stankūnavičius, S. 
Rozycki (lenkų), B. Fores- 
ter (čekų) ir N. Kosenko 
(ukrainiečių). Konsului de
legacija plačai paaiškino vi
są Bražinskų reikalą, iš
reikšdami nuomonę, kad jų 
grąžinimas būtų labai dide
lis smūgis visai lietuvių re
zidencijai ir tuo pačiu pa
vergtose tautose sukeltų di
delį nusivylimą Vakarų pa
sauliu, kas labai pakenktų 
ir Amerikos prestižui viso
je Rytų Europoje. Tuo pa
čiu konsului buvo įteiktas 
Alg. Žilinsko parašytas pro
testo laiškas ir septvni la
pai su parašais. Nuoširdžiai 
su konsulu išsikalbėjus ir 
jam pažadėjus, kad visas 
šis reikalas bus jo pristaty
tas Amerikos vyriausybei, 
buvo nutarta susilaikyti 
nuo demonstracijų ir pro
testo raštų spaudoje. Savo 
pasisakyme ukrainiečiu at
stovas pabrėžė, kad jeigu 
būtų pradėta demonstraci
jos, tai visi žmonės labai 
spontaniškai į jas išeitų ir 

visas tas būtų lygiai taip 
pat efektinga, kaip kad bu
vo daroma visos demonstra
cijos prieš Whitlamą, jam 
pripažinus Pabaltijo valsty
bių okupaciją, šiuo metu 
atstovai ir bendruomenės 
nekantriai laukia žinių iš 
Amerikos.

NUŠAUTAS DIDYSIS 
ANTIKOMUNISTAS

Rugsėjo 24 dieną Sydnė- 
juje buvo mirtinai nušautas 
Povilas Stasys Krutulis, 22- 
jų metų amžiaus jaunuolis, 
kurio pavardė jau eilę mė
nesių plačiai skambėjo viso
je Australijoje. Apie jį pla
čiau buvau ir aš rašęs savo 
skiltyje. Jo didžioji kova 
buvo su komunistine tram
vajų unija Melbourne, ku
riai jis atsisakė priklausyti. 
Jis turėjo ilgas teismų by
las, kurias jis dalinai pra
laimėjo ir buvo atleistas iš 
darbo. Būdamas Viktorijos 
valstijos antisocialisti n ė s 
Darbininkų Partijos vado
vas, kuri jį rėmė visoje ko
voje prieš komunistinę sa
vo uniją, jis pareiškė prieš 
kurį laiką, kad jis kovosiąs 
iki „kartaus, galo” prieš pri
verstinį įsijungimą į unijas 
ir savo visą energiją pašvęs 
kovai prieš komunizmą. Sa
vo partijos jis buvo remia
mas kaip kandidatas į Fe- 
deralinį Australijos Sena
tą. Tačiau, atvykus pas se
serį į Sydnėjų, kaip vėliau 
paaiškėjo, jis dėl politinių 
dalykų labai smarkiai susi
ginčijo su savo 21-rių metų 
broliu, kuris, pagriebęs .22- 
tro kalibro šautuvą, paleido 
į jį keturius šūvius ir mir
tinai nušovė. Vėliau jaunes
nysis brolis pats pasidavė 
policijai, buvo suimtas ir 
teismas vyks spalio mėn. 
pradžioje, šis brolio nužu
dymas labai plačiai nuskam
bėjo po visą Australijos 
spaudą, iškeliant nužudyto
jo kovą prieš žmogaus lais
vę gyvenime ir darbe.

KITA NELAIMĖ

Praeitą savaitgalį, neto
li Melbourno esančiame 
Gippsland ežere paskendo 
šešių vaikų tėvas melbour- 
niškis Jonas Ramanauskas, 
būdamas vos 38-rių metų. 
Bežuvaujant su savo 12 me
tų sūnum Stepu, nelaimin
gai jų laiveliui apvirtus ir 
turint jame tik vieną gyvy
bės išsaugojimo ratą, tėvas 
jį padavė sūnui, pats tikė
damasis išplaukti. Tačiau 
šilta apranga ir ypatingai 
sunkūs batai prisigėrę van
dens, pradėjo tėvą traukti 
po vandeniu, šią nelaimę pa
matę irgi netoliese žuvavę 
du aviacijos karininkai, 
skubiai pradėjo plaukti su 
savo laivu, tačiau betrukus 
vos kelių metrų atstumo iki 
skęstančiojo, jis, kaip sun
kus akmuo buvo vandens 
įtrauktas ir karininkai nie
ko negalėjo padaryti. Pa
skutiniai beskęstančioj o žo
džiai savo sūnui buvo „žiū
rėk mamą, sūnau’”.

Gerb Pone Redaktoriau,
Maloniai prašome įdėti į 

Jūsų redaguojamą laikraštį 
šį mūsų pareiškimą:

Nepritardami Br. Juode
lio, švietimo tarybos pirmi
ninko, vedamam švietimo 
nuosmukio propagavimui, 
protestuodami prieš nede
mokratišką nesiskaitymą su 
savo paties pasirinktų na
rių nuomonėmis, o kai ku
rių už savo nuomonės pa
reiškimą net posėdžiuose 
užgauliojimą, už nelygų 
traktavimą ne tik švietimo 
tarybos narių, bet ir mo
kyklų bei jų vedėjų, nuo 
1977 m. rugsėjo 27 d. iš 
švietimo tarybos pasitrau
kiame.

Juozas Masilionis, 
š. T. Auktesniųjų 

mokyklų departamento 
direktorius

Irena Pemkuvienė, 
š. T. Pradžios mokyklų 

departamento direktorė 
Juozas Plačas,

Š. T. švietimo leidinių 
komisijos pirmininkas

Sofija Jonynienė, 
Š. T. švietimo leidinių 

komisijos narė 
Stasė Petersonienė 

Š. T. švietimo leidinių 
komisijos narė 
Faustas Strolia, 

Š. T. Tautinio 
muzikinio lavinimo 

vedėjas
Petras Pupius, 
Š. T. Iždininkas 

Janina Juknevičienė, 
Priešmokyklinio 

Švietimo departamento 
direktorė

WANTED
ELECTRIC MOTOR 
SHOP FOREMAN

Experienced minimum of 8 to 10 
years in AC, DC mctors and controls. 
Salary open. Terms negoliable. Loca- 
tion: CENTRAL P1EDMONT. N. C.

APPLY CALL OR WRiTE FOR 
APPO1N1MENT

PIEDMONT ELECTRIC 
MOTOR REPA1RING INC. 

370 W. SALISBURY ST. 
ASHEBORO, N. C. 27203 

(919) 625-5210 DAY 
(919) 672-1831 NIGHT 

(33-42)

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
ELEKTRINE MAŠINA

Prityręs. Aukštas valandinis atly
ginimas ir akordinis darbas. Apmo
kami šventadieniai ir atostogos, prie
du daug visokių privilegijų. Malonios 
darbo sąlygos.

WORK WEAR CORP.
1763 E. 25 ST.. CLEVECAND, OHK3 

(i pietus nuo Payne Avė.)
An Eųual Apportunity Employer 

(35-41)

MACHINIST
MACHINE REPAIR

TOOL MAKER
MUŠT BE JOURNEYMAN OR . 

HAVE EQU1VALENT EXPERIENCE. 
Excellent ra tęs and benefits.

CALL ROBERT NEIL 
FEDERAL SCREW WORKS 

3401 MARTIN AVĖ.
DETROIT, MICH. 4812C 

313-841-8400
(41-45)

SALES POSITION
TOLL FREE

1-800-327-9696
RECORDED MESAGE

(41-45)



1977 m. spalio 27 d.

Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

VYTAUTO ALANTO 
„LIEPKALNIO SODYBA”

Lietuvių agronomų są
junga Chicagoje, jau kele
tą metų ieškojo būdų atžy
mėti nepriklausomos Lietu
vos ūkinę pažangą, ypač lie
tuviškumo tvirtovę — lie
tuvį ūkininką.

Praeityje turėjome gar
sią ir didingą kunigaikščių 
Lietuvą, nugyventą bajorų 
Lietuvą ir atgimusią nepri
klausomą ūkininkų Lietuvą. 
Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentai, ministeriai, ra
šytojai, kūrėjai buvo kilę iš 
ūkininkų luomo, nuo pie
mens įkopę į aukščiausias 
valdžios viršūnes. Dauguma 
bajorų išsižadėjo savo tau
tos ir nuėjo tarnauti sveti
miesiems, tik pilkasermėgis 
ūkininkas, ponų ir okupan
tų rusų niekinamas ir uja
mas, išlaikė savo kalbą, pa
pročius ir kultūrą. Iš ūki
ninko pastogės kilę šviesuo
liai, žadino tautinį susipra
timą, kurstė tėvynės meilės 
ugnelę, šaukė į kovą už po
litinę, kultūrinę ir tikėjimo 
laisvę.

Tauta išgirdo jų balsą ir 
kraujo auka savanorių-kū- 
rėjų buvo atkovota Lietuvai 
nepriklausomybė. Tauta kė
lėsi savistoviam ir kūrybin
gam gyvenimui. Ne vienas 
kraštas, per tokį trumpą, 22 
metų nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį, nepadarė 
tokios didelės pažangos, 
kaip Lietuva, ypač žemės 
ūkis.

Nepriklausomo gyvenimo 
metu, Lietuvos ūkininkas 
parodė nepaprastą gyvas
tingumą ir kūrybinę pažan
gą. Iš niekinamo ir stumdo
mo baudžiauninko, išaugo 
— išbujojo savimi pasiti
kintis ir savo vertę žinąs 
žmogus. Jaunieji ūkininkai
čiai užpildė mokyklų suolus, 
aukštųjų mokslo įstaigų au
ditorijas ir savo įgytas ži
nias perdavė savo broliams

APAČIOJE: Buvę Nepri
klausomos Lietuvos policijos 
tarnautojai, susibūrę į Krivū
lės klubą, kiekvienais metais 
pamini Angelų Sargų dieną. 
Nuotraukoje krivulėnai š. m.» 
spalio 2 d. Tėvų jėzuitų kop
lyčioje Chicagoje meldžiasi už 
savo mirusius narius.

P. Malėtos nuotr. 

ūkini nkams, skatindami 
daugiau šviestis ir eiti pa
žangos keliu.

Tokią ūkininkų Lietuvą 
užsimojo įamžinti literatū
riniam kūrinyje rašytojas 
Vytautas Alantas, skatina
mas lietuvių agronomų są
jungos Chicagoje. Vytauto 
Alanto sukurtas romanas 
„Liepkalnio sodyba’’ vaiz
duoja Lietuvos ūkininką, jo 
kilimą, klestėjimą ir komu
nistams rusams okupavus, 
visišką sunaikinimą.

Rašytojas Vytautas Alan
tas savo pratarmėje rašo: 
„Ilgus metus knietė parašy
ti romaną, lyg ir idilę, iš 
laisvosios Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo, tačiau pradė
jęs darbą, pamačiau, kad 
kalbamo laikotarpio niekaip 
negaliu įsprausti į idilės rė
mus ... Atgavus laisvę, lie
tuvio ūkininko gyvenimas 
ėmė kisti iš pagrindų, kū- 
liavirščia verstis pirmyn 
pažangos keliu ... To sąjū
džio centre stovėjo jaunas, 
judrus, pažangus ūkinin
kas, kurio gyvenimą aš ry
žausi atvaizduoti savo1 ro
mane”.

Lietuvių agronomų s-gos 
valdyba Chicagoje, knygos 
leidėjo žodyje rašo: ’’.. .Ne
priklausomos Lietuvos ūki- 
ninkų-žemdirbių vaikai ėjo 
atsakingas pareigas: nuo 
seniūno iki prezidento, nuo 
eilinio kareivio iki genero
lo, nuo paprasto vikaro iki 
vyskupo, nuo pradžios mo
kyklos mokytojo iki univer
siteto rektoriaus...’’

„... „Liepkalnio sodyba” 
— tai yra Lietuvos agrono
mų, žemės ūkio darbuotojų 
ir ūkininkų bendras pa
minklas, tai lietuvio žemdir
bio epochai, kuri į Lietu
vos ūkininko-žemdirbio is
torijos lapus bus įrašyta 
gražiausiom to meto spal
vom .. .„

„Liepkalnio sodyba” su
tiktuvės ruošiamos š. m. 
lapkričio 26 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Su
tiktuvių pobūvyje žada da
lyvauti knygos autorius, ra
šytojas Vytautas Alantas.

Visa plačioji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

JAUNIMO CENTRUI
20 METŲ

Jaunimo Centras Chica
goje įkurtas tėvų jėzuitų
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Lietuvių agronomų sąjunga Chicagoje lapkričio 26 d. pristatys visuomenei Vytauto Alanto 
•romaną Liepkalnio sodyba. Nuotraukoje romanui leisti komiteto nariai agronomai: sėdi S. Janu
laitienė, pirm. H. Šantaras, F. Mackevičienė. Stovi: B. Gaižauskas, A. Šeštokas, A. Šošė, S. 
Juozapavičius, I. Andrašiūnas, J. Briedis ir V. V. Bačinskas. V. Janulaičio nuotr.

rūpesčiu ir pastangomis, 
švenčia 20 metų veiklos su
kaktį. Prieš 20 metų buvo 
atidarytas ir atiduotas nau
doti plačiajai lietuvių vi
suomenei. Jaunimo Centro 
veiklos dvidešimtmečio mi
nėjimui paskirtas visas spa
lio mėnuo ir jį vykdo dabar
tinis direktorius tėvas Al
gimantas Kezys.

Spalio 8 d. įvyko praplės
tos kavinės atidarymas, o 
spalio 16 d. — pagrindinis 
minėjimas.

Minėjimas pradėtas iškil
mingomis mišiomis, kurias 
koncelebravo Jaunimo Cent
ro direktoriai jėzuitai kuni
gai: tėvas Jonas Kubilius, 
tėvas Jonas Borevičius, tė
vas Gediminas Kijauskas ir 
tėvas Algimantas Kezys. 
Reikšmingą, pamokslą pasa
kė buvęs provincijolas tėvas 
G. Kijauskas. Aukas nešė 
daugelio jaunimo organiza
cijų atstovai. Mišių metu 
giedojo solistė Dana Stan
kaity  tė, Chicagos lietuvių 
operos vyrų choras ir Dai
navos ansamblis, vadovau
jami muzikų Aloyzo Jurgu- 
čio ir Alfonso Gečo, pianinu 
palydint Emilijai Pakštai- 
tei-Sakadolskienei (muzi
kas A. Vasaitis, važiuoda
mas iš Detroito, pakely 
įstrigo ir nespėjo laiku at
vykti) .

Mišios vyko Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, pa
puoštoje šūkiais: „Kristus 
vakar, šiandien ir visados”; 
„Kelias, tiesa, gyvenimas”. 
Dalyvavo skautų, ateitinin
kų ir kitų organizacijų vie
nuolika vėliavų. Publika 
sausakimšai1 užpildė salę.

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas praplėstoje 
kavinėje. Pasisotinus gerais 
pietumis, kun. A. Kezys, S.

J. pasveikino visus Jaunimo 
Centro rėmėjus, bičiulius 
bei talkininkus ir pakvietė 
prie mikrofono Lietuvos 
gen. konsulę Juzę Daužvar- 
dienę. Ji kalbėjo visų orga- 
ganizacijų ir visų lietuvių 
vardu, dėkojo tėvams jėzui
tams už šios įstaigos pasta
tymą ir išlaikymą. Pastebė
jo, kad be Jaunimo Centro 
būtų tik pusė lietuviškos 
Chicagos daugelypės veik
los. Jaunimo Centras yra 
vienintelė laisvam pasauly 
tokia įstaiga, kur priebėgą 
randa jaunimas ir senimas, 
visokių pažiūrų ir ideologi
jų žmonės ir organizacijos, 
tai tikras LIETUVYBĖS 
ŠVYTURYS. Linkėjo il
giausių metų Jaunimo Cent
rui ir jo vadovams tėvams 
jėzuitams.

Ilgesnę kalbą pasakė pir
masis ilgametis Jaunimo 
Centro direktorius, Montre- 
alio lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jonas Kubilius,
S. J. Jo pasirodymas prie 
mikrofono buvo sutiktas ne 
tik plojimais, bet ir pagerb
tas atsistojimu. Pirmaisiais 
žodžiais pasidžiaugė, kad 
„gera grįžti namo, o dar ge
riau turėti daug draugų’’. 
Tėvas J. Kubilius paminėjo 
pirmuosius lietuvius jėzui
tus steigėjus Chicagoje: t.
J. Kidyką, t. J. Borevičių, 
provincijolą t. Br. Krišta- 
navičių ir kt. Gal šie rūmai 
laiko tėkmėje ir sugrius, bet 
idėjos, kuriomis vadovau
jantis, šie rūmai buvo sta
tyti — pasiliks.

Jaunimo Centras buvo 
statomas vadovaujantis tė
vynės meile ir ištikimybė 
Kristui. Paminėjo pirmą
sias organizacijas, kurios 
veržte įsiveržė į vos baigtas 
patalpas: Menininkų sąjun

ga, Čiurlionio Galerija, Lie
tuvių opera, Pasaulio lietu
vių archyvas (atvežė ir iš
metė dėžes, o jūs dėkit kur 
norit), Muzikologijos ar
chyvas ir t.t. ir t.t.

Pagrinde Jaunimo Cent
ras buvo skiriamas Chica
gos aukštesniajai lituanisti
nei mokyklai, kuri buvo mė
toma iš vietos į vietą ir nie
kas nenorėjo jos priglausti. 
Ir dabar prieglaudą randa, 
be minėtos aukšt. mokyklos, 
dar Dariaus-Girėno pra
džios mokykla ir Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas, 
įsteigtas didelio idealisto ir 
pasišventėlio a. a. Domo Ve
ličkos.

Plačiau sustojo prie ge
neracijos kartų plyšio. Ir 
senieji ir jaunieji yra geri 
patriotai ir siekia Lietuvai 
nepriklausomybės, tik jų 
ėjimui dažnai išsiskiria ir 
sukelia nesusipratimų. Visi 
nuomonių skirtumai gali 
būti suartinti arba visiškai 
išspręsti, tik reikia geros 
valios ir daugiau kontaktų. 
Dialogo nebuvimas skaldo 
mūsų institucijas, organiza
cijas ir net pačią lietuvių 
bendruomenę. Visus nesuta
rimus reikia išsiaiškinti, vi
sais klausimais reikia išsi
kalbėti ir nenutolti nuo sie
kiamų tikslų. Lietuvai lais
vės atgavimas ir lietuvybės 
išlaikymas yra pagrindiniai 
šių namų tikslai.

Antra vertybė, dėl kurios 
buvo šie rūmai pastatyti — 
skleisti Dievo žodį ir būti 
ištikimais Kristaus idė
joms. Antrasis Vatikano su
važiavimas paskelbė žodžio, 
sąžinės ir religijos laisvę. 
Kai kas šias laisves perdė
tai suprato ir įnešė chaosą į 
nusistovėjusį religinį gyve
nimą, o kai kur net iššaukė 
ir bažnyčios krizę. Laisvės 
reikalingos, bet jos nepri
valo peržengti savo ribas. 
Savo kalboje užtikrino, kad 
Jaunimo Centro vadovai ne
išdavė ir neišduos tų idėjų, 
kurioms ugdyti šis Centras 
buvo įsteigtas. Lietuvybės 
išlaikymas, tėvynės meilė ir 
ištikimybė Kristui yra tie 
idealai, dėl kurių visi dirba
me.

šie namai yra ne mano, 
bet visų namai, baigė savo 
ilgoką' kalbą tėvas J. Ku
bilius.

(Nukelta į 10 psl.)
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šios popietės vadovas tė
vas A. Kezys dėkojo ne tik 
didiesiems vadovams ir rė
mėjams, bet ir pilkosioms, 
darbščiosioms nematomoms 
rankoms, kurių dėka šie na
mai išsilaikė ir tokie yra.

NAUJOKAIČIO 
LIETUVIŲ 

LITERATŪROS ISTORIJA
Senai laukta lietuvių li

teratūros istorija yra baig
ta ir dideliuose keturiuose 
tomuose pateikta lietuviš
kai visuomenei, šį nepapras
tą įvykį atžymėti, LB Kul
tūros Taryba š. m. spalio 
15 d. Jaunimo Centre su
ruošė šios knygos sutiktu
ves.

Vakaronę pradėjo buvęs 
Kultūros Tarybos pirm, ra
šytojas Anatolijus Kairys, 
pažymėdamas, kad lietuvių 
literatūro.s Tarybos dabar
tinis pirm. Gaila ir Lietu
vių Fondo pirm. dr. A. Raz
ma. Dalyvių tarpe matėsi 
rašytojų, redaktorių, žur
nalistų ir kitų knygos my
lėtojų. Vis dėlto praplėsto
ji kavinė nebuvo pilnai už
pildyta. Kultūriniai įvykiai 
dar nesulaukia visuotino 
rėmimo ir nėra pilnai su
prantami. Kas kita yra po
litika. Politikuoti mokame 
visi ir nesigailime pamoky
mų ir nurodymų, tad į to
kio pobūdžio renginius su
sirenka kur kas daugiau.

Stebėtis reikia rengėjų 
žodžio ištesėjimu. Paskelbė, 
kad vakaronę pradės punk
tualiai ir įvykdė. Pagarba 
jiems.

Pirmasis kalbėtojas ra
šytojas Č. Grincevičius, pa
darė įvadą į istoriją ir kri
tiką. šios sąvokos dažnai 
yra sumaišomos. Istorija 
yra faktų fiksavimas, o kri
tika jų pasvėrimas ir įver
tinimas.

Rašytojas Aloyzas Baro
nas kalbėjo apie ok. Lietu
vos rašytojus. Nors ok. Lie
tuvoj išleidžiamuose leidi
niuose apie tremties rašyto
jus paprastai nerašoma, bet 
Pr. Naujokaitis, pilnumo 
dėliai, į IV-tą tomą įtraukė 
ir ok. Lietuvos rašytojus. 
Kai kurie jų įvertinti net 
per gerai, pav. Jono Avy
žiaus „Sodybų tuštėjimo 
metas”, šis veikalas sulau
kęs kelių laidų ir premijos, 
yra skirtas suniekinti Lie
tuvos buv. santvarką ir lais
vus ūkininkus.

Direktorius Juozas Masi- 
lionis pasidžiaugė užbaigtu 
darbu, jį suklasifikavo ir 
įvertino. Nelengva rašyti 
apie dar gyvus asmenis ir 
dažnas to darbo vengia. 
Pranas Naujokaitis neven
gė pasiimtos pareigos ir at
sakomybės ir davė pilną lie
tuvių literatūros istoriją. 
Tai didelis ir sunkiai įsi
vaizduojamas darbas: me
džiagos surinkimas, jos su
skirstymas ir atrinkimas. Iš 
didžiulio popierių kalno, at
rinkti svarbiausius ir suri

kiuoti į 4 tomus, reikia ne 
tik kantrybės, išmanymo, 
bet ir nuovokos bei suprati
mo. Lietuvių literatūros is
torijos parašymas ir išleidi
mas, savo reikšme, vertinti
nas tuojau po Lietuviško
sios enciklopedijos.

Solistė, poetė, rašytoja 
Dalia Kučėnienė panagrinė- 
jo 4 rašytojus: Mariją Peč- 
kauskaitę, Mykolą Vaitkų, 
Juozą Kėkštą ir Balį Sruo
gą.

Kultūros Tarybos pirm. 
J. Gaila pasidžiaugė įvyk
dytu dideliu darbu, bet pa
stebėjo, kad lietuviai dau
giau mėgsta politiką, kaip 
kultūrą. Ir senovės kuni
gaikščiai beldėsi į Maskvos 
vartus ir girdė žirgus Juo
dojoje jūroje, bet savo dva
re nekalbėjo lietuviškai.

Rašytojai Pranas Naujo
kaitis ir Anatolijus Kairys, 
LB Kultūros Tarybos apdo
vanoti medžio drožiniais”...

Lietuvių Fondo pirm. dr. 
A. Razma pažymėjo, kad 
lietuvių literatūros istorijos 
išleidimas yra pirmas pilnai 
įvykdytas darbas, finansuo
jant Lietuvių Fondui1. Gal ir 
per mažai buvo skirta šiam 
darbui lėšų, bet tuo laikiniai 
Fondo ištekliai, neleido dos
niau paremti.

Po visų kalbėtojų, pagy
rimų ir kritikų, prabylo ir 
pats šio veikalo autorius 
Pranas Naujokaitis. Dėkojo 
Lietuvių Fondui už finansi
nę paramą (nors ir neište
sėjusiam iki galo), visiems 
kalbėtojams, ypatingai tuo
laikiniam LB Kultūros Ta
rybos pirm, rašytojui Ana
tolijui Kairiui, kuris neat- 
laidžiai stūmė šį darbą pir
myn. Nusiskundė blogos va
lios kritikais, kurie pavydo 
ar kitais sumetimais, nepa
gristai nori suniekinti šį di
delį darbą. „Savo tautai au
koju šį savo darbą, o vi
siems rėmėjams tariu 
ačiū”, baigė savo žodį auto
rius.

Užbaigdamas vakaronę, 
rašytojas A. Kairys atsi
prašė Praną Naujokaitį, 
kad gal buvęs per daug reik
lus ir įkyrus su savo pata
rimais.

Atsimename, kad savo 
laiku, A. Kairys yra gavęs 
nemažai pylos už Kultūros 
planų lėtą paruošimą ir vyk
dymą, o pasirodo, kad tik 
jo ir rašytojo Pr. Naujo
kaičio nenuilstamų pastan
gų ir 5 metų darbo dėka, tu
rime šį monumentalinį vei
kalą.

Visuomenė labai šiltai su
tiko autorių Praną Naujo
kaitį ir parodė šiltą dėkin
gumą abiems rašytojams, 
už šio veikalo išvedimą Į 
dienos šviesą.

ARTĖJA III MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Kad geriau painformuoti 
lietuvių visuomenę, apie 
trečią Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumą, š. m. spalio 14 
d. Jaunimo Centro kavinė
je, buvo, surengtas pašne
kesys tema: Mokslininkas

Visuomenę supažindinti su busimuoju III mokslo bei kūrybos simpoziumu, spalio 14 d.
Jaunimo Centre Chicagoje buvo suruošta vakaronė. Nuotraukoje pranešimus darę: dr. J. Rač
kauskas, inž. J. Rimkevičius, dr. T. Remeikis, dr. M. Vygantas ir dr. A. Norvilą.

A. Plaušinaičio nuotr.

savo bendruomenėje, aplin
koje ir tautoje, veiklos pro
blemos ir perspektyvos.

Pašnekėsi moderavo dr.
T. Remeikis, o greta jo, prie 
stalo, susėdo: dr. J. Rač
kauskas, inž. J. Rimkevi
čius, dr. M. Vygantas ir dr. 
A. Norvilas.

T. Remeikis painformavo, 
kad šis pašnekesys susidės 
iš trijų dalių: informacinės, 
lietuvių mokslininkų išeivi
joje problematikos ir disku
sijų.

Informacinę dalį palikime 
pabaigai, o sustokime prie 
problematikos, šiuo klausi
mu pasisakė jaunieji moks
lininkai : dr. A. Norvilas, dr. 
J. Račkauskas, dr. M. Vy
gantas ir inž. J. Rimkevi
čius. Jie atstovavo ir atski
ras mokslo šakas: griežtuo
sius, humanitarinius ir bio
loginius mokslus, o taip pat 
ir organizacinį komitetą. Jie 
palietė lietuvio mokslininko 
padėtį savoje aplinkoje ir 
lietuviškoje visuomenėje, 
iškėlė būtiną reikalą kurti 
lietuvių kalba mokslinę ter
minologiją, reikalą sekti ok. 
Lietuvos mokslininkų atsie- 
kimus, kad nedublikuoti to 
paties darbo. Išryškino to
kių simpoziumų reikalingu
mą ir lietuvių mokslininkų 
aktyvesnį įsijungimą į lie
tuvišką veiklą.

Diskusijų metu išryškėjo, 
kad mūsų jaunieji moksli
ninkai, nors ir išblaškyti po 
platųjį pasaulį, jungiasi į 
lietuviškas organizacijas ir 
daugelis jose dalyvauja. 
Esantieji toliau nuo lietu
viškų centrų, nors tokių 
simpoziumų metu, turi pro
gos pabendrauti su kolego
mis mokslininkais ir plačią
ja lietuvių visuomene. Di
džiųjų organizacijų vadovai 
pageidavo, kad lietuviai 
mokslininkai, lietuviai inte
lektualai aktyviau jungtųsi 
į lietuvių gyvenimą, jei ne 
į visuomeninę veiklą, tai 
bent savo raštais keltų me
tai iš metų didėjantį nuo
smukį. Turime visą eilę ge
rų žurnalų (ideologinių ir 
specialių), dažnesnis jau
nųjų mokslininkų raštų pa
skelbimas, pakeltų jų lygį 
ir sudomintų plačiąją visuo
menę, ypač jaunąją kartą. 
Pasidžiaugta, kad šiame 
simpoziume dalyvaus arti 

100 mokslininkų, kurių am
žiaus vidurkis yra 48 metai.

Kelta mintis šiuos simpo
ziumus paversti studijų die
nomis ir pratęsti visą sa
vaitę, nes trijų dienų neuž
tenka tokiam gausiam pa
skaitų skaičiui. Reiktų dau
giau vietos skirti kūrybai, 
menui, muzikai, teatrui. Gal 
net reiktų pakviesti ir tuos 
s v e t imtaučius mokslinin
kus, kurie domisi lituanisti
ka ir ją propaguoja.

Apie simpoziumo metu 
daromus renginius informa
vo atskirų dalių vadovai.

J. Rimkevičius, organiza
cinės dalies vadovas (pirm, 
dr. K. Ambrozaitis tarnybos 
reikalais išvykęs į Pietų 
Ameriką), pranešė, kad yra 
gautos paskaitų santraukos 
ir dalyvauja 98 mokslinin
kai. Išleidžiamas III-jo 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mo vadovas, su paskaitų 
santraukom, dviem kalbom. 
Mecenatas Lietuvių gydyto
jų sąjunga ir moterų pagel- 
binis vienetas. Simpoziu
mas norima išlaikyti aka
deminio lygio. Simpoziume 
vyrauja lietuvybės sąvoka 
plačiausia prasme.

Dr. A. Lipskienė pranešė, 
kad susipažinimo vakaras 
įvyks lapkričio 23 d. (tre
čiadienį), 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Mokslinin
kai ir visuomenė turės pro>- 
gos susipažinti ir pabend
rauti.

Apie literatūros vakarą 
pranešimą padarė J. Rimke
vičius, nes M. Rėmienė ne
galėjo atvykti. Vakaras 
įvyks lapkričio 25 d. (penk
tadienį), 7:30 vai. vak. Jau
nimo Centro didžiojoje sa- 
lžje. Dalyvauja iškilieji ra
šytojai, poetai, muzikai, 
menininkai.

S i m p o z i ūmo pabaigai 
skirtas didysis banketas, 
kuris įvyks lapkričio 26 d. 7 
vai. vak. Beverly Country 
Club salėje, 8700 So. West- 
em Avė.

Į parengiamuosius darbus 
įsijungė dalis chicagiškių 
organizacijų ir pavienių as
menų. Lietuvių visuomenė 
tenelieka abejinga šiam ne
paprastam renginiui ir kvie
čiama gausiai dalyvauti ne 
tik pažymėtuose renginiuo
se, bet ir paskaitose, kurios 
vyks Jaunimo Centre net po

4 tuo pačiu laiku. Kiekvie
nas gali pasirinkti sau ar
timesnę ir įdomesnę.

Mokslinės programos ko
miteto pirm. prof. dr. Rim
vydas Šilbajoris ir organi
zacinio komiteto pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis, išleista
me kvieslyje, tarp kitko ra
šo ... „Bendras tikslas ir 
vieningas jo siekimas yra 
patikimiausi saitai, jun
giantieji visas kartas kultū
riniam darbui ir broliškam 
sugyvenimui. Lietuvis kū
rė jas-mokslininkas yra ne
daloma kultūrinio gyvenimo 
dalis. Malonus lietuviškos 
kultūros mylėtojau ir puo
selėtojau, esi kviečiamas 
šiame išskirtinos vertės ir 
reikšmės įvykyje dalyvauti. 
Rezervuoki ilgąjį Padėkos 
savaitgalį arba jo dalį susi
tikimui su mūsų mokslinin
kais kūrėjais.”

SUPERVISORS
We need 3 Supervisors that will be- 
come part of our mid Management 
team. Prefer men with food plant ex- 
perience. Canning is a plūs, būt wiil 
consider food plant production back
ground. If you are a self starter, 
have a good track recotd, desire a 
good starting salary, send your re
sume ■ to

PERSONNEL MANAGER,
WOLDERT CANNING, 

COMPANY
LINDALE TEXAS 75771 

214-882-3154
We are in a small community of 
1,700 located on HWY. 69, II miles 
North of Tyler. (41-43)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

Qualified dietician to be food service 
SUPERVISOR

also
REGISTERED NURSE 

with experienced for 
DIRECTOR OF NURSES.

of ROBINSON NURSING CENTER. 
Salary open — depending on experi- 
ence. Contact: DON KJNG, Administ- 
rator, 305 So. Andrews, Robinson, 
Texas 76706 (Waco area), (817) 
662-4010. (41-43)

WANTED AT ONCE 
Experienced 

or
Ist Class Skilled
MACHINISTS

ENGINE, LATHE HANDS, GEAR- 
MEN, INSPECTORS, O. D. & 1. D., 
GRINDERS, MILL HANDS. TOOL 

MAKERS, MACHINE REPAIR.
Permanent positions. 55 hr. work 
tveek, top wages, aircraft shop. Day 
& nigt shifts. 3 miles from Tunnel.

BACHAN AEROSPACE
3243 Marentette Avė.

Windsor Ontario, Canada 
(38-41)

HOUSEKEEPER
Full and part-time position available 
on our day shift. Schedule includes 
some weekend work. If you are inex- 
perienced, we will provide training. 
Apply

JEWISH CENTER FOR AGED
HIGHWAY 40 AND MASON ROAD 

CHESTERFIELD, MO. 63017 
314-434-3330

An Equal Opportunity Employer 
(39-47)
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Su vasaros pabaiga iš 
mūsų tarpo išsiskyrė dipl. 
inž. Aleksandras Lapšys. 
Iškankintas sunkios ir ilgos 
ligos, mirė jis rugsėjo mėn. 
3 d. Babtistų ligoninėje 
Bostone. Jo asmenyje bosto
niečiai neteko santūraus ir 
gero lietuvio.

Aleksandras Lapšys buvo 
gimęs 1905 m. vasario 20 d. 
Kukų kaime, Laudsodžių 
parapijoje, Žeimelio valse., 
Šiaulių apskrity, vidutinio 
ūkininko didelėje šeimoje.

Jam gimus, tėvas ieško
damas lengvesnio pragyve 
nimo šeimai ir galimybių iš
mokyti savo vaikus, su visž 
šeima, išnuomavęs savo ūki 
persikėlė į Rygą, kur įsikū
rimo sąlygos buvo sunkios. 
Tuo metu kaip tik prasidė
jo 1905 metų neramumai, 
kurie dideliame mieste bu
vo žymiai labiau jaučiami 
negu kur kitur.

Paaugęs Aleksandras Ry
goje lanko lietuvišką 
"žvaigždės” mokyklą. Ten 
jis išmoksta ir lietuviškai, 
kas vėliau gyvenime nema
žai pravertė.

1914 m. pavasari tėvai su 
visa šeima grįžta atgal į sa
vo ūkį Lietuvon. Po tiekos 
metų atstatyti išnuomotą

1977-1978METU EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) I VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO:
Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. — 
$669.00; kovo mėn. $691.00 ir $746.00; balandžio 

mėn. $746.00.
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 d. — 

2 savaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d.

— $564.00.
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš 
CHICAGOS ii' visų kitų Amerikos ir Kanados miestų 

su papildomu mokesčiu.
PRJCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos į Los 
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.

Dipl. inz. Aleksandro Lapšio netekus

A. A. Aleksandras Lapšys 
kitiems ūkį nebuvo taip 
lengva. Sunkumai dar la
biau padidėjo, kai tą patį 
rudenį prasidėjo pasaulinis 
karas.

Aleksandras lanko tame 
pačiame kaime esančią pra
džios mokyklą, kurioje mo
kytojavo brolis Adolis. Vė
liau, 1918 m., brolio paruoš
tas, išlaiko egzaminus į Lin
kuvos gimnazijos antrąją 
klasę, kurią baigia 1925 m. 
Tuo pačiu metu tą pačią 
gimnaziją baigia ir kitas 
brolis Jonas. Rudenį abu 
broliai važiuoja į Kauną 

Vytauto Didžiojo universi
tetan. Aleksandras įstojo į 
technologijos fakultetą stu
dijuoti elektrotechnikos, o 
Jonas — statybos.

1933 metais įstojo į Karo 
mokyklą kariūnu aspirantu. 
Po metų baigia mokyklą at
sargos jaunesnio leitenanto 
laipsniu ir gauna Krašto ap
saugos ministerijos stipen
diją elektrotechnikos moks
lams tęsti.

Baigęs 1936 m. universi
tetą, pradeda dirbti Karo 
butų valdyboje, čia jam 
tenka vadovauti projekta
vimui ir priežiūrai įvairių 
elektrinių įrengimų stato
mose kareivinėse ir kariško
se dirbtuvėse.

1940 m. rusams užėmus 
Lietuvą, inž. Lapšys perei
na dirbti į Energijos valdy
bą. Rusų-vokiečių karui 
prasidėjus ir išvijus rusus 
iš Lietuvos, tą pačią vasarą 
1941 m. veda Juzę Jatulytę, 
baigusią Kaune Vytauto Di
džiojo universitete germa
nistiką ir mokytoj aunančių 
gimnazijose.

Rusams antru kart artė
jant prie Lietuvos, abu su 
žmona pasitraukia į Vokie
tiją ir apsistoja Erfurte, 
kur gauna darbą Telef un- 
ken fabrikuose. Erfurte 
gimsta ir sūnus Algis. Ka
rui baigiantis ir perlei- 
džiant rusams Erfurtą, 
Lapšiam su mažu sūnum 
tenka vėl kraustytis, šį kar
tą patenka į Hanau, kur ir 
apsistoja iki išvykimo į 
Ameriką.

1949 m. rudenį Lapšių 
šeima atvyksta į Ameriką. 
Pradžioje apsistoja Worces- 
tery, Mass., bet ten esant 
dideliems sunkumams susi
rasti tinkamesnį darbą, per
sikelia su šeima į Bostoną. 
Čia gauna darbą inžinerinė
se projektavimo kompani
jose, kur dirba prie įvairių 
projektų.

G y v e n damas Bostone 
Aleksandras Lapšys įsigijo 
registruoto elektros inžinie
riaus teises Massachusetts 
valstijoje, priklausė Lietu
vių Inžinierių ir Architektų 
sąjungai ir kitoms lietuvių 
draugijoms ir organizaci
joms. čia Lapšiai užaugino 
ir išmokslino savo sūnų Al
gį, kuriuo nebe pagrindo tė
vas taip didžiavosi. Mecha
nikos inžinierius Algis, pui
kiai moka lietuvių kalbą, 
yra JAV atsargos karinin
kas, šiuo metu dirba inžinie
rium Fordo bendrovėje De
troite, yra lietuvių radijo 
valandos pranešėjas, reiš
kiasi spaudoje su savo eilė
raščiais ir yra Akademinio 
Skautų sąjūdžio filisteris.

Išėjęs į pensiją inž. Alek
sandras Lapšys pradėjo sir
guliuoti, kol galiausiai pa
aiškėjo nelemtos ligos pėd
sakai.

Velionis rugsėjo mėn. 6 
d. buvo pašarvotas Caspero 
laidotuvių namuose, South 
Bostone, o rugsėjo mėn. 7 

d. po mišių šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone, didelio būrio drau
gų ir pažįstamų buvo paly
dėtas į Naujosios Kalvari
jos kapines.

Su inž. Aleksando Lapšio 
mirtimi mes bostoniškiai 
netekome dar vieno darbš
taus ir prityrusio profesio
nalo, o šeima gero ir mylin
čio vyro ir tėvo.

Reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą velionies žmonai 
ir sūnui inž. Algiui, velio
nies seserims Lietuvoje ir 
kitiems giminėms ir arti
miesiems.

K. Nenortas

TOOL GRINDER
Requires 48 months experience using 
precision measuring instruments, 
complicated drawings and shop ma- 
thematies.

Also
TOOL & DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Steady 
work & fringe benefits.

APPLY AT:

F. E. MYERS CO.
400 Orange St. 

Ashland, Ohio 44805 
An Equal Opportunity Employer 

(40-43)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

for progressive 56 bed acute care 
J.C.A.H. accredited hospitals needs 
Chief Medical Technologist 
seeking a dynamic individual fo bead 

laboratory. SaTarv connnensurate 
with experience ability.

Also
Registered Nurses — 

General Duty
3-11 & 11-7 Shift. Crod starting
salary .plūs shift differential. Excel- 
Jent .frinve benefits. Apply call or 

write to: ADMIN1STRATOR
Franklin Parish Hospital

P. O. BOX 392 
VVINNSBORO. LA. 71295 

318-435-9411
(28-45)

MACHIN1ST
15 OPENINGS

Lathe Hands, Gear Men, Inspectors. 
Grinders, Mill Hands, Tool Makers. 
Machine Repair, Permanent positions. 
55 hours work week, top wages. Air
craft shop. Day and night shifts, 3 
mi. from tunnel.

Detroit, 312-963-7533; 
Windsor, 969-8551.

BACHAN AEROSPACE 
3243 Marentette Avė. 

WINDSOR, ONT., CANADA 
(40-42)

SĖT UP AND WELD-
(SHEET METAL)

Mušt be experienced in fitting and 
welding sheet metai materials includ- 
ing stainless and aluminum. Mušt be 
able to read and work from prints. 
Mig, tig and are welding. Good hourly 
rate and benefits. Apply in person.

FECO-A-BANGOR 
PUNTA
COMPANY

5855 Grant Avė. 
Cleveland, Ohio 44105

An Equal Opportunity Employer
(38-44)

WORK OPPORTUNITIES FOR 
THE RIGHT INDIVIDUALS 

NOW H1RING:
Journeymen 
or Ist Class Skilled 
TOOL & DIE

ALL AROUND 
MACHINISTS 

MACHINE REPAIRMEN 
Mušt have job shop experience.

APPLY CALL OR IVRITE

PLAS/STEEL PRODUCTS
U. S. 6 W. WALKERTON. IND. 46574 

(37-46)

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast growing industry in Fort Custer 
Industrial Park is in need of journey
man. TOOL & DIE MAKERS. Ex- 
perienced in DIE BUILDING prefer- 
red. Be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.
Pleasant working atmosphere and 
liberal fringe benefits. Apply.

KEIPER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.

Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer

(37-50)

New Britain
AUŠRINĖ ŠOKA

Spalio 8 d., nors vakaras 
buvo niūrus, pūtė žvarbus 
vėjas su šaltu lietumi, bet 
nugalėję kliūtis, iš tolimos 
Philadelphijos atvyko tau
tinių šokių grupė Aušrinė. 
Jos laukė vietiniai, bet daug 
svečių atvyko iš Hartford, 
Waterbury, New Haven ir 
plačiosios apylinkės, apie 
240 asmenų.

Vakaronę pradėjo LB 
apyl. pirm. Juozas Liudžius 
p a s v e i kindamas svečius1 
gausiai atsilankiusius ir su
pažindino su programa. Sa- 
lėn įbėgo Aušrinė. Jaunimo 
grupė labai daili, tautiniais 
rūbais. Pašoko labai vikriai 
3 šokius, o po to šv. And
riejaus mišrus choras pa
dainavo vykusiai 3 dainas. 
Taip buvo kartota 3 kart. 
Slinktis programos buvo pa
girtina. Patys šokiai visi 
jau buvo ne kartą matyti, 
bet Aušrinė čia nauja ir šo
ko darniai, vikriai. Svečiai 
labai gėrėjosi ir atsidėko
dami nenutrūkstamai plojo. 
Iš visų 10 šokių, buvo iš
skirtinas ir būdingas tauti
nis — aštuonianytis. To 
gražaus jaunimo žiedo — 
Aušrinės vadovė Marija Ra
dikienė. Ji augo New Bri
tam, pas savo tėvelius, iš
simokslino Amerikoje, šei
mą sukūrė su Vytautu Ra- 
diku. Išaugino 4 puikias at
žalas, kurios žengia moti
nos pėdomis, kalba tėvų kal
ba. šiandien Marija Radi
kienė yra gražios lietuviš
kos šeimos motina, šeimi
ninkė, mokytoja, visuome- 
ninkė. Garbė Marijai Radi
kienei, jos visai šeimai, kad 
svečioj šalyj nepalūžo ir ne
nuklydo. Tuo pačiu sveiki
name ir kiekvieną Aušrinės 
šokėją, kad ir jie aukoja 
savo brangų laiką ir jauną
sias jėgas — pavergtai Lie
tuvai !

Šiais metais LB apylin
kės valdybai pirmininkauja 
Juozas Liudžius. Jis ir čia 
augo ir brendo ir šeimą su
kūrė su pirmos kartos lie
tuvaite Briana Raugevičiū- 
te, gimusia čia, Amerikoje. 
Gražiai pavyko ir juodviem 
išauginti keturias atžalas, 
kurios yra lietuviškos ir 
tampa tėvų užvadėliais. Vir
ginija kalba gražiai lietu
viškai ir vadovauja New 
Britain, tautinių šokių gru
pei, o jos broliukai ir sesutė 
yra grupės šokėjais.

Ši vakaronė Vispusiškai 
nusisekė, nes pirm. Juozas 
Liudžius padedamas šeimos 
ir apylinkės valdybos na
rių, gausių padėjėjų, davė 
tinkamą programą, o po to 
visi svečiai galėjo gražiai 
linksmintis.

Alfonsas Bumeika

WANTED 
INJECTION MOLDING FOREMAN 

Minimum 5 years supervisory ex- 
perience, and capable runing midnight 
shift and suvervising help. Salary 
commensurate with- experience and 
ability. All fringe benefits.

LIBRALTER PLASTICS 
244492 lndoplex Circle 

Farmington Hills, Mich. 48018 
313-478-4900

(40-44)
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

PAMINĖTA DARIAUS IR 
GIRĖNO KLUBO 

SUKAKTIS

Dariaus ir Girėno klubas 
spalio 15 d. Lietuvių Na
muose paminėjo 25-rių me
tų veiklos sukaktį, šiai su
kakčiai- klubo valdyba buvo 
gerai pasiruošusi: Meniškai 
išpuoštoje scenoje — gilu
moje mėlyname dugne vi
siems j akis krito sidabrinės 
skaitlinės ”25”, jas gaubė iš 
abiejų pusių rūtų šakelės ir 
apačioje po jomis gėlių 
puokštė. Dešinėje Amerikos 
vėliava, kairėje Lietuvos.

Minėjimą atidarė klubo 
v i c e p r rmininkas Juozas 
Kinčius ir pakvietė minė
jimo programai pravesti , 
Justą Pusdešrį. Dariaus ir 
Girėno 25-rių metų veiklos 
apžvalgą padarė klubo pir
mininkas Edvardas Mil- 
kauskas. Po apžvalgos buvo 
iškviesti Į sceną buvę Da
riaus ir Girėno klubo pir
mininkai : Viktoras Permi
nąs, Edvardas Milkauskas, 
Jonas Atkočaitis, Antanas 
Petrauskas, Albinas Bliū- 
džius ir Vytautas Ogilvis. 
Jų krūtines Ada Telyčėnie- 
nė ir Marija Kinčienė pa
puošė prisėgdamos po rau
doną gėlytę. Buvę pirminin
kai Petras Rūkštelė, Jonas 
Paškauskas, dr. Vytautas 
Mileris, Antanas Norus ir 
Mykolas Kizis į minėjimą 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių, atvykti negalėjo. Mi
ręs buvęs pirmininkas Jo
nas Martišauskas pagerbtas 
atsistojimu ir tylos minute.

Sol. Algirdas Brazis, 
akom panuojant Alvydui 
Vasaičiui, atliko meninę 
programą.

Lietuvių Namų salės 
akustika gera, solisto bal
sas gražiai skambėjo ir pub
lika po kiekvienos padainuo
tos dainos ar operos arijos 
ilgai plojo.

Meninei daliai pasibaigus 
vyko vaišės ir šokiai. Vai
šių mtu Dariaus ir Girėno 
klubą 25-rių metų sukak
ties proga sveikino: kun. 
Domininkas Lengvinas šv. 

Kazimiero parapijos Wind- 
sore klebonas, Lietuvių Me
lodijų radijo valandėlės 
vardu redaktorius Albertas 
Misiūnas.

Šokiams grojo Rimo Kas
pučio orkestras ”Romanti- 
ka”. Dalyvavo apie 150 sve
čių. Tikrai buvo jaukus ir 
smagus paminėjimas.

POLITINĖ POPIETĖ
ALT S-gos Detroito sky

riaus valdyba rengia politi
nę š. m. lapkričio 20 d., sek
madienį, 12 vai. 30 min. 
Providence parapijos kul
tūros centro patalpose, 
25335 West Nine Mile Rd„ 
Southfield, Mich., Detroito 
priemiestyje.

Vytautas Meškauskas, Dir
vos politinis komentatorius.

Paskaitas skaitys: Dir
vos poli t. komentatorius 
Vytautas Meškauskas iš 
Chicagos: ”Tarptautinė rai
da ir Lietuva”, inž. Algis 
Zaparackas: ”Lietuvių Įta
ka Amerikos politikoje”, d r. 
Kazimieras Karvelis: "Di
sidentų vaidmuo Lietuvos 
laisvės byloje”. Po paskaitų 
numatoma klausimai ir dis
kusijos. Rengėjai malonai 
kviečia dalyvauti šioje po
litinėje popietėje visus De
troito ir apylinkių lietuvius, 
kurie tik domisi Lietuva ir 
lietuvius liečiančią politiką.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicago j e

NORMANĄ 
BURŠTEINA

•r

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

Telefonai:
^krautuvės: (312) 263-5826 
'namų: (312) 677-8489

PAAUKŠTINTA 
TARNYBOJE

Valentina Misiūnaitė De
troito visuomenininko ir 
Lietuvių Melodijų radijo va
landėlės redaktoriaus Al
berto ir Elenos Misiūnų 
duktė, baigusi aukštuosius 
mokslus prekybos srityje, 
dirbdama General Motors 
korporacijoje, Cadillac divi
zijoje buvo paaukštinta tar
nyboje ir perkeliama į Phi- 
ladelphiją, kur eis Cadillac 
motors atstovės pareigas. 
Valentina Misiūnaitė rug
sėjo 17 d. išskrido į Phila- 
delphiją perimti naujų pa
reigų.

Džiugu, kad mūsų jauni
mas baigęs aukštuosius 
mokslus savo profesijoje 
pasižymi darbštumu ir su
manumu, kuriuos kompani
jų vadovai greit pastebi ir 
įvertina. Geros sėkmės nau
jame darbe!

PAMINĖTA KUN.
ALFONSO BABONO 50 

METŲ SUKAKTIS
Spalio 16 d. Adelės Po- 

derienės namuose St. But
kaus šaulių kuopos valdyba, 
dalyvaujant svečiams ir ku
nigams Viktorui Kriščiūne- 
vičiui, Kazimierui Simaičiui 
ir Domininkui Lengvinui 
paminėjo kuopos kapeliono 
Alfonso Babono 50 metų su
kaktį. Visiems susėdus prie 
gausiai maistu apkrautų 
stalų ir uždegus lietuviškų 
spalvų 6 žvakes, kuopos 
pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas, taręs žodį, tolimes
niam minėjimui vesti pa
kvietė kuopos vicepirminin
kę Stefą Kaunelienę. Maldą 
prieš valgį, gan ilgą ir tu
riningą, atkalbėjo kun. Vik
toras Kriščiūnevičius. Pa
keltos šampano taurės ir 
jubiliatui sugiedota ilgiau
sių metų.

Stefa Kaunelienė savo žo
dyje sveikindama jubiliatą 
pateikė gražių minčių iš lie
tuviškų parapijų gyvenimo. 
Jos pasakyti žodžiai buvo 
visų šiltai sutikti ir gerai 
įvertinti. Ji kaip mokytoja 
gerai žino parapijas ir jų 
gyvenimą. Emilija Kutkie- 
nė ir Lidija Mingėlienė da
lyvių vardu jubiliatui įteikė 
dovaną — medyje išpjaus
tyta vaidilą. Sugiedota Va
lio, Valio! Sukakties proga 
jubiliatą sveikino ir žodį 
tarė: kun. Domininkas
Lengvinas, Vytautas Kut- 
kus, Juozas Briedis ir Vin
cas Tamošiūnas. Visi linkė
jo kitus 50 metų švęsti lie
tuviškoje parapijoje. Anelė 
žiedienė padeklamavo Ais
čio eilėraštį "šilainė”.

Kun. Alfonsas Babonas 
padėkojęs už sveikinimus ir 
dovaną žemaitiškai paskai
tė porą pasakėlių.

Kun. Alfonsas Babonas 
gimęs Raseiniuose, mokslus 
ėjo Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Italijoje. Kunigu įšventin
tas Romoje. Į Ameriką at
vykęs dirbo angliakasių 
tarpe tarpe Pennsylvanijo- 
je šv. širdies parapijoje. Iš 

jos buvo atkeltas Į Detroi
tą ir dirbo Dievo Apvaizdos 
parapijoje. Iš jos buvo per
keltas į anglų parapiją. 
Nors ir kunigauja anglų 
parapijoje, bet nepamiršta 
ir lietuvių. Jis yra St. But
kaus šaulių kuopos kapelio
nas ir dalyvauja lietuvių 
renginiuose.

MACHINISTS
2ND & 3RD SHIFTS ONLY 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINES 
(MULTI OR SINGLE SPINDLE) 

MILLING MACHINES 
W. & S. CHUCKERS 
OD & ID GRINDERS

Mušt be able to perform own sėt ups.
IMMEDIATE OPENINGS

Clean shop — Excellent rate of pav 
and fringe benefits.

Only experienced need. Apply at: 
BLACK & DECKER MFG. CO. 

6225 COCHRAN RD. 
SOLON, OHIO 44139

(216) 248-5330
An Equal Opportunity Employer

M/F/H
(40-42) 

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
SHERIDAN STITCHER OPERATORS 

PERFECT BINDER OPERATORS 
FOR ALL SHIFTS.

With at least 5 years operator experience, for relocation into of the 
companies mid south facilities. Excellent wages & benefits. If interested: 

Apply call or write to: LARRY WILSON
W. A. KRUEGER CO. 

4708 KRUEGER DRIVE 
JONESBORO, ARK. 72401 

501-935-7000 
An Equal Opportunity Employer

MARINE ENGINEERS
E.M.D./CAT. 398-399

CONTACT THE PEOPLE WHO PIONEERED THE OFFSHORE OIL & 
M1NERAL 1NDUSTRY. . . AND WHO ARE ACKNOWLEDGED 
LEADERS THROUGHOUT THE WORLD TODAY.

ARTHUR LEVY BOAT SERVICE, INC. 
A. PETROLANE CO.

P. O. BOX 1217 
MORGAN CITY, LA. 70380 

PHONE: 504-385-0900
An Equal Opportunity Employer

(39-41)

TOOL & DIE/ MOLD 
MAKERS

We have a second shift opening for a person experienced in 
repairing injection and compression molds and/or progressive 
dies. Work assignments are varied and require independent 
decisions on close tolerance work. Persons with adequate ex- 
perience būt not a journeyman will be considered.

WE OFFER
• Competitive wages commensurate with experience.

• Excellent employee family benift program including 
pension plan.

• Good working conditions.

Interested, qualified appclicant apply or call:
PERSONNEL DEPARTMENT

419-332-5561
THE SINGER COMPANY 

CONTROLS DIVISION
2260 CEDAR STREET

FREMONT, OHIO 43420

An Equal Opportunity Employer Male/Female
(38-42)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 

WELDERS
PIPE — SHORT ARC 

PIPE — STRUCTURAL 
PLATE — SHORT ARC

OVERTIME — GOOD PAY — STEADY W0RK 
Equal Opportunity Employer

AQUATIC
EQUIPMENT & ENGINEERING, INC.

P. O. Box 419, Amella, La. 70340 
(504) 631-0833; 631-0834; 631-0377

TOOLMAKERS 
GRINDER HANDS 

MILL HANDS 
LATHE HANDS 

TOP RATES, FULL BENEFITS., 
58 HOUR WF.EK PLŪS. 
CONSTACT DAN Z1NC.

313-544-8181
INSPECTION ENGINEERING 

& EQUIPMENT INC.
1300 Batavia

Royal Oak, Mich. 48077
(40-46)

JOURNEYMEN
BRIDGEPORT MILL 

HANDS 
LATHE HANDS 

JIG BORE 
DIE MAKERS

Long range program 
JOHNSON DIE & 
ENGINEERING 

16150 Hubbell 
Detroit, Mich. 48235 

or Call: (313) VE 8-8208 
(40-41)
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Jų dovana Amerikai
Ameriką, tas pasakiškas 

žemės rojus, kuriame „gat
vės grįstos auksu”, dar ir 
dabar turi tą nuostabią, vi
liojančią galią tiems, kurie 
jos nėra matę, o ypatingai 
tiems, kurių gyvenimas dėl 
įvairių politinių ar materia
linių aplinkybių yra sunkus 
ir beviltiškas. Asmeniškos 
laisvės privilegija, taip 
brangi kiekvienam žmogui, 
ir neribotos galimybės savo 
gyvenimą savarank i š k a i 
tvarkyti pagal savo nuo
žiūra, dar ir šiandieną 
Amerika iškelia kaip sau
gią ir patrauklią salą nera
maus pasaulio vandenyne. 
Caro priespaudos metais 
mūsų kaimo jaunuome
nė masiniai veržėsi Lais
vės statulos link, bėgdama 
nuo karinės prievolės ir as
meniško skurdo.

1907 metais, pasibaigus 
rusų-japonų karui, į Cleve- 
landą atvydo Tadas Neura, 
palikęs savo tėviškę Svėda
su apylinkėje. Nelinkęs į 
visuomeninį veikimą, Tadas 
metėsi į prekybą, įsigijęs 
kolonialinių ir kasdieninių 
reikmenų krautuvę lietuvių 
rajone. Turėdamas didesnę 
širdį, negu kišenę, naujasis 
prekybininkas lietuviams 
mielai duodavo prekes ”ant 
knygutės”. Jo našlė Malvi
na dar ir dabar turi šeimos 
archyvuose krūvas pakvi
tavimų ir neapmokėtų sąs
kaitų, kurios tikrai sudaro 
impozantišką sumą. Įsigijęs 
užmiestyje 130 akrų ūkį, 
Tadas, niekada nepralobęs 
turto nesukrovęs, pradėjo 
ūkininkauti, o vieną šalia 
pačios sodybos esantį skly
pą paskyrė lietuviškoms ge
gužinėms ir sporto šven
tėms. Ir dabar ties palinku
siais vartais matoma iškaba 

Neurų šeimos nariai. Prieky trys broliai: Juozas, Petras ir Teodoras. Stovi seserys Akvi
lina ir Adelė.

”Neura Grove” primena 
tuos laikus, kai čia susirink
davo šimtai lietuvių į sporto 
šventes, ypatingai į senais 
laikais pagarsėjusias risty- 
nes, kuriose dalyvavo ir to
kie žymūs ristikai, kaip Ko
maras ir garsusis čempio
nas Požėla.

1928 metais iš Palaukių 
kaimo, Panevėžio apskri
ties, į Clevelandą atvyko 
d e v y niolikametė Malvina 
Pauliokaite. Gimusi Ame
rikoje, būdama dviejų me
tų, su savo tėvais grįžo į 
Lietuvą, į savo tėvų ūkį. 
Deja, tėvui patekus į caro 
kariuomenę, jaunoji Malvi
na liko vienintelė ūkio dar
bininkė šalia savo motinos. 
Ir nepriklausomybės metais 
Pauliokų ūkis nepajėgė pri — visi jie Malvinos ir Tado

Malvina ir Tadas Neurai su Salasevičium.

sikelti iš griuvėsių, o Mal
vina, dirbdama ūkio darbus, 
su širdgėla sekė savo ben
draamžes drauges, einan
čias į mokyklą. Malvina 
troško mokslo daugiau už 
viską pasaulyje. Atvykus į 
Ameriką ji sau pasižadėjo, 
kad, sukūrus šeimą, ji ne
sieksianti turto, bet duo
sianti savo vaikams moks

lą ... Ir taip, susipažinę per 
jos dėdes šermenis, Malvina 
ir Tadas sukūrė šeimą.

Dabar po daugelio metų, 
vis dar tame pačiame ūky
je, Malvina Neurienė gy
vena, apsupta prisiminimais 
ir savo gausios Šeimos nuo
traukomis. Kukliame svečių 
kambaryje ir valgomajame 
ant sienų kabo dešimtys 
nuotraukų, iš kurių šypsosi 
plačios lietuviškos šypse
nos, žvelgia mėlynos, inteli
gentingos akys. Tadas ir 
Malvina Neurai išaugino ir 
išmokė dešimtį vaikų, ku
rių visi be išimties baigė 
aukštuosius mokslus. Ant 
sienų kabo universitetų fut
bolų komandų nuotraukos. 
Alabamos universiteto ko
mandoje net du broliai — 
Teodoras ir Juozas ... šau
nios, dailios merginos su sa
vo gimnazijų orkestro uni
formomis ir festivalių kara
lienių trofėjomis, oriai nu
siteikusi valstybės departa
mento pareigūnė, besišyp
santis lakūnas, futbolininkų 
uniformomis ”apsišarvavę”, 
stipriai nuaugę jaunuoliai

Neurų vaikai, savo tėvų 
naujai tėvynei padovano
ję tradicines moralines ver
tybes, kurių taip stokojama 
labiau pasiturinčiose ar iš
simokslinusiose šeimose.

”Mes buvome neturtingi. 
Neturėjome nieko, išskyrus 
vienas kitą”, pasakoja man 
duktė Akvilina, vienintelė 
iš dukrų gyvenanti drauge

Aviacijos kapitonas Teodoras Neura, žuvęs Vienamo kare.

su motina ūkyje.
Akvilina, kurį laiką mo

kytojavusi gimnazijoj ( šiuo 
metu eina Brunswicko švie
timo Tarybos prezidentės 
pareigas ir ruošiasi magis
tro laipsniui Akrono univer
sitete.

”Todėl mūsų šeima yra 
labai vieninga — visi už 
vieną, vienas už visus. Tė
vas sugebėjo mumyse išlai
kyti griežtą drausmę, o ma
mytė mus stūmė pirmyn, 
kad kuo daugiau mokytu
mėmės ir kad mokytumė
mės kuo geriausiai”, tęsė ji 
toliau. ” Turi u pabrėžti, kad 
išaugome gilioje krikščio
niškos meilės atmosferoje, 
mūsų tėvų nuostabaus as
menybių balanso išmokyti 
meilės vienas kitam”.

Prisimena ji, kai dar ank
styvoje vaikystėje, neturint 
susisiekimo priemonių ir 
negalint nuvykti į bažnyčią, 
mamytė kviesdavo kunigą 
namuose atlaikyti pamal
das. Broliai turėjo dirbti vi
sus darbus, mokytis taisyti 
ūkio padargus ir savo gero
kai apdėvėtus automobilius. 
O merginos tenkinasi labai 
kuklia apranga, neturėda
mos iš ko puoštis.

”Mes iki šios dienos gi
liai gerbiame savo motiną”, 
telefonu besikalbant sako 
man Juozas Neura, padangų 
gamybos bendrovės vicepre
zidentas.

Man besisvečiuojant Neu
rų ūkyje, žąsiukus ir seną 
šunį gainiojo mažytė Mal
vinos Neurienės anūkė, ku
rios motina Birutė mane 
vaišino kava ir lietuvišku 
sūriu ir dalinosi praeities 
prisiminimais. Ir ji tvirtina, 
kad motina buvo stipriausia 
jų visų siekių įkvėpėja, pa
ti sau nieko nereikalauda
ma, jokių gyvenimo patogu
mų neieškodama. Viskas 

ėjo mokslui. ’Tr aš čia daž
nai atvežu savo vaikus, kad 
jie augtų sveikoje aplinko
je ir mano motinos nuosta
baus charakterio šilumoje”, 
sako ji.

Malvina Neurienė, gyva, 
judri ir vaišinga, giliai su
sijaudina, kalbėdama apie 
savo sūnų aviacijos kapito
ną Teodorą, kuris, vos bū
damas 30 metų, tragiškai 
žuvo Vietname, savo kari
nės tarnybos metu užsitar
navęs herojaus vardą ir sa
vo tragiška mirtimi nusipel
nęs aukščiausius tiek JAV, 
tiek Pietų Vietnamo vyriau
sybės ordinus. Kaip gabus 
f u t b olininkas, Teodoras, 
drauge su savo broliu Juo
zu, gavo stipendiją studi
juoti Alabamos universite
te. Teodoras, baigęs univer
sitetą, kuriame taip pat da
lyvavo karinės ruošos rezer
vo karininkų korpuse 
(ROTC), gavo pasiūlymą 
pasirašyti sutartį su gar
siąja Pittsburgho Steelers 
futbolo komanda kaip pro
fesionalas. Teodoras nuta
rė pasirinkti karo aviaciją 
kaip savo gyvenimo karje
rą, nežiūrint to, kad jam bu
vo suteikta garbė patekti į 
Visos Amerikos Rinktinę 
(All American). Vietname 
jis per trumpą laiką pasie
kė kapitono laipsnį. Kurį 
laiką skraidęs kaip bandy
mų pilotas (tęst pilot), jis 
buvo perkeltas į karo avia
cijos žvalgybą ir kasdieną 
atlikdavo 10-15 skridimo 
misijų. Jis pasižymėjo kaip 
nepaprastai drąsus rizikin
gose gelbėjimo misijose. 
Laisvalaikiu sudarė klubus 
v i e t namiečiams vaikams, 
kuriuose jis juos mokė 
sporto žaidimų ir rūpinosi 
jų gerbūviu. Jo pasišventi
mas jaunimui buvo vietinės

(Nukelta į 14 psl.)
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vyriausybės giliai įvertin
tas, ir kapitonas Neura bu
vo apdovanotas vienu iš 
aukščiausių Vietnamo or
dinų. Kalėdų atostogų išva
karėse Teodoras skrido į pa
skutinę gelbėjimo misiją, 
išgelbėti priešo apsuptų he
likopterių pilotų. Iš tos mi
sijos, ją sėkmingai atlikęs, 
jis pats nebegrįžo, žuvęs 
didvyrio mirtimi, šiandieną 
vietoje jo gyvos, energingos 
ir patrauklios asmenybės, į 
likusius šeimos narius žiūri 
vienintelis potretas su la
kūno šalmu. Keletas įspū
dingų dokumentų, liudija jo 
drąsą ir herojizmą. Savo 
gimtajame miestelyje Teo
doras jau buvo garsus nuo 
pat ankstyviausių gimnazi
jos dienų kaip gabus spor
tininkas, treneris ir visapu
siškai populiarus jaunuo
lis. Brunswicko miesto ta
ryba ir gyventojai viešai 
nubalsavo savo garbingą pi
lietį įamžinti, įsteigiant jo 
vardu pavadintą jaunimo 
sporto centrą ”Captain 
Theodore Neura Youth 
Center”. Tai yra 17 akrų 
sklypas, kurio centre yra 
sporto pavilijonas ir pla
nuojami įvairūs kiti įrengi
mai, įskaitant ir teniso 
aikštes.

Malvina Neurienė, judri, 
maloni ir gyva moteris, į 
gyvenimą žiūri realiai, turė
dama ir kuo didžiuotis, ir ko 
liūdėti. Tačiau kasdįeninio 
gyvenimo džiaugsmai, kaip 
ir rūpesčiai, jos išbalansuo
toje asmenybėje nepalieka 
nei sentimento, nei šešėlių. 
Dairausi jos ištuštėjusiame 
name ir bandau įsivaizduoti 
didelį būrį augančio jauni
mo, kuris, kad ir namuose 
su tėvais lietuviškai kalbė
jęs, atitrūko nuo mūsų tau
tos kamieno. Per ištisus 
šimtmečius savo negausios 
tautos vaikus dovanojome 
.kitiems, į kitas tautas įlie
dami sveika lietuvišką 
kraują, perduodami tradi
cinį lietuvišką veržlumą, 
meilę mokslui ir charakte-

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus Wiiliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

fLAUKIAMOS GASTROLĖS
Dainavos ansamblio var

dą ir jo atliekamų progra
mų aprašymus dažnai ran
dame mūsų spaudos pusla
piuose. Ten nemaža pelny
tų pagyrimu rašoma visam 
šiam didžiuliam meno ko
lektyvui ir jo vadovams. 
Visą Dainavos 32 metų is
toriją galėtume charakteri
zuoti keliais žodžiais: ryž
tas, lietuviškasis atkaklu
mas ir kūrybinė valia.

Iš tikrųjų tų dorybių rei
kėjo 1945 m. pradedant pir
muosius žingsnius karo ap
griautose Hanau kareivinė
se, kada net tūli tremtiniai 
lietuviai buvo priešiškai nu
siteikę; mat, nenorėjo duoti 
salės gyventojais perpildy
toje stovykloje ... Tik at
kaklių pradininkų Alb. 
Dzirvono, Edv. Daniliūno, 
J. Juodžio ir juos ryžtingai 
rėmusių to meto stovyklos 
komiteto pirmininko P. 
Gaučio ir kultūros vadovo 
S. Sužiedėlio dėka sudary
tos sąlygos 1946 m. Daina
vos vardu pakrikštytam 
ansambliui pradėti darbą. 
Pirmieji meno vadovai muz. 
Br. Jonušas, o jam išvykus 
Stp. Sodeika trumpu laiku 
paruošė ir išvairavo Daina
vą į „plačiuosius vandenis”.

Savo skambiais koncer
tais ir įspūdingais veikalais 
Dainava išgarsino Lietuvos 
vardą ne tik tarp vokiečių, 
bet ir tarp anglosaksų.

1950 m. didžioji dainavie- 
čių dalis rūpinantis ir pa
dedant dr. A. Giliui atvyko 
į Chicagą ir čia, papildžius 
ansamblį naujomis jėgomis, 
sėkmingai tęsė savo darbą.

rio pastovumą. Neurų vai
kai, sunkiose sąlygose au
gę, bet nestigę meilės žmo
gui ir nepabūgę sunkaus 
darbo, padarė neabejotinai 
didelį įnašą į savo tėvų nau
ją tėvynę. O Teodoro Neu- 
ros tragiška mirtis įamžina 
jį kaip kovotoją už žmo
gaus teises, už kurias da
bar kovoja ir mūsų tauta.

CLEVELANDE PROGA)

Dainava savo darbuose ga
lėjo pasidžiaugti turėdama 
gerų ir dosnių mecenatų-rė- 
mėjų. (Dr. L. Kriaučeliūnas 
ir kiti).

Dainavos veiklos ir atsie- 
kimų balansas kelia pagar
bą. 200 koncertų! O jiems 
pasiruošti 1800 repeticijų ir 
pusė milijono darbo valan
dų! Gastroliuojant po JAV 
ir Kanados lietuvių koloni
jas nuvažiuota 17500 mylių 
kelio. Ansamblio sąrašuose 
yra virš 400 dalyvių (esa
mų ir buvusių) 94 dainavie- 
čiai sukūrė 47 lietuviškas 
šeimas.

Įspūdingas ir ansamblio 
atliktų kūrinių sąrašas: 9 
muzikiniai veikalai, 5 kla
sikinės oratorijos, 4 lietu
viškos kantatos, 8 mišriam 
ir vyrų chorams mišios ir 
didi gausybė dainų ir gies
mių.

Ansambliui išsilaikyti 
meninio lygio aukštumoje 
padėjo energingi meno va
dovai. Be jau minėtųjų Dai
navai vadovavo muz. Al g. 
Šimkus, Petras Armonas, 
Audronė Simonaitytė. Da
bartinis meno vadovas muz. 
Aloyzas Jurgutis. Režisie
riais buvo: Antanas Škėma, 
Gasparas Velička, Ant. 
Sprindys, Alfonsas Brinką, 
Algis Dikinis, Algirdas 
Kaulėnas,' Antanas Rūkas, 
Kazys Veselka ir dabartinė 
Zita Kevalaitytė - Visockie- 
nė.

Dabartinę Dainavos val
dybą sudaro: pirmininkas 
Aleksas Smilga, vicepirmi
ninkai Jonas Paštukas ir 
Aleksandras Atutis. Sekre
torė Danguolė Ilginytė, iž
dininkas Vytas Radys, fi
nansų sekretorė Petronėlė 
Seniūnienė ir narė Nelia 
Paulauskaitė.

★
Dainava, LB Clevelando 

Apylinkės pakviesta atve
ža į Clevelandą naujausią 
savo stambų muzikinį vei
kalą „Kūlgrindą”.

Lapkričio 12 d., šeštadie
nį, Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos sa
lėje turėsime didžią meno 
šventę. „Kūlgrindos” (2 v. 
su prologu ir epilogu) vei
kale dalyvauja 6 solistai, 
virš 50 asmenų choras, ba
leto grupė ir būrys kitų 
scenos veikėjų. Muzikinei 
daliai atlikti sudarytas Cle
velando profesionalų muzi-

kų simfoninis orkestras. 
Taigi Kūlgrindai galėtų tik
ti ir operos titulas. Berods, 
Clevelandas vargu ar pa
jėgs ateityje suruošti tokio 
masto įvykį. Tat pamatyti 
ir išgirsti „Kūlgrindą” Cle
velande yra tikrai reta pro
ga, kurios neturėtų praleis
ti nė viena dar gyva lietu
viška širdis. O drąsiuosius 
šventės rengėjus, pasiryžu
sius sukelti mūsų kolonijai 
neįprastai aukštą dolerių 
sumą, turėtų paremti visi 
kas tik gali1. Clevelando lie
tuvių garbė to reikalauja! 
Bilietų kainos: 3, 5, 6, 7, 8, 
10 dol. Patartina juos iš 
anksto įsigyti ar vietas re
zervuoti. nes jau dabar di
desnė pusė bilietų išparduo
ta. Apylinkės valdybos ben
dradarbė R. Tatarūnienė 
(tel. 531-5924) ir pirm. J. 
Malskis (486-9165) platina 
bilietus ir priima užsaky
mus.

SPLINE FORM GRINDER 
$9.80 per hr.

Lucrative fringe benefit package

PBM COMPANY
313-469-4133

WANTED 1ST CLASS

FITTER-WELDERS
EXPERIENCED ON STRUCTURAL WELDING FOR O1LED FIELD
FABRICAT1ON. START $5.00 TO $6.00 AN HOUR. PLŪS BENEFITS,

Apply call or write to:

TRI-STATE FABRICATORS, INC.
2101 S. BROADWAY MOORE, OKL. 73106

405-799-3361

An Equal Opportunity Employer
(36-45)

1977-1978METU EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ

Paskutinė 1977 m. grupė išvyksta:
GRUODŽIO 21 D. — 2 savaičių

(Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva)
$999.00

Registruotis iki lapkričio 15 d.
NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) I VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO 

išvyksta:
1978 m. vasario 5,12,19,26 — $669.00
1978 m. kovo 5,12,19,26 — $716.00 ir $746.00
1978 m. balandžio 2,9,16,23 — $746.00

TOLIMESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS 
BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

Prie šių visų grupių galima jungtis IŠ VISŲ 
AMERIKOS IR, KANADOS MIESTŲ su 

papildomu mokesčiu New Yorke.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.JECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 

iškvietim dokumentus.

Dainaviečių garbei ruo
šiama vakarienė, į kurią 
kviečiami visi be išimties. 
Kaina 6 dol. (karšti valgiai, 
gėrimai ir t.t.). Vakarienės 
metu gros R. Strimaičio šo
kių orkestras. Koncertas 
bus pradėtas 7:30 vai. vak. 
punktualiai. Patartina at
vykti bent pusvalandžiu 
anksčiau. (pk)

NATIONWIDE 
K f INSURANCE

Nabonwide is on your siete

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

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

KLAIDINGA KONCERTO 
DATA

The Plain Dealer sekma
dienio laidoje koncertų są
raše paskelbta Aldonos 
Stempužienės - Švedienės ir 
Jono švedo koncerto klai
dinga data. Koncertas įvyks 
ne š. m. spalio 30 d., bet 
1978 m. kovo 13 d. Cleve
land Music School Settle- 
ment salėje.

• Regina ir Jonas Nas- 
vyčiai praeitą savaitę iš
skrido atostogų j Ispaniją, 
kur jų duktė Vilija tarnau
ja JAV karo aviacijos ba
zėje. šiuo metu ten atosto^- 
gauja ir jų sūnus Paulius. 
Į Clevelandą grįš lapkričio 
pradžioje.

• šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos Clevelande taryba 
atsiuntė Dirvai paremti au
ką 25 dol. ir dėkoja už gra
žius ir dažnus žodžius apie 
parapijos gyvenimą ir veik
lą.

Ačiū už auką.

Išnuomojamas kambarys, 
Naujos parapijos rajone, su
baldais. Galima naudotis 
visu butu ir virtuve. Telef. 
486-1336. (40-41)

S VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS KVIEČIA

Į SPALIO 29-30 DIENOMIS Į ]
t Dail. VALENTINOS BALSIENĖS — ] 

| KERAMIKOS IR
SIDABRO PAPUOŠALŲ 

į PARODĄ 
į DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 1 
| PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE.

I Atidarymas: ŠEŠTADIENI 7 vai. vak. j 

į SEKMADIENI nuo 11 v. iki 3 v. p. p. į

B OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA $
MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI

S 21-OS KULTŪRINĖS PREMIJOS j 
§ ĮTEIKIME IR METINIAME S
g SUSIRINKIME-POBŪVYJE j
C š. m. spalio 29 d., šeštadienį p
C LIETUVIŲ NAMUOSE, 8
B 877 EAST 185 STREET, CLEVELAND, OHIO 9h Darbo posėdžio pradžia 6 vai. vak. 9S Vakarienė 8 vai. vak. H
g P r o g r a m o j e: dr. Elenos ir dr. Viktoro čeičių p 
B įspūdžiai iš kelionės po Raudonąją Kiniją, ilius- g 
B truojant jų pačių darytom skaidrėm. Premijos įtei- ĮJ 
Įj kimas ir šokiai. Įėjimas porai 25 dol. Apie daly va- jį 
S vimą pranešti dr. D. Degėsiui tel. (216) 486-6889 S 
p arba dr. A. čepuliui (216) 942-8402 iki š. m. J 
B spalio 27 d. fB V a 1 d y b a f

AUKOS RALFUI
Clevelando Balfo skyriaus 

valdybos paskelbtam šalpos 
vajui, jau yra gautos se
kančios didesnės aukos iš 
geraširdžių lietuvių:

51 dol. — dr. Adolfas Bal- 
trukėnas, dr. J. ir D. Mau
rukas.

50 dol. — Irena ir Česlo
vas šatkai ir Julija Kunevi
čienė.

36 dol. — dr. Alf. Martus.
32 dol. — J. ir E. Janu

liai, O. ir P. Žilinskai.
31 dol. — J. Krištolaitis, 

dr. A. Maurutis.

30 dol. — A. ir E. Macke- 
vičiai.

27 dol. — dr. V. ir A. 
Karoblis.

26 dol. — Pr. ir A. Raz- 
gaitis, dr. J. ir Iz. Stankai
tis, dr. A. ir VI. Butkus, VI. 
ir G. Ulečkaitis, A. Buknis.

25 dol. — dr. V. ir V. 
Gruzdys, P. ir N. Bielinis, 
V. ir S. Akelaitis, V. ir J. 
Radžius, dr. E. ir M. Len
kauskai.

2t dol. — M. Žitkus, Z. 
Dučmanas.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ
C-

inešu« 81.000
13/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
!ne*us 81,00013 yį/O 30 mėnesių

Įnešus 81.000 "TF3/0/ ‘ineŠU! S1’.°°0
18 mėnesiams jjr mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5'j^).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.

20 dol. — S. ir S. Mačys,
V. ir M. Valys, A. Styra.

16 dol. — V. ir O. Pociū
nas, J. ir M. Švarcas, E. ir 
J. Stepas, J. ir A. Augus- 
tinavičius, P. Maželis, dr. 
Alf. ir E. Kisielius.

15 dol. — G. Juškėnas, 
kun. A. Goldikovskis.

12 dol. — O. ir Br. Maže
lis, S. ir S. Laniauskas, Pr. 
Butkuvienė ir A. Švedienė,
VI. ir I. Dautas, S. ir L. Ke- 
ženis.

11 dol. — P. Tamulionis,
A. Balašaitienė, Br. Snars- 
kis, A. Rukšėnas, A. Miko-, 
liūnas, J. ir A. Šiaučiūnas, 
J. Sniečkus, V. Kasakaitis,
B. ir E. Steponis, V. Degu
tis, A. ir A. Muliolis, D. Mi- 
koliūnienė, A. Karklius, Z. 
Obelenis, E. ir J. įlenda, J. 
Biliūnas.

10 dol. — A. Ambrazienė, 
dr. S. Matas, A. Sušinskas, 
V. ir J. Ramūnas, V. Tamu
lis, L. ir A. Sagys, dr. P. 
Stungys, K. Narbutaitis, G. 
ir E. žemaitis, Br. ir E. Nai
nys, A. ir E. Lūža, P. Kau
nas, P. Ambrazevičius, V. 
ir D. Sirgėdas, E. Unger iš 
Floridos, J. žygas, P. Ku- 
dukis, H. ir G. Pikturna, K. 
ir E. Gaižutis, J. ir M. Apa
navičius, M. ir O. Nauma- 
nas, B. Karklius, A. ir E. 
Steponavičius, A. Tamulio
nis, dr. D. Damulionytė, P. 
Kliorys, J. H. Naujokaitis, 
J. Petkevičienė.

Kiti po mažiau, pirmutinė 
kregždė šio vajaus, Anta

nina Baltrukonienė su 6 dol. 
auka, prašom ir toliau savo 
auką šalpai siųsti Balfo sky
riaus iždininkės adresu: O. 
Jokūbaitienė, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, Ohio 44117, už 
gautąsias ir būsimas aukas 
tariame širdingą lietuvišką 
ačiū!

Clevelando Balfo V-ba

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti.

BRICK HOME
Our Lady of Perpetual 

Help parish. 3 bedrooms, 
living room, dining room, 
large kitchen. New carpet- 
ing through out. Recreation 
room. Immediate posses- 
sion. Asking price low 
40,000.

GEORGE KNAUS 
Realtor 

481-9300
(40-41)

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamųjų, dvigubas 

garažas, sklypas 75x110, 
vaismedžiai. East 185 St. 
apylinkėje. 38,000. Parduo
da pats savininkas. Telef. 
481-0286 ar 531-2598.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
SUVAŽIAVIMAS

įvyks lapkričio 24-27 dienomis 
BOND COURT HOTEL

777 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio! Avino/
"and loan association *

Registracijos informacijai kreiptis į:
Algį Nagevičių

7702 W. Plėšant Valley
Parma, Ohio 44130 

(216) 845-4954

Romą Pliodžinską 
1554 Rydalmant 

Cleveland Hts., 0,44118 
<216) 932-4242

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

6712 Superior Avė. 
431-2497

13515 Euclid Avė. 
681-8100

14406 Cedar Avė. 
381-4280

32S00 Center Ridge Road
779-5915



DIRVA
DIRVOS RĖMĖJAI

Atsiliepdami į mūšy pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

K. Vaitaitis,
Westbrook, Conn......... 10.00

B. Juodelis,
Downers Grove, III. .. 5.00 

J. Jurkūnas, Chicago ... .20.00 
D. T. Mečkauskai,

Lansing, III.................... 10.00
J. Andrašūnas, Chicago .. 10.00
H. Bagdonienė, Chicago .. 5.00 
M. Krasauskas, Chicago 5.00 
P. Mačiulaitis, Union, NJ 10.00 
A. Palaitis, Racine, Wisc. 5.00 
A. Kruvelis, Chicago .... 10.00 
J. Kavaliūnas, Chicago .. 2.00
L. Dovydėnas,

Clarks Summit............... 5.00
A. Petrauskas,

Dearborn, Mich............ 10.00
P. Molis,

Shrewsbury, Mass........ 15.00
E. Vilkas, Valencia, Ca. .. 5.00 
Dr. J. Bartkus, Chicago .. 20.00 
A. Burba, Dearborn, Mi. 10.00 
M. J. Jakuliai-Jason,

Greenwich, Conn......... 15.00

Mielam mano buvusiam viršininkui,

energingam kovotojui prieš nacių užmačias,

STEPONUI KĘSGAILAI

reiškiu nuoširdžiausią užuojautą

mirus, jo žmonai JOANAI ir jo giminėms

J. Bagdanskis,
Lake Geneva, Wisc. .. 5.00

O. Dom, Coming, N. Y. .. 10.00
D. Petrutytė, Chicago .. 5.00
V. Židžiūnas,

Worcester, Mass.............. 2.00
P. Žilaitis,

Grand Rapids, Mich. ..10.00 
P. Baltuonis,

La Šalie, Que................ 20.00
A. Elijošius, Rexdale, Ont. 7.00 
A. Statulevičienė,

Weston, 0...................... 10.00
Rev. A. Žilinskas,

Mississauga, Ont............10.00
A. J. Puteris, Toronto, .. 20.00
L. Česekienė, Toronto .. 4.54
V. Norkevičius, Hamilton 2.00
D. Gatautis, Cleveland .. 2.00 
P. Vaiginis, Cleveland .. 5.00 
V. Džigas, Omaha, Neb. 10.00
R. Pužauskas,

Vancouver, Wn............ 5.00
M. Vaišnys,

Ocean City, N. J............10.00
I. Stankus, Cleveland .... 5.00
S. Jankauskas,

Rocky River, Ohio .... 10.00 
S. Bartkus, Detroit, Mi. 10.00 
A. Misiūnas, Detroit .... 10.00
E. Donohue,

Woodhaven, N. Y.........10.00

Jurgis Balčiūnas 
buvęs Kauno miesto 

gydytojas

L. Lendraitis, Boston, Ma. 10.00
A. Gustaitis, Los Angeles 6.00
V. Chaves,

Chesterfield, Md........... 10.00
J. Petrauskas, Detroit .. 5.00 
J. Bevins,

Highland Park, III........ 3.00
V. Bikulčius, Chicago .... 5.00
J. Stempužis, Cleveland .. 5.00
K. Zemeckas, Carmel, Ind. 5.00
K. Kalendra, Weston, O. 10.00 
S. Lungys, Dearborn, Mi. 5.00 
A. Augustinas, Chicago .. 2.00 
J. Vinciūnas, Chicago .... 5.00 
A. Traška, Chicago......... 20.00
P. Sideravičius, Cicero, III. 2.00 
J. Bortkevičius,

Woodhaven, N. Y.........20.00
J. Mačiulaitis,

Dearborn, Mieh............ 10.00
A. Zaparackas,

Royal Oak, MMich........3.00
J. Chaleckas, Cleveland 3.00
A. Garmus, Palm Beach. 10.00 
V. A. Račkauskas,

Chicago, III.................... 20.00
A. Čepulis, Phila., Pa.......... 5.00
R. Guzulaitis,

Speedway, Ind................10.00
Dr. J. Stankaitis,

Chesterland, Ohio ....15.00
Dr. S. Virkutis,

E. New Market, Md. .. 10.00
S. Pročkienė, Chicago, III. 10.00
M. R. Reilly,

Laramie, Wg................ 25.00
J. Širka, Chicago............  5.00
K. Čikotas, Delran, N. J. 10.00 
E. Varekojis,

St. Petersburg, Fla........10.00
M. J. Adomaičiai,

La Šalie, Que................ 10.00
A. Burneika,

New Britain, Conn.......... 5.00
J. Blažys, Chicago ..........10.00
P. Šulas, Chicago ...... 10.00 
Dr. P. ir V. Mažeikos,

Lake Zurich, III........... 25.00
J. R. Valaičiai,

Brecksville, Ohio........ 10.00
S. Bliudnikas, Rochester 3.00
V. Šamatauskas, Cleveland 5.00
D. V. Sirgėdai, Cleveland 10.00 
Dr. A. Martus,

Chesterland, Ohio .... 20.00 
J. Rugienius. Detroit .., .10.00 
J. Kunevičienė,

Parma, Ohio................ 25.00
J. Juodis,

St. Petersburg, Fla........3.00
B. Smetonienė, Cleveland 10.00 
V. Radys,

Beverly Shores, Ind. .. 5.00
G. Biskis,

Clarendon Hills, III. .. 10.00 
J. O. Cijunskai, Cleveland 10.00 
P. Kašiuba, Lisle, III........ 10.00
A. Iškauskas, Toronto .... 5.00 
V. Ūsas, Birmingham, Mi. 10.00
B. Vosylius, Chicago ....20.00 
J. Bružas, Cleveland .... 5.00 
V. Katelė,

Melrose Park, III.........10.00
A. Kuprevičius,

Cleveland, Ohio .........10.00
H. Janužys,

Morgan Hill, Ca........... 2.00
V. Abraitis, Fords, N. J. 15.00 
M. Gečiauskas,

Manchester, Conn.........5.00
J. Černius, Upland, Ca. . .20.00 
D. Mikoliūnienė,

Cleveland, Oihio......... 10.00
T. Blinstrubas, Chicago 10.00 
Dr. A. Kisielius,

Sidney, 0....................... 20.00
T. Bukaveckas, Chicago 15.00
J. Povilaitienė, Omaha ..10.00 
Dr. B. Paprockienė,

Richmond Hill, N. Y. . .20.00
A. Nasvytis, Cleveland ..10.00 
A. Vaičeliūnas,

Warrensville, 0.............10.00
M. Barniškaitė, Cleveland 5.00 
Dr. J. Maurukas,

Elyria, Ohio .................20.00
L. Keženiūs, Willowick, O. 5.00
K. Širvinskas, Cleveland 2.00 
T. Stankūnas, Boston, Ma. 10.00 
J. Lozoraitis, Euclid, O. 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Vytauto Didžiojo šauliu 
rinktinė Chicago  je, per ižd. 
J. Pocių, atsiuntė Dirvai pa
remti auką 25 dol. ačiū.

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

F.xperienced men needed to operate 
and or sėt up National Acmes and 
Brown and Sharp automatics. We 
offer good hourly wages, paid hos- 
pitalization, pension, overtime and 
steady employment.

ELYRIA MFG. CORP.
145 NORTHRUP ST. 

ELYRIA, OHIO 44035 
216-365-4171 

CLEVELAND, OHIO 
216-779-6088 

________________________________ (35-39) 

EXPER1ENCED
LATHE OPERATORS

Reąuires experience with single point 
tools, able to make simple sėt up and 
read simple part drawings. Ūse of 
scales and micrometers a mušt.

ACIMET MFG. CO.
1710 CLARKSTONE RD.

CLEVELAND, OHIO 44112 
216-692-2250

(41-44)

Mielam kaimynui
A. A.

JONUI JONYNUI 
mirus, žmoną ANTANINĄ, sūnus JONĄ ir 
TITĄ su šeimomis, brolius ANTANĄ ir VY
TAUTĄ su šeimomis ir visus gimines nuo
širdžiai užjaučiame

A. A.

EMILIJAI GEPNERIENEI 
mirus, velionės vyrui JURGIUI, dukroms 
EMILIJAI ir IRENAI bei anūkams ir arti
miesiems reiškia nuoširdžią užuojautą

Brangiai sesutei mirus,

ALGIRDUI JONIUI

ir jo artimiesiems užuojautą reiškiame

I . .. ....
. Mielam

ALGIRDUI JONIUI,
netekus savo brangios sesers PAJAUTOS IVAŠAUS- 
KIENĖS, reiškiame jam ir jo žmonai HERTAI gilią i 
užuojautą

STELLA ir VYTAUTAS ABRAIČIAI į

Dipl. teis. VINCUI ŠARKAI
mirus, jo žmonai, dukroms ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir drauge su jais liūdi

ELENA ŽIŽNIAUSKIENĖ 
ir

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

WANTED

ALL AROUND GENERAL 
MACHINISTS

For Electronics manufacturer in Ann 
Arbor Area has opening for an ex- 
perienced MACHINIST.

Who can sėt up work from blue 
prints & close tolerance. Full or part 
time. lnquires from retired persons 
welcome. Call 313-973-2505, ask for 
MR. HESKETT. '34-47)

PHYSICIAN WANTED — FUI.L- 
T1ME PHYSICIAN for inodern 330 
bed lnfirmary and Extended Care 
Facility in growing Orange Coun- 
ty, in Goshen, New York. Attrac- 
,tive salary with excellent County 
employee benefits (retirement plan 
and hospitalization provided) New 
York Statė License necessary.

Write to:
MICHAEL TEMCHIN, M. D. 
Medical Director
Orange County Home and lnfirmary 
Box 59
Goshen, New York 10924

(37-14)

B. Kriščiukaitienė 
A. Andriušienė
O. Vilėniškienė 
J. Leščinskienė
T. Stankūnaitė
M. J. Adomaičiai

Genė ir Petras 
Valūnai

Ona ir Mykolas 
Tonkūnai

Jane ir Mečys 
Rumbaičiai
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