
<0 p9 T f
į

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6116 ST. CLAIR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

VOL.LXIII Vasaris - February 23, 1978 Nr.8
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASITIKĖKIM 
ATEITIMI
LIETUVOS DIPLOMATI

JOS ŠEFO STASIO 
LOZORAIČIO ŽODIS

Vasario 16-osios diena, 
kurią prieš 60 metų buvo 
paskelbtas Vilniuje Lietu
vos nepriklausomybės at
statymas, sukelia kiekvieno 
lietuvio širdyje gyvą at
garsį. Sovietų okupacijos 
Lietuvoje faktas neprivalo 
užtemdyti mums šios šven
tės reikšmės, atsiminimo 
apie laisvą praeitį ir pasiti
kėjimo ateitimi.

Lietuvos valstybės atsta
tymas 1918 metais nebuvo 
vien tik susidariusių tuo 
metu išorinių aplinkybių 
padarinys, bet mūsų tautos 
valios išraiška. Būtent, mū
sų valios sugrąžinti Lietu
vai — tai Lietuvai, kurioje 
buvo visada gyvas Mindau
go, Gedimino, Vytauto laikų 
valstybingumo palikimas — 
tą padėtį, kuri jai priklausė 
istoriniai ir kuri viena tega
lėjo užtikrinti mūsti tautai 
jos kultūros plėtojimąsi, so
cialinę pažangą, tautos atei
tį civilizuotame pasaulyje. 
Mūsų tauta sėkmingai pa
naudojo savo nepriklauso
mybę pasakytiem tikslam 
pasiekti. Nepriklausomybės 
laikais visose valstybinio ir 
visuomenės gyvenimo srity
se padarytoji pažanga, bu
vo užtikrinusi mums pri
klausomą vietą civilizuotų, 
laisvų tautų tarpe. Tuo lie
tuvių tauta patvirtino savo 
teisę bei valią būti laisvai 
ir nepriklausomai. Sovietų 
užpuolimas ir smurtu pri
mesta Lietuvai okupacija 
nutraukė šią laimingą daly
kų eigą.

Tačiau, kad ir kaip ilgai 
trunka sovietų priespauda 
Lietuvoje, ji negali sunai
kinti lietuvių tautos sąmo
nėje jos didžiųjų istorinių 
tradicijų, valstybin gurno 
idėjos, Vakarų krikščioniš
kosios civilizacijos pradų. 
Ypač, kad toms politinėms 
bei dvasinėms vertybėms 
sovietai Lietuvoje tegali 
priešpastatyti vien smurtą, 
kuris tačiau ir pačioje So
vietų Sąjungoje dešimtme
čių bėgyje neįstengė nuslo
pinti pavergtų žmonių dva
sios ir sukelia jų tarpe bal
sų prieš žmogaus teisių 
mindžiojimą.

Lygiu būdu sovietų oku
pacija negali panaikinti mū
sų tautos apsisprendimo tei
sės, kuri buvo įvykdyta 
1918 metais ir palieka ga
lioje ne tik mums, bet taip 
pat ir tarptautinei bendruo
menei: daugelis jos narių,

Baltųjų Rūmų priėmime JAV prezidentas Carter ir ponia su Lietuvos atstovu Washing- 
tone dr. S. A. Bačkiu ir ponia. Zweig nuotr.

PRIEŠINGI REZULTATAI
Žmonių teisės kol kas silpnina...

Sekmadienį stebėjau Pie
tų Afrikos užsienio reikalų 
ministerį Roelof Both CBS 
televizijos programoje Face 
the Nation. Jį ten smarkiai 
puolė trys klausėjai. Mat, 
Pietų Afrika ką tik buvo 
pasitraukusi iš konferenci
jos su JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos, Kanados ir Vo
kietijos užsienio reikalų mi- 
nisteriais New Yorke dėl ne

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis priešakyje, iki 
šiai dienai nepripažįsta so
vietų padaryto Lietuvai, 
kaip lygiai Estijai ir Lat
vijai, smurto, būtent, jų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

ši tarptautinė laikysena 
yra mums dar vienas aksti
nas pasitikėti ateitimi. Ta
čiau svarbiausias nepriklau
somybės atstatymo laidas 
yra pati mūsų tauta, jos 
laisvės troškimas, jos prisi
rišimas prie savo kalbos, 
kultūros, istorijos, jos išti
kimybė tikėjimui ir bend
riems civilizuotos žmonijos 
idealams. Visa tai yra veiksi
mai prieš sovietų pastan
gas sunaikinti mūsų tautos 
pasiryžimą išsivaduoti iš 
okupacijos ir susigrąžinti 
sau vyriausias žmogaus tei
ses, būtent, į tautinę laisvę 
ir nepriklausomybę.

Tai sakydamas, aš nuo
širdžiai sveikintT tautą kra
šte ir užsienio lietuvius Va
sario 16-osios šventės pro
ga.

JAV pozicijas
dabar praktiška nauda? Tu
rint galvoje jėgų balansą, 
daugiau ir negali reikalauti, 
tačiau jei taip, kam padėti so
vietams pastatyti koją Narni 
bijoję ar traukti juos į dery
bas Art. Rytuose?

Panašiai ir Rhodezijoje ♦ 
Ten min. pirm. Ian Smith su
sitarė su trim ryškiausiais ir 
populiariausiais juodųjų va
dais - Sithole, Chirau ir vys
kupu Muzoreva dėl perdavi
mo juodųjų daugumai val
džios palaipsniui. Per 10 me
tų baltieji, kurie sudaro 3°/o 
gyventojų, turės 28°/o seimo 
atstovų ir be jų sutikimo ne
galės būti pakeista konstitu
cija (t.y. pravesti nusavini
mai ir pan.). Nuosaikius juo
dųjų vadus sutikti su tuo pla 
nu privertė faktas, kad jei 
jie reikalautų valdžios tuo
jau ir kiltų sukilimas, valdžią 
pagrobtų juodieji partizanai 
iš Mozambiąue ir Zambijos, 
kur jie yra komunistų vado
vaujami ir apginkluojami! 
Tai supranta jie, bet ne am
basadorius Andrew Young, 
kuris viešai pareiškė, kad 
JAV pritars tik tokiam susi
tarimui, kuris yra priimtinas 
‘to the east’, t.y. sovietams! 
Savaime aišku, kad tiems 
bus priimtinas tik jiems nau
dingas susitarimas.

Vienu žodžiu, linksniavi
mas žmonių teisių kol kas 
netik niekam nedavė tų tei
sių, bet rimtai grąso jų nete
kimu dar keliems milijonams 
žmonių! Tokių šposų nekrė- 
tė Kissingeris.

(Nukelta į 2 psl.)'

priklausomybės Pietų Vaka
rų Afrikai, kuri ateityje va - 
dinsis Namibia. Ta, prieš 
pirmąjį pasaulinį karą buvu
si vokiečių kolonija, turėtų 
gauti nepriklausomybę. Dėl 
to visi sutarė, tačiau Pietų 
Afrika reikalauja, kad pir
mieji rinkimai įvyktų palai
kant jos kariuomenei tvarką. 
Tuo tarpu JAV pageidauja, 
kad tvarką prižiūrėtų Jung
tinės Tautos ir SWAP0 
(South-West Afrika People’s 
Organization) partizanai, ku
rie savo bazes turi Angoloje, 
ir yra komunistų remiami. 
Nors istorija moko, kad sykį 
įžengę komunistiniai partiza
nai pagrobtosios valdžios nie
kam geruoju neatidavė, pa
čios JAV toliau reikalauja jų 
dalyvavimo! Žinia, gali 
prileisti, kad Pietų Afrika, 
administruodama rinkimų 
pravedimą, galės padaryti 
tam tikros įtakos, bet kur ki
tur tame kontinente galėtu
mei rasti tikrą demokratiją? 
Gal Angoloje, Etijopijoje ar 
Mazambique, kurias tvarko 
- su sovietų pagalba - kubie
čiai? Galima suprasti, kad 
Carterio administracijai, pra
dėjus garsiai linksniuoti žmo
nių teises, dabar rūpi paro
dyti, kaip ji jas supranta, ta
čiau ar ji drįsta pagal tą pa
čią logiką pareikalauti tikrai 
laisvų rinkimų Sovietų pa
grobtose šalyse? Ne, ji tik 
tyliai atsako, kai klausia, 
kad ji Lietuvos įjungimo ne
pripažįsta, tačiau kokia iš to

JUGOSLAVIJA 
IR MASKVA

RIMAS DAIGŪNAS

Labai komplikuotus san
tykius tarp Belgrado ir 
Maskvos įdomiai pristato 
Vėl j ko Micunovic knygoje 
„Sovietų imperializmas”.

Autorius yra aukštas pa
reigūnas Jugoslavijos val
dančioje hierarchijoje. Mi
cunovic buvo Jugoslavijos 
atstovas Maskvoj 1956-1958 
metais. 1962-1967 metais 
jis buvo Jugoslavijos pa
siuntinys Washingtone. Ir 
vėl, pakartotinai, 1969-1971 
atstovavo Tito valstybę 
Maskvoj. 1971-1974 buvo 
valstybės tarybos narys. 
Dabar autorius yra Jugo
slavijos Federacijos tarybos 
narys.

Nėra abejonės, kad tokio 
aukšto diktatoriaus Tito pa
tikėtinio knyga gali išreikš
ti ir Tito tikras pažiūras Į 
Maskvos režimą. Būdinga ir 
tai, kad knyga išleista Bel
grado konferencijos dieno
mis. Atrodo, kad Tito pati
kėtinio knyga apie Maskvos 
imperializmą kaip ir sude
rinta su JAV delegacijos 
pozicija Belgrado konferen
cijoje. Bendroji knygos te
zė: Maskva yra imperialis
tinis grobikas ir tarnauja 
Maskvos politinių klastų 
atidengimui. Nenustebsime, 
jeigu ši knyga bus verčiama 
į kitas, pasaulines kalbas ir 
taps reikšmingu indėliu į 
dėl laisvės kovojančių tautų 
arsenalą.

Nors Sovietų imperija tu
ri neaprėpiamų pločių teri
toriją, sovietai nesiliauja tą 
teritoriją plėsti, rašo auto
rius. Vien tik po Antrojo 
pasaulinio karo sovietai už
grobė „tris Jugoslavijas”, 
— sarkastiškai pastebi au
torius. Tai sovietų savaip 
interpretuotas jų susitari
mas su Nacistine Vokietija. 
1939 metais buvo išparce
liuota Lenkija. Ir rusai 
„prarijo”, ta proga, tris Pa
baltijo valstybes.

Rusai atplėšė Suomijos, 
Besarabijos ir šiaurės Bu
kovinos plotus. Rusai ”pa- 
naikino Rytų Prūsiją” ir 
prijungė prie RSFR respub
likos, tai yra prie Sovietų 
Sąjungos.

Nors paviršutiniškai san
tykiai Jugoslavijos su Mas
kva atrodo korektiški, ne
santaikos bazė per visą lai
ką lieka ta pati. Tai Mask
vos „strateginiai” planai, 
nes Maskva vis galvojanti, 
kad sovietinis valstybių blo
kas Europoje tiktai tada 
bus atsparus, kada Jugosla-

(Nukelta į 4 psl.)
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BLAKĖS’ VOKIETIJOJE ATSTATYDINO MINISTERĮ - PRIEŠTARAVIMAI PRANCŪZIJOJE: 
75% PATENKINTI DABARTINE SANTVARKA, BET 51% BAISUOS PRIEŠ VYRIAUSYBį 
- BELGRADO KONFERENCIJAI PASIBAIGUS, SOVIETIJOJE PRASIDĖS NAUJI AREŠTAI.

Mada eina iš Amerikos. Ir 
vokiečiai nenorėjo atsilikti 
nuo šio krašto puldami savo 
saugumo organus. Jų ten 
yra trys: Bundesnachrich- 
tendienst (BND), kurio užda
vinys yra sekti užsienį (tai 
buvusi gen. Gehleno organi
zacija); Bundesamt Fuer 
Verfassungsschutz - konsti
tucijos apsaugos tarnyba, 
šiek tiek primenanti susiau
rinantį mūsų FBI; ir paga
liau krašto apsaugos ministe
rija turi nuosavą konrašpio- 
nažo tarnybą Militaerische 
Abschirmdienst (MAD).
Krašto apsaugos ministeri
jos žinioje yra pusė milijono 
karių ir 185,000 civilių tar
nautojų. Savaime aišku, kad 
apie tą pajėgą sovietai nori 
žinoti galimai daugiau, kas 
nėra, aišku, pačių vokiečių 
interesuose. Kovą su sovie
tų šnipų tvanu labai apsun
kina Vokietijos konstitucija, 
garantuojanti pašto, telefo
no ir buto neliečiamybę. Kad 
ją pažeisti, reikalingas raštiš
kas Vidaus Reikalų Ministe- 
rio leidimas. MAD vyrai be 
tokio leidimo 1976 m. 17 die
nų buvo įtaisę mikrofoną, ku 
ris Vokietijoje vadinamas 
Wanze /blake ) ... Vakarų 
Vokietijos Komunistų Karei 
vių ir Rezervistų Komiteto 
patalpose Frankfurte. Tas 
komitetas yra legalus ir jo 
tikslas yra skleisti nepasiten
kinimą kariuomene. Krašto 
apsaugos ministeris socialde
mokratas Georg Leber, ku
ris apie tą sekimą nežinojo, 
iš pradžių laikė, kad įstaigos 
patalpos nėra privatus butas 
ir todėl nesinaudoja konsti
tucijos garantuota neliečia
mybe, tačiau šių metų sausio 
31 d. speciali juristų komisi
ja paskelbė, kad ir įstaiga įei
na į buto sąvoką. Po to mi- 
nisteriui neliko nieko kito, 
kaip prisiimti politinę atsa
komybę ir atsistatydinti.

Tai buvo oficialus pasitrau 
kimo pagrindas. Iš tikro ta
čiau ministeriui ir kartu vi
sam ministeriųkabinetui pri
metama, kad vyriausybė iš 
viso pro pirštus žiūrėjo į 
žvalgybos veiklą ir tųjų ‘bla
kių’ Vokietijoje buvo prisi- 
veisę per daug. Žinoma, sau 
gumo organai turi gerą pasi
teisinimą: jiems netik reikia 
kovoti su sovietų ir Rytų Vo
kietijos šnipais, dažnai labai 
aukštose vietose, bet ir kito
kio plauko teroristais, kurie 
dar neseniai visą kraštą bu
vo labai išgąsdinę ir dar 
dabar visi stambesnių įmo
nių direktoriai ir valstybės 
pareigūnai vaikščioja tik 
stiprių asmens sargybų lydi
mi. Visa nelaimė, kad ‘bla
kių’ panaudojimas nedavė 
gerų rezultatų - jas susekė 
tie, kurie pasirodė nekalti. 
Tarp kitko, buvo užrašytas 
Krikščionių-Socialų partijos 
pirm. Franz-Josef Strauss te 
lefoninis pasikalbėjimas su

šuo nušovė poną, o šnipė —■Medžioklės scena Bonnoje: 
lapė pabėgo.

‘Bayernkurier’ red. Wilfried 
Scharnagl, kurio nuorašą 
kaž kas persiuntė konkuren
cinei ‘Sudedeutche Zeitung’ 
... Pasirodo, kad buvęs tar
nybos viršininkas, brigados 
generolas Paul-Albert Sche- 
reer, yra socialdemokratų 
partijos narys (Vokietijoje 
karininkams leidžiama daly
vauti politinėse partijose), o 
jo padėjėjas jūrų kapitonas 
Konrad Koch yra krikdemas. 
Galimas daiktas, kad tarp jų 
buvo tam tikras trynimasis..

Nauju V. Vokietijos kraš
to apsaugos ministeriu pa
skirtas iki šiol buvęs finansų 
ministeris Hans Apel, kuris 
tuo pačiu laikomas pirmuoju 
kandidatu, jei kada reikės, 
pakeisti dabartinį kanclerį 
Schmidtą.

Skaičiuojama, kad 3/4 
Prancūzijos gyventojų yra 
daugiau ar mažiau patenkin
ti dabartine savo krašto sant
varka ir revoliucijos tikrai 
nenori. Dar pereitą savaitę 
per Le Figaro apklausinėji
mą tik 6°/o pasisakė norį ko
munistinės santvarkos. Ta
čiau per rinkimus visas 20% 
balsuoja už komunistus ir, 
jei prie jų priskaityti 30% 
pasisakiusių už socialistus, 
jau turime kairiųjų daugu
mą. Toks prieštaravimas aiš
kinamas prancūzų noru ne 
tiek pakeisti santvarką, kiek 
pabaidyti valdančiuosius ir 
juos laiks nuo laiko pakeisti. 
Laukiant kovo 12-19 d.d. rin
kimų rezultatų, prisimintini 
keli faktai.

Visų pirma bus renkamas 
tik parlamentas. Seimas su
sidaro iš 491 atstovo, tiek 
yra ir rinkiminių apylinkių. 
Per pirmus rinkimus laimi 
tik tas, kas gaus absoliutinę 
balsų daugumą (50% plūs 1). 
Per paskutinius rinkimus to
kių buvo tik 59 atstovai. Ko
vo 19 dieną laimės tas kandi
datas, kuris gaus daugiausia 
balsų, nors ir ne absoliučia 
dauguma. Prieš tuos rinki
mus (iki kovo 14 d.), kandida
tai, kurie nesitiki laimėti, 
gali pasitraukti, pareikšti sa 
vo ‘desistement’. Keturios 
dešiniųjų partijos jau yra su
sitarusios tai padaryti dau

giausiai turinčio šansų kandi 
dato naudai, bet kaip elgsis 
komunistai su socialistais? 
Paskutieji įtaria, kad komu
nistai šį kartą praktikuos ‘de 
sistement h la carte’, t.y. su
rinkę per pirmuosius rinki
mus mažiau balsų už socialis
tų kandidatą, jie per antrus 
rinkimus balsuos ne būtinai 
už socialistų kandidatą, bet 
tik tokį, kuris jiems arčiau 
širdies. Tai per rinkimų 
kompaniją socialistams nelei
džia per daug smerkti komu
nistus, nes jie gali būti reika
lingi. Skaičiuojama, kad ko
munistai per pirmus rinki
mus gali surinkti daugiau 
balsų už socialistus tik 144 
rinkimų apylinkėse, tuo tar
pu 1962 metais tokių apylin
kių buvo 281.

Paskutiniu metu komunis
tų vadas Mareliais pradėjo 
aiškinti, kad kairiesiems lai
mėjus, jis gal ir sutiks suda
ryti su socialistais vyriausy
bę, jei gaus 6 ar 7 ministeri
jas (viso pracūzai turi 20). 
Nors nei jis, nei socialistų va
das Mitterrand nesakė ko
kių ministerijų Marchais 
prašė, buvęs dabartinės vy- 
riausybės vidaus reikalų mi
nisteris Michel Poniatowski 
skelbia žinąs, kad komunis
tai nori darbo, socialinės ap
saugos, suvalstybintų įmo
nių, savivaldybių, planavimo 
ginklavimo - kuri turėtų būti 
išskirta iš bendros karo min. 
ir sporto ministerijų.

Kai kurie prancūzai, žadą 
balsuoti už kairiuosius, aiš
kina tai darą, nes prezidentu 
ir toliau dar lieka Giscard 
d’Estaing, kuris turės teisę, 
jei tikrai bus blogai, seimą 
paleisti ir paskelbti naujus 
rinkimus. Be to, galimas ir 
toks atvejis, kad Mitterran- 
das paprašytas, kaip didžio
sios partijos vadas, sudaryti 
vyriausybę, gali pabandyti 
sulipdyti ‘tautinės vienybės’ 
vyriausybę kaip de Gaulle 
laikais ar centro-socialistų 
valdžią, paliekant nuošalyje 
ir gaulistus, ir komunistus, 
žodžiu, dar galimos įvairiau 
sios kombinacijos, tačiau 
turį palaidų pinigų prancū
zai skubinasi savo kapitalus 
perkelti į užsienį. Dėl to 
frankas pereitą savaitę smar

t

Priešingi rezultatai...
1978 m. vasario 23 d.

(Atkelta iš 1 psl.)
ALTo pirmininkas dr. K. 

Bobelis, neseniai kalbėda
mas Chicagoje, teigė, kad 
Lietuvos bylos padėtis pasi
taisė kaip tik pašalinus Kis- 
singerį. Tiesa, jis nelinksnia
vo žmonių teisių, bet siekda
mas geriausių pozicijų JAV, 
ir joms padėjo. Juk jo laikais 
susitarta dėl Helsinkio Akto 
kuriuo ALTas taip džiaugia
si. Reikia neužmiršti, kad 
jam prisiėjo prieš savo norą 
likviduoti Vietnamo karą - vi 
suomenės ir kongreso nusi
statymas buvo toks, kad to 
karo neleido užbaigti garbin
giau ir naudingiau.

Su tuo pasibaigė epocha, 
kurios užsienio politika buvo 
jei reikia ir ginklu, priešintis 
komunistų tolimesniam plė- 
timuisi. Nors administraci
jos ir keitėsi, Stimson-Ache- 
son-McCloy-Bundy-Rusk-Ro 
gers vadovaujama politika 
buvo itin panaši. Tai advoka 
tų ir didžiųjų bendrovių va
dų eilei priklauso ir dabarti
nis Valstybės Sekretorius 
Vance. Kai kas tą politiką 
vadina išperėta Council on 
Foreign Relations ir tos ta
rybos organe Foreign Af- 
fairs. Su Carterio atėjimu 
valdžion padidėjo D. Rocke- 
fellerio įsteigtos ir finansuo
jamos Trilateralinės Komi
sijos įtaka. Tos komisijos 
idealas buvo geresni santy
kiai JAV, Europos ir Japoni
jos trikampyje. Jos nariai 

kiai nukrito, net palyginti ir 
su doleriu. ♦♦♦

Grįždamas dar kartą prie 
Carterio kampanijos už žmo
nių teises, londoniškis The 
Economist samprotauja, kad 
ji ne tik neatnešė laisvės di
sidentams, bet jiems paken
kė. Tačiau ilgainiui ‘gudres
ni politbiurų vyrai’ turėtų 
įžiūrėti, kad nepopuliarios 
priespaudos priemonės jiem 
patiems daugiau kenkia ne
gu padeda. Kai kur, kaip 
pav. Lenkijoje, disidentinis 
judėjimas rado darbininkijos 
masių talkos, o tai ‘jau esan
ti dirva, kurioje gali bręsti 
eventualaus Rytų Europos 
išsivadavimo sėklos’!

To paties laikraščio žinio
mis, KGBpranešė Helsinkio 
sekėjų grupės steigėjo Juri 
Orlov žmonai, kad jos vyras, 
išsėdėjęs metus be jokio kal
tinimo, bus patrauktas teis
man už ‘priešsovietinę agita
ciją ir propagandą’, kas reiš
kia 7 metus kalėjimo. Kartu 
ji buvo informuota, kad tu
rinti per 5 dienas surasti ad
vokatą savo vyro gynybai. 
Tačiau kai viena advokatė - 
Dina Kaminskaja - neseniai 
sutiko ginti kitą kaltinamą 
disidentą Ščarankį, ji pati 
tuojau buvo ištremta į užsie
nį! Sovietai taip pat neduo
da vizų užsienio advokatams 
kurie norėtų ginti. Econo
mist mano, kad disidentai bu
vo laikomi suimti, bet ne tei
siami, kaip įkaitai - tol, kol 
ėjo Belgrado konferencija. 
Jai pasibaigus prasidės nau
ji areštai ir teismai.

ar bendradarbiai, tarp kitų, 
buvo Vance, Iždo Sekr. Blu- 
menthal, Gynybos Sekr. Ha- 
rold Brown, ambasadorius 
Andrew Young, Zbigniew 
Brzezinskis ir pats preziden
tas Carteris. Tos komisijos 
galvosenos įtakoje, Carteris 
pareiškė nebijąs komunizmo, 
neturįs jam baimės, nutarė 
pradėti atitraukti kariuome
nę iš Pietų Korėjos, nesijau
dinti dėl eurokomunistų ver- 

^žimosi į valdžias Europoje, 
pataisyti santykius su Kuba, 
Vietnamu ir Kinija, reikalau
ti valdžios perdavimo juodie
siems Pietų Afrikojeir t.t. 
Kaip matome iš patyrimo, 
kol kas toji politika pasiekė 
atvirkščius rezultatus.

Jos nesėkmė padėjo iškil
ti naujam, daugiau konservą 
tyviam, autoritetui užsienio 
politikos teorijoje - Strateti- 
ginėms ir Tarptautinėms 
Studijoms - su Georgetown 
universitetu susijusiam cent
rui, kurio ką tik įsteigtas žur 
nalas Washington Review 
konkuruoja su dviem kitais 
rimtais politikos žurnalais 
‘Foreign Affairs’ ir ‘Foreign 
Policy’. Centras, kurio biu
džetas 1969 metais neviršijo 
pusės milijono dolerių, šian
dien jau disponuoja 2.4 mili
jonais į metus. 2/3 tų pinigų 
ateina iš didžiųjų fondų, kaip 
Fordo, Rockefellerio, Mellon 
Crown, Lily ir pan., o trečda
lis iš korporacijų. Tam cent
rui su $35,000 alga priklauso 
ir Kissingeris. Tas centras 
atstovauja daugiau ar ma
žiau konservatyviai pažiūrai 
kuri maždaug atitinka nuo
saikiųjų respublikonų ir de
mokratų, kaip Daniel P. Mo- 
ynihan, galvosenai. Jos įta
ka yra didelė senatorių ir 
kongresmanų tarpe, o tie, 
kaip žinia, nūdien nori vai
dinti daug didesnę rolę užsie 
nio politikoje negu kada 
nors anksčiau. Apie tą cent
rą rašydama liberali The 
New Republic jį pavadino 
‘Home for Hardliners’ - rei
kia tikėtis, kad jis ‘išperės’ 
atitinkamos tam pavadini
mui politikos idėjas. Kokios 
jos būtų, viena aišku, kad 
norint kad kas tave klausytų 
visų pirma reikia būti pa
čiam stipriam.

WANTED JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

OD & ID GRINDER 
LATHE HAND 

FIXTURE & GAGE BUILDER 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Helth 
insurance, all fringe benefits, profit 
sharing, overtime, davs. Apply at 

ROYAL DESIGN AND 
MANUFACTURING 

32401 Stephenson Highvvay 
Madison Heights, Mich. 48071 

(8-10)

FOUNDRY PERSONNEL 
EXPERIENCED

Are you looking for an apportunit.y 
to advance? Or are you just looking 
for a change of scenery? Whatever 
the cas< , we may be interested in 
you. We have forman and eratsman 
positions open in all departments of 
our modern gray and ductile iron 
facility due to recent expansion. For 
information, phone or write:

Mr. Davė Ford
NORTH AMERICAN FOUNDRY CO. 

4721 S. Zero St.
Fort Smith, Arkansas 72901 

Days 501-646-1686
Nights 6-8 p. m., 918-436-2593

(8-14)

L1VE IN COOPLE (NO CHILDREN) 
CARETAKER OF BUILDING. CLEAN- 
ING — L1GHT MAINTENANCE 3 
APTS. INCLUDING. UT1L1T1ES BEN
EFITS. PLŪS SALARY, PHONE

MR. BERKIE

201-489-5900
(8-9)
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SUTRUMPINKIME KELIONE 
Į LIETUVOS LAISVE

Techonologijoje yra žino
mas vadinamasis Murphy 
dėsnis. Jis sako: ‘Jei kas ga
li įvykti, tai tikrai įvyks’. 
Yra tik vienas nežinomasis - 
kada. Dažnai išvystant nau
jus gaminius, kai kas lūžta 
ar neveikia, mes pasakome: 
‘Va, vėl tas Murphy įsimai- 
se!

Murphy dėsnis ne mažiau 
tinka ir valstybių ir santvar
kų gyvenime. Ir juo netik- 
resnis projektas, juo prastes
nis pamatas, tuo greičiau 
‘Murphy įsimaišo’, ir viskas 
griūna.

Grius ir Sovietų Sąjunga. 
Iš viso reikia stebėtis, kad ji 
dar taip ilgai išsilaikė ant to
kių nežmoniškų ir nemoralių 
pagrindų. Kai kam gali atro
dyti, kad 60 metų sovietų eg
zistencija lyg ir liudija dar il
gesnę tos egzistencijos gali
mybę. Ištikrųjų, betgi, Sov. 
Sąjunga jau buvo begriūvan
ti 30-siais metais, kai plačiu 
mastu buvo organizuojamas 
raudonosios armijos pučas. 
Kaip paradoksiškai beskam
bėtų, Sov. Sąjungą nuo griu
vimo tada išgelbėjo Hitlerio 
Vokietija ir II-sis Pasulinis 
karas, vėliau gelbėjo, ir net 
dabar gelbsti, Vakarų demo
kratija.

Įdomi dar ir kita paralelė. 
Iš Vokietijos gudresni žydai 
pradėjo bėgti apie 1930 me
tus. 1936 m. Berlyne įvyko 
pasaulinė sporto olimpiada. 
Ak, kaip norėjo Hitleris 
savo sistemos pranašumą pa
rodyti pasauliui sporto are
noje! 1945 metais Trečiasis, 
1000 metų Reichas jau nebe
egzistavo.

Iš Sov. Sąjungos žydai pra
dėjo bėgti prieš keletą metų. 
1980 metais Maskvoje įvyks 
pasaulinė sporto olimpiada. 
Ak, kaip nori sovietai paro
dyti savo pranašumą bent 
sporto arenoje! Kiek metų 
dar po to Sov. Sąjunga gy
vuos? Pagal Orwell’į - iki 
1984 metų, pagal dr. Štromo 
pranešimą VLIKo seime - 
Sov. Sąjungos griuvimas 
yra tik kelių metų klausimas-

Yra daug ženklų ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje pranašau
jančių permainas. Tegu So
vietai baladojasi po Afriką ir 
vis muilina pasauliui akis - 
tas ant raudono Markso 
smėlio vis aukščiau statomo 
ir gramėzdiškai ramstomo 
pastato griuvimo nesulaikys.

Šiandieną mes turime 
pamato optimizmui. Tačiau 
negalime optimizmo dėti mū 
sų veiklos pagrindam TIKĖ' 
KIMĖS GREITO LAISVĖS 
RYTO, BET BŪKIME PASU 
RUOŠŲ DAR ILGAI KE
LIONEI Į TĖVYNĖS LAIS
VĘ.

Analistai sako, ir tai tik
riausiai yra tiesa, kad 
Jimmy Carteris į preziden
tus buvo išrinktas iš Rytų 
Europos kilusių amerikiečių 
balsais, kai prezidentas For
das per debatus išsireiškė, 
kad nemanąs, jog Rytų Euro
pa yra sovietų dominuojama. 
Tai yra politinės jėgos mani
festacija skaitlingo bloko, ku
ris galvoja ir siekia to paties 
kaip ir mes! Jei milijonai iš 
Rytų Europos kilusių ameri
kiečių būtų politiniai apjung
ti, JAV politiniame gyveni
me atsirastų naujas fakto
rius su kuriuo būtų negalima 
nesiskaityti. Atsirastų gali
mybė turėti mūsų galvojimo 
Kongreso atstovus, senato
rius. Atsirastų galimybė 
afirmatyviai paveikti JAV 
užsienio politiką!

Tokia nauja dimensija 
mūsų veiklai atneštų naujų 
impulsų ir būtų patraukli 
mūsų ambicingiems jaunie
siems. Į tokios Rytų Euro
pos amerikiečių politinės 
santarvės kūrimą savo ener
giją galėtų nukreipti mūsų 
Bendruomenės politinio dar
bo entuziastai rodą gerų no
rų ir energijos.

Jei to pasiektume, galėtu
me sakyti, ne vien prašyti. 
Ir šio kašto labui, ir visos 
žmonijos labui, ir mūsų kelio 
nės į Lietuvos laisvę sutrum
pinimui, galėtume sustabdy
ti Sovietų Sąjungos, to visų 
tironijų King Kongo, rėmi
mą.

P.J. Nasvytis

VASARIO 16 AKTAS
LIETUVIUI 

NEGĘSTANTIS ŽIBURYS
Teodoras Blinstrubas, 

AmerikosVCietuviirTaTybos 
vicepirmininkas, 1978 m. 
vasario 9 d. per "Margučio” 
radiją kreipėsi į didžiosios 
Chicagos lietuvius, kviesda
mas visus prisiminti Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo 60 m. sukakti ir 
dalyvauti jos minėjime. Ke
letą sakiniu jis aptarė Va
sario 16 d. akto didelę reikjb.

ĮSRUTYJE IR NAUJOJE VILNIOJE 
VEIKIA PSICHU-KALĖIIMAI

Anglų kalba Muenchene 
(V. Vokietijoje) leidžiamas 
vengrų disidentų žurnalas 
Laisvės Sargas (The Guar- 
dian of Liberty) gruodžio 
mėn. laidoje, skiltyje Šiur
pus gyvenimas sovietų ko
lonijose, plačiai ir su stebė
tinai gera informacija, rašo 
apie disidentus ok. Lietuvo
je. Rašinys iliustruotas 
dviem nuotraukomis: Molo
tovas ir Ribbentropas, Sta
linui besišypsant, pasirašo 
"draugiškumo” sutartį; ir 
krūva lavonų — tai patrio
tai lietuviai, masiniai nužu
dyti Nacių ir Sovietų "drau- 
giškumo sutarties” pasėko
je, sarkatiškai pastebi žur
nalas. Dar pridėtas žemėla
pis, rodąs Sovietų militari- 
nę ekspansiją 1940 metais.

Keturių skilčių rašinys 
glaustai ir detaliai nurodo į 
ryškius nepasitenkinimo ir 
protesto apsireiškimus oku
puotoje Lietuvoje. Tai su
liepsnojusi protesto žiežir
ba per Smolensko futbolo 
komandos ir Žalgirio (lietu
vių) rungtynes. Išsivysčiu
sios riaušės privertė nu
traukti televizijos progra
mą. ”Rusai, lauk iš Lietu
vos!” skambėjo šūkiai gat
vėse. Buvo daužomi langai, 
deginami sovietų milicijos 
automobiliai.

Būta riaušių 1956 metais, 
po Vengrijos sukilimo mal
šinimo. Stambios riaušės 
vyko ir 1972 metais, Kalan
tai susideginus.

Greta aktyvaus minių iš
ėjimo į gatves su protesto 
šūkiais, veikia vis nesunai
kinamas ”samizdatas”. Po
grindiniai lietuvių leidiniai 
yra pavyzdys; šalyje neblė
sta laisvės siekis, yra nepa
kanta vienpartiniam valdy
mui, protestas prieš rusifi
kaciją. Kaip lietuviško ”sa- 
mizdato” solidumą, nurodo
ma, kad 1977 Lietuvių ka
talikų bažnyčios kronika 
pasirodė 56 puslapių, po
grindinė Aušra turi 50 pus
lapių !

Leidinių rašiniai yra reto 
iškalbingumo kaltinimai so
vietiniam okupaciniam re
žimui. Kaltinami medžiaga 
autentiška, puikiai atrink
ta, ryškiai pristatyta. Po- 

mę anuo metu ir šiandien. 
Toliau jis paryškino išeivio 
lietuvio, kaip ir svečiuose 
gimusio bei augusio jauni
mo, uždavinius lietuvybei. 
Visus kvietė būti sąmonin
gais didelės lietuvių šeimos 
nariais. Baigdamas kalbą, 
Teodoras Blinstrubas pa
skelbė Chicagos Lietuvių 
Tarybos rengiamo Maria 
HS patalpose vasario 16 d. 
minėjimo programą. Rengi
nio vadovas dabartinis Chi
cagos Lietuvio Tarybos pir
mininkas Rimas Šarka.

fmv) 

grindiniai lietuvių leidiniai 
išeina iš lokalinės apim
ties kreipiasi į vadinamo
jo ”eurokomunizmo” vadus, 
kviesdami juos pasmerkti 
Sovietų vykdomą ”dvasinį 
genocidą”.

700 metų senumo valsty
binės Lietuvos tradicijos 
yra neišsenkamas pasiprie
šinimo šaltinis, tvirtina žur
nalas.

Greta mums žinomų lie
tuviško disdentizmo faktų, 
ką žurnalas patiekia taip 
Įspūdingai, mus gali domin
ti detalės, kuriomis ilius
truojamas minimas rašinvs.

Įsrutyje veikia psicho-ka- 
lėjimas. Įsrutis, sovietų pa
vadintas černiachovs k i u, 
nutolęs tik 50 kilometrų nuo 
Lietuvos sienų, "vaišingai” 
priima lietuvius disidentus 
į savo kalėjimo kameras. 
Voldemaras Karaliūnas ir 
Arvydas čechanavičius, ku
riems sovietiniai "psichiat
rai” prikabino "šizofreni- 
kų” etiketę už jų dalyvavi
mą pogrindinės spaudos 
platinime, nuvežti į Įsrutį. 
Čia juos "gydys” vadinama
me "specialiame” psicho- 
korpuse.

Devyniolikametis Romas 
Grigas, Vilniaus universite
to studentas, nublokštas Į 
Naujosios Vilnios psicho- 
kalėjimą. Romas Grigas 
Įmetė Į upę Lenino statulė
lę. Už šitą protesto veiks
mą, kur nėra nė krislo psi
chinio sutrikimo, sovietiniai 
"psichiatrai” nukišo jau
nuolį Į psichokalėjimą ...

žurnalas rašo apie išei
vių organizacijų pagarsintą 
apeliaciją dėl genocido Pa
baltijo valstybėse. Tai ”Ap- 
peal for Human Rights in 
the Baltic Statės”. Apeliaci
ja suderinta su Helsinkio 
pasitarimo baigiamuoju ak
tu (1975). Okupacinis reži
mas apibudintas, kaipo ”to- 
talistinė diktatūra su ko-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 ’/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/2 % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

PRO O 
ŽIŪRONĄ

KADA GANA yra ga
na?

Buvo susitarta, didelės 
daugumos džiaugsmui, 
dėl vieno pagrindinio Va
sario 16 dienos minėjimo 

i Clevelande, bet, kaip at
rodo, tuo sąskaitos nebu
vo suvestos dar ...

Būtinai dar prieš šven
tę, Bendruomenė sušau
kė viešą susirinkimą, tuo 
jau po pamaldų, ‘išsiaiš
kinimui’. Išskaičiusi sa
vo nuopelnus, toliau, pa
prastai tariant, iškoliojo 

Į kitus. Ir, tarytumei geros 
i valios vedina, išsiuntinė- 
! jo lapus, dar prieš minė- 
į jimą, prašydama aukų 
i sau ...
j Vietovėje sulaukusi 
į gausios paramos ir talkos 
i savo renginiams metų bė 
: gyje - kuo pagrįstai džiau 

giasi LB Clevelando Apy
linkės Valdyba, - ji tačiau ! 
piktu pinigu atsimokėjo 
savo talkininkams, įjung
dama visus bėgius ban-

’> dant sutrukdyti tradici
niai ALTo rengiamą mi
nėjimą.

Žingsnis pirmyn, žings
nis atgal ir, kol kas spės 
susigaudyti, - du dideli 
žingsniai vėl pirmyn ta 
pačia kryptimi ...

Ir taip nejučiomis per
šasi klausimas: konku
rencija ar griovimas?...

Ego

munistine socialine sistema, 
su sovietų Įstatymais ir 
cenzūra”. Apeliacijos tekste 
kalbama apie laisvių atėmi
mą ir terorą. Tarp daugelio 
kitų, šią apeliaciją pasirašė 
Švedijos lietuvių draugijos 
pirmininkas V. Vilkenas.

Vengrų žurnalas "Lais
tės Sargas” paskelbė tikrai 
Įdomų, tvirtai dokumentuo
tą rašinį apie dabartinį lie
tuvišką disidentizmą.

(rd)
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Diplomatijos paraštėje (43) Vaclovas Sidzikauskas

Netenkame Klaipėdos
”Hagos Tribunolo spren

dimas žymiai sustiprino 
centro valdžios autoritetą 
ir, esant normalioms aplin
kybėms, galėjo sudaryti 
tvirtą bazę santykiams tarp 
autonominės ir centro val
džios tvarkyti”, rašo Lietu
viu Enciklopedijoj prof. D. 
Krivickas.

Klaipėdos Vokietininkai 
vaikščiojo ”pabrukę uode
gas”, kuriam laikui buvo 
apstabdyta ir Tilžės specia
lių agentūrų drumstimo ak
cija. Lengva įsivaizduoti, 
kokios būtų buvę bylos pra
laimėjimo pasėkos Lietuvai.

Lietuvos vyriausybė, de
ja, Hagos laimėjimo nebe
galėjo pilnai išnaudoti. Hit
leriui paėmus valdžią, prieš
valstybiniai gaivalai Klai
pėdoje, kuriam laikui pra
ėjus, vėl pradėjo kelti gal
vas. Susikūrė "Neumaninin- 
kų” ir ”Saasininkų” sąjū
džiai Klaipėdoje, Vokietijos 
SA atitikmuo.

Klaipėdos gubernatorium 
paskirtas Jonas Navakas 
užtikrinėjo man, kad jam 
perėmus pareigas nepraei
siančios ir 6-šios savaitės, 
kai Klaipėdos klausimo dau
giau nebūsią. Stebėjausi jo 
naivumu. Klaipėdos klau
simas ne tik neišnyko, bet 
išaugo į labai pavojingą 
problemą.

Hitleriui prisijungus Aus
triją ir susidorojus su Če
koslovakija, eilė atėjo Lie
tuvai. Berlyne sustabdęs iš 
popiežiaus Pijaus XII karū

nacijos grįžtantį užsienių 
reikalų ministerį Juozą 
Urbšį Hitlerio užsienių rei
kalų ministeris von Ribben- 
tropas 1939 m. kovo 20 d. 
ultimatyviai pareikalavo ne
delsiant Klaipėdos kraštą 
sugrąžinti Vokietijai, nes 
kitaip, grąsino jis, Vokieti
ja pavartos jėgą, o kai ka
riuomenė pradeda žygiuoti, 
sakė jis, tai nėra tikra kada 
ir kur ji sustos.

Urbšys nuskubėjo į Kau
ną ir kitą dieną, būtent ko
vo 22, buvo priverstas su 
palydovais lėktuvu atskris
ti į Berlyną pasirašymui 
Klaipėdos krašto atidavimo 
Vokietijai sutarties. Reikė
jo skubėti, nes Hitleriu ve
žinas Vokietijos kreiseris 
jau buvo pakeliui į Klaipė
dą. 1939 m. kovo 23 d. Hit
leris išlipo Klaipėdoj, o Vo
kietijos tankai per Tilžės 
Luizės tiltą masėmis riedė
jo Pagėgių-Šilutės-Klaipė- 
dos plentu.

Vokietijos džiaugsmas tę
sėsi neilgai. Yra žinoma tie
sa, kad diktatoriaus nuolai
domis nepasotinsi. Tų pa
čių metų rugpjūčio 23 d. 
Maskvoje Ribbentropas su 
Molotovu pasirašė gėdos 
paktą ir slaptą protokolą, 
pagal kuriuos, be kitų že
mių, Vokietijai turėjo ati
tekti ir visa Lietuva. Vė
liau, 1939 m. rugsėjo 28 d. 
Maskvoje pasirašytu slaptu 
prokotolu už parblokštosios 
Lenkijos dalį Hitleris atida-

Karui baigiantis Sovietų 
karinės jėgos užėmė ne tik 
Klaipėdos kraštą, bet ir pie^ 
tinę Mažosios Lietuvos dalį, 
kurią pavadino Kaliningra
do sritimi. Hitlerio sąmoks
lo su Stalinu išprovokuotas 
karas sujaukė visą rytų ir 
vidurio Europą, pakeitė jos 
žemėlapį. Bet ar ilgam? Lie
tuvių genčių gyventų žemių 
tarp Vyslos ir Nemuno ko
lonizavimo zalcburgiečiais 
gadynė pasibaigė su antruo
ju pasauliniu karu. Prasidė
jo slavų — rusų ir baltgu- 
džių — kolonistų plūdimas 
į Mažąją Lietuvą.

Anot prancūzų filosofo 
Auguste Conte tauta susi
deda ne tik iš gyvųjų, bet 
ir iš mirusiųjų. Ateis laikas, 
o tokia yra nepermaldauja
ma istorinių vyksmų logika, 
kai slaviškieji kolonistai iš- 
dums iš mažosios Lietuvos 
ir atėjūnų išnaikintų sen- 
prūsių atgimusi dvasia pa
reikalaus savo bočių paliki
mo. Stalino-Hitlerio 1939 m. 
sąmokslas tą klausimą įrašė 
į tarptautinės politikos dar
botvarkę. Nėra to blogo, ku
ris neišeitų į gerą, sako se
noji lietuvių liaudies išmin
tis Mūsų dienų Lietuvą nu- 
siautęs negandas gali duoti 
impulsą visų lietuviškų že
mių sujungimui vieningoje 
Lietuvos valstybėje.

(Bus daugiau)

vė Lietuvą Sovietų Rusijai.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

OWNER/OPERATORS
Casket Distributors needs a few good 
owner/ opera tors with late model 
single axle tractors to pull our trai- 
lers from York Hoover Corp., York, 
Pa. Will operale in all statės east of 
Mississippi River. Will gross $50.00 
annually. Concact:

J. D. CAMBELL
812-637-3244

(«-«4)

JUGOSLAVIJA
(Atkelta iš 1 psl.) 

vija bus absoliučiai pavaldi 
Kremliaus valdovams.

Keli šimtai Maskvos šali
ninku jugoslavų, kuriuos 
savo laiku Tito baudė, nu
kako į Maskvą. Įsikūrę 
ten, jie atkakliai reikalau
ja, kad Belgradas paklustų 
Maskvai. Tai vadinamieji 
”kominformistai”. Jugosla
vų oficiozų akimis, tai Mas
kvos režimo agentai, reika
lingi sėti nesantaiką Jugo
slavijoje. Mums, lietuviams, 
jie primena senus mūsų 
”plečkaitininkus”, kurie bu
vo pasidarę Varšuvos įran
kiu. šie jugoslavų” komin- 
formistai” 1956 metais, Ti
tui lankant po Stalino mir
ties Maskvą, susitiko su Ti
tu ir šis juos ragino grįžti 
namo. Bet jie negrįžo. Jie 
yra tapę aukšto rango pa
reigūnais Sovietų Armijoje.

Iš Micunovic’o knygos pa
aiškėja, kad sovietai ketino 
įtraukti Jugoslaviją į kari
nę intervenciją prieš Veng
riją. 1956 metais lapkričio 
2 ir 3 dienomis Brioni salos 
konferencijoje, atskridę Ju
goslavijon Chruščiovas ir 
Malenkovas tarėsi su Titu, 
Kardei j, Rankovic’u ir kny
gos autoriumi, Micunovic’u. 
Kaip žinia, Jugoslavija į 
Vengrijos sukilimo malšini
mą neįstojo. Atrodo, šiame 
Maskvos siūlyme slėpėsi 
Maskvos planas: po Vengri
jos sukilimo numalšinimo, 
pasukti savo tankus į Bel
gradą !

V. Mucunovic aprašo, 
kaip sovietai apsupo Jugo
slavijos ambasadą Mask
voje įvairių elektroninių 
šnipinėjimo ir pasikalbėji-

IR MASKVA...
mo pasiklausymų aparatų 
tinklu. Kaip provokavo ir 
šantažavo Jugoslavijos am
basados personalą priimti 
"kišenpinigių" kyšius.

Sovietai mėgino gąsdinti 
Jugoslaviją. Taip Mičuno- 
vic’ui vizituojant Sovietų 
politbiuro narį M. Suslovą, 
šis sovietų didikas nepapra
šė Jugoslavijos ambasado
rių nė atsisėsti, bet pakeltu 
balsu puolė kaltinti sovie
tams reikalingais prasima
nymais. Tai tas pat M. Sus- 
lovas, kuris per pirmą Lie
tuvos okupaciją vadovavo 
trėmimas, o Antano Snieč- 
gaus galybės saulėleidyje, 
dūrė jam nugaron savo kal
tinimais. Jis yra be abejo 
A. Sniečkaus "širdies ata
kos” priežastis.

V. Micunovic protestuoja 
prieš Maskvos imperializ
mą. Kada visos Antrojo pa
saulinio karo armijos pali
ko savo šalių teritorijose. 
Sovietai "suskubo” uždėti 
savo kontrolę Rytų Prūsi
jai, Lenkijai, Čekoslovaki
jai, Vengrijai, Rumunijai, 
Bulgarijai — 90 milijonu 
gyventojų! Sovietai "pra
rijo” šias valstybes ir teri
torijas: dalį Suomijos, Es
tiją, Latviją, Lietuvą, dalį 
Rytų Prūsijos, dali Lenki
jos, dalį Rumunijos ir dalį 
Čekoslovakijos.

Autorius nekalba apie So
vietinius teritorinius grobi
mus Azijoje. Nei apie netie
sioginius Sovietų įsivėlimus 
politinėje viso pasaulio are
noje.

Atrodo, rašo autorius, 
kad rusams vis stokoja teri
torijų, nors jie turi jų dvi
gubai daugiau už bet kurią
d id valstybę.

PIRMOJI GRUPĖ ŠIAIS METAIS IŠVYKSTA
KOVO 23 D.

Iš BOSTONO / NEW YORKO 
kaina tik $741.00 

įskaitant pirmos klasės viešbučius, maistą, 
ekskursijas į Kauną ir Trakus.

SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS —

MAŠINISTAS
Plastikos gamintojas turi keletą 

vietų mašinistams. Jeigu jūs esate 
kvalifikuotas sekančioms pozicijoms, 
susisiekit su M. M1RANDO nuo 9 
vai, ryto iki 5 vai. vak. užpildykit 
aplikaciją dabar, kad pradėti darbą, 
po švenčių.
NUMERAL CONTROL SET-UP M/W

PEG BOARD LATHE 
OPERATOR

201-939-7392
(2-8)

Mažeika E/Evans

MASKVA, 
balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4 

DVISAVAITINĖS —

VILNIUS, LENINGRADAS 
gegužės 9 (užpildyta) 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

MASKVA, VILNIUS, 
gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

LENINGRADAS, BRIUSELIS 
liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

ENGINE LATHE OPERATOR 
1ST PIECE MECHANICAL 

INSPECTOR
TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.

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

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvu skridi
mais — NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Tra

kus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 

su papildomu mokesčiu.

JOIN TIIE TEAM AT

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo 
laiku, bus paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRIČES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBTECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

HORIZONTAL 
BORING MILL 

OPERATORS
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP AND 

WORK FROM BLUE PRINTS 

ATTRACTIVE W0RK
SCHEDULE

DAYS OFF = DAYS WORKED 
FULL FRINGE BENEFITS 

EXCELLENT WAGES FOR 
OUALIFIED INDIVIDUAL.S

NON-FERROUS 
METALS 

FABRICATING
21721 Tungsten Road 
Euclid. Ohio 44117 

216-531-3585 (7-9)
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Dail. S. Smalinskienė. Gino Alanto nuotr.

KŪRYBA IR MOKSLAS
STASĖS SMALINSKIENĖS

MENO PARODA VYT. ALANTAS

Mes, detroitiškiai, žinojo
me turį savo mieste dail. Sta
sę Smalinskienę, bet žinojo
me daugiau iš vardų, kaip iš 
darbų. Tiesa, girdėjome ir 
skaitėme spaudoje, kad ji 
daug kur yra dalyvavusi su 
savo darbais grupinėse paro
dose ir buvo suruošusi net 
dvi pavienes parodas Kana
doje, bet savo mieste, Detro 
ite, pirmą apžvalginę paro

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Yra žmonių, kurie kai ku
rių spalvų neatskiria. Bet 
daugumui mūsų Įvairios 
spalvos yra labai svarbus 
gamtos turtas ir grožis. Ta
čiau ne retas dar susipainio- 
jam spalvose: nežinom j u 
vardų. Tiesa, jau tik didieji 
apsileidėliai tebevartoja sla- 
vybę ružavas. a. Betgi kiti 
bando tą svetimybę tik pu
siau pataisyti, t. y. nenori 
atsisakyti slaviško skonio ir 
kiša nevykėli — rožinis, ė. 
Juk čia yra tik palopytas 
tas pat ružavas, o reikšme 
visai apgaulingas. Rožių yra 
visokių spalvų: balta, gelto
na, tamsiaraudė, rausva, 
auksinė. Todėl spalvai api
būdinti žodis rožinis suvis 
netinka. Bet sakykit, kodėl 
niekinate savą lietuvišką 
būdvardį — 
va?

Panašiai 
svetimžodis
Turime gana tikslu lietuviš
ką: melsvaraudis (arba ir 
raudmėlis). Pvz. sakoma — 
melsvaraudžiai alyvos žie
dai.

Spaudoj dar yra ir žodis 
lelijinis. Bet neaišku, kokią 
spalvą tas būdvardis reiš
kia: lelija itin gerbiama dėl 
jos baltumo, skaistumo. O 
lelijų yra dar gelsvų, mėly
nų, raudonų. Gal čia Įvyko 
tik nevykęs ’pataisvmas” 
svetimojo — lelijavas? Tai 
lyg nuslėptas noras būtinai 
laikytis svetimų pamušalų. 

rausvas, raus

nereikalingas 
ir violetinis.

dą suruošė tik šiemet, vasa
rio 11 d. Kultūros Centre. 
Paroda buvo atidaryta šešta
dienio vakare. Turėjome 
jaukią vakaronę. Į atidary
mą suvažiavo gausus būrys 
kutūrininkų, dailininkės ger
bėjų bei draugų. Parodą su
ruošė Detroito ateitininkai.

Savo kūrybinio kelio pra
džioje, dailininkė dirbo su 
dail. J. Pautienium ir buvo 
pasidavusi jo įtakai. Vėliau, 
studijuodama mokykloje, ji 
yra atidavusi nemažą duoklę 
abstraktui, kurio, ji sakosi, 
nemėgusi, bet turėjusi kul- 
tyvuoti, kadangi tokia buvu
si mokyklos kryptis. Ilgai
niui abstrakto įtaka jos kūry
boje ėjo mažyn, bet dar toli 
gražu nėra galutinai išnyku
si.. Detroito parodoje mes 
dar matėme tris grynus abs
traktus ir nemažai ‘pusiauab- 
straktų’, bet jau vėlesniuose 
darbuose buvo aiškiai maty
ti dailininkę krypstant į este
tinį, arba - kaip ji pati sakosi 
- simbolinį realizmą. Kitaip 
tariant, dailininkė kratosi 
svetimomis įtakomis ir savo 
teptuku ima atskleisti savo 
individualų menininkės vei
dą. Tas vystymosi procesas 
dar nėra galutinai pasibai
gęs, bet iš daugelio parodos 
darbų matyti, kad į abstrak
tą dailininkė nebegrįš, o kon
centruosis į kompoziciją, ko
loritą ir aplamai į gamtos bei 
tikrovės perpavidalinimą es
tetine, individualia forma.

Tematika dail. Smalinskie
nės nėra labai įvairi: dau
giausia gamtovaizdžiai, gė
lės, fantazijos. Tokie darbų 
pavadinimai, kaip - Žiema, 
Ruduo, Pavasaris, Pirmas 
sniegas, Miškai, Kalnai tolu
moje ir t.t. - rodo dailininkės 
susižavėjimą gamta. Tokie 
paveikslai, kaip pav. - Išde
gęs miškas ir keletą tokio 
pat stiliaus ir formos darbai 
yra grynai realistiniai, saky
čiau beveik ‘superrealisti- 
niai’, aiškiai parodantieji, 
kokį ilgą kelią dailininkė yra 
nuėjusi nuo abstrakto. 0 to
kių, kad ir ne taip labai ‘su- 
realistintų’ darbų parodoje 
buvo nemažai. Čia abstrak-

DIRVA

to jau nebėra nė pėdsako. 
Ar tie realistiškai ‘alsuojan
tieji’ darbai pranašauja dail. 
Smalinskienės būsimą tapy
bos kryptį, ar tai tik praei
nantieji dailininkės kontras
tingų nuotaikų išgyvenimai, 
mes nežinome, o tik galime 
pastebėti, kad ji paskutinio 
žodžio dar toli gražu nėra ta
rusi. Ir, sprendžiant iš jos 
paskutinių darbų, greičiau
siai ilgai laukti nebereikės, 
kai ji pilnai išskleis savo ta- 
lentą ir parodys galutinai su
siformavusį savo, kaip daili
ninkės, veidą.

Šioje apžvalginėje darbų 
parodoje dailininkė nukelia 
mus į žaismingą spalvų pa
saulį. Jos drobės pasižymi 
išpuoselėtu, gyvu koloritu, 
grakščia kompozicija ir išieš
kota forma. Ar tai pavadin
sime estetiniu, simboliniu ar 
kitokiu realizmu, tai yra ant 
raeilis dalykas, svarbiausia 
kad ji patraukia parodos lan
kytoją savo nuoširdumu, ge
ru skoniu ir jautria teptuko 
technika. Ji, rodos, žaidžia 
spalvomis, sukuria žiūrovui 
šventadienišką, šiltą, mote
rišku švelnumu padvelkian
čią nuotaiką. Jos kompozici
jose bei kolorite didelių ‘aud
rų’, t.y. blaškymosi nematy
ti, bet jaučiamos pastovios, 
sakytume atkaklios pastan
gos susirasti savo individua
lų stilių ir aplamai išryškinti 
savo, kaip menininkės veidą. 
Jos darbuose, kaip aukščiau 
pastebėjau, dar tebeatsilie- 
pia abstrakto atbalsiai, itin 
kolorite, bet ima vis labai aiš 
kiai ryškėti perpavidalintos 
gamtos ir aplamai tikrovės 
siluetai.

Parodos lankytojams itin 
krito akysna didesnio forma
to akrylika nutapyti paveiks
lai, pav. - Takas per ąžuoly
ną, Ruduo ir kiti. Jų kolori
tas, kompozicija ir atlikimas 
lankytojams paliko neužmirš 
tarną įspūdį. Tokį pat įspūdį 
paliko ir dailininkės ‘Vizija’. 
Tai buvo vienintelis paveiks
las, kur ji įkomponavo ir lie-

Dail. S. Smalinskienė parodoje su rašyt. V. Alantu.
J. Urbono nuotr.

S. Smalinskienės kūrinys ”Tai kas paliko”. Gino Alanto nuotr.

tuvišką elementą, būtent, 
pirmame plane pastatė išbė
gų, labai grakštų lietuvišką 
kryžių. Gal tai ir bus dail. 
Smalinskienės grožio idea
las? Gal garbindama gamtą 
ir ieškodama įkvėpimo jos 
versmėse, dailininkė savo 
meniškuose ieškojimuose ne 
pamirš atkreipti dėmesį ir į 
tautinį lietuvišką momentą, 
nes menininkas, jei nori iš
plaukti ir į ‘tarptautinius 
vandenis’, pirmiausia turi su 
siformuoti savo ‘tautiniuose 
vandenyse’... Čiurlionis ne
būtų buvęs įdomus kitatau
čiams, jei nebūtų sėmęs įkvė 
pimo tautos kūryboje ...

Paroda pavyko labai gerai 
Buvo iškabinta 42 paveikslai 
11 darbų buvo surinkta iš jų 
savininkų, tad pardavimui 
teliko api 30. Iš jų buvo iš
parduota arti pusės. Labai 
daug detroitiečių parodą ap
lankė kitą dieną, sekmadienį 
kada buvo suruoštas Vasario 
16-tos dienos minėjimas.

***

Dail. Stasė Smalinskienė 
tapybos studijas pradėjo pri-

Nr. 8 — 5

vačioje meno studijoje Det
roite. Keletą vasarų atosto
gaudama Vasagoje, Kanado
je, ji dirbo su dail. Juozu 
Pautienium, kuris, anot jos 
pačios, jai atvėręs kelią į me
no pasaulį. Vėliau ji įstojo į 
Detroito Meno Institutą - 
School of Fine Arts and 
Crafts, pasirinkdama pagrin 
dinę meno šaką - tapybą ir 
1972 m. baigė keturių metų 
kursą.

Dail. Smalinskienė buvo 
tos mokyklos direktoriaus, 
plačiai žinomo Michigan’o 
dailininko Sharkis-Sharkizia- 
no mokinė. Vėliau jos profe
sorius buvo Pucci, kurio re
komenduojama su savo dar
bais ji buvo priimta į Arts 
Market Gallery, į kurią prii
mant dailininkų darbus, da
roma griežta atranka.

Dail. Smalinskienė yra da
lyvavusi keliose amerikiečių 
dailininkų grupinėse parodo
se: Fine Arts and Crafts mo
kykloje, Scarab Klube, AAA 
galerijoje, Artiste Market 
Galerijoje ir taip pat keliose 
lietuvių dailininkų grupinė
se parodose, pav. Kanadoje - 
Springhurste, Vasagoje. 
1962 m. ji dalyvavo kartu su 
dailininkais - Dagiu ir Pautie 
niurni - Worcesteryje, Ame
rikoje, suruoštoje parodoje.

1976 m. dail. Smalinskienė 
su savo darbais vėl grįžo Ka- 
nadon, į Torontą, kur suruo
šė pavienę, sukėlusią didelį 
susidomėjimą, parodą: visi 
paveikslai buv išparduoti. 
Sekančiais , 1977 m., per Va
sario 16-tos dienos minėjmą 
dailininkė suruošė antrą pa
sisekusią parodą Windzore, 
kur didelė paveikslų dalis bu- 
yo išparduota.

Bene keletą kartų dailinin
kė yra dalyvavusi grupinėse 
meno parodose Chicagoje. 
Paskutinį kartą jos darbai 
buvo iškabinti moterų daili
ninkių parodoje Chicagoje 
per mokslo simpoziumą, pra- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Nustebimo jau beveik
neužtektų... o) b«qnYS RAįLA

Dabar apie „stebuklus” 
Šv. Petrapilyje

Gaila, kad tenka gaišti 
beaiškinant dar ir asmeniš
kus menkniekius. Bet Dir
vos bendradarbio straipsnis 
neišvengiamai provokuoja 
tokias temas, perpus humo- 
ristišku, perpus arogantiš
ku būdu postringaudamas 
apie „stebuklus Vliko sei
me”. Pasirodė, apie tokius 
stebuklus, kam ir kodėl aš 
dalyvavau atstovu Vliko 
seime, ir kad kartą jis dar
gi matė mane sėdėjusį Vli
ko pirmininko dešinėje.

Apie tokius prajovus ne
seniai parašiau vieną sto
resnę knygą (”Bastūno 
maištą”), kur išminėjau ke
lias dešimtis man iš kairės 
ir dešinės priskirtų ”ste- 
buklų”, keiksmažodžių ir ki
tokios charakteristikos epi
tetų. Dabar reikėtų jau pa
pildyti dar keturiais nau
jais. Išaiškėjo, kad aš esąs 
ne tik anti-vlikininkas, bet 
taip pat anti-politikas, anti- j 
veiksmininkas ir anti-rezo-, 
liucininkas(!).

Žmonėm, kuriem drauge 
su Leninu liberalinė platfor
ma atrodo tik idiotybė ir 
kuriem skirtingumų darnos 
demokratinis procesas nie
kaip nesuvokiamas, gal ir 
sunku suprasti, kad politi
niuose sąjūdžiuose ir jų or
ganuose gali būti ir būna 
pozicijos ir opozicijos vaid
menys, taip pat prieštaravi
mai, metodų kritika, dargi 
kova dėl kai kurių principų 
ir platformų, susikertančių 
skaudžiose kolizijose.

Šiuoatžvilgiu mano (kaip 
panašiai ir kitų mano bičiu
lių) sėkmingos opozicijos 
tris dešimtmečius buvusios" 
vilkinės politinės veikiąs ir 
struktūros principam laiky
čiau labai vaisingais. O kai 
reikės ir jei reikės, tatai 
dar meilyčiau mažumytį ir 
pratęsti.

Bet kodėl be stebuklo jau 
negalėčiau dalyvauti savo 
grupės atstovu Vliko seime 
ir gerai progai pasitaikius 
dargi kokį sykį atsisėsti 
man simpatingo ir džentel
meniško, nors ir ne ’Tibera- 

SMALINSKIENĖ...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ėjusių metų pabaigoje. Te
ko nugirsti, kad savo darbų 
pavienę parodą ji ketina su- 
ruošti Chicagoje ateinantį ru 
denį.

Dar reikėtų pažymėti, kad 
dail. Smalinskienė nėra tik 
savo studijoje užsidariusi 
menininkė, bet kartais būna 
ir visuomenės veikėja. Vie
nu laiku ji buvo LB Detroito 
apylinkės vadovybėje ir 
tvarkė kultūrinius reikalus, 
ir jau daugelį metų mokyto
jauja šeštadieninėje mokyk
loje.

lo”, bet tikrai ir ne „idioto”, 
Vliko pirmininko dešinėje 
ar vicepirmininko kairėje? 
Argi tam neturėčiau jokio 
pagrindo ir moralinės legi
timacijos?

Beveik be pertraukos da
lyvavau tautinėje rezistenr 
cijoje, daugiausia savo pro
fesijos ir polinkių priemo
nėm, jau nuo 1940 metų 
vasaros. Buvau vienas iš 
Lietuvių Aktyvistų Fronto 
steigėjų Berlyne; vėliau 
Lietuvos Laisvės Kovotoių 
Sąjungos antinacinės rezis
tencijos veiksmų rėmėjas.; 
po karo Lietuvos pogrindžio 
rezistencijos (BDPS) užsie
nio delegatūros pareigūnas.; 
paskui iš to sąjūdžio išsi
vysčiusios Lietuviu Rezis- 
tencinės Santarvės (LRS) 
vienas iš steigėju narys ligi 
dabar; be to. Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos taL 
kininkąs, tautinės spaudos 
bendradarbis ir narys Ame^ 
rikos Liet. Tautinės S-gos, 
kuri turėjo ir tebeturi įta
kos Lietuvių Tautinio Są
jūdžio atstovybei Vlike pa
rinkti.

Ne viena mūsų politinė ar 
rezistencinė grupė praeity 
įstodavo, pasitraukdavo iš 
Vliko, būdavo išmesta, ar 
vėl sugrįždavo. Nors aš 
to kelio karštai nerėmiau, 
bet mano atskirai veikusi 
„partija” (DRS£_daugiau 
kaip prieš dešimtmetį taip 
pat buvo pakviesta ir tapo 
Vliko nariu, o jos atstovai 
ten dabar vaisingai veikia 
kartais kone vadovaujančio
se pozicijose.

Tai kodėl mano pasirody
mas Vliko seime ir kai kuri 
talka jo darbotvarkei turė
jo virsti kažkokiu stebuk
lu ? „Stebuklas’’- tatai galė
jo atrodyti nebent tik visiš
kai politikos ir lĮetuvių re
zistencijos problemose ne- 
pasiruošusiam_ diletantui.
Aš jau daug kartų LRS va
dovybės būdavau kviečia
mas mūsų „partijai” atsto
vauti Vliko seimuose. Jei tai 
atidėliodavau, tai daugiau
sia dėl per didelių nuotolių 
ir kelionės išlaidų, dėl laiko 
stokos ar kad mane domi
nantys ' dalykai atrodydavo 
dar nevisiškai išbrendę.

Ir apie dar vieną rezoliuciją
Prašyčiau nepakaltinti 

kuklumo stoka, bet yra bū
tinas reikalas paminėti dar 
vieną rezoliuciją, Vliko pri
imtą Šv. Petrapilio seime. 
Tai rezoliucija Nr. 6, kurią 
pasiūliau politinei komisi
jai, paremdamas dr. A. 
Štromo referato mintis apie 
Lietuvos suverenumą ir val
stybinio tęstinumo padėties 
išsaugojimą.

Mano rezoliucijos tekstas 
buvo truputį platesnis ir 
konkretesnis, bet diskutuo
jant šiuo jautriu klausimu 

teko kiek nusileisti ir sutik
ti su kompromisiškai bend- 
rybiška redakcija. Svarbu, 
kad liko neiškraipyta ir su 
atsargumu aiški pati esmė, 
kurią jau buvom plačiau iš
nagrinėję, kai anksčiau mū
sų mieste keturias dienas 
viešėjo mano draugas dr. A. 
Štromas, čia užsirekomen
davęs Įdomiom paskaitom 
Los Angeles lietuviam ir 
dviejų universitetų studen
tam amerikiečiams.

Priminsiu tos rezoliucijos 
prasmę: — susitarus su 
Lietuvos Diplomatine Tar
nyba užsienyje, tam tikru 
būdu dera nedelsiant imtis 
atitinkamų priemonių Lie
tuvos valstybiniam tęstinu
mui sutvirtinti ir siekti jo 
pilnaties atkūrimo.

Šiais klausimais ir reika
lais per visą pirmąjį Vliko 
pokarinės veiklos dešimt
metį, kaip žinoma, būta su 
Liet. Diplomatinės Tarny
bos šefu daug piktų, nega
tyvių, nenaudingų, abiem 
pusėm žalingų ginčų pvz. 
dėl egzilinės vyriausybės, 
ministro J. Urbšio telegra
mos ar ir vadinamųjų „Ky
bartų aktų” legalumo. Ki
tam dešimtmečiui praėjus, 
tie neišspręsti kivirčai nu
rimo, išblėso, tačiau laikro
dis tebeina, ir jis tiksi, 
kaip sakoma, jau penkios 
minutės prieš dvyliktą.

Taigi pastarasis Vliko at
stovų nutarimas kiek neti
kėtai, bet gal naudingai pa
rodė dar vieną ryžtą aiš
kintis ir siekti valstybinio 
tęstinumo pilnaties atkūri
mo. Man rodos, ši rezoliuci
ja buvo svarbesnė už visas 
kitas.

Gali, kas nori, abejoti dr. 
Štromo komunizmo anali
zės teorijom ir jo optimisti
nėms prognozėm, Bet su ne- 
abejotina.erudicija ir kom
petencija bei raiškios iškal
bos talentu jam vis dėlto 
pasisekė įtikinti Vliko sei
mo atstovų daugumą (jei
gu dar ne visus?), kad re
zoliucijoje nurodytų užda
vinių ir žygių jau būtinai 
reikėtų imtis. Ar kas greit 
pasiseks, ar visa vėl niekais 
pasibaigs, tai priklausys 
nuo visų šalių gerosios va
lios ir, pridėčiau, tautinės 
atsakomybės pajutimo.

Tur būt užtektų priminti, 
kad tolygaus ar bent pana
šaus, kaip minėtoj rezoliu
cijoj, nusistatymo buvo jau 
prieš tris dešimtmečius 
BDPS Užsienio delegatūra 
1946-48 metais, o Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė ir jo
sios to pat vardo žurnalas 
visą laiką vėliau. Jei prisi
menam, panašiai yra galvo
ję ir laikęsi taip pat Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio vadai 
ir visi Nepriklausomybės 
Talkos partneriai. Gi aš 
pats per keliolika metų štai 

šioje Dirvoje pastoviai gy
niau ir aiškinau tolygią po
ziciją, kiekviena proga vis 
mėgindamas dėstyti negli- 
žuotą, o tačiau be galo svar
bią mūsų kultūrinio veiks
nio reikšmę tautos laisvės 
ilgoje ir sunkesnėje byloje, 
negu Bražėno tipo politi
kam atrodo.

★
Tad man dar niekur čia 

neteko blaškytis ar ką radi
kaliai kaitalioti, juo labiau 
atlikinėti kažkokias Sau
liaus į šv. Paulių atsiverti
mo komedijas. Jei kas pa
sikeitė ar ėmė vartaliotis — 
tai gal tik bendroji lietuviš
ko darbo Vlike atmosfera, 
patys laikai ir žmonės kar
tu su jais.

Tik man beveik nebeuž
tenka nustebimo, kaip toje 
pačioje Dirvoje, kur šios 
problemos dešimtmečiais 
buvo nuosekliai dėstytos ir 
gintos, dabar be jokių pa
stabų ir išlygų gali pasiro-' 
dyti tokie feljetoniniai re

portažai, kuriuose, nesuge
bant ir nepajėgiant atskirti 
dramblio nuo musės, post
ringaujama apie menknie
kius, svaičiojama apie už
mojus „įtaigoti” didžiųjų 
valstybių užsienio politikos 
kryptį, grubiai prasilenkia
ma su principiniais ir tradi
ciniais tautinių grupuočių 
nusistatymais.

Gi patsai kultūrinio ir in
telektualinio prado mūsų vi
suomeniniame darbe Įžūlus 
neigimas šiuo metu ir atei
ties politiniuose veiksmuo
se, dargi išeivijos lietuvių 
intelektualinio Įnašo „idio- 
tinimas” tautos laisvinimo 
bylos poreikiuose — visas 
tas sujauktas, o dabar jau 
būdingas politinių kelrodi- 
ninkų primityvumas su 
(bent mano atžvilgiu) drau
ge rodomu baisiai drąsiu 
arogantiškumu veltui čia 
dengiamas apgailėtiniu vai- 
pymusi.

Los Angeles, 1978. I. 22

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#1 — gegužės mėn. 1 d.; #2 — gegužės mėn. 8 d.; 
#3 — gegužės mėn. 14 d.; #15 — rugsėjo 25 d.; 
#16 — spalio mėn. 9 d.; #17 — spalio mėn. 16 d.
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS:
#4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija);
#6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas); 
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma, Italija); 
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius);
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489
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SKLANDYTOJO A, GYSO ATSIMINIMAI (1)

PIRMIEJI MANO ŽINGSNIAI

SKLANDYME
1977 m. gegužės 1 d. suėjo 50 metų nuo Lietuvos Aero Klubo 

įsteigimo. Ta proga pereitų metų vasarą iš V. Vokietijos buvo 
atvykęs ir kelioms savaitėms Chicagoje pas E. ir J. Jašiūnus 
apsistojęs buv. Lietuvos sklandymo čempionas. Alfredas Gysas. 
Birželio 11 d. jam buvo surengtas priėmimas, ir ta pačia proga 
paminėta LAK sukaktis. Dalyvavo gržus būrys buv. Lietuvos 
aviatorių. Susirinkusiems A. Gysas papasakojo savo kai kuriuos 
prisiminimus, kurie buvo Įrašyti magn. juostelėn. Iš juostelės 
šiuos prisiminimus perrašė ir spaudai paruošė E. Jasiūnas.

Visuos šiuose prisiminimuose panaudotos nuotraukos yra 
paimtos iš E. Jasiūno aviacinio archyvo. Dalis nuotraukų, ypač 
iš pirmųjų metų Nidoje, yra ilgus metus išbuvę Sibiro tremtyje, 
ir iki šiol spaudoje dar nebuvo paskelbtos.

Mūsų šeima gyveno Kau
no prieemiestyje — Alekso
te, netoli aerodromo.. Tėvai 
laikė mėsos krautuvę, todėl 
turėjome daug reikalų su 
„Maisto” fabriku. Mane 
dažnai pasiųsdavo į „Mais
tą” šio to parnešti. Mano 
Įprastas kelias Į „Maistą” 
buvo takelis aerodromo pa
kraščiu. Prie aerodromo at
siguldavau žolėn ir žiūrėda
vau i lėktuvus. Karo lakū
nai, užsikabinę parašiutus, 
stovėdavo čia pat prie lėk
tuvų. Su savo motociklais, 
mano akimis žiūrint, jie bu
vo tikri karaliai. Kai iš 
”Maisto„ grįždavau vėlai 
namo, gaudavau barti, kur 
aš išbuvęs visą dieną.

Tai buvo apie 1929 me
tus. Vokiečių knygyne buvo 
galima gauti knygeles, kaip 
ką pačiam pasigaminti, pa
gal šiandieninį posakį — 
„Do it yourself”. Knygelėse 
būdavo patalpinta brėžiniai 
ir visa informacija. Nusi

aviacijos būrelio nariai prie beveik užbaigto 
(1932).

Aukšt. Technikos Mokyklos (Kaune) 
sklandytuvo T-l mokyklos dirbtuvių kieme

Savininkai: J. JANUftAITIS 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.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ — * -
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

pirkau vieną tokią knygelę 
apie baidarių statybą.

Mano kaimynas žydukas 
turėjo didelę daržinę, kurią 
nusisamdžiau už 30 litų per 
mėnesį nuomos. Pradėjau 
statyti baidares. Pastačiau 
vieną kitą, pardaviau. Iš vi
so pastačiau septynias. Ga
liu pasakyti, kad pirmosios 

Sklandymas Petrašiūnuose 1932 m. "Šlapias” tupimas i 
Nemuną su sklandytuvu "Gandras”.

baidarės Nemune buvo ma
no statytos. Tada aš jau 
studijavau Technikos fakul
tete.

Toje pačioje vokiškų kny
gelių serijoje buvo vie
na apie „Segelflugzeug” 
(sklandytuvų) statybą. Ma
niau sau, kad ten bus kas 
surišta su burėmis, nes vok. 
„Segei” reiškia burės. Vėjas 
pūs Į tas bures ir neš. Nu
sipirkau ir tą knygelę. Joje 
buvo aprašyta pradinio ap
mokymo sklandytuvo sta
tyba ir pridėta brėžinys, su
sidedąs iš vieno sulanksto
mo lapo knygelės gale, šiaip 
taip brėžinyje aš pats susi
gaudžiau, nes ką gi paklau
si? Jau buvau susigraibęs, 
kas tai yra nerviūros ir lon- A. Gysas su žmona LAK lakūno uniformoje (1938).

žeronai, buvau padaręs ir 
abu sparnus. Bet tolimesnė 
sklandytuvo statyba man 
buvo nebeaiški.

Taip bestatant sklandy
tuvą, mane aplankė karo 
aviacijos karininkas Ado
mavičius, kuris rašinėdavo 
į laikraščius žinutes. T vieną 
kurį tai laikraštį jis buvo 
įdėjęs žinutę ”Gysas stato 
sklandytuvą”.

Apie tą laiką Aukštesnio
joje Technikos Mokykloje 
(sutrumpintai ATM) jau 
buvo pradėjęs veikti aviaci
jos būrelis. Nueisiu pas 
juos, manau sau, ir pažiū
rėsiu, kaip jie dirba. O jie 
buvo už mane dar gudresni, 
ir jau buvo bebaigią staty
ti Br. Ožkinio konstrukcijos 
sklandytuvą T-l. Prisijun
giau ir aš prie to būrelio. 
Savo pradėto sklandytuvo 
neužbaigiau, nes pamačiau, 
kad ATM mokiniai turėjo 
gudresnes galvas ir tikrus 
brėžinius.

Užbaigę T-l statybą, su 
tuo būreliu vykome į Petra
šiūnų smiltynus ir, av. ltn.
G. Heidrikio vadovaujami, 
1932 m. rugpjūčio 15 d. pra
dėjome pirmuosius skraidy
mus nuo kalnelių. Heidrikis 
jau 1931 m. rudenį buvo 
baigęs vokiečių sklandymo 
mokyklą Rasytėje (Kuršių 
Nerijoje) ir pramokęs 
sklandyti. Deja, po kelių 

dienų mes tą savo T-l pa
laužėme.

1931 m. lapkričio mėnesį 
tuose pačiuose Petrašiūnų 
smėlio kalneliuose du avia
cijos karininkai — kpt. Mi- 
Tevičius ir ltn. Skurauskas 
— buvo išbandę karo avia
cijos mechanikų pastatytą 
vokiečių konstrukcijos mo
komo tipo sklandytuvą 
„Gandras” (Zoegling). Man 
pačiam sykį teko matyti, 
kaip į tą sklandytuvą įsodi
no vieną mergelę, ši, gumi
nio amortizatoriaus išmesta 
į orą, trenkėsi žemėn ir su
silaužė koją. Aplaužytas 
sklandytuvas buvo atiduo
tas ATM aviacijos būreliui, 
kuris jį atremontavo.

T-l palaužus, tolimesnį 
sklandymą tą vasarą tęsė
me su atremontuotu Milevi- 
čiaus-Skurausko „Gandru”.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR
lst Class Skilled Help

TO WORK AND LIVE IN SUNNY
CALIFORN1A

SHOE
DIE MAKERS

Experienced benders, filer finishers 
and grinders. Steady work for quaii- 
fied help. Good salary and fringe 
benefit.

CALL or WR1TE
ABCO CUTTING DIE INC,

1422 HOOPER AVĖ.
LOS ANGELES. CALIF. 90021

(213) 749-8251
(6-9)

PATTERN 
MAKERS

POLY DIE.
Experienced.

(313) 771-8230

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECRANIC
Steady employment 

No lay offs 
6 paid bolidays 
Paid vacations

Paid Hospitalization
Paid life insurance 

Eam up to $5.63 per hour.
APPLY IN PERSON

3400 BRYCE or call 817-738-1925 
FT. W0RTH. TEXAS 76101

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-13)
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KELIOS PASTABOS DĖL 
SIMO KUDIRKOS FILMO

Paskaitęs puikią, išsamią, 
objektyvią A. Balašaitienės 
"Simo Kudirkos” filmo ana
lizę viso plano, detalių ir 
vaidybos atžvilgiu, turi pri
pažinti, jog žiūrint tą filmą 
man atėjo galvon lygiai to
kios pat mintys.

Viena tik norėčiau pri
durti :

Didvyris Simas iškolioja- 
mas kaipo ”defector” — pa
čiame užvardinime, ir tasai 
nelemtas užvardinimas kar
tojamas porą desėtkų kartų 
po kiekvienos skelbimo per
traukos.

Nueinant atgal į origina
lą, lotynų ”defectio”, toksai 
veiksmas jau tada, daugiau 
tūkstančio metų atgal, reiš
kė trumpai ir drūtai: dezer
tyravimas nuo paklusnumo, 
lojalizmo, pareigos savo val
stybėj ir panašiai.

Šių dienių jaunuolių vaiz
duotėje tas keiksmažodis 
prilygs "išdavikui, persime- 
tėliui, nusikaltėliui” ir pan., 
o "jo" tauta ir valstybė, jų 
akimis, ne jo tikra tėvynė 
Lietuva, o ”matuška Rosi- 
ja”. Taigi seka — jis tą 
"matušką” apgavo ir bandė 
pabėgti. Koks įžūlumas!

Todėl tasai žodis nepa
kenčiamas užmetimas tik
ram patriotui. Ir to, kaip 
aštriai Balašaitienė paste
bi, ne tik nebuvo paryškin
ta, o atvirkščiai, lietuviš
kumas sušvelnintas.

Be to visako, pasakykite 
man, kaigi galima "defec- 
tuoti” iš Rusijos, būnant 
JAV piliečiu, kaip Kudirka, 
ir beto, lietuviu ? Aiški ten

ELECTRICAL 
SUPERVISOR 
An excellent opportunity with o large national corpo
ration in.the Detroit Metro area for an individual to 
assume responsibility for the electrical operation in an 
industrial atmosphere

The qualified individual will direct electrical mainte
nance activities and be responsible for the safety, 
training and productivity of the hourly personnel as- 
signed to that department

Will also be responsible for plonning and scheduling 
repairs making recommendations and keeping reports 
to maximize eguipment life and plant continuity
Mušt have BSEE degree plūs 2-3 years plant experi- 
ence with electrical construction/maintenance experi- 
ence in previous supervisory experience. Ouaiified 
individuals should submit a resume in complete 
confidence to:

Į ALLIED CHEMICAL CORP.
P.O. BOX 58 

Detroit, Mich. 48231
Attention Employee Relations

Equal Opportunity Empfcyer M/F

dencija kraštutiniai libera
liškai nušviesti tą tragedi
ją. Ul.tra liberalistinės JAV 
viršūnės ir veiksnių tų "iš
davikų” titulu pravardžio- 
jamas kiekvienas, iš tironi
jos, terorizmo valdžios iš
trūkęs šiaip ar kitaip: pa
saulinė teniso žvaigždė če
kė Navratilova, pasaulinis 
šachmatų didmeisteris ir 
gal būt, naujas pasaulio 
čempionas Korčnoj, ir aibės 
kitų. Neužmirškime Bra
žinskus.

O tuo tarpu, mūsų lai
mingoje JAV šalyje ultra- 
liberalistai dievina smurti
ninkus ir propagandistus iš 
Rusijos.

Rūpintojėli! Susimilk mū
sų ateitimi...

Gera buvo recenzija. 
Mums privalu pareikšti dė
kingumą A. Balašaitienei.

Česlovas Gedgaudas 
Santa Monica, Ca.

DĖL AURELIJOS 
BALAŠAITIENĖS 

STRAIPSNIO
Su dideliu dėmesiu per

skaičiau gabios Dirvos ben
dradarbės Aurelijos Bala
šaitienės straipsnį ”Simo 
Kudirkos drama televizijo
je” (Dirva, nr. 5).

Straipsnis buvo lietuviš
ko patriotizmo ir kartaus 
nusivylimo paženklintas. Už 
tą tikrai lietuvišką požiūrį į 
kitataučių susuktą filmą A. 
Balašaitienė nusipelno tik
ros pagarbos. Ji pirmoji 
mūsų spaudoje nenuėjo 
standartiniu keliaklupčiavi- 
mo keliu, bet atskyrė dide^ 
lio darbo sudėtyje, kur lie
tuviams kenksmingas klai
dinimas.

Visų pirma, ji neužtylėjo 
filmo klaidinimo, kad S. 
Kudirkos išlaisvinimo nuo
pelnai priklauso milžiniš
koms lietuvių demonstraci
joms, laiškų rašymo vajui, 
veiksnių žygiams. Visa tai 
"pamiršus”, filmo skripto 
autorius, Bruce Feldman, 
prirašė S. Kudirkos išlais
vinimą vienai porai, kurie, 
kaip valdovai, Valstybės de
partamente "duoda velnių” 
biurokratams!

Vilniaus teismo scena, iš 
kurios atimta patriotinė S. 
Kudirkos kalba, paversta 
paprasto avantiūristo teis
mo scena, čia, pagal filmą,
S. Kudirka visaip gelbėja 
savo kailį, užmiršęs tą kal
bą, kuri lietuviams turėjo 
tiek dar reikšmės, o filme 
atkartota, taip pagarsintų 
Lietuvos okupacijos trage
diją. Tačiau rašytojas B. 
Feldmanas nepanoro leisti 
kalbėti apie Lietuvos oku
paciją ir pasitenkino asme
niško pobūdžio S. Kudirkos 
išsisiteisinimais.

A. Balašaitienė teisingai 
rašo, kad "nusivylimas bu
vo nemažas, kad skriptą ra
šė amerikietis, ne tik nepa
sinaudodamas turtinga mū
sų rašytojų paruošta me
džiaga, bet kad lietuviams 
nepaliko bent mažos užuo
minos formoje duoti kredi
to mūsiškiams. Nenoromis 
kyla klausimas, kodėl taip 
įvyko.”

Stebina ir "Eltos” biule
teniai, kurie be lietuviško 
kriticizmo nedrįso paminėti 
tų objektų, ties kuriais su
stojo įžvalgioji A. Balašai- 
tiene. Kas stebėjo "Osvald 
and Ruby” tariamai doku
mentinį filmą, tas matė, 
kaip rūpestingai buvo pa
rinkti aktoriai, kad atitiktų 
fizišką vaizduojamųjų as
menų panašumą. Ir argi ak
torius Alan Arkin, kuris su
vaidino Simo rolę, bent iš 
tolo panašus į Simą Kudir
ką?

Visas pasaulis matys, kad 
filme "The Defection of Si
mas Kudirka”, tas Simas 
yra tam tikros tautos bėg
lys, kuriam ir rūpi tiktai 
savo asmeniškos laisvės rei
kalas, visai nekvaršinaųt 
galvos dėl kažin kokio lie
tuviško rezistentiško pa
triotizmo.

Aurelija Balašaitienė blai
viai įvertino tas painias si
tuacijas. Ji pagyrė gerąsias 
filmo puses, kurių nestoko
ja dramatiškose padėty se, 
bet ji taipo gi įžvalgiai pa
stebėjo, kad "biznio” dėlei, 
arba netgi tam tikros ten
dencijos dėlei, kuri prideng
ta tariamu "amerikietiškos 
publikos neišprūsimu”, iš 
filmo'siužeto buvo išimta 
idėjinė jo dalis, buvo išimta 
lietuviškos rezistencijos dėl 
tautos laisvės širdis. Paliko 
gi bėglio nevykėlio avan
tiūra.

L. Liutkus 
Chicago, III.

NEPASTOVUS 
SKAITYTOJAS

Aš esu nepastovus "Dir
vos” skaitytojas. Kadangi 
tik skaitytojas, tai nepre
tenduoju net į eilinį kores
pondentą, nes tik su vienu 
pirštu rašau šį ir kitus laiš
kus. Nepastovus todėl, kad 
vis "Dirva” man buvo lyg 
sąskaitų suvedinėjimo dir
va, kurioje pernai vieną 
kartą net "iškoliojau” tik 
nežinau ką, už vieno asmens 
didelį suniekinimą. Deja iki

FLORIDA
PALM BEACH LIETUVIU 

KLUBO VEIKLA
Palm Beach Lietuvių klu

bo suruoštas sėkmingas ir 
nuotaikingas N. Metų suti
kimo balius jau praeity, ta
čiau dar vis malonu prisi
minti, kad daug clevelan- 
diečių svečių ta proga at
silankė, ir atrodo niekas ne
nuobodžiavo. Iš viso N. Me
tų sutikime buvo 28 cleve- 
landieČiai, o iš viso dalyvių 
buvo 104. Nors sveteliai vi
si mieli, bet clevelandieČiai 
tarytum būtų lyg giminės, 
kuriuos susitikdavome tė
viškės miestelyje per di
džiuosius atlaidus...

METINIS klubo susirin
kimas įvyko sausio 14 d., 
kur valdybos nariai padarė 
pranešimus iš praeitų metų 
veiklos, iš pirmininko V. 
Mickaus pranešimo paaiškė
jo, kad praeitų metų veikla 
pasižymėjo šiomis kultūri
nėmis apraiškomis: paskai
tomis (4), "radijo valandė
lėmis” (2), dainų koncertu 
(1), ir bendromis diskusi
jomis.

V. Garmienė, revizijos 
komisijos narė, perskaitė 
aktą, iš kurio paaiškėjo 
tvarkingas piniginis kasos 
stovis, šalpos reikalams iš 
klubo kasos pernai paskirta 

šiol tokio kito pasipiktini
mo neteko užtikti "Dirvoje” 
tad to džiaugsmo pagautas 
noriu padėkoti už straipsnį 
tilpusį "Dirvos” Nr-. 2, sau
sio mėn., 1978 m. parašytą 
Viliaus Bražėno, 7 pusi. Esu 
skaitęs ir kitur to paties 
autoriaus straipsnių ir vie
ną knygelę, kurios vardo da
bar neprisimenu, bet visur 
jaučiu jo straipsnių logiš
kas išvadas ir kitas įtiki
nančias savybes, kurios tik
rai vertos didelio dėmesio. 
Taigi, kad tam Vlike būtų 
darnus sugyvenimas, jį vis 
tik reikėtų gerokai "apiplau
ti”, ar net operacijos jam 
reikėtų, kad neimtų pagun
da išsigimti' į kultūrinę or
ganizacijai žymiai geriau 
jam būtų tapti Alto sateli
tu. Gerb. Redaktoriau čia 
tik mano svaičiojimai, nieko 
nemėginu mokyti, bet tik 
taip mano galva neša.

Įdomus straipsnis ir tam 
pačiam 2 nr. 10 pusi. Rašo 
J. Mškns. Be abejo visi 
straipsniai yra aktualūs 
kokie jie bebūtų pagal re
daktoriaus nuomonę, bet aš 
tik skaitytojas ir skaitau 
pasirinkdamas. Seku ir Vac
lovo Sidzikausko atsimini
mus. Visi politiniai komen
tarai mane visada sužavi 
pirmoje eilėje, žinoma, pir
mojo puslapio vedamieji tie
siog žavėtini. Nemėgstu as
meniškų polemikų, vienas 
kito purvais drapstymo.

Atleiskit už atvirumą, 
kitiems metams turėsiu at
naujinti prenumeratą.

A. V. čiuprinskas 
Vienna, Ont.

$90. Valdybai pasiūlius, ir 
susirinkimui pritariant, bu
vo paskirta 100 dol. lietuvių 
laikraščiams.

Metiniame klubo susirin
kime pirmininkavo Ant. 
Garmus, sekr. Juoze Dau
gėlienė.

Išrinkta nauja klubo val
dyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis : Vincas Mickus — 
pirmininkas, Vaclovas Bal- 
chunas — iždininkas, Juoze 
Daugėlienė — sekretorė.

Naujoji Valdyba jau su
rengė iškilmingą vasario 
mėn. 4 d. susirinkimą, ku
riame buvo prisiminta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo 60-ties me
tų sukaktis. Ta proga pras
mingą ir turiningą maldą — 
žodį pasakė mūsų klubo na
rys kun. Vyt. Pikturna, po 
to sugiedotas tautos him
nas.

Tai dienai pritaikintą "ra
dijo valandėlę” paruošė Jo
nas Daugėla, panaudodamas 
lietuviškų dainų pynes, po
ezijos įskaitymus, bei iš
traukas iš Vyt. Alanto ro
mano "Liepkalnio sodyba”, 
kuriuos atliko Juoze Daugė
lienė, pabaigoje gyvu žodžiu 
paskaitydama savo tai die
nai sukurtą eilėraštį.

Susirinkusiųjų nuotaika 
buvo pakili ir šventiška.

Svečių tarpe buvo Ada ir 
Andrius Skučai iš Lake 
Worth. Jie yra naujai pre
mijuoto Draugo romano 
"Po Damoklo kardu” mece
natai. šį romaną parašė ra
šytojas Anatolijos Kairys.

Lietuvos vadavimo dar
bams paremti buvo suauko
ta 200 dol. Aukos įteiktos 
pusiau ALTui ir Tautos 
Fondui.

Iškilmingam vasario mė
nesio susirinkimui pirmi
ninkavo Vyt. Mazoliauskas, 
sekr. Juoze Daugėlienė.

Ir šis susirinkimas, kaip 
ir visi kiti, buvo užbaigtas 
lengvomis, stilingai paruoš
tomis vaišėmis ir kava.

Pagal jau nusistovėjusias 
ketverių metų tradicijas, 
klubo susirinkimai vyksta 
kas pirmą mėnesio šešta- 
tadienį, 2 vai. p. p Juno 
Beach metodistų šventovės 
patalpose. Svečiai kviečiami 
dalyvauti!

Klubo valdyba yra numa
čiusi susirinkimų progra
mas, ir dar vis ieškos naujų 
būdų, kad susirinkimai bū- 

,‘tų įdomūs ir jaukūs. Moti
nos Dienos minėjimui nori
ma pasikviesti viešnių — 
menininkių iš toliau, (jzk)

ELECTRICIANS 
NESTLE COMPANY

We have an immediate openings in 
our coffee plant for a journeyman/ 
electrician. This is a permanent posi
tion required by our expansion. The 
job requires a working knowlędge of 
all phases of electricity in an indus
trial planl. Interested, qualified per- 
sons may aply at the company’s site 
on S. Columbus St., Suribury, Ohio 
between 8-5 p. m. Mon thru Fri. or 
call 614-965-1505 for an intervievv 
appointment.

An Equal Opportunity Employer 
(6-9)

FIBERGLASS SHOP
Has immediate needs for steady 
workers for Fiberglass Fabrication. 
Mature perseons preferred.

HANLON INDUSTRIES 
1280 EAST 286 ST. 

EUCLID. OHIO 44132 
216-261-7056

(6-8)
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■ Chicagos lietuviai
—m._ ANTANAS JUODVALKIS
PAMINĖTA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Chicagos Lietuvių Taryba 
š.m. vasario 12 d. iškilmin
gai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 60 
metų sukaktį.

Minėjimą pradėjo vasario 
11 d. iškilmėmis prie Lais
vės paminklo Jaunimo Cent
ro sodelyje. Dalyvavo Chi
cagos aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami direktoriaus 
Juozo Masilionio ir keliolika 
vyresnio amžiaus asmenų. 
Vietoje tradicinio vainiko, 
mokyklai įteikta lietuviškos 
knygos.

Vasario 12 d., sekmadienį, 
vyko iškilmingos pamaldos 
Gimimo šv. M. Marijos (Mar 
ąuette Parko) ir Tėviškės pa
rapijų bažnyčiose. Katali
kams mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė vyskupas Vin
centas Brizgys asistuojamas 
parapijos kunigų, liutero
nams - kun. Ansas Trakis. 
Giedojo parapijos choras, so
listė G. Mažeikienė, vargo
navo K. Skaisgirys, dirigavo 
A. Linas.

Pagrindinis minėjimas- 
akademija įvyko Marijos 
gimnazijos auditorijoje.

Minėjimą atidarė ir prave
dė pirm. Rimas Šarka. Da
riaus-Girėno ir Don Varnas 
postams vadovaujant, buvo 
įneštos organizacijų vėliavos 
Dalyvavo 15 vėliavų, kurios 
išsirikiavo scenoje, papuošto
je tautinėmis spalvomis ir di
deliu Vytim.

Vadovaujant solistėms P. 
Bičkienei ir R. Mastienei, su
giedoti tautiniai himnai. In- 
vokaciją sukalbėjo studen
tės: V. Jonušienė, A. Pavil- 
čiūtė ir B. Peperaitytė.

Pirmasis kalbėjo ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis, o tuo
jau po jo senatorius R<Dole, 
kuris 20 min. trukusioje kal
boje iškėlė žmogaus ir tautų 
apsisprendimo teisę. Pasisa
kė prieš Panamos kanalo su
tarties patvirtinimą. Tą da
lį kalbos perdavė TV NBC-5 Šen. Ęobert Dole kalba minėjime, 
kanalas, tos pačios dienos va 4 '"J 
karinėse žiniose ir pakartojo 
rytinėje TODAY programo
je. TV reporteris paminėjo, 
kad šen. R. Dole kalbėjo lie
tuvių grupei, bet nepaminė
jo kokia proga.

Po šių kalbų buvo grįžta į 
nustatytą programą. Nepri- 
klausomybės aktą perskaitė

ili. šen. F. Savickis, alderma 
nas Jasy ir kt.

Lietuviškai pagrindinę kal
bą, trukusią 35 min., pasakė 
dr. J. Genys iš Washingtono. 
Kalbėjo gyvai ir aiškiai. Kal
bos vedamoji mintis - lietu
vių nenuilstama kova prieš 
pavergėjus ir laisvės Lietu
vai siekimas. Visos tironijos 
istorijos eigoje, griuvo ir pa
vergtieji išsilaisvino. Lietu
vai taip pat ateis tokia valan
da. Kas gi matė, kad tankais 
ir rakietom ginkluota valsty
bė bijo mažytės maldakny
gės, neleidžia žmonėms ap
lankyti savo tėvų kapų, nu
vykusius laiko uždarę vieš
bučiuose, lyg kalinius. Tokia 
valstybė negali ilgai išsilai
kyti.

Mecenatas kun. J. Pruns
kis buvo paskyręs $1000 pre- 

jf Daužvardienė, dr. K. Bo- miją svetimomis kalbomis 
belis, K. Dabulevičius, J. i rašantiems Lietuvos reikalu

savanoris kūrėjas J. Kani
šauskas, asistuojamas stu
dentų: V. Burokaitės ir A. 
Regio.

Žodį tarė gen konsule J. 
Daužvardienė ir perskaitė 
Valstybės Departamento 
laišką adresuotą Lietuvos at 
stovui Washingtone. žodžiu 
sveikino senas lietuvių drau
gas Cook apskr. prezidentas 
George Dunne, broliškųjų 
tautų - latvių ir estų atstovai- 
Ukrainiečių atstovas netik 
sveikino, bet ir apdovanojo 5 
lietuvių veikėjus ordinais. 
Ordinus gavo: gen. konsule

V. Noreikos nuotr.

Švedas irAJ.uškevičius? žurnalistams. Sudaryta ju- _ 4 - ‘ ry komisija, pirmininkau
jant dr. L. Kriaučeliūnui, tą 
premiją paskyrė šiems žur
nalistams: I-- $500 prel. V. 
Mincevičiui, gyv. Romoje, II 
$300 Viliui Bražėnui, gyv. 
Floridoje ir III - $200 Pranui 
Alšėnui, gyv. Kanadoje. Nė

Apdovanotųjų vardu padė
kojo J. Daužvardienė.

Raštu sveikino: senato
rius Adlai E. Stevenson, gu
bernatorius James R. Tomp- 
son, Atstovų Rūmų nariai - 
E. Dervinskis, F. Annuncio,

L /> k Ari ’k

Dalis publikos Vasario 16 minėjime Chicago j e. V. Noreikos nuotr.

''■■V raini ■ filiB®

Vasario 16 aktą skaito savanoris-kūrėjas Jonas Kanišaus
kas, asistuoja studentai Violeta Burokaitė ir Andrius Regis.

V. Noreikos nuotr. 
tu reikalingas ir tam tikras 
ceremonialas (vėliavų įneši
mas. invokacija, akto skaity
mas), ir sveikinimai, ir bent 
du kalbėtojai. Reikia pripa
žinti, kad viskas ėjo, kaip 
TV ekrane: sklandžiai, trum
pai, be sukliuvimų. Kitais 
metais tokia pati programa 
turėtų sutrumpėti bent 15 
minučių, nes gal nebus ordi
nų įteikimo. Rusiška mada 
scenoje bučiuoti į abu žandu 
žiūrovams neteikė jokio ma
lonumo. -Programoje numa
tytų įvykių eigos pakeitimas 
neprisidėjo prie jos prasmin
gumo. Nepriklausomybės 
akto skaitymą reikėjo atlikti 
tuoj po invokacijos, kaip 
programoje buvo numatyta, 
o neleisti pirma sakyti kal
bas. Rengėjai gali teisintis 
šen. R. Dole skubėjimu, bet 
2-3 minutės jam nebūtų su
darę skirtumo, tuo labiau, 
kad per akto skaitymą jis iš
buvo salėje.

Skoninga ir patraukli Vla
do Vijeikio atspausta prog
rama, kurioje, be kitų daly
kų, įdėta Illinois gubernato
riaus, Cook apskr. pirminin
ko ir Chicagos mero prokla
macijos, yra ir praėjusių me
tų aukotojų sąrašas. Praėju
siais metais aukų gauta 
$10,185, o šiais metais vien 
tik salėje surinkta per 
$11,000. Arba žmonės duos- 
nesni buvo, arba aukotojų 
skaičius padidėjo. Oras bu
vo gražus, diena saulėta ir 
daugelį paakino atvykti į riii- 
nėjimą. Marijos auditorija 
buvo pilnai užpildyta, dau
giausia vyresnio amžiaus 
žmonėmis.

Beje, grįžtant prie meni
nės dalies, programoje ran
dame ir J. Mikuckio dainą 
‘Lietuvos laukai’. Argi nėra 
kitų autorių dainų, kad rei
kėjo naudotis Lietuvos išda- _ 
viko kūryba? Tokie neapsi
žiūrėjimai neturėtų rasti vie 
tos viešuose renginiuose.

vienas iš laimėtojų premijų 
įteikime nedalyvavo, bet bu
vo įgaliotiniai: prel. V. Min
cevičiaus - dr. Jakševičienė, 
V. Bražėno - V. Šimkus, o P. 
Alšėnui premija bus pasiųs
ta paštu. Minėtiems asme
nims mecenatas kun. J. 
Prunskis įteikė premijas ir 
pasveikino laimėtojus. Dr. 
L. Kriaučeliūnas, vadovavęs 
premijų į^ęikįmųi, perskaitė 
gautą PŽAlšėno padėkos laiš 
ką. Jis dėkojo už gautą pre
miją, bet kartu pastebėjo, 
kad jei būtų buvęs kitas me
cenatas, o ne kun. J. Pruns
kis, tai ši premija būtų atite
kusi jam, nes jis daugiausiai 
angliškoje spaudoje Lietu
vos reikalais rašo.

Išnešus vėliavas, oficialio
ji minėjimo dalis, užtrukusi 
dvi valandas, buvo baigtair 
po pertraukos pereita prie 
meninės dalies.

Meninė programa susidė
jo iš dviejų dalių: dainos ir 
šokio. Solistės - Prudencija 
Bičkienė ir Roma Mastienė, 
akomponuojant muzikui Alo
yzui Jurgučiui, solo ir due
tais padainavo 8 dainas.

Tautinių šokių grupė ‘Švy 
turys’, vadovaujamaDainės 
Narutytės ir Giedrės Čepai- 

, tytės vikriai pašoko.
Visi programos atlikėjai 

susilaukė karštų plojimų, o 
solistės rengėjų buvo apdo
vanotos gėlių puokštėmis.

Lietuvos laisvinimo reika
lu buvo priimtos rezoliucijos^ 
kurias perskaitė Chicagos 
ALTos vykd. sekretorius 
Vincas Samaška. Aukas rin
ko, programas dalino ir ki
tus patarnavimus atliko stu
dentai neolituanai. Matėsi ir 
TV bei radio reporteriai.

Programa sudaryta gana 
plati ir detali. Minėjimas už
truko 3 vai. ir 15 min. Aiš
kiai per ilgai. Panagrinėjus 
programą sunku rasti išme
timų ar trumpintinų dalykų. 
Tokios svarbios šventės me
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LIETUVE TYLIOJE REZISTENCIJOJE
EMILIJA ČEKIENĖ

Laisvė ir nepriklausomy
bė yra brangi kiekvienam 
žmogui. Jos trokšta vyrai, 
moterys ir net vaikai. Todėl 
visos tautos savo laisvės 
paskelbimo dieną mini su 
nepaprastu džiaugsmu, o 
dar labiau laisvės vertę pa
junta tie, kurie ją prarado. 
Ir mes minime 60 metu nuo 
Lietuvos laisvės atgavimo.

Kiekvienas kraštas, kiek
viena tauta turi savo kan
čių, savo tradicijų ir savo 
garbės kelią, nužymėtą ko
vų, laimėjimų ir pralaimėji
mų. Kovos keliu pirmieji 
žengia, rodos, tik vyrai, bet 
Marija Pečkausktaitė jau 
1927 m. tvirtino, kad senų 
seniausi Į istoriją įrašyti 
įvykiai rodo, jog valstybės 
bei tautos keliu šalia vyro 
visuomet žengia ir moteris. 
Rodos viską daro vyrai, o 
tik pasižvalgyk giliau, sakė 
ji, žiūrėk ir bus kur nors be- 
glūdinti moteris, kuri viską 
judina, kuri ir nedalyvau
dama pati visuomeniniuose 
reikaluose, gali tačiau įvy
kius kreipti kaip norėdama.

Tą nuomonę patvirtina ir 
Senasis Testamentas, iškė
lęs eilės moterų, pakliuvu 
siu į istoriją dėl skirtingų 
priežasčių vardus, prade
dant varginga tarnaite ir 
baigiant galinga faraono 
žmona.

Įvairių kraštų istorijoje 
randame daugelio moterų 
vardus, aktyviai pasidarba
vusių siekiant savo tautų 
atgimimo. Tokių moterų 
vardais didžiuojasi ir mūsų 
tautos istorija nuo pat save 
amžiaus pradžios, čia ne
įmanoma jų visų vardų su
minėti, bet švęsdami Lietu
vos nepriklausomybės atga
vimo 60 metų sukaktį, pri
siminkime tą tyliąją lietu
vę moterį, kuri-savo tautos 
kelyje į laisvę ir kuriant bei 
stiprinant valstybę, savo 
darbais ir sugebėjimais įro
dė ne tik sau, bet ir visam 
pasauliui ,kad Rusijos carų 
vergijos priespauda nei per 
120 metų nepalaužė lietu
vių tautos valios, nepajėgė 
išplėšti tautinės sąmonės ir 
užslopinti troškimo būti lie
tuviais.

Gerai žinome, jog nepri
klausomybės atgavimas bu
vo sunkios lietuvių kovos, 
nepalaužiamo ryžto ir pa
sišventimo laimėjimas. Ko
va su daug didesniu priešu 
tęsėsi ilgai ir į ją jungėsi 
vis daugiau tautiečių. Ne
žiūrint, kad įvairios okupa
cijos čiulpte čiulpė kraują iš 
mūsų tautos organizmo, jį 
visaip darkė, tačiau tautos 
sielos nenusmaugė. Ji išli
ko gyva ir tos sielos dėka 
tauta prisikėlė nepriklauso
mam gyvenimui tą džiaugs
mo įvykį atžymėjusi Vasa
rio 16-tą dieną.

Tų visų pastangų centre 
visuomet stovėjo savo tautą 
mylinti, budinti, kukli tyli 

lietuvė moteris. Ir natūra
lu, kad jos garbei I-jo stei
giamojo seimo prezidiumo 
pirmininke buvo pakviesta 
moteris — Gabrielė Petke
vičaitė.

Palikusi didį įnašą tau
tos prisikėlimui lietuvė ne
nuleido rankų. Ir tada liko 
aktyvi valstybės atkūrimo, 
pažangos ir tautos kūrybi
nio genijaus klestėjimo tal
kininkė savo siekimais ir 
darbais įrodžiusi, kad visuo
met siekė tų pačių idealų, 
kaip vyrai.

Ir dabar, kai gimtoje že
mėje per eilę metų raudo
nojo okupanto griaunami 
mūsų tautos egzistencijos 
pagrindai, slopinama kūry
ba, atimta individo laisvė, 
dideliu tempu eina rusini
mas, tai lietuvės moters 
tautinė ir religinė tylioji re
zistencija tebevyksta nežiū
rint, kad tautos pavergėjas 
per 30 metų laisvės kovoto
jų, nekaltų žmonių krauju 
apšlakštė ne tik mūsų tėvy

nę, bet nuo Nemuno iki Vol
gos, nuo Vilniaus iki Sibiro 
taigų kelius ir laukus, bet 
laisvės idėjos troškimo ne
pajėgia nužudyti.

Ir malonu priminti, jog 
dabartinė laisvojo pasaulio 
lietuvė savo tautines parei
gas taip pat garbingai ir 
sąžiningai atlieka. Be šei
mos darbų ir problemų mū
sų pažymėjusių moterų ne
trūksta įvairiose mokslo 
srityse: premijuotų rašyto
jų, dailininkių, muzikių, 
dainininkių vyresnioj ir 
jaunojoj kartoj, kurios savo 
talentu reprezentuoja tau
tą. Yra veikėjų politinėj, 
kultūrinėj ir šalpos veiklo
je, o ypač didį tautinį darbą 
atlieka mokytojos, kurių ir 
skaičius pralenkia vyrus, 
be kurių įnašo nepraeina nei 
viena didesnė tautinė šven
tė, tuo labiau Vasario 16-ji 
nepriklausomybės atgavimo 
diena.

Kai dabar tenka išgirsti 
nuomonę — užmirškim pra
eitį, savo veiklą kreipkim 
ateitin, tai lietuvė moteris 
gerbdama savo tautos pra
eitį, matydama, jog tada 
būta daug sunkesnių kovos 

m
may co

kelių ir vis dėlto sulaukta 
laimėjimų, ji iš praeities 
semiasi stiprybės. Būdama 
karo audrų ir raudonojo tė
vynės pavergėjo skaudžių 
patyrimų užgrūdinta, jau
čiasi pašaukta rimtai ir vie
ningai dirbti tėvynės atei
čiai.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ

ATTORNEYS AT LAW 
BLOCK & HOFFMAN 

687-07071406 Rockefeller Bldg. 614 Superior Avė. W.
SIMPLE WILL $30 (Husband & WIFE $50) 

PROBATE W0RK — AS PER PROBATE COURT RULE

Reasonable Fees for other services, including Personai 
Injury, Workers Compensation, Deeds, Bankruptcy, 
Criminal Representation, Divorce and Dissoulution, Busi- 

ness & Tax Consultation, 'Available on Reąuest.

For Appointments Call 8:30 a. m.-8:30 p. m., 
7 Days a Week. Saturday appts. available.

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
DAY AND N1GHT SHIFT

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER

(1 hlock E. of Van Dyke off 8 Mile) 
DETROIT, MICH. 48234 

313-893-7470
<3-121

WANTED JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR

5 years job shop exp. minimum. 
Days, full benefits, profit sharing, 
pension plan. Salary open.

WOODHILL NIPPLE & 
SUPPLY 

1862 EAST 123rd STREET 
CLEVELAND, OHIO 44106 

216-229-3900 
f 4 61
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PAKALBĖKIME APIE KAZIMIERA BAKENĄ
Kaip iš seno mes suta

riam, pradėkim nuo Kazi
miero gimimo. Atnešė jį 
anais gerais laikais apsuk
rus gandras Stanionių kai
mo, Pumpėnų valsčiaus ūki
ninkui Barauskui. Tuose 
metuose Pumpėnų apylinkė
je buvo gandrui parankių 
vietų: upeliūkščių ir paliū
nėmis, pavėsingų beržynų, 
— gandrui neteko laiko 
gaišti. Tiesa, buvo žiema, 
gruodžio 30 diena, 1907 me
tai. Pats žiemospirgis. Bet 
tada gandrai savo amatą 
buvo įgudę, nėra ką ir sa
kyti. Ir pataikė gandras sta
čiai į Barauskienės glėbį.

Bepigu dabar: elektros 
šviesoje, pirštinėti dakta
rai, baltos kaip kvietiniai 
miltai seserys tuojau užri
ša ant kaklo medalį, idant 
naujas kompiuterių gady
nės kūdikiūkštis nesusimai
šytų. Gandras tokio jaut
raus rūpesčio nebūdavo.

O aš dar pridėsiu, gand
ras tur būt iš pat pradžių 
nutuokė turįs reikalą su nu
žymėtų vaikiūkščiu, kurio ir 
norėdamas n e s u m aižysi, 
kaip nesumaišė žemaitės, 
Antano Vienuolio. Vaižgan
to ir panašių. Ir čia stapte- 
lėkim persimesti mums ne
svetimu žodeliu. Yra, žino
te, tokie rašytojai, kurie už
simeta sukti tokį pradalgį 
(Kazimieras sako — pra
dalgę) kokį ne dažnas išsu
ka. Atsimenu,''prie Vyžuo
nos paupyje pradalgį pjau
nant nugarkaulis braškėjo, 
o mažesnis vyras žolėje li
gi ausų skendo. Pradalgio 
negalėjai išmėtyti džiuvi
mui — nebuvo vietos. Ir žo
lė žolė! Atlaidams, krikš
tynoms, Kūčioms Vyžūnos 
šieną geroj kertėj sudėda- 
vom.

LIUDAS DOVYDĖNAS

Kazimieras Barėnas išei
vijoj vis dar tebesuka plačia 
paupės pradalgę, ir jo šieną 
sudėsim giedresniam dienai, 
išeiginiai kelionei. Ne be 
reikalo Kazimieras sudėjo 
apsakymu knygą Giedra vi
sad grįžta.

Dera pasakyti, be Kazi
miero Barėno išeivijos dar
žinėje būtų kur kas mažiau 
šieno, ir dar tokio — pa- 
rinktinio. Dabar imta pri
siminti Barėną, mat, jam 
sukako 70 metų. Kiek man 
žinoma, Kazimieras gal net 
nesustos pradalgėje nuo 
kaktos prakaito nubraukti. 
Mat, taip turi būti rašyto
jui, kuris tiek darbo nudir
bo ir dirba dirbęs. Tylus, 
visada užsiėmęs Barėnas 
kai kada buvo praeitas, kai 
kurių neįžiūrimas, gal net 
neįvertintas, — užsitarna
vęs vertinimo, čia paminė
tinas Rimvydas Šilbajoris, 
kurisai medžioklinio skaliko 
uosle atseka rašytojo talen
to pėdsakus, tai jisai, Šilba
joris, paskaitęs Kazimiero 
Barėno raštus nusakė kas, 
kaip sužibo Barėno kūrybo
je. Būtų ilga kalba tatai čia 
suminėti.

Mūsų išeivinis skaitytojas 
savaip abejingai praėjo pro 
Barėno visaip sumitusį ro
maną Tūboto gaidžio metai. 
Kas nepraėjo, tas — paste
bėjo, kad tai ne eilinis ro
manas. Apie šį romaną bus 
ilga kalba; be jo išeivijos 
kūryba būtų pirštu duria
mai skurdesnė. Jau kiek ap
dairiau mūsų skaitytojas 
pastebėjo, vertino Barėno

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Išleidžiama monografija apie gen.
P. Plechavičių. Jos išleidimui yra renka
mos aukos. Aukotojai bus įrašyti į kny
gą. Aukas siųsti :KARYS, 341 Highland

Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207

j 15 DIENU KELIONĖ I LIETUVĄ
D Iš CLEVELANDO

I1
 1978 M. LIEPOS 17-31 D.

$1199.00 plius taksai.

įskaitant kelionę ten ir atgal lėktuvu, 3 naktys LENIN
GRADE, 5 naktys VILNIUJE, 4 naktys RYGOJE, 1 naktis 
KOPENHAGOJE. Pirmos klasės viešbučiai, pusryčiai, 
pietūs ir vakarienės Sovietų Sąjungoje, plius kiti dalykai 

(laukiama patvirtinimo).
DĖL REZERVACIJŲ KREIPTIS Į 

YVONNE MOIR
EUROPA TRAVEL SERVICE

911 East 185th St. 
Cleveland, Ohio 44119 

L Telef. f216) 692-1700
į Rezervacijoms paskutinis laikas
fį 1978 m. gegužės 15 d.

novelių rinkinį Dvidešimt 
viena Veronika, taip pat gu
viau imta pakalbėti ir apie 
novelių rinkinį Karališka 
diena.

Kazimiero Barėno šaknys 
rašto dirvose išsiplėtojo kur 
kas giliau, plačiau nei jau 
suminėtose knygose. Per de
šimtis metų Barėnas suka 
pradalgę, tai — almanachas 
Pradalgės. Jau 10 (nr.nr.). 
Tai mūsų, išeivių, raštų rin
kiniai, kokius mes pajėgėm, 
kaip atsiliepėm Barėno ra
ginami, dažnai ne kartą 
šaukiami. Pradalgės sudaro 
plataus, ilgo darbo šienapiū- 
tę, ir tai išliks kur kas il
giau. Jau sulaukęs metų, 
kai dažnas kai kas dairosi 
kur šilčiau, kur parankiau 
prastumdyti pensininko lai
ką, Barėnas teberašo dar 
atkakliau, sakytum, nesu
griebia laiko ir į laikrodį 
mesti akį. Ilgus metus reda
gavęs Europos Lietuvį, gra
žiai pramynė taką tam sa- 
vaitiniui. Ir pasidarė Euro
pos Lietuvis vienu išskirti
nių laikraščių Palikęs Eu
ropos Lietuvio redagavimą, 
Barėnas- ėmėsi rašyti Brita
nijos lietuvių istoriją. Jau 
ir šioji nukeliavusi į spaus
tuvę. Kaip kalba artimieji, 
tai būsianti arti 600 pusla
pių knyga, ir jūs būkit tikri, 
tai bus šauni knyga!

Po ranka pasilaikvmui 
skaitymo reikalams Kazi
mieras Barėnas suredagavo 
knygą Sauja derliaus. To
kios knygos sudarymas, su
telkimas reikalauja laiko, 
apdairumo, o užvis daugiau 
— kantrybės.

Kazimieras Barėnas mo
kėjo pasirinkti vertimus, 
tai:Sudie, pone čipse, Hil- 
tono; Tarp pelių ir vyrų, J. 
Steinbecko; W. Faulknerio 
Įsibrovėlis dulkėse (rank
raštyje)). Barėno vertimai 
rūpestingai atrinktu žodžiu, 
sumaniai surastu žodžių, 
atitinkamu, — ir lieka pa
čių gerųjų vertimų virtinė
je. Vėlesnė Barėno knyga 
Atsitiktinai susitikimai atė
jo pas mane kaip ir kitos, 
su Kazimiero užrašu: „Ma
loniajam Bičiuliui rašytojui 
Liudui Dovydėnui, viso
kiems susitikimams prisi
minti — K. Barėnas.” Vo
kiečių okupacijos sukūriuo
se arčiau pažinau Kazimie
rą. Dabar laiškais susie- 
kiam. Laukiami laiškai, nė
ra ką ir sakyti.

Mūsų po pasaulį išsimė
tymo metuose jaukiau rita
si dienos visokiam ore, nuti
kimuose, kai mintimis at
lankai tokį šienpiovį kaip 
Kazimieras. Ir vis regi jį 
paupės žolėje sukantį plačią 
pradalgę, ir gero šieno, ir 
šiai dienai ir tolimam ryto
jui. Diena giedresnė, dan
gus aukštesnis — tikintis 
paupinio šieno ir šiokiai die
nai ir šventėm.

Tai ir laikykis, Kazimie
rai, tai ir suk platų piovinį 
visaip gero šieno.

One in a senes 
of columns answering 
questions you ask about 
your electric service.

K. Jeigu aš negaliu pirkti elektros iš 
nieko kito, tai kodėl reklamuojatės?
Mūsų skelbimai nesiekia elektros pardavimo. Vie
toj to jie perduoda informaciją, kuri padeda jums 
sąmoningai apsispręsti elektros naudojime ir infor
muoja jus liečiančiais energijos klausimais. Tai yra 
pigiausias būdas pasiekti savo klijentus. Jeigu jūs 
pageidautumėte daugiau informacijų šiuo klausimu, 
prašykite mūsų veltui dalinamos knygutės ’Tllumi- 
nating Company Advertising”. Praneškit asvo pa
vardę ir adresą Talking It Over, Box 5000, Cleve
land, Ohio 44101.

K. Ar aš galiu susitvarkyti, kad mokė
čiau už elektrą tą pačią sumą kiek
vieną mėnesį?
Taip. Mūsų biudžeto planas siūlo šį patogumą kli- 
j elitams, kurie nori asvo išlaidas suvienodinti kiek
vieną mėnesį. Galimybė tai sutvarkyti yra paaiškin
ta jūsų elektros sąskaitoje vieną kartą metuose bir
želio ir sausio mėn., pareina nuo to kada jūs sunau- 
dojate daugiau elektros vasarą ar žiemą. Dėl papil
domų informacijų rašykit arba skambinkite CEI 
Consumer Services Department.

K. Kaip aš galiu žinoti ar mano elek
tros skaitliukas yra tikslus?

A. Jūsų skaitliukas yra geras, gerai išbandytas matavi
mo prietaisais. Jo tikslumas yra garantuotas gamin
tojo ir patikrintas National Bureau of Standards. 
Priedo, The Illuminating Company periodiškai tik
rina rezidencinius skaitliukus, kad galėtų nuspręsti 
ar jie tikrai veikia.

K. Ką aš turiu daryti dėl elektros, ka
da išsikeliu?
Nesirūpinkite. Tik paskambinkite mums ir pasaky
kite tikslią datą kada išsikeliate ir mes viską su
tvarkysime.

K. Aš neseniai persikėliau į senesnį na
mą. Šviesos silpnėja ir TV vaizdas 
mažėja, kada didesnės apyvokos 
priemonės įjungiamos. Ką aš turiu 
daryti?
Skambinkite mums: 623-1311. Prašykit Consumer 
Services. Jūsų problema gali būti laiduose. Mes 
mielai patikrinsime ir patarsime jums, jeigu bus 
reikalinga elektrotechniko darbo.

Jeigu jūs turite klausimų ar norėtumėte 
daugiau gauti informacijų kuriuo nors iš 
šių klausimu, mes norėtume jus išgirsti, 
tik parašykit: Talking It Over, Box 5000, 
Cleveland, Ohio 44101. Kadangi mes 
norime, kad jūs žinotumėte.

The 
Illuminating 
Company
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LOS ANGELES LIETUVIAI PAMINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Vasario šešioliktosios mi
nėjimo išvakarėse, šeštadie
nį, vasario 11 d. Lietuviškų 
melodijų radijas pradėjo 
šventės minėjimą specialia 
programa, skirta vasario 
šešioliktosios nuotaikoms. 
Programa pravedė radijo 
pusvalandžio pirmininkas 
Juozas Mitkus. Poezijos 
montažą sudarė ir paskaitė 
poetė Danutė Mitkienė. Pro
gramoje kalbėjo Lietuvos 
generalinis garbės konsulas 
inž. Vytautas Čekanauskas 
ir rašytojas Jurgis Gliaudą.

Sekančią dieną iškilmės 
pradėtos 10 vai. 15 min. šv. 
Kazimiero parapijos kieme 
JAV ir Lietuvos vėliavų pa
kėlimu. Organizacijos (jų 
aštuonios) dalyvavo su savo 
vėliavomis. Vėilau tos vė
liavos buvo atneštos į iškil
mingas pamaldas bažnyčio
je; po pamaldų, į iškilmin
gą minėjimą.

Iškilmingas pamaldas Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje laikė kun. prel. P. če- 
liešius. Giedojo muziko Br. 
Budriūno vadovauj amas 
bažnytinis choras su savo 
solistais. Pamokslą pasakė 
kun. Bruno Markaitis, S. J.

Savoz pamokslo temai pa
mokslininkas paėmė akcen
tą, kad Lietuvos valstybės 
pradžia yra karaliaus Min
daugo karališko vainiko ga
vimas iš Romos. Pereida
mas prie bėgamojo laiko te
mų, naudodamasis poeto Jo-! 
no Aisčio eilėmis, pamoks
lininkas pabrėžė, koks pra- 
matus buvo poeto pareikš
tas šilainės ir škaplieriaus 
sugretinimas: gimtoji žemė 
ir tikėjimas.

Iškilmingas minėjimas, 
kurį suorganizavo vietinis 
ALT skyrius, įvyko erdvio
je J. Marshall gimnazijos 
salėje. Scena patriotiškai 
dekoravo Vladas šimoliū- 
nas. Minėjimas pradėtas 
12:30 vai. Programai vado
vavo ALT skyriaus pirmi
ninkas inž. Antanas Mažei
ka. JAV Himną giedojo An
tanas Polikaitis. Invokaciją 
paskaitė kun. prelatas kle
bonas Jonas Kučingis.

Atsistojimu pagerbti trys 
Los Angeles mirę kariai sa
vanoriai.

Susirinkusius pasveikino 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas inž. Vytautas Če
kanauskas. Dar sveikino 
Estijos konsulas ir Los An
geles latvių bendruomenės 
pirmininkas.

OPPORTUNITY FOR INVESTMENT BUYERS 
FOR COMMERCIAL LAND

IN DALL.AS, TEXAS
224,401 SQ. FT.

Woodall Rodgers & Centrai Expressway
228,253 SQ. FT.

Inwood Rd. Near Lemmon Avenue

358,319 SQ. FT. 
Love Freevvay & Hampton Rd.

CONTACT N. W. AHLERS
FORD MOTOR COMPANY

P. O. Box — 43336, Detroit, Mich. 48243
(313) 568-4683

(7-10)

Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias iš Chicagos, žino
mas ALT ir Tautinės Są
jungos veikėjas inž. Jonas 
Jurkūnas.

Svečio prelegento kalbą 
skirti į dvi dalis. Pirmoje 
dalyje, paėmęs motto poeto 
Juozo Krūmino pasisaky
mus apie gimtąjį žodį, pre
legentas iškėlė gimtojo žo- 
džio svarbą išeivijai. Nau
dodamasis statistika, rody
damas, kad vis tolydžio ma
žėja išeiviškų mokyklų mo
kinių skaičius, vien menkė
ja lietuviškas švietimas, o 
knygų tiražai ir spaudos 
prenumerata labai mažėja, 
prelegentas kvietė ryžtis 
taisyti padėtį. Antroje savo 
paskaitos dalyje prelegen
tas, pasiremdamas Lietuvos 
diplomato Eduardo Turaufe, 
ko 1956 metų straipsniu, 
tilpusiu ”Sgntaryęsl žurna
le, tvirtino, kad ir dabar iš
liko tie pat visuomeninio ir 
politinio darbo sunkumai. 
Žalingas nuomonių skirtu
mas paremtas išeivijos 
skirtingomis pažiūromis į 
bendravimą su ok. Lietuva, 
į Helsinkio akto vertinimą 
ir į nepasitikėjimo JAV po
litika skelbimą.

Viskas tai, prelegento 
nuomone, kenkia išeivijos 
sandarai ir bendro lietuviš
ko patriotinio fronto suda
rymui. Prelegentas pripaži
no, kad kontraversiškas 
Helsinkio aktas mums labai 

\pavojingas, bet apdairios 
/politikos dėka įmanoma iš
gauti mums „naudos ir iš 
Helsi nkio_ akto

Albinas Markevičius per
skaitė ilgoką Santa Monikos 
miesto burmistro rezoliuci
ją, paskelbus ten Vasario 
16-osios dieną.

Vytautas Bandziulis per
skaitė ALT Los Angeles 
skyriaus parengtą rezoliu
ciją, kuri, virš 500 susirin
kusių į minėjimą atsiklau
sus, buvo vienbalsiai priim
ta. Rezoliuciją pasiųs JAV 
prezidentui ir kai kuriems 
JAV legislatūros nariams.

Vėliavas išnešus, buvo 
aukų rinkimas. Skubomis 
žiniomis, tik stambesnes 
aukas suskaičiavus, buvo 
suaukota apie 2,500 dolerių.

Meninei minėjimo daliai 
vadovavo Ilona Bužėnaitė. 
Vyrų duetas, Antanas Poli
kaitis ir Emanuelis Jarašū- 
nas, padainavo tris harmo
nizuotas liaudies dainas. 
Prisijungus Rimtautui Dab-

Los Angeles neolitųanų sueigos prezidiumas: R. Vitkienė, 
J. Mockus ir I. Mažeikaitė.

KORP! NEO-LITHUANIA 
LOS ANGELES 

PADALINIO NAUJA 
VADOVYBĖ

Š. m. sausio 15 d. Lietu
vių Tautiniuose Namuose 
įvyko Korp! Neo-Lithuania 
Los Angeles padalinio me
tinė sueiga. Sueigai pirmi
ninkavo Jonas Mockus ir se
kretoriavo Ramunė Vitkie
nė. Pirmininkas Rimas Mu- 
lokas padarė platų ir išsa
mų pranešimą apie padali
nio veiklą ir atliktus dar
bus. Prieš metus laiko 
įsteigta tūkstanties dolerių 
premija buvo įteikta Gene
raliniam Garbės Konsului 
Vytautui Čekanauskui. Pre
mijai po šimtą dolerių su
dėjo šie korporantai: E. 
Balceris, V. Burokas, E. Ja
rašiūnas, B. Mackiala, A. 
Mažeika, J. Mulokas, R. Mo
lokas, S. Petravičius, R. 
Vitkiene ir Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdyba.

E. Balceris padarė prane
šimą apie Korp ! Neo-Lithu
anijos suvažiavimą įvykusį 
Chicagoje pereitų metų lap
kričio mėnesį.

Sueigoje dalyvavo vieš
nios iš Chicagos: Vyr. Val
dybos iždininkė Irena Ma
žeikaitė pasveikino losange- 
liečius ir palinkėjo sėkmės 
ir darnaus darbo, o Chica
gos padalinio valdybos na
rė Valė Mažeikienė papasa
kojo apie Chicagos neoli- 
thuanų veiklą ir ateities 
planus.

Po pranešimų sekė ilgos 
ir gyvos diskusijos.

Naujai išrinktą padalinio 
valdybą sudaro: pirmininkė 

šiui, trio padainavo dar tris 
nuotaikingas dainas. Piani
nu akompanavo Rimas Po
likaitis.

Tautinių šokių ansamb
lis "Spindulys”, Onos Razu- 
tienės ir D. Razutytės vado
vaujamas, pašoko kelius, 
sudėtingus šokius, Rimui 
Polikaičiui grojant akordeo
nu. Keliais išėjimais, po aš- 
tuonias ir šešias poras, jau
nimas, kad ir neplačioje es
tradoje, parodė tikrą šokio 
grakštumą.

Minėjimas baigtas visų 
dalyvių sugiedotu Lietuvos 
Himnu.

Minėjimas buvo gerai su
organizuotas, laiku pradė
tas, neperkrautas. (J.) 

Daina Gudauskaitė, vice
pirmininkas Antanas Kaše- 
lionis, iždininkė Daina Ruo- 
kytė, sekretorius Arvydas 
Gricius ir arbiter elegantia- 
rum Stasys Petravičius. Į 
kontrolės komisiją išrinkti: 
E. Gedgaudienė, B. Dūda ir 
E. Balceris.

Po sueigos visi dar ilgai 
šnekučiavo ir vaišinosi ka
vute ir f iii jų paruoštais už
kandžiais. (jm)

CLEVELANDO 
RELIGINĖS ŠALPOS 

DEŠIMTMETIS
Religinės šalpos KOMI

TETAS Clevelande susior
ganizavo 67 metų pabaigo
je, o šalpos darbą pradėjo 
sekančiais metais. Tad šį
met sueina veiklos dešimt
metis. Anuo metu Religinės 
šalpos veikla nebuvo pla
čiau žinoma. Todėl KOMI
TETAS pradžioje šalia au
kų rinkimo dėjo pastangų 
visuomenę plačiau supažin
dinti su Religinės šalpos už
daviniais ir darbais. Tuo 
tikslu kviečiami Clevelande 
lankėsi vysk. Vincentas 
Brizgys, prel. Jonas Balkū- 
nas, kun. St. Raila ir kiti. 
Spaudoje taip pat pasirodė 
daugiau informacijos

Dešimtmečio rezultatais 

A. A.
JONUI STANKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, jo broliams IGNUI, KAZIMIERUI, 
ANTANUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

L.K.V.S. "RAMOVĖ” CLEVELANDO
SKYRIAUS VALDYBA

ne tik galima gėrėtis, bet 
yra pagrindo ir didžiuotis, 
nes Clevelando kolonija pri
klauso prie pirmaujančių. 
Pernai aukų surinkta virš 
3,000 dol., aukotojų apie 
250. Iš viso per dešimtmetį 
surinkta virš 23,000 dol. be 
to, 68-70 metais išplatinta 
virš 500 knygos THE WAR 
AGAINST GOD IN LITHU- 
ANIA. Surengti 2 koncer
tai : Bruno Markaičio 68 m., 
Baro-Vaznelio 70 m.

širdingai dėkojame vi
siems Religinė šalpos rė
mė jams-aukotojams už iki 
šiol parodytą dosnumą. 
Ypač šilta padėka visiems 
darbuotojams ir tiems nuo
latiniams rėmėjams, kurie 
nuo pat pradžios skyrė di
desnes sumas. Už mirusius 
Religinės šalpos aukotojus 
kasmet gavėnios metu abie
jose lietuvių parapijų baž- 
nlyčiose užprašomos šv. Mi
šios.

Gavėnios metu ir šiais 
metais pradedame Religinės 
Šalpos aukų rinkimą. Pra
šome būti dosnūs. Taip pat 
kviečiame prie šio šalpos 
darbo prisidėti visus Cleve
lando ir jo apylinkės lietu- 

_vius.
Kada, kur ir kaip aukas 

atiduoti?
1. Paštu aukas (čekius, 

adresuotus Lith. Cath. Reli- 
gious Aid.) siųsti: Mrs. O. 
Žilinskas, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124 arba

2. Per Religinės šalpos 
rinkliavas abiejose lietuvių 
parapijos bažnyčiose.

Iš anksto ačiū,
RELIGINĖS ŠALPOS 

GLOBĖJAI
CLEVELANDE:
Kleb. kun. Balys

Ivanauskas,
Kleb. kun. Gediminas 

Kijauskas, S. J.
Religinės šalpos 

Komitetas
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■ Detroito lietuviai
——-—- ANTANAS GRINIUS

PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 60 

METŲ SUKAKTIS
Lietuvos Nepriklausomy

bės 60 metų sukaktis minė
ti pradėta praeitą savaitę 
Lietuvių Meliodijų radijo 
valandėlėje atitinkama mu
zika ir dainomis. Minėjimas 
buvo tęsiamas ir vasario 15 
d.

"Lietuvių Balsas” radijo 
valandėlė sekmadienio ryto 
perdavė ALT pirmininko 
dr. Kazio Bobelio kalbą ir 
dainą Lietuviais esame mes 
gimę.

Už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės pamaldos buvo at
laikytos lietuvių parapijų 
bažnyčiose vasario 12 d. Pa
maldose organizacijos daly
vavo su vėliavomis.

Mielam Pneteliui

JUOZUI RASTAPKEVIČIUI

jo šeimai, BROLIUI PRANUI MIRUS,

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

>
ANELEI KUBILIuNIENEI

nuoširdžiai užjaučiame

A. A.

Balfo Clevelando 
skyriaus valdybos nariai

K. GAIŽUTIS, A. KARSOKAS,
A. PUŠKORIŪTĖ, A. STYRA,

V. ir O. JOKŪBAIČIAI

JANINAI STEPONAVIČIENEI 
mirus, jos vyrui VACLOVUI, Balfo Cleve

lando skyriaus pirmininkui ir dukrai VIDAI 

su šeima giliausią užuojautą reiškia

Jonas ir Pajauta Gaižučiai 
ir

Elena Stašienė

Clevelande mirus, jos artimus giminaičius

MARIJĄ ir JUOZĄ KAPOČIUS bei jų šeimą

Sukakties minėjimas bu
vo pravestas Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Cen
tre vasario 12 d. 12:30 vai. 
Į akis visiems krito salės 
paruošimas: scenos vidury
je prie pakraščio ant lietu
viškais ornamentais ap
dengto staliuko stovėjo di
delė Lietuvos Vytis. Jo šo
nuose didelės vėliavos: kai
rėje Amerikos, dešinėje 
Lietuvos. Salės gale stovė
jo ilgas žaliai padengtas 
prezidiumui stalas. Ant jo 
gėlių puokštė ir mažos vė
liavėlės Amerikos ir Lietu
vos. Už stalo sienoje tri
spalvėse skaitlinės: kairėje 
1918 ir dešinėje 1978.

Minėjimą pradėjo D.L.O. 
Centro pirmininkas adv. Ri
mas Sakis-Sukauskas. Savo

Aleksandras Lileikis 
ir dukterys 

Rita ir Aldona 
su šeimomis 

trumpame žodyje pasveiki
no gausiai susirinkusius 
svečius savanorius, šaulius, 
skautus ir ateitininkus. 
Kvietė nesiskaldyti, bet 
jungtis. Dabar dažnai išei
na, kad mes kovojame tarp 
savęs, negu kad su priešu. 
Tik vieningai dirbdami mes 
laimėsime . . . Tolimesniai 
programai vesti pakvietė 
DLOC vicepirmininką dr. 
Algi Barauską, kuris Į pre
zidiumą pakvietė: kun. Ka
zimierą Simaiti, inž. Eug. 
Bartkų, kongresmaną W. 
M. Brodhead ir adv. Rimą 
Saki.

Jūrų šaulių "Švyturio” 
kuopos vicepirmininkui Juo
zui Kinčiui vadovaujant 
jnešamos j salę Amerikos, 
Lietuvos ir 8 organizacijų 
vėliavos ir pastatomos i sto
vus prie scenos. Amerikos 
himną giedojo Tranas Za- 
ranka, jam akompanavo 
Rimas Kasputis. Turiningą 
ir stropiai paruoštą invoka- 
cijos maldą sukalbėjo šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Simaitis.

Tylos minute ir atsisto
jimu pagerbti Lietuvos Ne
priklausomybės akto signa
tarai ir žuvę dėl Lietuvos 
laisvės. Birutietės Cicilija 
Balsienė ir Česlovą Pliurie- 
nė garbės prezidiumui pri
segė po baltą gėlę, o kūrėjų 

• savanorių krūtines papuošė 
trispalvės kaspinėliais. Per
skaitytos gautos porklama- 
cijos: Michigano valstijos 
g u b e rnatoriaus perskaitė 
Diana černytė, Detroito 
miesto burmistro — Giedrė 

Sirutytė ir Southfieldo 
miesto burmistro Kristina 
Veselkaitė. Pristatyti gar
bės svečiai.

Po to sekė JAV kongres- 
mano W. M. Brodhead kal
ba. Kalbėjo trumpai tik 8 
minutes.

Algis Barauskas padėko
jo kongresmanui ir Įteikė 
dovanų šiaudiniukų paveik
slą. Priėmęs dovaną kon- 
gresmanas apleido salę. Po 
jo kalbėjo buvęs ALTos 
pirmininkas inž. Bartkus. 
Kalbą pradėjo prisiminda
mas ta dvidešimtuką, kurie 
pasirašė Lietuvos Nepri
klausomybės aktą, kovoto
jus, kurie savo auka tą aktą 
apgynė ir tą gražų Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 metų 
laikotarpį. Jis paminėjo, 
kad Lietuva per tokį trum
pą laiką daug ką padarė ir 
atsiekė. Ir daug ko mes dar 
būtume padarė ir atsiekę.

Vėliau kalbėjo apie lietu
vių mokyklas, jaunimą, or
ganizacijas, spaudą ir para
pijas. Viską rėmė statisti
niais daviniais. Pabaigos 
kalboje pasakė: vasario 16 
d. šventė yra mums Vely
kos. Tęskime kovą ne tarp 
save, bet su priešu. Anks
čiau ar vėliau aušra mūsų 
kraštui patekės! Algis Ba
rauskas padėkojo už pasa
kytą žodį ir įteikė dovanų 
knygą — Lithuania: Out 
Post of Freedom.

(Bus daugiau)

DR. POVILUI LEGECKIUI
mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai REGINAI

moms bei artimiesiems reiškiame gilią ir 

nuoširdžią užuojautą

OŠLAPIENEI, sūnui RIČARDUI ir jų šei-

Dalia ir Jaunis Gilvydžiai 
Dana ir Romas Sakalai

1
I
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FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.2 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklūs: 1. Sausio 6 
d. — 13 centų poetui Carl 
Sandburg pagerbti. Pieši
nys — jo portretas.

2. Sausio 11 d. — 13 cen
tų su indėno galva moneto
je. Pašto ženklai labai ma
žyčiai, spausdinti ant gels
vo popierio.

3. Sausio 20 d. — du po 
13 centų pašto ženklus 200 
metų sukakčiai paminėti, 
kai kapitonas Cook atrado 
Havajus ir Aliaską. Abu 
ženklai spausdinti viename 
lape — kairė pusė su kapi
tono portretu, dešinė — jo 
laivai Havajų salose.

James Cook (1728-1779), 
anglų jūrininkas gimė Mar- 
ton vientovėje, Yorkshire, 
ūkininko šeimoje. Pradžioje 
dirbo krautuvėje, vėliau lai
vininkystės firmoje. Turė
damas 27 metus, jis įstojo

į britų laivyną ir greit pa
sižymėjo. Pradžioje aplankė 
Kanados šv. Lauryno upės 
žiotis, Labradorą ir New- 
foundlandą. 1769 m. su eks
pedicija aplankė Naująją 
Zelandiją ir gretimus saly
nu bsei rytinę Australiją. 
1771 m. kpt. Cook vėl išvy
ko į Pietų Pacifiko vande
nis. 1776 m. su dviem lai
vais — Resolution ir Dis- 
covery vėl pasileido per At
lantą Į pietus, apsuko Pietų 
Amerikos smaigalį ir, 
plaukdamas išilgai vakari
nių šiaurės Amerikos kran
tų, tų pačių metų birželio 1 
d. pasiekė Aliaską ir susto
jo netoli dabartinio Ancho- 
rage uosto, jo vardu pava
dintoje Cook Inlet įlanko
je. Dar toliau plaukdamas į 
šiaurę buvo pasiekęs Be
ringo sąsiaurį. Visose savo 
kelionėse jis aprašė ir nu
braižė jūrininkystės žemė
lapius. žuvo Havajuose 
1778 m. laike vieno susirė
mimo su vietiniais.

4. Vasario 1 d. — 13 c. 
negrų veikėjai Harriet Tub- 
man pagerbti. Piešinys — 
jos portretas.

★
GRAIKIJA išleido du 

pašto ženklus 150 metų su

kakčiai paminėti nuo Nava- 
rino mūšio.

tautinis Vieniavskio vardo 
smuiki ninku konkursas. 
Konkurso proga Lenkija iš
leido pusantro zloto pašto 
ženklą, kuriame parodytas 
Vieniavskis ir stilizuotas 
smuikas.

1943) ir Kari Gjellerup 
(1857-1919) — literatūros 
premiją.

Prasidėjus graikų išsi
laisvinimo iš turkų valdymo 
kovoms, Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir Rusija 1827 
m. liepos 6 d. Londone suta
rė graikams padėti. Po il
gesnio manevravimo, galop 
alijantų laivynas susirinko 
rytinėje Viduržemio dalyje, 
netoli Graikijos krantų. D. 
Britanijos laivynui vadova
vo admirolas Sir Edward 
Codrington, Prancūzijos — 
adm. grafas Henri Gauthier 
de Rigny ir Rusijos — adm. 
grafas L. P. van Heyden. 
Laivynai susitiko Navarino 
senovinėje Pylos įlankoje 
į pietvakarius nuo Pelopo
neso pusiasalio, kur prie 
turkų dar prisidėjus ir 
Egiptui, 1827 m. spalio 20 
d. įvyko 4 valandas trukęs 
jūros mūšis. Mūšio metu 
buvo paskandinti 60 mu- 
zulmonų laivų ir žuvo apie 
8000 vyrų. Alijantų pusėje 
žuvo tik 176 vyrai ir nė 
vienas laivas nebuvo pa
skandintas.

★
LENKIJA. 1977 m. va

sarą Poznanėje įvyko tarp-

Henryk Wieniawski (1835 
— 1880), garsus lenkų 
smuiko virtuozas ir kompo
zitorius, gimė Liubline. Tu- 
damas 18 metų jau keliavo 
su koncertais po visą Len
kiją, Rusiją, Belgiją, Olan
diją, Vokietiją ir Angliją. 
1860 m. buvo paskirtas dva
ro smuikininku caro Alek
sandro II rūmuose. Nuo 
1874 m. porą metų dėstė 
Briuselio konservatorijoje. 
1876 m. persikėlė į Maskvą, 
kur ir pasiliko iki mirties.

★
ŠVEDIJA išleido du paš

to ženklus 1917 m. Nobelio 
premijos laimėtojams pa
minėti.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide is on your side

• 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.

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED 
TOOL MAKERS 

or 
MACHINISTS

Who can sėt up work from blue 
prints and close tolerance. With 
plastic extrusion experience.

FOR ALL SHIFTS.
Salary commensurate with experience 
& ability and fringe benefits.

CALL OR IVRITE
INDUSTRIAL PLASTICS 

SPECIALITIES
570 CLEVELAND STREET 

CHELSEA, MICHIGAN 4S118 
313-475-8637

(7-13)

WANTED
MAINTENANCE

AND 
TOOL AND DIE MAKERS

8 years proven experience required. 
Positions available immediately for 

lst Ac 2nd Shift.
Good pay, excellent benefits, and steą- 
dy work. Contact B1LL JOHNSTONE.

GULF & WESTERN 
STAMPING 

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO, OHIO 43612 

419-476-9141
An Equal Opportunity Employer 

(49-9)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

Tų metų premijas tegavo 
tik trys asmenys: anglas 
Charles Glower Barkla 
(1877-1944) — fizikos pre- 

v miją už savo tyrinėjimus 
Rentgeno spindulių srityje, 
Henrik Pontoppidan (1857-

L1TTLE SISTER OF TJ4E POOR HAS
IMMEDIATE OPENINGS FOR: 
REGISTERED NURSES 
LICENSED PRACTICAL 

NURSES 
FOR ALL SHIFTS.

Good starting salary, plūs shift dif- 
ferential. Liberal personnel polictes 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister HELEN MARY 

L1TTLE SISTERS OF 
THE POOR 

17550 SOUTHF1ELD RD. 
DETROIT, MICH. 48235

(5-18)

IMMEDIATE NEEDS FOR
BRICK and BLOCK CREWS

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
C-

Įnešus $1.000 Įnešus $1,000
12 mėnesiu V Z4/O 30 mėnesių

Įnešus $1.000 "73/0/ SI!°°°
18 mėnesiams g 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'iD).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

RYAN HOMES has an immediate need for experienced BRICK & 
BLOCK crews for work in ^ummit County. We can keep your crew 
busy all year. Prompt paymęnt, steady work and good rates. Available 
in Stow, Hudson, Green township.

Call 216-929-3061 betwcen 8 and 5
MONDAY THROUGH FRIDAY

Ryan Homes, Ine.
542 Graham Road

Cuyahoga Falls, Ohio 44221
Aa Equal Opportunity Employer

(6-8)Už įnašus mokame
Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI S40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

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.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

/uperior /avino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

6712 Superior Avė. 
431-2497

MAIN OFFICE
798 East 18-5fh Street 

181-8552
13515 Euclid Avė. 

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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



1978 m, vasario 23 d. DIRVA Nr. 8 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Ramunė Juškėnaitė ves 
6 savaičių audimo kursus. 
Pradžia kovo 2 d., dėstoma 
anglų kalba. R. Juškėnaitė 
yra baigusi Valst. Edinboro 
Kolegi j ą, Pennsylvani j oje, 
bakalauro laipsniu mene ir 
audime.

Dėl informacijų skam
binti telefonu 321-8500. 
Kursai vyks High Tide / 
Rock Bottom patalpose, 
1832 Coventry Rd., Cleve
land Heights, Ohio.

• The Illuminating Com
pany praneša, kad daro ga
limus žygius išvengti elek
tros nutraukimo gyvento
jams ir įmonėms. Anglių 
atsarga jėgainėse yra tik 
52 dienoms. Bet ieškoma 
pirkti jėgą iš atominių jė
gainių ir kitų valstijų, ku
rios elektrai gaminti nenau
doja anglis.

Klijentai savo sąskaitose, 
angliakasių streiko metu 
ras pakėlimą 10%, kuris 
jokio pelno neduoda Illumi- 
nating bendrovei.

Pasibaigus angliakasių 
streikui ir žiemos sąlygoms 
sušvelnėjus. Illuminating 
Co. tikisi galėsianti suma
žinti elektros sąskaitas.

GROŽIO SALIONO 
„SIDABRINĖS ŽIRKLĖS” 
savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, man
dagi ir simpatiška vedėja ir 
5 patyrusios plaukų stili
zuoto jos.

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

• 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. Tel.: 531-6720.

i
ATEITIES KLUBAS CLEVELANDE 

rengia
Š. M. VASARIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 
PARAPIJOS SALĖJE

NERIJOS LINKEVIČIŪTĖS 
ir

BERNARDO PRAPUOLENIO 

KONCERTĄ
Bilietus iš anksto galima įsigyti pas J. Damušį (tel. 381-8408) 

maldų abiejose lietuvių parapijose.
Visi lietuviai maloniai kviečiami į koncvertą atsilankyti.

Sol. Nerija Linkevičiūtė

LINKEVIČIŪTĖS IR PRAPUOLENIO 

KONCERTAS CLEVELANDE
Vasario 25 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vak. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos auditorijoje Cleve
lando lietuviai turės malo>- 
nią progą išgirsti mūsų jau
nosios kartos iškilius daini- 
ninkus-solistus Neriją Lin
kevičiūtę ir Bernardą Pra
puolenį. Abu iš Chicagos.

Sol. Bernardas Prapuolenis

Solistai yra baigę konser
vatorijas, dainavę Chicagos 
lietuvių operos spektakliuo
se. Pereitais metais Prapuo
lenis dainavo Romeo ir Ju- 
liet operoje, o šiemet dai
nuos Verdi operoje Nabuco, 
o Linkevičiūtė neseniai dai
navo Kačinsko operoje 
„Juodajame laive”. Pasta

U

1a nar po pa-

ATEITIES KLUBO VALDYBA

ruoju laiku solistai ir atski
rai kviečiami koncertams į 
įvairius miestus.

Bernardas Prapuolenis 
yra Chicagos simfonijos 
choro narys ir neseniai pa
kviestas dainuoti su Music 
of the Boroųue ansambliu 
Chicagoje.

Abu solistai 1975 metais 
koncertavo Pietų Ameriko
je ir 1976-77 m. Lietuvių 
dienose Melbourne Austra
lijoje. Nerija Linkevičiūtė 
davė koncertą Lietuvių stu
dijų dienose 1977 m. Ang
lijoje.

Solistų koncerte girdėsi
me liaudies dainų, mūsų ir 
pasaulinių kompozitorių kū
rinių.

Pirmoje programos daly 
bus atstovaujami šie garsūs 
pasaulio kompozitoriai: C. 
Monteverdi, J. S. Bach, P. 
Cornelius, F. Mendelsohn,
C. Gounod, W. A. Mozart, C. 
Saint-Saens ir lietuviai kū
rėjai: J. Naujalis, St. Šim
kus ir VI. Jakubėnas.

Antroji koncerto dalis 
skirta liaudies dainoms, ku
rių išpildytojai yra susilau
kę puikaus įvertinimo ir 
pripažinimo, čia girdėsime
D. Lapinsko Labs ryts, labs 
vakarėlis ir Ko mergyte, 
liūdi. Pastarasis kūrinys 
yra specialiai šiems solis
tams sukomponuotas.

V. G. Banaičio Anksti ry
tą atsikėliau ir Oi, nėra nie
kur, V. Klovos Močiutės 
dvarely, Rūta žalioji, B. 
Prapuolenio Ulijoną, St. 
Šimkaus Tamsiojoje nakte
lėj, V. Paltanavičiaus Bro
lužėlis žirigelį balnojo, Ba
šinsko Ąsotėlę, V. Kairiūkš
čio Putinas žydėjo, A. Ra
čiūno čibi ribi ožys ir B. 
Budriūno Iš rytų šalelės.

Bilietai po 6, 4, 3 ir 2 do
lerius gaunami sekmadienį 
po lietuviškųjų pamaldų 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos ir šv. Jurgio para
pijos salėse. Rezervuoti bi
lietus galima skambinant 
Juozui Damušiui, tel. 381- 
8408 arba Romui Bridžiui, 
tel. 481-9097.

Po koncerto vaišės.
Koncertą rengia Ateities , 

klubas ir visi lietuviai malo
niai vra kviečiami dalyvau
ti. V. R.

PARDUODAMAS NAMAS
Nottingham iš Lakeshore 

Blvd., arti Naujos parapijos 
ir St. James. Dutch Colonial 
and 60’xl60’ sklypo turi sa- 
lioną 25’xl5’ su židiniu, 
15’xl2’ valgomasis, 12’xl0’ 
biblioteka, 15’xl0’ uždeng
tos gonkos, 12’x9’ virtuvė 
su 7’x5’ užkandine, 3 dide
li miegamieji, užbaigtas 3 
aukštas 25’xl0’, 2U vonios, 
dengta veranda 21’xl2’, 2 
automobiliu garažas, pasi- 
dėjimui pašiūrė, apstatytas 
vaiku namelis. Daug vietos 
nasidėjimui visame name. 
Prašo virš 60. Dėl anžiūrė- 
jimo šio gerai pastatyto na
mo skambinkite John Foxx 
943-3290. arba REDLIN 
REALTY — 942-7071.

..(5-8)

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• VASARIO 25 D. Ateities 
klubas ruošia koncertą. Pro
gramą atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

• VASARIO 26 D. Lithua
nian Village, Ine. metinis akci
ninkų susirinkimas. Pradžia 12 
vai.

• KOVO 4 D. Kaziuko mugė 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje.

• KOVO 5 D. 4 vai. p. p. 
ALT S-gos Clevelando skyrius 
minės savo narių ir svečiij tar
pe 60 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Susi
rinkimas Įvyks Lietuvių Na
muose.

• KOVO 12 D. Aldonos 
Stempužienės-Svedienės, Jo
no Švedo ir Stephen Kabat 
koncertas Cleveland Music 
School Settlement salėje. Pra
džia 3 vai. p. p.

• KOVO 12 D. Balfo Cleve
lando skyriaus metinis susirin- 
mas.

• KOVO 26 D. Clevelando 
birutiečių vakaronė.

• BALANDŽIO 2 D. kultū
rinė popietė Lietuvių Namuose. 
Dr. Vandos Sruogienės paskai 
ta.

• BALANDŽIO 8 D. Gran
dinėlei 25 metai: sukaktuvinis 
pokylis, muzika, šokiai Slovė
nų salėje.

• BALANDŽIO 16 D. Cleve
lando birutiečių popietė

• BALANDŽIO 23 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos pavasario šventė — 
vaidinimas.

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 7 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 21 D. Literatū
rinė popietė su rašytoja Aure
lija Balašaitiene Lietuvių Na
muose.

• Gegužės 27 D. Mirusių ka
rių paminėjimas.

• BIRŽELIO 4 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 11 D. O. Mi
kulskienės kanklių studijos 
mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 18 D. D.M.N.P. 
parapijos parengimas.

• LIEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

• LIEPOS 30 D. Žalgirio 
kuopos ir jūros šaulių geguži
nė.

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
"Ramovė” Clevelando ksyriaus 
gegužinė.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant į Australiją.

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS "Ramovė”



DIRVA
N. Y. TIMES APIE 

KUDIRKĄ
New York Times vasario 

6 d. Įsidėjo savo korespon
dento pasikalbėjimą su Si
mu Kudirka. Koresponden
tas, paminėjęs Kudirkos 
d r a m a t išką atsiradimą 
Amerikoje, aprašo kaip šis 
dabar jaučiasi ir ką dirba 
New Yorke.

Apkeliavęs su paskaitom 
Jungtines Amerikos Vals
tybes, Simas ėmė ieškoti 
„paprasčiausio” darbo. Kai 
jam buvo pasiūlyta pirkti 
pusiau 63-jų šeimą namą 
Bronxe, New Yorko daly, 
Kudirka investavo visas sa
vo santaupas Į tą pirkinį, 
pasidarė to namo prižiūrė- 
toju ir su visa šeima persi
kraustė Į erdvų butą to pa
stato pusrūsyje.

”Aš čia laimingas”, sako 
Simas, ”kai nuvažiuoju Į 
Manhattaną, tai matau da
lykų, kuriuos tik sapnuose 
esu sapnavęs, dalykų, kurių 
gerdamas vodką per dienų 
dienas, nesukursi. Amerikoj 
yra marios maisto. Neįtikė
tina. Rusijoj žmonės pragy
vena ketvirtį šimtmečio to 
niekad' nematydami”. (E)

• „Tautinės Minties Ke
liu” knygai išleisti aukojo: 
ALTS Omahos skyriaus na
riai — J. Agurkis — $20.00, 
R. Drukteinis — $20.00, S. 
Petrulis — $25.00, ALTS 
Cicero skyriaus nariai — 
A. Barčas — $20.00, G. Bis- 
kis — $30.00, J. cinkus — 
$20.00, Z. Juškevičienė — 
$20.00, D. Liepienė — 
$25.00, G. Valantinas — 
$20.00, P. Zailskas — 
$20.00, J. žemaitis — 
$25.00

Visiems aukotojams ALT 
S-gos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

• Naujosios Vilties žur
nalo 10-sis numeris, kurį re
dagavo Aleksas Laikūnas, 
šio mėn. pradžioje išsiunti
nėtas p r e numeratoriams, 
gaunamas pas spaudos pla
tintojus arba kreipiantis 
tiesiog į administraciją: 
7150 So. Spaulding Avenue, 
Chicago, III. 60629. Jo kai
na 4 dol.

CHICAGO
• Julijos Zdanienės siu

vinėtų paveikslų parodos 
atidarymas įvyko š. m. va
sario 10 d.. Jaunimo Centro 
salėje. Parodą atidarė ir su 
kūrėja bei kūriniais supa
žindino D. Valantiejūtė, bu
vusi Lietuvos Dukterų d-jos 
pirmininkė. J. Zdanienė dė
kojo visiems talkininkams, 
įgalinusiems šią parodą su
ruošti. Parodoje išstatyta 
įvairaus žanro virš 30 siu
vinėtų paveikslų. Visas 
trečdalis parodoje išstatytų 
darbų, jau yra meno mylė
tojų nuosavybė. Parodą 

globojo Lietuvos Dukterų 
draugija.

Tuo pačiu metu Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijos 
salėse buvo išstatyta tautos 
fonde turimi paveikslai. 
Atidarymo metu kalbėjo ra
šytojas Anatolijus Kairys, 
ši paroda tęsis visą savaitę.

• Putnamo seselių rėmė
jų ruošiama vakarienė-kon- 
certas įvyks š. m. kovo 19 d. 
Jaunimo Centre. Koncer
tuos pagarsėjusi solistė Gi
na čapkauskienė iš Mont- 
realio. Plačios apimties rė
mėjų valdybą sudaro žinomi 
visuomenininkai, o jiems 
vadovauja gerų darbų rė
mėja ir organizatorė Mari
ja Rėmienė. Visi kviečiami 
šiame pokylyje dalyvauti ii 
bilietus įsigyti iš anksto.

• Chicagos lietuvių ope
ros spektakliai sparčiu 
žingsniu artėja prie uždan
gos pakėlimo. Operos vado
vai suintensyvino darbą ir 
padažnino repeticijų skai
čių. Solistai ir choristai yra 
pilnai pasiruošę, bet dar te
betobulina technišką išpil
dymą. Muzikas Alvydas Va- 
saitis debiutui ruošiasi labai 
atsidėjęs ir, reikia manyti, 
pastatymas bus tobulas.

Šiais metais statoma nau
ja Verdi opera NABUCCO. 
Spektakliai bus balandžio 
1, 2 ir 8 d.d. Marijos audi
torijoje.

Bilietai gaunami Vazne- 
lių krautuvėje: 2501 W. 
71st St., Chicago, III.

Paštu užsakomi šiuo ad
resu: Lithuania Opera Co., 
6905 So. Artesian Avenue, 
Chicago, III. 60629,

Paskubėkite įsigyti bilie
tus iš anksto.

• Dr. Kęstutis J. Valiū
nas, Vliko pirmininkas, iš
rinktas 1977 metų Pasižy
mėjusiu Lietuviu — Man of 
the Year. šį atžymėjimą 
įteiks Illinois Lietuvių Res
publikonų Lyga banketo 
metu kovo 4 dieną Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicago, 
III. Visuomenė kviečiama 
bankete dalyvauti ir pa
gerbti dr. Kęstutį J. Valiū
ną, įvertinant jo veiklą 
laisvinimo darbe. Banketo 
pirmininkės Irena Regienė 
ir Regina Andrijauskienė, 
rūpinasi, kad banketas būtų 
įspūdingas ir svečiai gražiai 
priimti.

• Dr. Leo J. Alilunas, 
New York College Freedo- 
nia profesorius, vra sureda
gavęs veikalą „Lithuanians 
in the United Statės: Se- 
lected studies”, kuriame ap
rašomas prieškarinė ir po
karinė lietuvių imigracija i 
JAV. Knygos kaina 10 dol. 
Išleido R & E Research As- 
sociates, Ine. 4843 Mission 
St., San Francisco, Calif. 
94112.

Lietuvių delegacija pas Connecticut gubernatorę Grasso. Iš kairės: A. Dreslerytė, A. 
Lipčienė, B. Zdanienė, gubernatorė Grasso, L. Šimanskytė, A. Ramanauskas, kun. J. Matutis 
ir dr. P. Vileišis. J. Veličkos nuotr.

HARTFORD
LIETUVIU DELEGACIJA 

PAS GUBERNATORĘ
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės 60 metų sukak
tuvių proga, Connecticut 
gubernatorė Ella Grasso 
priėmė Connecticut lietuvių 
delegaciją, kurios sudėty 
buvo: Albina Lipčienė, dr. 
Petras Vileišis, Hartfordo 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Matutis, Augustas 
Ramanauskas, Bronė Zda
nienė, Laima šimanskytė, 
A. Dreslerytė ir Juozas Ve
lička.

Dr. Petras Vileišis pa
sveikino gub. Grasso ir, pa^- 
brėžtinai, nurodė stambų 
lietuvių tautos sūnų įnašą 
į bendrą Amerikos gyveni
mą, kaip kovojant už Ame
rikos N e p r i klausomybę, 
įsteigiant pirmą katalikų 
mokyklą (Connecticut), pir
mą Kolegiją Amerikos neg
rams ir dabar aktyviai pri
sidedant prie Connecticut 
pramonės tvarkymo. Kaip 
pavyzdį nurodė United 
Technologies, kur vienas iš 
vadovų yra inž. J. Bobelis.

Atvaizduodamas lietuvių 
tautos kančias, dr. Vileišis 
parodė nužudytų ir depor
tuotų kunigų sąrašus ir pra
šė, kad ji darytų atitinka
mus žygius per Kongresą, 
kad būtų keliamas Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Uk
rainos nepriklausom y b ė s 
klausimas. Be to, jis prašė 
gubernatorės, kad ji pri
mintų JAV atstovui Jung
tinėse Tautose Young, kad 
jam geriau tiktų kalbėti JT 
apie devynių milijonų Baltų 
pavergimą, nei liesti Rode- 
zijos techniškus balsavimo 
reikalus.

Albina Lipčienė delegaci
jos vardu įteikė gub. Gras
so puikią lietuviškų audinių 
juostą. Gubernatorė žadėjo 
iškeltą klausimą priminti 
JAV atstovui Young ir dė
kojo lietuviams už pavyz
dingą Conn. valstijoj ir di
delį įnašą visose Amerikos 

gyvenimo srityse. Ji stebė
josi pasišventusių lietuvių 
veikla ir pažadėjo, per jai 
artimus Kongreso atstovus, 
kelti Lietuvos Nepriklauso
mybės reikalą Kongrese. 
Čia pat, įteikė delegacijai 
proklamaciją, kurioje pa
skelbė, kad Vasario 16 d. 
yra Lietuvių Diena Conn. 
Valstijoj ir Lietuvos vėlia
va plevėsuos Vasario 16 d. 
Conn. Valstijos Capitoly, 
Hartforde.

Gubernatorės Grasso šil
tas dėmesys mūsų reikaluo
se, mus žadina ir tvirtai 
duoda daug vilčių nenusi
minti ir tvirtai žengti pir
myn. (jv)

BROCKTON
VASARIO 16 
BROCKTONE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 60 metų su
kakties minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 26 d.

10 vai. šv. Kazimiero baž
nyčioje bus iškilmingos pa
maldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. 3 vai. p. p. 
parapijos salėje iškilmingas 
minėjimas. Pagrindinę kal
bą pasakys ALT sekreto
rius kun. A. Stašys iš Chi
cagos.

Meninę dalį atliks: sol.
B. Povilavičius, Brocktono 
jaunimo ansamblis Sūkurys 
ir Brocktono mišrus para
pijos choras, vadovaujamas 
komp. J. Gaidelio. Minėjimą 
rengia Brocktono Lietuvių 
Taryba.

Kviečiami Brocktono ir 
apylinkių lietuviai gausiai 
dalyvauti. (jč)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
B. Vosylius, Chicago .... 2.00
J. Asminas, Livonia, Mi. 7.00
J. Vaičys, Albion, N. Y. .. 2.00 
V. Šeštokas, Los Angeles 7.00
J. Budrys, Chicago......... 2.00
A. Šumakaris, Cleveland 7.00
B. Briedis, Chicago......... 2.00

V. Varneckas, Waterbury 5.00
L. K. Jurskis, Delam, N.J. 7.00
K. Karalis, Cleveland .. 7.00 
Dr. J. Jurgilas,

Granada Hills, Ca........ 2.00
J. Kizevičius, Cleveland 2.00
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ............. 2.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 7.00 
S. Petravičius, Rancho

Palos Verdes, Ca......... 7.00
Br. Magdušauskas,

Schwetzingen, Vokietija 7.00
K. Bendoraitis,

Schwetzigen, Vokietija 2.00
L. Dautartas,

Richmond Hill, Ohio .. 2.00 
V. Katinas, Richmond Hill 2.00 
P. Guobys, Toronto......... 2.00
B. Aras, Los Angeles ... .12.00 
J. Dunčia, Southfield .... 2.00’
I. Plechavičienė,

Timberlake, Oiho .... 5.00
J. Skavičius, Parma .... 2.00 
J. Drasutis, Pittsburgh .. 2.00 
E. Hunger,

Ft. Lauderdale............. 22.00
V. Vaitužis,

Satellite Beach, Fla. .. 7.00
A. Jucėnas,

Centerville, Mass......... 7.00
B. Paulionis, Cleveland .. 2.00 
J. Jasinevičius, Cleveland 7.00

r A. Kasnickas,
Harbert, Mich..................7.00

N. Reikalas, 
Kenosha, Wisc................7.00

8951 Darbo kuopa, 
Vokietijoje.................... 2.00

A. Liutkus, Cleveland .. 2.00
A. Jurgėla, Glendale, N.Y. 7.00
V. Melinis, Matawan, N.J. 2.00
V. ir S. Domeika,

Fairfield, Conn............. 20.00
Dr. S. Paulauskas, Quincy 2.00
M. Tumienė, Oak Lawn, II. 3.00
P. Kidolius, Hartford .... 7.00
B. Simonaitis, Chicago .. 2.00
A. Matuzas, Chicago .... 2.00
P. Mekas,
Hyannisport, Ma..................1.00
Dr. G. Venk, Tiffin, Oh. 4.00
P. Druskis, Flint............. 2.00
Dr. V. Bložė,

Strongsville, Oiho .... 7.00 
P. Bartkus, Newbury, O. 2.00 
J. Jurevičius, Chicago .. 21.00
J. Tričis, Chicago .........20.00
A. Tveras, Chicago.........20.00
V. Linkevičienė, Cihcago 20.00
P. Mitalas, Jacksonville .. 5.00
V. Vailionis, Munster, Ind. 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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