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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Lietuvių deelgacija pas Atstovų Rūmų pirmininką Th. O’Neill, nuvykusi padėkoti už 
Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimą JAV Kongrese. Iš kairės: Amerikos Balso Lietuviii 
skyriaus vedėjas A. Petrutis. Altos atstovai O. Baršketytė, dr. J. Genys, kun. J. Prunskis, invo- 
kaciją kalbėjęs kun. prof. A. Jurėnas, Th. O’Neill, minėjimu rūpinęsis kongresmanas D. Flood, 
atstovų rūmų kapelionas kun. E. Latch ir Altos valdybos narys J. Pakalka.

VASARIO 16 ATSTOVŲ RŪMUOSE

BELGRADO KONFERENCIJA
Laikytina sovietų taktišku pralaimėjimu

VYTAUTAS MEŠKAUSKASKai sėdau rašyti šias ei
lutes Belgrado konferencija 
dar nebuvo formaliai pasi
baigusi, tačiau kalbėti jau 
nebuvo apie ką. Negalint 
susitarti dėl kokio prasmiil
gesnio baigiamojo doku
mento, Šveicarijos delega
tas dr. Eduard Brunner siū
lė tik trumpai konstatuoti, 
kad Helsinkio Baigiamasis 
Aktas ir toliau galioja, o 
kaip jis vykdomas — bus 
apžvelgta 1980 m. Madride. 
Prieš tai protestavo Rumu
nijos ir Maltos atstovai. Ru
munijos delegatas Valentin 
Lipatti teigė, kad toks galas 
būtų tik pasigailėjimo kul
ka konferencijos galui, o 
Maltos Victor Gauci aiški
no, kad toks baigiamasis do
kumentas tik iškels klausi
mą, ar verta tęsti Helsinky
je pradėtą procesą. Taip be
siginčijant vertėjų sutartys 
buvo prailgintos iki kovo 3 
dienos. Tą dieną, reikia ti
kėtis, konferencija ir turė
tų pasibaigti. Kaip neskam
bėtų jos baigiamasis doku
mentas, viena lieka aišku: 
padėtis niekuo nepasikeitė. 
Už tat galime pradėti dary
ti išvadas.

Kaip žinia, Belgrado kon
ferencija buvo numatyta 
Helsinkio Baigiama jame 
Akte, kad konstatuotų jo 
vykdymą. Perskaičius tą 
Aktą atrodo tikra, kad so
vietai, nenorėdami sau pa
daryti ’harakiri’, negali jo 
laikytis. Ir jei taip, kam jie 

to Akto taip norėjo? Jau 
pereitoje apžvalgoje cita- 
vnm Economist’o aiškinimą, 
kad Brežnevas tikėjosi ap
eiti jam pavojingus straips
nius plokštybėmis ir tuščio
mis kalbomis. Tokiu būdu 
tas aktas jam turėtų reikš
mės kaip taikos sutarties 
’erzacas’, kuris daugiau ar 
mažiau užantspaudoja da
bartinį 'status quo’. Gali
mas daiktas, kad toks su
manymas atrodė neblogai 
1973 metais, kada JAV pre
zidentu buvo Nixonas ir 
amerikiečiai dar kovėsi 
Vietname. Per 5 metus Įvy
ko tokių didelių pasikeiti
mų, kad šiandien pasaulis 
atrodo visai kitaip. Sovietų 
Sąjunga liko didžiausia ka
rinė galybė, kuri nebaudžia
ma gali griebtis karo veiks
mų Afrikoje. Jos persvara 
Europos karo teatre yra to
kia didelė, kad Vakarai gali 
tikėtis ją sulaikyti tik savo 
technikos pranašumu. Jų 
viltys glūdi naujoje kartoje 
vadinamų ’gudrių bombų’, 
kurios pirmą kartą pasirodė 
Vietnamo karo pabaigoje ir 
kitokioje amunicijoje pagal 
principą: ką galima pama
tyti, tą galima ir pataiky
ti, o jei galima pataikyti, 
galima ir sunaikinti. Dau
gumas tų naujų ginklų sis
temų dar tėra vystymo sta
dijoje ir dar reikės laukti 

metų metus iki bus Įtrauk
tos Į rikiuotę. Kad puolimas 
yra geriausia gynimasis — 
Vakaruose seniai užmiršta.

Tokioje situacijoje atro
do keista, kad sovietai tiek 
daug pastangų dėjo abejoti
nam dabartinio status quo 
Įteisinimui. Juk jo svar
biausias ramstis yra karinė 
persvara, be kurios nepadės 
jokie aktai ar kitoki gra
žūs žodžiai.

Už tat reikia stebėtis, 
kad sovietai palyginti taip 
ilgai — nuo spalio 3 d. — 
tyliai sėdėjo kaltinamųjų

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 60 m. sukakties minėjimo proga New Yorko miesto 
burmistro pavaduotojas Herb Rickman Įteikia ALTo nariams proklamaciją. Iš kairės: P. Wy- 
tenus, R. Žymantaitė, Herb Rickman, ALTo skyriaus pirm. dail. Juozas Bagdonas, B. Spū- 
dienė ir W. B. Rodgers. L. Tamošaičio nuotr.

Vasario 21 dieną Ameri
kos senate ir atstovų rū
muose paminėta Lietu
vos Nepriklausomybės die
na. Senate paminėjimas 
Įvyko iš ryto, kai tik sena
tas susirinko posėdžio. Pri
siminęs 60-tąsias metines, 
ilgesnę kalbą pasakė sena
torius Percy iš Illinois. To
liau kalbėjęs senatorius 
Dole Į savo pasisakymą 
Įtraukė ištraukas iš savo 
kalbos, pasakytos Belgrado 
konferencijoje, kur jis iškė
lė Pabaltijo tautų laisvo ap
sisprendimo klausimą. Taip 
pat kalbėjo pirmasis Ame
rikos astronautas, senato
rius demokratas Glenn, se
natorius Schweiker iš Penn- 
sylvanijos ir dieną anksčiau 
senatorius Curtis iš Nebras- 
kos.

Atstovų rūmuose, Lietu
vos Nepriklausomybės mi- 

suole. Tiesa, galima prikiš
ti, kad kaltintojai buvo per 
švelnūs, kad jie galėjo 
griežčiau užstoti slopina
mas žmoniii teises. Juk 
Helsinkio Aktas tai pada
ryti ne- tik leidžia, bet ir 
Įpareigoja! Tam ir sušauk
ta visa Belgrado konferen
cija. Iš kitos pusės, kam 
visi tie griežti žodžiai, jei 
jie pasilieka konferencijos 
stiklinėje salėje? Ar never- 
Čiau pasitenkinti visai 
smulkiais laimėjimais, pri
imant už gryną pinigą so
vietų vyr. delegato Voron- 
covo žodžius, kad konferen
cija Europos Saugumui ir 
Bendravimui, kaip oficialiai 
Belgrado susirinkimas va
dinasi, yra ilgas procesas, 
užtruksiąs daug metų. Car-

(Nukelta į 2 psl.) 

nėjimas buvo pradėtas 12 
valandą, gražia invokacija, 
kurią sukalbėjo kunigas dr. 
Algirdas Jurėnas iš Maino. 
Jis kreipėsi Į visus, prašy
damas pasimelsti už lietu
vių tautą, kuri jau daugiau 
kaip 30 metų yra netekusi 
nepriklausomybės. Minėji
mą atstovii rūmuose prave
dė kongresmanas Flood. 
Apie Lietuvą pasisakė 25 
kongresmanai, jų tarpe to
kie Įtakingi ir pasižymėję 
veikėjai, kaip kongresma
nas Rodvno ir kongresinin- 
kė Millicent Fenvvick iš New 
Jersey. Ypač Įdomią kalbą 
pasakė kongresmanas Wvd- 
ler, savo pasisakyme apta
ręs įvykius vaizduojamus 
filme apie Simą Kudirką if 
paminėjęs Balio Gajausko 
1976 metais paskelbtus pa
reiškimus, bei jo bylą. Kon
gresmanas Wydler iškėlė 
lietuvių tautos vargus ir jos 
lūkesčius. Kiti pasisakiusie
ji atkreipė dėmesį Į gilią 
Lietuvos istoriją, aptarda
mi Lietuvą kaip vieną iš se
nųjų valstybių turinčių tur
tingas tradicijas.

Nuo vasario 2 iki 21 die
nos imtinai, atstovų rūmuo
se apie Lietuvą pasisakė 41 
kongresmanas ir senate kal
bėjo 6 senatoriai.

Į Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą kongrese 
atvyko Chicagos lietuvių 
delegacija, kurią sudarė: 
kun. Prunskis, inž. Pakalka 
ir jaunimo atstovė Ofelija 
Baršketytė. Taip pat daly
vavo Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone dr. St. Bačkis. 
Chicagos delegacija asme
niškai susitiko su senato
riais Percy ir Dole ir buvo 
priimta kongreso speaker’io 
O’Niel. (E)
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SAVAITINĖ POLĮTIU^^

WASHINGTONOMASKVOS SANTYKIAMS BLOGĖJANT - ĮVYKIAI AFRIKOS RAGE GALI BŪTI 
PASKUTINIS LAŠAS TAURĖIE, KURUI BREŽNEVAS PATIEKĖ CARTERIUI IŠGERTI - PRISIMI

NIMAI DIDŽIOJO IŠDAVIMO JALTOJE - DARBININKAI IEŠKO TEISINGUMO SOVIETIJOJE.
Vasario 17 d. prezidentas 

Carteris pasiuntė Brzezins- 
kio padėjėją Davidą Aaroną 
į Addis Ababą, kad ten vieto
je patirtų, ką toliau nori da
ryti Etijopijos diktatorius 
pulk. Mengistu ir jo sovieti
niai patarėjai. Vienas iš jų, 
buvęs sovietų kariuomenės 
vadas Tolimuosiuose Rytuo
se gen. Petrovas, vadovauja 
11 ar daugiau tūkstančių ku- 
biečiųr-kurie veda kovą prieš 
sukilėlius Ogadeno ir Eritrė
jos provincijose. Mengistu 
užtikrino Aaroną (ką padarė 
ir sovietų ambasadorius Dob- 
rinas Washingtone), kad jo 
kariuomenė eis tik iki Etijo
pijos sienų. Aaronas iš savo 
pusės aiškino, kad Carterio 
nusistatymas yra neduoti So- 
malijai ginklų iki ji kariaus 
už savo sienų Etijopijoje, pa
dėdama ten sukilusiems sa
vo tautiečiams.

Grynai formaliai žiūrint, 
toks nusistatymas gal ir yra 
logiškas, tačiau toli gražu ne 
viską išsprendžiąs. Visų pir
ma somaliečiai, būdami kitos

Belgrado...
(Atkelta iš 1 psl.) 

terio administracija tačiau 
H davė Arthurui J. Goldber-

11 gui laisvesnės rankas, nes
iš viso yra priversta peržiū
rėti visus JAV-Sovietų Są
jungos santykius. Tikslas 
tačiau nėra grįžti prie šal
tojo (apie karštą nėra nė 
kalbos) karo, bet anot 
James Reston’o, kuris turė
tų žinoti, prie naujos pa
saulinės tvarkos bandymo 
— a third beginning — po 
Tautų Sąjungos ir Jungti
nių Tautų. Tam reikalui ad
ministracija nori įeiti į in
tymesnius santykius su Ki
nija ir kitom komunistinėm 
valstybėm, ypač Jugoslavi
ja, kurios Tito už savaitės 
laukiamas Washingtone.

Viso to akivaizdoje ne
nuostabu, kad sovietams 
nusibodo sėdėti kaltinamų
jų suole. Jie nuo jo pasikė
lė. Rusijos stalinistams ga
li atrodyti, kad ten nereikė
jo ir eiti. Jie tur būt su il
gesiu prisimena kaip jų pa
tronas viską gražiai sutvar
kydavo viršūnių konferenci
jų salėse, kur nereikėdavo 
paisyti Maltos ar Rumuni
jos atstovų žodžių. Jų aky
se Brežnevas padarė takti
nę klaidą, už kurią anksčiau 
sušaudydavo. Gal to bijo
damas Brežnevas vis dau
giau prisiima postų, kad 
niekas negalėtų jo kritikuo
ti? Bet yra ir kita viso to 
priežastis. Laisvė taip vi
lioja pavergtuosius, kad ir 
tironai yra priversti ją link
sniuoti ir tuo pačiu kasti 
sau duobę.

tautos negu etijopai, turi tu
rėti apsisprendimo teisę. 
Tas pat taikintina ir gyven
tojams Eritrėjos, kuri dar 
tik 1952 metais buvo įjungta 
į Etijopijos imperiją. Jei so
vietai padės įjungti Ogadeno 
ir Ertrėjos kraštus į Etijopi- 
ją, jiems visai nereikės per
žengti Etijopijos sienų. Su
muštas Somalijos preziden
tas gen. Siad Barre ar jo įpė
dinis pamatys, kad apsiriko 
pradėjęs lošti Amerikos, ku
ri jam nenori padėti, korta, 
ir vėl ieškos ryšių su sovie
tais. Eritrėjos kritimas la
bai sujaudins Saudi Arabiją, 
kuri jau dabar yra nepaten
kinta Washingtonu už jo ne
galėjimą paspausti Izraelį 
maloniau sutikti Sadato tai
kos iniciatyvą. Saudi Arabi
ja suprantamai labai bijo so
vietų įtakos padidėjimo Af
rikos Rage. Matydama ją au
gant ir Amerikai nieko dėl
to nedarant, Saudi Arabija 
pati gali pradėti žiūrėti ‘nau
jų draugų’. Kai kurių ameri
kiečių viltis, kad etijopai, pa
siekę savo tikslus, papra
šys sovietus išsinešdinti - 
kaip egiptiečiai padarė 1972 
metais, o Somalijs 1977 m. - 
gali neišsipildyti dėl to, kad 
egiptiečiai ieškojo Amerikos 
pagalbos taikai su Izraeliu, o 
somaliečiai kovai su Etijopi
ja. Dabar tokio motyvo nėra, 
o ir sovietai gali būti iš patir
ties pasimokę.

Tokioje situacijoje sunku 
įžiūrėti, ką Washingtonas ga- 
lėtų padaryti atskirai, nesu- 
rišdamas visos savo politi
kos su Sovietų Sąjunga į vie
netą. Anot mūsų jau pirma
me puslapyje minėto N.Y. 
Times James Restono, Wa- 
shingtone esančios dvi teori
jos Sovietijos veiksmų Af
rikoje. Pirmoji yra tokia, 
kad Maskva yra įsitikinusi, 
kad jei ji maloniai kalbės su 
Amerika apie strateginių 
ginklų kontrolę ir prekybos 
padidinimą, amerikiečiai ne
sijaudins dėl įvykių Afriko
je. Antra yra tokia, kad 
Brežnevas, nors ir yra iš šir
dies taikos šalininkas, dėl sa
vo silpnos sveikatos ar politi 
nio nusilpnėjimo jau pilnai 
nebekontroliuoja savo paval 
dinių ir tie daro, kas jiems 
patinka. Aš bijau, kad antro
ji teorija yra pačių sovietų 
pakišta ...

Ieškodamas išeities kitas 
kolumnistas J. C. Harsch siū
lo palošti... Kinijos korta, pri 
mindamas, kad sovietai suti
ko su SALT I Nixonui atsi
lankius Pekine, o ne prieš tai. 
Dabartinė Kinijos vadovybė 
yra pragmatiška ir ji yra su
interesuota ūkiniu atkutimu, 
kuris jai yra svarbesnis už 
klausimą, ar jų atstovas va
dinsis ryšininku ar ambasa
dorium. Carteriui taip pat 
nėra reikalo pačiam važiuoti 
į Pekiną. Dėl didesnio bend
ravimo galima susitarti ir 

per diplomatiniuskanalus. O 
kai Maskva pajus iš ten pa
vojų, ji pasidarys daugiau su 
kalbama ir kitose vietose.

Prie to viso reiktų pridur
ti, kad žaidimas Kinijos kor
ta neišgelbėjo Vietnamo, jis 
vargai išgelbės ir Afrikos Ra 
gą. Amerikai pažadinti rei
kia Pearl Harbour’o ...

★★★

Šiandien, kada tiek daug 
kalbama apie žmonių teises, 
sielojamasi apie paskirų as
menų - kaip Ščiaranskio ar 
Orlovo - likimą, įdomu prisi
minti, kad dar palyginti nese 
niai britai ir amerikiečiai bu
vo užsimoję išduoti sovie
tams penkis milijonus žmo
nių, kurie, vienokiom ar ki
tokiom aplinkybėm, buvo at
sidūrę Vokietijoje ir nenorė
jo grįžti į savo tėvynes dėl 
ten siaučiančio teroro. Virš 
dviejų milijonų ir buvo grąž- 
žinti. Kai kurie jų buvo tuo
jau sušaudyti Murmansko ir 
Odesos uostuose, likusieji iš
vežti į Sibirą. Apie tai D. 
Britanijoje ką tik pasirodė 
nauja knyga - Nikolai Tols- 
toy ‘Victims of Yalta’, Hod- 
der and Stoughton leidykla, 
496 psl, 9.95 sv.

Turėdamas priėjimą prie 
iki šiol laikytų paslaptyje do
kumentų, autorius teigia, 
kad pati Sovietų Sąjunga 
pradžioje nudavė, kad nie
kas iš Sovietų Sąjungos ne
norėjo bėgti ir jos kariuome
nėje nebuvo tokių kareivių, 
kurie pasiduotų į nelaisvę. 
Tik paaiškėjus kiek daug to
kių yra, Maskva pareikalavo 
juos visus išduoti. Dėl išda
vimo Tolstojus daugiausiai 
kaltina užs. reikalų ministe- 
rį Edeną, o antroje vietoje - 
Churchill’į. Primasis buvo 
susižavėjęs Stalinu ir jam at 
rodė, kad nepatenkinimas to 
sovietų reikalavimo gali su
laikyti britų karių, kurie bu
vo laikomi nelaisvių stovyk
lose Rytų Vokietijoje, grąži
nimą ir iš viso sovietų daly
vavimą kare. O nekantrus 
Churchillis iš viso nenorėjo 
ginčytis dėl smulkmenų ir ra 
gino savo pareigūnus pasis
kubinti ...

Knyga susilaukė nemažo 
dėmesio D. Britanijoje. Bu
vo net pasiūlymas sudaryti 
specialią parlamento tardy
mo komisiją, kuris tačiau ne
praėjo. The Economist iš 
tos visos liūdnos istorijos 
ateičiai siūlo pasidaryti tris 
išvadas. 1. Kiekvienos poli
tikos vykdymas reikalauja 
budrumo. Negalima laukti 
iš valdininkų, kurie patys 
dalyvauja tokios politikos pil 
dyme, kad jie keltų triukš
mą. 2. Atidavimas diktato
riui jo pabėgusių aukų tik jį 
sustiprina ir sumažina opozi
ciją prieš jį. Apie tai reikia 
atsiminti aiškinantis ne tik 
su Brežnevu, bet ir kitais pa
našiais režimais. 3. Sunku 
įsivaizduoti, kad britai ir

■ Iš kitos pusės
Pagaliau supratau kaip turi jaustis senas kavalerijos 

arklys išgirdęs karo trimitą. Kai perskaičiau Bronio Rai
los atsiliepimą apie Petrapilio (Fla.) VLIKo seimą Dir
voje ir Vinco Rastenio Akiračiuose. Mat, tame Petrapi
lyje dr. A. Štromas pasiūlė sutvarkyti tebegyvų Lietuvos 
valstybės elementų tęstinumo mechanizmą. Tą mecha
nizmą galėtų užvesti tik vienas asmuo: Stasys Lozorai
tis, Lietuvos Diplomatijos šefas ...

Išeivijos politinio gyvenimo stebėtojus daugiausia 
turėtų nustebinti ne tiek toks pasiūlymas, bet kad jis, 
anot Rastenio, buvo sutiktas ”nerezervuotais plojimais”, 
o pagal Railą: ”jam (Štromui) vis dėlto pasisekė įtikinti 
Vliko seimo atstovų daugumą (jeigu dar ne visus)”...

Vyresniems tur būt nesunku atsiminti tą kovą, ku
ri kaip tik dėlto ėjo tarp Vliko ir Lozoraičio. Oficialiai 
kovota dėl principų, praktiškai — iš kitos pusės žiūrint —- 
dėl kai kurių veikėjų pažiūros, kad ir jie turi teisę į kokį 
pragyvenimo šaltinį iš Lietuvos valstybės tęstinumo už
sienyje. Laikui bėgant tai, kas dar buvo svarbu stovyk
lose ar pirmais emigracijos metais, neteko savo aktua
lumo. Anot Rastenio, net 20 iš 36 šio seimo atstovų 
tame vaidmenyje buvo pirmą kartą, o 18 jau įsikūrę 
Floridoje ...

Rastenis pastebi dar vieną įdomų reiškinį, kai seimo 
nutarimai pagaliau pasirodė laikraščiuose, ”tai nei dr. 
Štromas, nei seimo dalyviai tikriausiai juose nebeatpa- 
žino savo sakytų ar girdėtų minčių .. . Naujas vėjas bus 
pūstelėjęs dar tik atviroje Vliko didžioje salėje, bet, pa
sirodo, nepasiekė uždaro mažojo kabineto.” Tuo tarpu 
Raila teigia, kad jo pasiūlyta dr. Štromo mintis pare
mianti rezoliuciją, nors ir buvo kompromisiškai suben
drinta, tačiau iš esmės neiškraipyta. Vienu žodžiu, vėl 
atsirado dėl ko kovoti. Gaila, kad jau netekome tiek daug 
senosios tos kovos dalyvių. Jų įnašui, nors ir po mirties 
pagerbti, viena iš bendruomenių galėtų įsteigti žymenį, 
pavyzdžiui, kokį Didžiojo Tremties Kryžiaus ordiną. Su 
kardais politikams, su plunksnom — laikraštininkams.

mv

amerikiečiai padarytų tai, 
ką padarė 1945-47 metais, 
jei būtų žinoję, kas dedasi ta 
me krašte, į kurį jie grąžino 
tuos nelaiminguosius. Šian
dien jie žino daugiau, bet so
vietinis pasaulis vis dar yra 
paslaptingas ir nežinojimas 
bei nesugebėjimas palyginti 
tarp abiejų Europos pusių ir 
toliau duoda progos tragiš
koms klaidoms. Štai kodėl - 
baigia The Economist - yra 
taip svarbu įtikinti rusus, ir 
visus kitus taip pat, kad tik
ros Rytų -Vakarų detentės 
nebus, kol leisti laisvai susi
siekti pažadas - duotas pa
ties Brežnevo 1975 m. Hel
sinkyje - nebus išpildytas.

★★★

The Christian Science Mo- 
nitor korespondentas Mask
voje, David K. Willis prane
ša apie naują disidentinį są
jūdį Sovietijoje. Šį sykį ne 
intelektualų, kurie norėtų iš
važiuoti ar kovoti už žmonių 
teises bendrai, bet eilinių 
darbininkų, norinčių tik šiek 
tiek teisybės savo darbovie
tėse. O didesnį teisingumą 
darbovietėse, jų nuomone, 
galėtų garantuoti nepriklau
somos nuo valdžios darbi
ninkų unijos, kurios įsakmiai 
yra leistos naujos sovietų 
konstitucijos. Tačiau kai ta 
teise norėta pasinaudoti ir 
gruodžio 2 d. apie tai praneš
ta užsienio spaudai, valdžia 
griebėsėi savo priemonių - 
iniciatoriai buvo paliuosuoti 
iš darbo, du iš jų pasodinti į 
beprotnamius, 4 dingo be 
žinios. Du likusieji to sąjū
džio vadai - Valentin Poplav- 
sky ir Varvara Kycherenko - 
vasario 27 d. sugebėjo susi
tikti su penkiais užsienio ko
respondentais, jų tarpe ir D.

K. Willis, ir įteikė jiems pri
sirašiusių prie naujos unijos 
sąrašus. Tokių esą apie porą 
šimtų. Seniau žinomi disi
dentai nuo to naujo sąjūdžio 
laikosi nuošaliai.

TRUCKING 
OWNER/OPERATORS 

GUARANTEED 43c PER MILL.
Permanent lease with escellent earn- 
ing opportunity for owner with tan- 
dem tractor, 2-way hauls. Arrange- 
nrents may be made to purchąse 
tractor for ųualified applicant. For 
information call Norcross, Ga., 

404-448-1800.
JOHNSON MOTOR LINE, INC. 

SPĖČIAU COMMOD1TIES D1V.
An Equ»l Opportunity Empinyer 

(10-12)

OHIO HARDWOODS
MES TURIME AUKŠTOS KOKYBES 
KROSNY DŽIOVINTUS OAK, CHER- 
RY. POPLAR, ASH, MAPL.E, TEAK, 
BUTTERNUT, WALNUT, AND H1CK- 
ORY. TH1N AND HEAVY STOCK.

MON.-SAT. 10 TO 6. 
Phone: 216-661-6732

4549 Statė Rd. 
Cleveland, Ohio

OWNER OPERATOR — Truck mušt 
be in good condition. Handle all 
types of loads in Western Pa., 
Uorthern West Virginia & eastern 
Ohio. Steady job availble for will- 
ing worker. Usually home šame day 
therefore road expenses would be 
at a minimum. No hold back-paid 
week)y. If interested, call

412-771-1426
(10-13)

SEWERS
EXPERIENCED sewers or people who 
are tvilling to learn sirnple sewing 
operation are needed. Free protected 
parking with 24 hour guard service. 
Excellent fringe benefits. Apply to 
SHEFFIELD INDUSTRIES, 1190 N\V 
159 Dr. between 7:15 am & 10 am, 
or call

305-624-8493
(10-13)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIEMAKERS
Manufacturer needs qualified person 
to make dies, router templates, and 
punches for printed circuit boards. 
Mušt be able to work from customer 
blueprints. Part time and full time 
applicants will be considered. Please 
apply in person between 10 a. am. — 
4 p. m.

ANN ARBOR CIRCUITS
424 VVEST WASHINGTON 
ANN ARBOR, MICH. 48103 

1-313-665-4101
An Equal Opportunity Employer 

(10-13)
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PATYS NIEKO NEDARO, BET 
KITUS KRITIKUOJA...

Ginklams žvangant, mū
zos nutyla - tvirtina romėnų 
posakis. Šiuo metu ginklai 
pasaulyje, nors ir netiesiogi
niai, visdėlto žvanga. Jie 
žvanga ir mūsų lietuviškam 
judėjime, veikėjams lenkty
niaujant ypač politinėje veik
loje ir viens kitam grasinant 
savo pergale.

Skaitydami šių metų žur
nalų pirmuose numeriuose 
įvairaus pobūdžio mūsų veik
los apžvalgas, matome pri
menančius mums įvykius, 
kuriais galime didžiuotis. Ta 
čiau matome ir tokių aprašy
mų, dėl kurių eiliniam tau
riam lietuviui, visuomet bu
vusiam ir likusiam ištikimu 
savo tautos laisvės siekimui, 
reikia rausti iš gėdos. Pradė
ta kandžioti ne tik organiza
cijos, jų vadovus, bet net mū
sų nepriklausomos. Lietuvos 
diplomatinės tarnybos asme
nis.

Senovės graikų ir romėnų 
laikais daug dėmesio buvo 
skiriama sofistikos mokslui
- sugebėjimui savo iškalba 
įtikinti nebūtus dalykus. Kai 
atsirado spausdintas žodis, 
šią pareigą pradėjo atlikti 
ypač periodinė spauda. Tą 
žodžio meną, kaip žinom, la
biausiai naudoja diktatūri
niai kraštai, stengdamiesi 
žmonių masėms paskleisti 
klaidingų idėjų, įtikinti žmo
nes, palenkti juos sau nori
ma kryptimi.

Komunizmas tokia spaus
dinto ir gyvo žodžio sofistine 
propaganda bando išlaikyti 
visus pavergtuosius kraštus 
ir užimti naujus, stengiasi 
melu nuslėpti prievarta pa
grįstą savo valdymo sistemą. 
Svetimuose kraštuose jiems 
vienur daugiau, kitur ma
žiau kartais ir sekasi, nes tie 
žmonės negyvenę sovietinėj 
rusiško komunizmo vergi
joj, jo priespaudos nepažinę, 
tokia sofistine jų propagan
da kartais kai kur ir patiki, 
ir net patys ima skleisti savo 
tarpe. Ir keista, kad pirmie
ji tokiam klaidinimui pasi
duoda ne kokie prasčiokėliai
- kitaip sakant liaudis, bet 
mokslininkai, menininkai, 
universitetų profesoriai ir
t.p. Dar keisčiau, kai pana
šių atsiranda ir lietuvių tar
pe, kurie nuo tokios sofisti
nės Lietuvos okupanto pro
pagandos prarado tėvynę, 
prarado daug nukankintų sa 
vo artimųjų ir, visą tai pa
miršę, pradeda žavėtis pa

vergėjo apgaulingais dar
bais ir žodžiais jo tėvynėje.

Kodėl ir kokios to pasek
mės?

Gyvenimo patirtis parodo, 
jog žengiant į saulėdžio am
žių žmones pradeda apnikti 
įvairios ligos, kurių pavojin
giausia širdies ataka. Kai to 
kia liga ištinka, tai skaudi ne 
laimė pačiam asmeniui ir jo 
artimiesiems. Bet dar skau
džiau, kada visuomenės vei
kėjus ištinka ambicijos ata
ka, nes tada kenčia visa lie
tuvių visuomenė ir jos atei
tis. Ambicijos atakos ištikti 
veikėjai kiekvienas temato 
tik save vieną, pradeda jaus
ti aštrią neapykantą savo or
ganizacijos bendradarbiams, 
o galiausiai ir pačiam idealui 
Toks tiktai sau vienam reika 
lauja nuolatinės pagarbos ir 
padėkos iš visuomenės, o ki
tus, tą patį darbą dirbančius, 
be atodairos stengiasi nuver
tinti, kad galėtų užlipti ant 
'aukščiausio pjedestalo’, ar 
įrodyti savo ‘galybę’.

Daug laiko praeina, kol vi
suomenė pamato, kad tokių 
ambicijų aptemdytiems vei
kėjams neberūpi nei Lietuva 
nei lietuvių tautos reikalai, o 
tik svarbu rasti būdus, kaip 
sunaikinti tą, kuris - nors 
anksčiau jį vertinęs - pažinęs 
tuštybę ir ambicijas visiems 
lipti per galvas nuo jo nusi
gręžė. Tokie ambicijų 
atakos pritrenkti, patys nie
ko neveikdami, nė centu ne
prisidėdami, jausdamiesi am
žinais vadais, bet nesulauk
dami iš visuomenės nepelny
tos pagarbos, be atodairos 
pradeda kritikuoti, niekinti 
laikraščius, redaktorius, or
ganizacijas ir jai vadovaujan
čius žmones, jų atliekamus 
darbus.

Kritika ir savikritika de
mokratiniam pasaulyje yra 
neišvengiama. Ji yra reika
linga ir naudinga. Iš kultū
ringos kritikos mokomės, 
nes neklaidingų pasaulyje 
nėra.

Bet kritika nustoja vertės 
tada, kada jos sąskaiton ver
žiasi pagieža, net ir nepagrįs
tų ‘sąskaitų’ suvedimas, ar 
nieko pozityviai nedarančio 
‘veikla’.

Tačiau visuomenė yra 
jautri ir yra tik laiko klau
simas kol pastebi, kad tokie 
veikėjai pasidaro nebe talki
ninkai - o stabdžiai, nebe va
dovai - o darnios veiklos ar
dytojai.

Dr. Martin Abend, New Yorke televizijos 5 kanalo politinis 
komentatorius, kalbėjęs Vasario 16 minėjime New Yorke. su
teikė Dirvos bendradarbei R. Žymantaitei pasikalbėjimą, atsa
kydamas i aktualius klausimus.

BELGRADO KONFERENCIJA 
ŽMONIŲ APGAUDINĖJIMAS

REGINA ŽYMANTAITĖ

Dr. Martin Abend, kalbė
jęs New Yorko ALTo sky
riaus surengtame Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 60 m. sukakties minėji
me, mielai sutiko atsakyti 
j keletą klausimų. Dr. 
Abend yra New Yorke TV 
5 kanalo politinis komenta
torius, universiteto profeso
rius, 1971 . m. išrinktas 
”Man of the Year Morality 
in Media”. Atžymėsimą jam 
įteikė kardinolas Cook. Jis 
lankėsi Sovietų Sąjungoje 
ir Lietuvoje. Susipažinęs su 
pavergtų tautų gyvenimu 
pastebėjo, kad tuose kraš
tuose labai stipriai vyksta 
rusifikacija.

— Kokia Jūsų nuomonė 
apie Helsinkio aktą?

— Kadangi buvęs prezi
dentas G. Fordas spaudai 
privačiai sakė, kad JAV ne
pripažįsta sovietų okupaci
jos Pabaltijo valstybėse, tai 
buvo tikima, jog tas klausi
mas bus iškeltas ir Helsin
kio forume. Bet prieš įš- 
skrendant savo viešoje kal
boje to jau nebeminėjo. Tas 
parodo jo išsisukinėjimą, 
cinizmą ir spaudimą, kad 
JAV net negali viešai minė
ti bei diskutuoti sovietų 
okupuotų kraštų padėties, 
ypač Pabaltijo valstybių. 
Kadangi jos yra vakarų 
kultūros, tai ypatingai į jas 
žiūrėti privaloma, kaip į so
vietų užgrobtus vakarų 
kraštus. Toks Fordo elgesys 
įžeidė ne vien tik Amerikos 
teisingumą tarptautiniuose 
santykiuose, bet ir jos savi
garbą padėti mažoms tau
toms, ypač provakarietiš- 
koms.

— Ar Helsinkyje pasira
šytas dokumentas, Jūsų 
nuomone, pripažįsta sovie
tų buvimą Pabaltijo kraš
tuose?

— Be abejo pripažįsta. 
Kai jie visi ten suvažiavę 
duoda ranką, šypsosi, tos
tą kelia ir ant galo pa
sirašo sutartį apie ”human 
rights”, kuri visai neegzis
tuoja, tai yra tik žaidimas 
ir klaidingos opinijos žmo
nėse sudarymas. Tie žmonės 
už geležinės uždangos visa 
tai girdėdami mano, kad jie 
nėra užmiršti, bet tikrumo
je yra ignoruojami, nes tas 
terminas ”Human Rights” 
yra be prasmės.

Kai Amerikos visuomenė 
savo vyriausybę mato taip 
draugiškai šypsantis, su so
vietais derybas maloniai 
baigiant, tai amerikiečiai 
Pabaltijo kraštų tragiško li
kimo nė nebesistengia su
prasti. Nežiūrint kaip tu 
galvosi apie tą situaciją, ei
linis amerikietis tik girdi ir 
skaito, kad vis gerėja Ame
rikos santykiai su sovietais 
ir jis džiaugiasi dėl taikos, 
nežiūrint kokia kaina ji sie
kiama. Ir tai yra tragedija 
moderniškos politikos, ka
dangi JAV politikai nori tas 
problemas greičiau užmirš
ti, kad nereiktų santykių 
gadinti ir tokiu būdu duoda 
sovietų režimui pripažinimą 
ir toliau okupuotus kraštus 
spausti bei skriausti. Ir taip 
žmonių teisių laužymas eg
zistuoja realiam pasauly, 
bet nustoja egzistuoti poli
tiniam.

— Ar Amerika turi už
sienio politiką?

— Mūsų užsienio politi
ka yra nudėvėta. Taip gal
voja JAV mokslininkai. 
Amerikiečiai žiūri į Sovietų 
Sąjungą kaip ir į Amerikos 
s a m p rotavimus. Sovietai 
nesupranta nuolaidų, jie 
respektuoja tik gryną jėgą, 
o to nesupranta amerikie
čiai, todėl jiems daro viso-

PRO O 
| ŽIŪRONĄ

KADA pastoviai kyla 
| klausimas dėl mažėjančio 
I mokinių skaičiaus litua- 
: nistinėse mokyklose, daž 
? nu atveju beveik visai ap 
| graibomis praeiname pro 
| turimus ‘deimančiukus’ - 
| lietuvių kalbos kursus vy 
į resniesiems! Kiek turi- 
į me jų? Kas juos propa- 
į guoja?

O būtų įdomu išgirsti 
| (jau ir kalbą žinančiam) 
E jų motyvai, sėkmė ir 
| progresas. Neretai gal 
j ir pavyzdžiu galėtume 
Į juos pristatyti ne tik jau- 
j nimui, bet ir sau ...

Kiekvienas norime dė- 
į mesio, įvertinimo ir pas- 
j tabumo. Taip pat ir kiti! 

O juk ir mažiausios gru
pės pozityvus darbas yra 
didelis ir svarbus įnašas 
lietuvybės išlaikyme ir 
propogavime.

‘Mes esame lietuvių 
kalbos klasė! - nuotaikin- 

Į gai šypsojosi veik 40 as- 
’ menų, lietuvių kilmės 

amerikiečių grupė, auto
busu iš Pittsburgh’o atva 
žiavusi į Skautijos ruoštą 
Kaziuko Mugę Clevelan
de.

Ir būtų buvę gražu, jei 
Kaziuko Mugės svečiai 
būtų buvę nors žodžnrpa 
minėti, kad ir programos 
metu. Tai nereikalauja 
nei didelio pasiruošimo, 
nei pakeitimų - tik trupu
čio apdairumo ir dėmesio 
kitiems.

Ego

kias nuolaidas. Sovietai to
kius momentus tuoj išnau
doja. Užsienio politikos 
JAV neturi jau nuo 1950 
metų pabaigos. JAV nenori 
suprasti, kad sovietai yra 
kitoki kaip mes ir tai gali 
vesti į katastrofą. Vieną 
dieną atsibudę galim rasti 
galingesnę Sovietų Sąjungą, 
traukiančią kilpą ant mūsų 
kaklo.

— Kokia Jūsų nuomonė 
apie Belgrado konferenciją?

— Tai yra taipgi propa
ganda dėl žmonių apgaudi
nėjimo. Helsinkis ir Bel
gradas man primena Jung
tinių Tautų žmonių teisėms 
ginti komisiją, kurią suda
ro 98 procentai narių iš tų 
kraštų, kur žmonių teisės 
visai neegzistuoja.

Kalbant apie politinę lais
vę, tai reiškia kalbam apie 
opoziciją valdžiai, laisvę pa
reikšti savo nuomonę. Bet 
kas gi gali tikėti, kad komu
nistiniai kraštai leistų reik
šti laisvai savo nuomonę? 
Sovietai puikiai supranta 
žmonių psichologiją tokiose 
konferencijose, todėl spau
džia, kad jos įvyktų dėl 
žmonių akių o amerikiečiai 
tai daro medžiodami rinki
mams balsus.

— Ar jūs sutinkant su 
”Newsweek” žurnalo prana- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (45) Vaclovas Sidzikauskas

Medalio antroji pusė
Tauta ir jos dailė

Vargu ar yra žmogus, ku
ris savo gyvenime, šalia iš
kiliu, pasitenkinimą ir 
džiaugsmą suteikusių mo
mentų. nebūtų turėjęs ir 
karčių nusivylimų bei skau
džių nemalonumų. Išimtis 
negalėjau būti nė aš. Ap
vaizda, ar likimas, man ne
pašykštėjo ir vienų ir kitų. 
Pastarieji man visai ne
lauktai ir netikėtai nutrau
kė mano, eakyčiau viltingo
mis auspicijomis išsišako
jusį darbą Lietuvos diplo
matijoj.

Istorija prasidėjo 1932 m. 
vasario mėn., kada Ženevo
je Tautų Sąjungos Tary
boje buvo svarstomas Vo
kietijos skundas prieš Lie
tuvą dėl Klaipėdos Direkto
rijos pirmininko Boettche- 
rio atleidimo, šioje byloje 
aš talkinau dr. Dovui Zau
niui. Turėjome dramatišką 
susikirtimą su Vokietijai 
atstovavusiu užsienių rei
kalų valstybės sekretorium 
von Buelow. Netrukus po 
posėdžio von Bųelow prasi
tarė vienam asmeniui, kad 
Vokietijos vyriausybi n i a i 
sluoksniai esą nusivylę ir 
pasipiktinę mano laikysena 
Tautų Sąjungos Taryboje 
bylos metu, — juo labiau, 
kad jie mane laikę Vokieti
jos draugu.

Netrukus po to Kauną pa
siekė skundas prieš mane. 
Esą trys garbės konsulai 
Vokietijoje, kurie buvo re
komenduoti mūsų buvusio 
gen. konsulo Berlyne Beno 
Giršavičiaus ir, mano pri
statymu, J 926 m. vyriausy
bės paskirti garbės konsu
lais, davę man reprezentaci
jos ar labdaros reikalams 
tam tikras vokiečių markių 
sumas — viso, to meto kur
su, apie $16,000, o aš tų su
mų neįtraukęs i pasiuntiny-

Belgrado...
(Atkelta iš 3 psl.) 

šavimu. kad Sovietų Sąjun
ga greitai grius?

— Vien dėl politinių ar 
ekonominių sunkumų ne
grius. Azijos žmonių skai
čius auga, o kiniečiai sovie
tų kaimynai, jei sugebės 
greitu laiku išplėsti savo 
įtaką, sustiprės ekonomiš
kai ir militariškai, tai gali 
padaryti spaudimą, kurs at
silieptų ir visai Sovietų Są
jungai. Aš labai esu priešin
gos tokioms nuomonėms, 
kaip minėtam ”Newsweek” 
žurnale ir tokiom Helsinkio 
ar Belgrado konferencijom, 
nes jos tik migdo ir ramina 
žmones, kad laikas viską su
tvarkys. Tas tik duoda il
gesnį laiką neteisybei. Aš 
nemėgstu optimistų, nes jie 
užmigdo žmones, bet mėgs
tu realistus, kurie sako, jog 
bus sunki kova, bet reikia 
pasitikėti, drąsiai stoti ir 
budėti.

bės knygas: vadinasi, arba 
išlaidęs be atsiskaitymo, ar
ba pasisavinęs. Tos prasmės 
žinutė pasirodė ir Berlyno 
laikraštyje ”Vossische Zei- 
tung”.

Pradžioje į tą insinuaciją 
aš nekreipiau jokio dėme
sio. Nekreipė dėmesio ir 
Lietuvos vyriausybė, nes, 
apie insinuacijas žinoda
mas, ministerių kabinetas, 
nepaisydamas mano prieši
nimosi dėl kitų priežasčių, 
vieningai paskyrė mane 
ginti Lietuvos teises Klai
pėdos byloje Nuolatiniame 
Tarptautiniame teisingumo 
Tribunole Haagoje.

Haagoje buvo laimėta 
Lietuvos naudai. Po pirmo
jo entuziazmo bylą laimė
jus, Lietuvos vyriausybę 
pasiekė sustiprinti kaltini
mai. Jie rado kelius prieiti 
iki valdžios viršūnių, kurio
se imta daryti savas išva
das. Buvau nustebintas ir 
įžeistas prezidento Antano 
Smetonos sugestija per dr. 
D. Zaunių negrįžti Lietu
von, o apsigyventi Prancū
zijos Rivieroje. Tariausi su 
dr. D. Zaunium ir abu pri
ėjome išvadą, kad tos kar
tojamos insinuacijos meta 
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Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..........................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ---------
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............... ~......
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ................... .
Chicago, Iii. 60609 — 1855 West 47 Street ....................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .......... .
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .......... .
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ........
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .............
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ ................
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St........ ...................... ....
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Cirard Avenue ...... .......
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ........................
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė.................~............. ,
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ...................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ......... .......
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė.
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St..................
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd.................................

>4<

šešėlį mano moraliniam in
tegralumui ir gali apsun
kinti mano Lietuvos atsto
vavimą Londone ir dėl to aš 
turiu imtis kontrakcijos.

Nepaisydamas minėtos 
sugestijos negrįžti Lietu
von, 1934 m. vasarą aš grį
žau į Kauną. Apsilankiau 
pas min. pirmininką Juozą 
Tūbelį, išdėsčiau susidariu
sią padėtį ryšium su insi
nuacijomis; jis manęs pa
klausė ar aš sutikčiau, kad 
visam reikalui ištirti būtų 
paprašytas buvęs teisingu
mo ministeris ir dabartinis 
Kauno universiteto teisių 
fakulteto dekanas Petras 
Leonas. Sutikau.

Petras Leonas reikalą ty
rė Berlyne ir Kaune, ir J. 
Tūbeliui įteikė savo išva
das, kategoriškai paneigda
mas visas prieš mane nu
kreiptas insinuacijas ir vi
sus šmeižtus.

Normaliai buvo galima 
laukti, kad visa istorija tuo 
ir pasibaigs, tačiau pasiro
dė, kad kažkam būta intere
so tvirtinti, kad prof. P. 
Leono surašytosios išvados 
esančios per daug geros, as
meninės simpatijos padik
tuotos. Tą abejojimą jau-

FIRMOS

Čiurlionio Galerijos. Ine. 
vadovybė, siekdama paska
tinti lietuvius dailininkus 
bent dalį kūrybos skirti sa
vo tautai, suruošė Pirmąją 
tautine tema dailės parodą 
ir suorganizavo 1000 dol. 
premijoms. Ieškodama pre
mijoms mecenatų galerijos 
vadovybė laišku kreipėsi į 
keliasdešimt asmenų, kuria
me buvo parašyta:

Tautos kultūroje dailės 
įnašas yra nepaprastai 
svarbus. Dailininkai išlaikė 
ir prikėlė tautos sąmonėje 
kaip gyvus senosios Lietu- 

! vos valdovus ir karžygius; 
j dailės darbai išplitę pasau
lyje ryškiausiai liudvja, kad 
lietuviai yra savita tauta, 
turinti ne tik savo kalbą, 
bet ir skirtingą kultūrą.

čiau ir kai kuriuose vyriau
sybės sluoksniuose, kurie 
mane laikė, po Haagos by
los, labai išpopuliarėjusiu; 
pagal d r. D. Zaunių pana
šiai prasitaręs ir min. pirm.
J. Tūbelis Šiauliuose. Man 
nepaliko kitos išeities, kaip 
visą tą reikalą nukreipti į 
teisingumo įstaigas, nors 
draugai ir įspėjo mane dėl 
tokio mano žygio rizikingu
mo.

(Bus daugiau)

305 673-8220
.... 435-1654
.... .342-4240
..... 633-0090
.... 895-0700
.... 486-2818
.... 925-2787
.... 376-6755
.... 771-0696
.... 365-6780
.... 365-6740 
.........246-2:148
.... 385-8550
.... 674-1540
.... 475-74.30
.... 769-4507 
..602-942-8770
.... 381-8800 
301-589-4464

......  257-6320
...... 475-9746
.... 296-5250
..... 363-0494
315-866-3939

Mes džiaugiamės ir di
džiuojamės liaudies menu, 
kurio ir didžiosios tautos 
gali mums pavydėti. Tačiau, 
tarp liaudies meno, kurio 
vieno negana, ir M. K. Čiur
lionio genijaus yra ne tik 
kraujo ryšys — jie turi ir 
bendrą pagrindą: tai mū
sų tautos gėrio ir grožio 
supratimas ir dvasinių ver
tybių branginimas.

Skurdus ir tragiškas bu
vo M. K. Čiurlionio gyveni
mas, nes jis kūrė "nema
dingus”, paklausos neturin
čius kūrinius. Vienas kitas 
išeivijos dailininkas taip 
pat bando kurti tai kas ei
liniam pirkėjui neįdomu, 
bet dauguma jų kuria ką 
gali parduoti. To pasek
mėje, tautos gyvenimo įvy
kiai — jos garbingiausi ar 
tragiškiausi momentai lie
ka neatžvmėti meno kūri
niuose, kurie yra no tik 
lengviausiai "skaitomi”. bet 
ir "parašyti” tarptautine 
kalba”.

Su dėkingumu turime 
pranešti visuomenei, kad į 
mūsų laišką su aukomis 
Premijų Fondui atsiliepė 
šie asmenys: Dr. Jadvyga 
ir dr. Viktoras Dubinskai 
$250, dr. V. P. Dargis $200, 
dail. Mikas Šileikis $100, S. 
jr D. Adomaičiai $100, dr. 
Z. ir J. Danilevičiai $55, 
Zarasiškių klubas $50, Bi
rutė .ir Juozas Briedžiai $25. 
dr. M; ir K. Biskiai $25, gen.
K.'ir'G.' Musteikiai $20. Mo
nika Kripkauskienė $20 ir 
Steponas Karvelis $15.

Premijos teko: Eleonorai 
Marčiulionienei už "Lietu
viškas vestuves’’ I — $500, 
Verai švabienei už "Jūratę 
ir Kastytį” II — $300, Mag
dalenai Stankūnienei už 
"Sodinimą” III — $200 ir 
Martynui Gramontui už 
"Ūkininkus” — Garbės pre
mija. Be šių premijuotųjų 
parodoje buvo vertingų ir 
įdomių kitų kūrinių, kurie 
praturtino mūsų bendrąjį 
tautos Jobvną.

Visuomenei padedant 
stengsimės ir ateityje ska
tinti mūsų dailininkus ati
duoti tautai priklausančią 
kūrybos dalį. Manome, kad 
dailininkai pasak Adomo 
Mickevičiaus, turi bandyti 
siekti ten kur vyzdys nepa
siekia, laužti tai ko protas 
nepajėgia.

Čiurlionio Galerija, 
Ine.

L1TTLE S1STER Of THE. POOR HAS 
IMMEDIATE OPENINGS FOR: 
REGISTERED NURSES
LICENSED I’RACTICAL

NURSES 
FOR ALL SHIFTS,

Good starting salary, pins shift dii- 
ferential. Liberal personnel policies 
and pleasant surroundint;s.
Send resume to Sister HELEN MARY 

L1TTLE SISTERS OF 
THE POOR

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235

(5-13)

WANTED EXPERIENCED
PAPER and F1LM SLITTER
OPERATORS ALSO NEEDED 
WORKING FOREMAN

Modern clean plant. Al! frinse 
benefits.

CUSTOM MATERIALS INC.
16865 PARK CIRCLE DRIVE 

CHAGRIN FALLS. OHIO 44020 
(9-H
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ALANTO 'LIEPKALNIO SODYBĄ’
Kaip L.E. I tome parašyta 

Vytautas Alantas yra rašy
tojas, beletristas, dramatur
gas, publicistas. Lietuvoje 
jis daugiau buvo žinomas 
kaip publicistas ir dramatur
gas, o tremtyje iškilo ir kaip 
geras romanistas. Jo pasku
tinis romanas - Liepkalnio 
Sodyba - kaip pats autorius 
įžanginiame žodyje išsitaria, 
yra sutartinis darbas. Šiam 
veikalui išvysti dienos švie
są lemiamą vaidmenį turėjo 
Lietuvių agronomų sąjunga, 
sutelkusi pakankamą rašy
mui ir leidimui kapitalą.

Šio veikalo tikslas, leidėjų 
žodyje, aptartas gana aiškiai 
*... Lietuvos agronomų sąjun 
gai, veikiančiai laisvajame 
pasaulyje, reikėjo šią Lietu
vos žemdirbių visokeriopą 
pažangą pavaizduoti groži
nės literatūros rėmuose. 
Prie šio darbo buvo pakvies
tas rašytojas Vytautas Alan
tas.’

Taigi, V. Alantas Liepkal
nio Sodyboje ir vaizduoja 
jauną lietuvį ūkininką, gyve
nantį ir dirbantį laisvajame 
krašte, savosios valstybės 
globoje.

Liepkalnio Sodyba skaito
ma lengvai ir patraukliai, 
nors intriga ir nėra labai pai
ni. Veiksmas vyksta pama
žu, ramiai, lyg bėgdamas ne- 
sriaunus upelis, savo tėkmė 
vistiek patraukiąs praeivio 
dėmesį.

Atrodo, rašytojas savo 
dėmesį skyrė ne tik žmonėm 
bet ir aplinkai, kur veiksmas 
vyksta. Ne vien Norgailos 
yra svarbiausi veikėjai, bet 
taip pat ir Liepkalnio sodyba. 
Knygoje užgriebiama ir toli
mesnė praeitis: baudžiavos 
laikai, rusų carinė okupacija. 
Paliesti dvarininkų santy
kiai su kaimiečiais.

Lietuvos ūkininkų gyveni
mas šiame veikale aprašytas 
perdaug idiliškai. Gana rea
listiškai paliesti šeimos na
rių - tėvų ir vaikų - santykiai, 
Ypač vaizdžiai aprašyta any
tos (Rožės) ir marčios (Ag
nės) santykiai. Patys ryškie
ji šios knygos veikėjai ir yra 
senoji Rožė ir jaunoji Agnė 
Norgailienės ir prof. kun. 
Visbutas. Ypač sudievinta 
išėjo žemaitukė Agnė. Vis
ką žinanti, viską pramatanti, 
viską sugebanti padaryti ir 
kitus patvarkyti. Tai mote
ris žinanti ką daryti ir kaip 
daryti, nors išsimokslinimo 
gana mažo, vos dviejų metų 
žemės ūkio ir namų ruošos 
kurselius tebaigusi. Lyg ra
ganėlė, tik mostelėja ranka 
ir yra tūkstantis litų kraičio. 
(Netgi niekam nepasakiusi ji 
išvažiuoja iš namų, o po 2 sa
vaičių grįžusi tėškė dešimt 
šimtinių ant stalo). Lietu
voje tūkstantinės niekam 
lengvai nesimėtė, o tuo la
biau ūkininkams. Iš kur Ag
nė gavo tuos pinigus, taip ir 
lieka paslaptis.

Arba Agnės afera su ban
kelio direktorium, ameriko-

ANTANAS JUODVALKIS

Rašytojas Vytautas Alantas

nu Medardu Dargužiu. Dirb
tinas ir visai nereikalingas 
epizodas. Tokie įvykiai galė
tų būti dideliuose miestuose, 
kur yra patyrusių aferisčių, 
bet ne valsčiaus miestelyje, 
su rimta ūkininkaite. Iš viso 
amerikonas Dargužys yra 
perdaug pašaržuotas.

Alantas aprašė daug gra
žių kaimo gyvenimo vaizdų 
ir įvykių, bet pro kai kuriuos 
praėjo prabėgomis, ar visai 
nepaminėjo. Didesnieji ūkio 
darbai, tuo laiku dažnokai 
būdavo atliekami talkomis, 
kaip rugiapiūtė, mėšlavežys, 
javų kūlimas ir kt. Kai kurie 
jų paminėti, bet neišryškinti 
ir atlikti savo šeimos jėgo
mis.

Tam tikra kaimo gyveni
mo atrakcija yra šeimyniniai 
įvykiai: krikštynos, vestu
vės, laidotuvės. Apie krikš
tynas ir vestuves nėra nė 
užuominos, nors veikėjai ir 
vedėsi ir gimdė. Labai graži 
senelio Motiejaus laidotuvių 
scena. Yra ir daugiau besi
keliančios Lietuvos gyveni
mo gražių įvykių ir vaizdų.

Knygoje išryškintas atgi
musios Lietuvos ūkinis ir 
kultūrinis kilimas. Ryški
nant šiuos vaizdus, rašyto
jas Alantas kartais nuklysta 
į gryną publicistiką: pamink
lo šventinimas, žemės ūkio 
gaminių paroda, ratelių sta
tistika. Kartais neišvengia 
ir pamokslavimo (Kosto po
kalbiai su slieku).

Bet visų ryškiausiai, per 
visą veikalą, raudonu siūlu 
eina sekso reikalai. Nuo pie
menavimo laikų, per berna- 
vimo ir net šeimyninį gyve
nimą, ‘meilė’ užima labai 
svarbią vietą. Atrodo, kad 
be sekso nėra nieko vertes
nio ir įdomesnio. Ar vyras 
su žmona, ar šeimininkė su 
bernu, kai tik susitinka, tik 
apie tai ir tegalvoja.

Esu augęs vidutinio ūki
ninko (15 ha) gausioje šeimo
je. Dirbau visus ūkio dar
bus: ganiau bandą, kirtau ru- 
gius, pioviau šieną ir dobilus 
mėžiau mėšlą, ariau, akėjau 
ir sėjau. Visas turėtas atos
togas praleisdavau tėviškėje 
net ir dirbdamas. Ir studen
taudamas nesu nė vienų atos

PERSKAIČIUS
togų praleidęs nenuvažiavęs 
pas namiškius. Lankiau va
karuškas, pas mus vadina
mas kuokine, viešas geguži- 
mes ir mokyklos ar šaulių 
rengtus vakarus, bet taip 
ryškių sekso reikalų nepas
tebėjau.

Man rodos, rašytojas Alan 
tas sekso reikalus paėmė iš 
šių dienų jaunimo ir pritaikė 
prieš 50 metų aprašomiems 
įvykiams. Gal tik sutapimas 
atsitiktinumai, kad 1977 m. 
premijuoti literatūriniai kū
riniai pasižymi išryškintu 
seksu: Almeno ‘Sauja skati
kų’, Mero ‘Striptizas’ ir Alan 
to ‘Liepkalnio Sodyba’. Ar 
tuo norima sudominti jau
nuosius skaitytojus? Ryškių 
scenų aprašymas vis tiek 
vengtinas (Kalkynėje epizo
das tarp Antosės ir Kosto).

V. Alantas, be didelio rei
kalo, įtraukia daug naujų ar 
tarmiškų žodžių, kurie ne
praturtina nei kalbos nei li
teratūrinio grožio. Čia patei 
kiu keletą ryškesnių išsireiš
kimų bei žodžių: pramaniū- 
gas, juokbernis, kadai ka
džių, tie rėklos šunburniavi- 
mai buvo nelabai tai čia kas, 
to snarglio lojynei, nenuak- 
liok į dirvos vidurį, plati pa- 
daira, snarglaiža, nekartojo 
bernų paistalų, pramaniūga, 
senavo, švelniai burčijo vir- 
dulis, išglamža, akimis plis- 
kina, pasivaideliodavo, aikš
telė plytėjo, kuodpeša, kaba- 
lius, gyvenžiūra, koželka, pa 
ti (gal žmona ?), užsikrėtęs 
savigaila, raganiško skysta
te, mušeika ir jovaidas, išdar 
ga, pasaulio atkraštis, atsai
nus, sudraugėja, viekas (gal 
jėga?), boba susibizarija, 
niektauža, netikšos, griova, 
besiaipinantis, žaibų knypa
va, išplaukėjusių miežių (iš
plaukusių?), kas čia tokio 
kad drablys?, ir t.t.

Kai kurie išsireiškimai, 
kaip atsakė-tarė ‘dalykiškai’ 
pasikartoja keliolika kartų. 
Jei autorius būtų taip nesku
bėjęs ir dar kartą peržiūrė
jęs veikalą, tai kai kurių išsi
reiškimų ar įvykių gal ir ne
būtų palikęs knygoje. Kad 
ir Miliutės santykiai su Al
giu yra to laiko sąlygomis ne 
įmanomi. Kas girdėjo, kad 
penktos klasės gimnazistė 
jau gulinėtų su šeštos klasės 
mokiniu, o jam susirgus - net 
lydėtų į Estiją gydytis. Nor
maliomis sąlygomis tokie da
lykai negalimi.

Vaizdžiai aprašyti ūkinin
kų didžiausi priešai - gamtos 
reiškiniai: audros, sausros, 
potvyniai , sniego pūgos. 
Vaizdus viršaičio rinkimas, 
seniūnijos sueiga, Agnės ko
va su musėmis. Ryškus kai
mo meistras - dievdirbys 
Šliurpa.

Kai kam gali nepatikti pui
kios žemės ūkio darbų ilius
tracijos. Rugiai bloškiami, 
bet nekuliami traktoriais. 
Blokštinius grūdus naudojo 
sėklai, nes išbyrėdavo gerie
ji, stambieji grūdai. Bloški-

1978 METU DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1978 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas. P. O. Box 03206, Cleveland. Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama j ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONTS.

mą atlikdavo tuo pačiu metu 
kai veždavo iš lauko rugius 
ir sudarydavo pakankamą 
kiekį sėklai ir šviežiai duonai 
Išblokštus pėdus spragilais 
iškuldavo ir, iškratę žoles ir 
smulkesnius šiaudus, naudo
davo stogams dengti.

Bulviakasis buvo vienas iš 
didesnių žemės ūkio rudens 
darbų. Dažnai orai būna 
lietingi ir jau šaltoki. Dar
bas sunkus ir purvinas. Ilius
tracija rodo suklaupusias mo
teris renkant bulves, o vyrą 
- maišus kraunant į vežimą.

Taip pat puiki iliustracija - 
grūdų malimas rankinėmis 
girnomis. Tokios girnos yra 
palikimas pirmojo pasaulinio 
karo, kai okupantai vokiečiai 
į malūnus vežamiems javam 
buvo uždėję dideles duokles. 
Toms duoklėms išvengti, ūki
ninkai slaptose vietose įsi
rengė rankines girnas ir nak
timis grūdus susimaldavo 
duonai ir gyvuliams. Darbas 
sunkus ir nuobodus. Nepri
klausomybės laikais tokios 
girnos jau buvo išnykusios.

Knygoje visos iliustraci
jos dr. agr. Antano Verbicko. 
Nors jų nedaug ir nesiderina 
su pažanga, bet labai papuo
šia knygą.

Nežiūrint vieno kito ne
sklandumo, Liepkalnio Sody 
ba priskirtina prie geriausių 
rašytojo Vytauto Alanto kū

Išleidžiama monografija apie gen. n
S P. Plechavičių. Jos išleidimui yra renka- 3 

IĮ mos aukos. Aukotojai bus įrašyti į kny- B
S gą. Aukas siųsti .KARYS, 341 Highland jj

§ Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207.
S n
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rinių. Agronomų s-ga gali 
džiaugtis, kad Liepkalnio 
Sodyboje išryškinta nepri
klausomos Lietuvos žemės 
ūkio pažanga, o pats ūkinin
kas įrikiuotas į tinkamas 
aukštumas. Žemės ūkyje 
dirbantieji sulyginti su kitų 
profesijų žmonėmis ir am
žiais stumdytas žemdirbys 
atrado tinkamą vietą kitų 
tarpe.

Knyga rekomenduotina 
pasiskaityti visiems.

REIKALINGA MEDŽIAGA 
APIE SPORTINĘ VTIKLĄ

Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių leidiniui reikalin
ga medžiaga apie:

• priešk arinę lietuvių 
sportinę veiklą Vilniaus 
krašte, Latvijoje, Pietų 
Amerikoje, Anglijoje,

• Pirmąją Tautinę Olim
piadą Kaune,

• Pokario sportinę veiklą 
Anglijoje ir P. Ameri
koje,

• Nebeveikiančius sporto 
vienetus šiaurės Ameri
koje.

Turinti bet kokių ži
nių, nuotraukų, atsiminimų, 
prašomi atsiliepti leidinio 
redakcijai: 410 Davenport 
Road, Toronto, Ont. M4V 
1B5, Canada.
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Australijos padangėje
_ ANTANAS LAUKAITIS

KATALIKŲ 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Kalėdų švenčių metu 

Adelaidėje vyko Australijos 
Lietuvių Katalikų Federa
cijos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 49 atstovai. Pre
zidiumui pirmininkauti bu
vo pakviesti kun. Pr. Vase- 
ris, J. Mikštas ir Pr. Pus- 
dešris, sekretoriauti — dr.
L. Rupinskaitė ir A. Urne- 
vičius. Išsamų valdybos 
pranešimą padarė Federa
cijos pirmininkas V. čižaus- 
kas, kai iždininkas V. Lau
kaitis nušvietė finansinį 
stovį. Suvažiavimo darbo
tvarkė buvo išdėstyta tri
juose posėdžiuose, svars
tant Federacijos leidžiamo 
laikraščio ''Tėviškės Aidai’’ 
padėtį ir kitus parapijų bei 
organizacijų reikalus.

Suvažiavimo metu sureng
ta ir eilė kultūrinių paren
gimų. Literatūros ir Dainos 
vakaras susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirmąją išpildė jau
nimas ir antrąją vyresnieji. 
Be jaunųjų dainavimo, de
klamacijų ir išraiškos šokių, 
buvo suvaidinta ir du gerai 
paruošti scenos vaizdeliai: 
Pr. Pusdešrio ”Mes ne žmo
nės”, režisuota E. Varnie
nės ir Šatrijos Raganos iš
trauka iš ”Sename Dvare”, 
režisuota R. Kubilienės. An
troje dalyje savo kūrybas 
skaitė: Pr. Pusdešris, L. 
Šimkutė, V. Baltutis ir J. 
Mikštas, kai su daina labai 
gražiai pasirodė ”Nemuno 
dukros”, akompanuojant S. 
Kubiliui ir G. Vasiliauskie
nei pianinu pritariant N. 
Masiulytei.

Studijų Dienoje pagrindi
nę paskaitą skaitė kun. R. 
Spurgis, tema "Bažnyčia 
m o d e rniame pasaulyje”. 
Šios dienos užbaigai buvo 
suvaidinta Pr. Pusdešrio re
liginiai patriotinis dviejų 
veiksmų veikalas "šviesa 
nuo kalno”, kurį atliko 
”Vaidilos” teatras, režisuo
jant J. Neverauskui. Suva
žiavimas buvo baigtas N. 
Metų baliumi.

LITUANISTINIAI 
KURSAI

Adelaidėje lituanistiniai 
kursai jau įžengė į savo 
darbo ketvirtuosius metus. 
Trejus metus jie ėjo pagal 
Viktorijos valstijos suda
rytą kursą. Tačiau šiemet 
jie jau priklauso Pietų 
Australijos švietimo Minis
terijai ir turi savo atskirą 
programą. Iki šiol šiuos 
kursus globojo ir buvo šių 
kursų Įkūrėjas, bei vyriau
sias egzaminatorius mel- 
bourniškis P. Sungaila. Da
bar, pakeitus mokslo siste
mą, vyriausiu egzaminato
rium ra ministerijos pa
skirtas Adelaidės Flinders 
Universiteto akademi kas 
dr. T. G. FennelI, kuris kaip 

bourno bendruomenės na
rys ir šiuo metu turi laivv- 
įic ”Naval Training Devel- 
opment Officer” pareigas, 
rūpindamasis nauju karo 
laivvno karininku ir inži-

kalbininkas yra pramokęs 
ir lietuvių kalbos. Jo pagel- 
bininkais yra paskirti šie 
mokytojai: I. Davis, K. 
Dundienė, E. Varnienė ir 0. 
Zamoiskienė. Apylinkės val
dyba yra sudariusi švieti
mo Tarybą, i kurią be mo
kytojų įeina-ir V. Statnic- 
kas ir M. Reinkė. Per tre
jus darbo metus Adelaidėje, 
kaip brandos atestato vieną 
iš pagrindinių dalykų, lie
tuvių kalbą išlaikė 24 moki
niai, kas padėjo jiems įsto
ti į jų pasirinktas aukštųjų 
mokslų institucijas.

APDOVANOTAS 
LIETUVIS

Pagal senuosius Anglijos 
ir Britų Imperijos papro
čius, kiekvienų metų pabai
goje Anglijos karalius ar 
karalienė, už nuopelnus val
stybei ar kitus pasižymėji
mus pakelia eilę žmonių Į 
vienokius ar kitokius laips
nius ar suteikia medalius. 
Pirmą kartą tokių pakeltų
jų tarpe yra ir lietuvis Aus
tralijos karo laivyno leite
nantas inž. Algis Dičiūnas. 
Jis buvo pakeltas i M.B.E. 
narius. Šio ordino pilnas pa
vadinimas yra "Membėr of 
tbe Most Exellent Order of 
the British Empire”. Jis 
yra gaunamas už ypatin
gus nuopelnus Britų Impe
rijai.

Ltn. Algis Dičiūnas yra 
gimęs 1941 metais Kaune. 
Po karo tėvai atsikėlė į 
Australiją ir apsigyveno 
Adelaidėje, kur Algis, bai
gęs katalikų kolegiją, kartu 
su savo dvynuku broliu, pa
sirinko jūrininkų profesijas 
ir abu Įstojo Į Australijos 
karo laivyną ir čia, studi
juodami penkerius metus, 
baigė jūrų laivyno aukštąją 
kolegiją, ir gavo inžinie
riaus laipsnius. Vėliau, tar
naujant laivyne, vadovybė 
pastebėjo Algio ypatingus 
gabumus ir jį pasiuntė to
bulintis į pagarsėjusias pa
saulines mokyklas, kaip Ka
ro Mokykla San Francisco, 
Navai Training School New 
York, Royal Navai College 
Manadon ir kt. šias mokyk
las jis baigė su aukščiau
siais pažymėjimais.

Australijos karo laivynas 
prieš kurį laiką sumanė pa
statyti savo karo laivyno 
didesni, galingesni motorą 
ir šį darbą atlikti pavedė 
Algiui. Jis per keletą metų 
labai Įtempto darbo atliko 
šį sudėtingą uždavinį ir jo 
darbas nustebino net ge
riausius laivyno specialis
tus, nes jis buvo daug ge
resnis už kitus geriausius 
pasaulio naikintojų moto
rus. šis jo darbas jam ir 
pelnė šį ordeną. Leitenantas 
Algis yra vedęs lietuvaitę 
Kristiną Marganavičiūtę, 
kiek laiko turi bendrauja su 
lietuviais, yra aktyvus Mel-

nierių parengimu.

PLEČIAMAS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Svdnėjaus Lietuvių Klu
be Įvyko organizacijų su 
klubo valdyba pasitarimas, 
kur buvo aptarta naujos di
delės salės statymas, ši sa
lė būtų sujungta su dabar
tiniu klubu, tačiau ji būtų 
nelicenzijuota ir ja pilnai 
galėtų naudotis visas jauni
mas, ko dabar jie padaryti 
negali, nes tą draudžia al
koholinių gėrimų ir poke
rio mašinų klubiniai Įstaty
mai.

Salė projektuojama sta
tyti dviejų aukštų. Pirma
sis būtų nedidelis, neuž- 
imant automobiliams pasta
tymui vietos ir jame tilptų 
tik vestibiulis, raštinė ir bi
lijardo kambarys. Antrasis 
aukštas turėtų pilno dydžio 
krepšinio salę, kuri būtų 
pritaikinta ir dideliems su
sirinkimams, baliams ir te
atrui, kai taip pat būtų pa
statyta kambariai lituanis-- 
tiniams kursams, posė
džiams, bibliotekai ir net 
gal muziejui. Projektas di
delis, tačiau labai svarbus 
mūsų Sydnėjaus ateities 
lietuviškam gyvenimui.

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDAS 

šis fondas buvo Įsteigtas 
p a s k atinimui Australijos 
lietuvių kultūrinių apreiškų 
didesniam išsiplėtojimui, 
jas finansiniai remiant. Tuo 
pačiu skiriant didelę reikš
mę visiems lietuviškiems 
reikalams, moksli n i a m s 
darbams, savaitgalio mo
kykloms ir kt. Lietuviu 
Fondas Australijoje yra po
puliarus ir žmonės ji remia. 
Ir jeigu Lietuvių Fondas 
Amerikoje turi savo tūks
tantininkus aukotojus, tai 
mes čia viską darome ma
žesniu formatu ir turime 
savuosius šimtininkus. Iki 
šiol fondas yra parėmęs 
Melbourno ir Adelaidės li
tuanistinius kursus, skirda
mas jiems premijas, mūsų 
abiejų laikraščių jaunuo
sius korespondentus apdo
vanodamas, skirdamas me
nininkams premijas, akade
minių darbų laimėtojams ir 
paskirdamas specialią auką 
išleidimui prof. J. Marvan 
knygos "Modern Lithua
nian Declension”. Iš pasku
tiniųjų aukų fondas apmo
kėjo 760 dol. už buvusios 
Tautinės Skautų Stovyklos 
dainorėlio išleidimą ir jau 
šiais metais paaukojo 300 
dol. Australijos lietuviams 
sportininkams jų kelionės Į 
Toronto Lietuvių Dienas 
parėmimą. Lietuvių Fondo 
iki šiol padaryti darbai yra 
tikrai labai gražūs ir dideli, 
už ką jam ir jo vadovams 
priklauso didelė pagarba ir 
padėka. Jie ir ateityje yra 

numatę atlikti daug didelių 
darbų, todėl ir kiekvieno iš 
mūsų yra pareiga bent šio
kia ar kitokia auka jam pa
dėti ir pasidaryti jo akty
viuoju nariu.

NUOTRUPOS Iš 
TAUTINĖS STOVYKLOS

Dar ir šiandien Australi
jos lietuviai skautai gyve
na gražiaisiais buvusios 
Tautinės Stovyklos prisimi
nimais. Stovykloje pati po
puliariausia vieta buvo paš
tas ir krautuvė. T’ur tris 
dienas čia buvo išpirkti visi 
2500 suvenyriniai vokai, 
kuriuos pagamino vietos 
paštas su savo specialiu 
stovykliniu antspaudu. Vi
si 600 metalinių stovyklos 
ženklų ir visi miestelio paš
te esantieji pašto ženklai. 
Laiškų siuntimo rekordą 
pastatė "Dirvos” bendra
darbis fotografas Vladas 
Bacevičius, pirmą stovyk
lavimo dieną išsiųsdamas 
400 atvirukų. Be šių Įstai
gų, labai svarbi buvo ir ra
dijo stotis ”6TS”, kuriai va
dovavo Ginta Viliūnaitė, ra
dijo siųstuvą parūpinant 
inž. Vivai Aleknai. Trans
liacijos buvo duodamos tris 
kartus per dieną. Programų 
vedėjais buvo Vida Viliū
naitė, Daiva Rugieniūtė,

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 3A % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6«/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

galu t
A\rittiony 
gavlngs

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CloMd We£.

Juokas G riba u s kas, vedėjas

Algis Karazija ir Viva 
Alekna.

MANTENANCE 
MECHANIC

EXPER1E.NCED MA1NTENANCE MI. 
CHANIC FOR AUTOMATED EQUIP 
MENT. MUŠT HAVE EXPERIENC* 

INCLUDE ELECTRICAL AND 
TROUBLE SHOOT1NG

Complete Broad Fringe Benefits. 
CALL MR. FREUE 

313-925-9070
EVER FRESH JUICE CO. 

6431 E Palmer St. 
Detroit, Mich. 48211

(9-1 P

WANTED JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

OD & ID GRINDER 
LATHE HAND

FIXTURE & GAGE BU1LDER
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Health 
insurance, all fringe benefits, pro! it 
sharing, overtime, flavs. Apply at 

ROYAL DESIGN AND 
MANUFACTURING 

3 2 401 Stephenson Highv.’av 
Madison Hefghts. Mich. 48071

(8-lot

OWNER/OPERATORS
Casket Distributors needs a fevv good 
owner/operators with late inodel 
single axle tractors to pull our tr.it- 
lers from York Hoover Corp.. York. 
Pa. Will operate in all statės east of 
Mississippi River. \Vill gros $50,000 
annually. Concact:

J. D. CAMBELL 
812-637-3244

(8-141

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have job shop ejcperience. 
DAY AND N1GHT SHIFT

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER

(1 bloclc E. of Vau Dyke off 8 Mile) 
DETROIT. MICH. 48234 

313-893-7470
.3-121

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
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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LIETUVIŲ PARAPIJŲ IR MISIJŲ AUKOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINEI ŠALPAI

nuo 1977 m. vasario 1 d. iki 1978 m. sausio 31 d.

SKLANDYTOJO A. GYSO ATSIMINIMAI (3]

Steigiame sklandymo mokyklų
Šv. Jurgio, Albany, N. Y..............................................................$1,720.00
Šv. Kazimiero. Amsterdam, N. Y............................................ 333.00
Šv. Antano, Ansonia, Conn......................................................   300.00
Šv. Pranciškaus, Athol, Mass..................................................... 235.00
Šv. Alfonso. Baltimore, Md......................................................... 1.125.00
Šv. Izidoriaus. Braddock. Pa................................................... 41.00
Šv. Jurgio. Brooklyn. N. Y......................................................... 100:00
Karalienės Angelų, Brooklyn. N. Y; .................................... 50.00
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos.

Cambridgc. Mass..................................................................... 125.00
Šv. Mykolo. Chester, Pa.............................................................. 141.00
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos,

Chicago. III. ........................................................................... 1,045.00
Šv. Antano, Cicero, III.................................................................. 250.00
Nesiliaujančios Pagalbos Švč. Mergelės Marijos, /

Cleveland. Ohio...................................................................... 2,073.11
Šv. Jurgio, Cleveland. Ohio ..................................................... 1.183.87-
Šv. Jono. Coaldale. Pa.................................................................. 100.00
Šv. Kryžiaus. Dayton, Ohio ..................................................... 452.69
Šv. Kazimiero. Delhi. Ont., Kanada .................................... 177.79
Šv. Antano. Detroit, Mich.......................................................... 470.00
Šv. Juozapo. Duryea. Pa............................................................. 120.05
Šv. Mykolo, Easton, Pa................................................................. 139.50
Šv. Petro ir Povilo, Elizabeth, N. J........................................ 460.00
Švč. Mergelės Marijos. Eynon, Pa......................................... 77.00
Šv. Antano. Forest City, Pa......................................................... 191.00
Apreiškimo. Frackville, Pa...........................................   74.10
Šv. Vincento. Girardvillc. Pa...................... .................. ..... 75.00
Šv. Petro ir Povilo, Grand Rapids......................................... 500.00
Aušros Vartų. Hamilton, Ont., Kanada................................ 1.200.00
Šv. Juozapo. Hanover, Pa............................................................. 138.00
Švč. Trejybės, Hartford, Conn.................................................... 489.00
Šv. Petro ir Povilo, Hazleton, Pa............................................ 249.00
Sopulingosios Dievo Motinos, Kearney, N. J....................... 40.00
Švč. Mergelės Marijos, Kingston. Pa....................................... 375.00
Šv. Pranciškaus Asyžiečio. Lawrence. MMass................... 186.43
Šiluvos Švč. Mergalės Marijos, London. Kanada ........... 261.85
Šv. Kazimiero. Los Angeles. Calif............................................ 6,015.00
Šv. Juozapo. Lowell. Mass......................................................... 250.00
Šv. Onos, Luzerne. Pa........................................................................... 303.81
Šv. Juozapo, Mahancy City, Pa................................................ 200.00
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos. Maizeville, Pa............... 105.95
V. J. Atsimainymo, Maspeth. N. Y............................................ 35.00
Šv. Pranciškaus. Miners Mills, Pa. ...............................   215.00
Šv. Pranciškaus. Minersville. Pa.............................................. 250.00
Lietuvių Kankinių, Mississauga, Kanada ............................ 60.00
Aušros Vartų, Montreal. Kanada ......................................... 50.00
Šv. Kazimiero, Montreal. Kanada ......................................... 135.45
Šv. Kryžiaus. Mt. Carinei, Pa..................................................... 327.75
Šv. Andriejaus, New Britain, Conn. ..................................... 325.00
Šv. Kazimiero, New Haven, Conn............................................ 100.00
Švč. Trejybės, Newark, N. J..................................................... 25.00
Šv. Jėzaus Širdies, New Philadelphia, Pa........................... 60.00
Aušros Vartų, New York. N. Y................................................ 8.00
Šv. Jurgio. Norwood. Mass......................................................... 165.00
Šv. Antano, Omaha. Nebr..................... ,,................................ 226.25
Šv. Kazimiero, Peterson. N. J.................................................... 295.00
Šv. Andriejaus, Philadelphia, Pa............................................ 225.00
Šv. Kazimiero. Philadelphia. Pa................................................ 149.13
Šv. Jurgio, Philadelphia, Pa......................................................... 280.39
Šv. Kazimiero. Pittston, Pa......................................................... 316.00
Šv. Kazimiero. Plymouth-Lyndwood, Pa............................ 618.00
Šv. Kazimiero, Providence, R. 1................................................ 470.00
Šv. Antano, Reading. Pa............................................................. 49.06
Šv. Mykolo Archangelo, Shamokin. Pa.................................. 327.75
Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa......................................................... 464.00
Šv. Mykolo Archangelo, Shamokin, Pa.................................. 327.75
Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa..................................................... 464.00
Šv. Kryžiaus. Schenectady, N. Y............................. _............. 25.00
Šv. Juozapo, Scarnton, Pa............................................................. 618.00
Šv. Mykolo, Scranton, Pa............................................................. 161.00
Šv. Kazimiero. Sioux City, Iowa............................................. 1,220.00
Dievo Apvaiz los. Southfield, Mich............................................ 567.30
Šv. Onos, Spring Valley, III......................................................... 115.00
Šv. Petro ir Povilo. Sugar Notch, Pa......................   119.25
Karalienės Angelų, St. Catharines, Kanada........................ 1,090.00
Šv. Kazimiero. St. Clair, Pa......................................................... 100.00
Šv. Petro ir Povilo. Tamaąua, Pa............................................ 150.00
Prisikėlimo, Toronto, Kanada ............................................. 3,418.25
Švč. Mergelės Marijos, Wanamie, Pa...............................  134.00
Šv. Juozapo. Waterbury, Conn................................................. 25.00
Švč. Trejybės, Wilkes-Barre. Pa................................................ • 625.00
Šv. Kazimiero, Windsor, Kanada ......................................... 50.00
Šv. Kazimiero, Winnipeg, Kanada ......................................... 97.00
Aušros Vartų, Worcester, Mass................................................ 626.00
Šv. Kazimiero, Worcester, Mass................................................ 752.50
Brisbane Lietuvių parapija, Australija................................ 220.20
Lietuvių Misija. Hot Springs, Ark............................................ 447.00
Ottawos Lietuvių Kapelinija, Kanada ................................ 139.00
Lietuvių Misija, Sudbury, Kanada......................................... 501.00
Šv. Kazimiero Lietuvių Misija, St. Petersburg, Fla..........  15.00

Atplaukę Nidos uostan ir 
iškrovę visas medžiagas ir 
s k 1 a n d ytuvus, pradėjom 
"katorginį” darbą. Pamatus 
angarui statėme labai pri
mityviomis p r i emonėmis. 
Cemento maišymo mašinos 
neturėjom, tad maišėme 
rankiniu būdu: du vyrukai 
dirbo su kastuvais, o tre
čiasis su kibiru pylė vande
nį. Dar kiti du iš marių 
nešdavo gėlą vandeni. Pasi- 
keisdavome, kad visi vieno
dai nuvargtume. Tokie jau
ni mes tada buvom, turėjom
daug energijos. Tais laikais 
ir simuliantų nebūdavo, vi
si stengėmės, kad tik grei
čiau būtų atliktas darbas.

Statant angara. kurią 
dieną geresniam vėjui pasi
taikius, darbą nešdavome ir 
tempdavome sklandytuvą į 
kopas. Baigiantis vasarai, 
užbaigėme ir angaro staty
bą. Rugsėjo 3 d. Nidos 
sklandymo mokykla buvo 
oficialiai ir su iškilmėmis 
atidaryta?

Pati pirmoji sklandytojų 
grupė susidėjo iš 12 žmo
nių: M. Aronzonas, V. Aš
menskas, V. Butkevičius, K. 
Denisenka, J. Dovydaitis, 
V. Čypas, A. Gysas, L. Ki

”Su didžia meile ir nuoširdumu dėkojame Jums už suteiktą 
mums ... dovaną ... Kaip miela, kaip gera priklausyti tokiai 
šeimai, kuri pasiskleidusi po visą pasaulį gelbsti savo sesę ir

Iškeliame tradicinį vainiką. Iš k. į d.: K. Denisenka, M. 
Aronzonas, J. Dovydaitis, V. Ašmenskas, B. Oškinis, A. Paknys. 
A. Gysas, L. Kinaitis. G. Miliūnas, V. Čypas. Apačioje stovi ltn. 
G. Heidrikis.

naitis, G. Miliūnas, B. Oš
kinis, A. Paknys ir I. Stei- 
kūnas. Instruktorium buvo 
G. Heidrikis. Dauguma iš 
mūsų sklandytojo piloto A 
ir B laipsnius, g B. Oškiniui 
ir L. Kinaičiui pasisekė 
gauti C. (Vienu iš pirmųjų 
sklandytojų Nidoje buvo ir 
dabartinis "Dirvos” redak
torius Vytautas Gedgau
das. E. J.).

Pats Heidrikis rugpiūčio 
30 d. su "Sakalu” ore išbu
vo net 3 vai. ir 10 min. Kitų

9

Formuojami pamatai angarui. Nuotraukoje atpažinti: V. 
Čypas, B. Oškinis, K. Denisenka ir G. Miliūnas.

brolį, kurio nors nepažįsta, nematė, bet Įstabia meile myli, už
jaučia ir dar dovanas pasiunčia ...”

— Laiškas iš Lietuvos

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠALPOS VALDYBA

mūsų tikslas buvo antvėjy- 
je išsilaikyti bent 5 minu
tes C laipsniui gauti. Bet 
tokiam skriejimui jau rei
kėjo ir rytinės kopos.

Iš statybinės medžiagos 
lentų buvome pasidarę sta
lą ir suolus. Vakare, po sun
kių dienos darbų, susėsda- 
vome vakarienei. O valgy
davome nemažai ... Dieną 
sunkiai padirbęs jautiesi al
kanas. Bronius Oškinis iš
gerdavo net iki 14-16 puo
dukų arbatos.

Taip susėdę prie vakarie
nės stalo, vieną vakarą iš
kilmingai p a s i ž adėjome, 
kad lygiai 10 metų čia Ni
doje vėl visi susitiksime, ir 
prie tokio stalo susėsime. 
Bet 1943 metais Europoje 
vyko karas . . . Praėjo dar 
10 metų — blogi laikai: vi
si išsibarstę po platų pa
saulį, išblaškyti. Dabar nuo 
to laiko praėjo jau 44 me
tai. Nors iš tų senųjų dran
gų čia nei vieno nėra, bet 
nors simboliniai galime pa
sakyti, kad tų laikų pasiža
dėjimas susitikti, šiandien 
čia ir įvyksta. O tie, kurie 
tada ten Nidoje buvo — jų 
šiandien nepasieksi. Dauge
lis iš jų yra jau mirę, tarp 
jų ir Jonas Pyragius, mano 
geriausias draugas. Nors 
Pyragius ir buvo mano 
"konkurentas” sklandymo 
srityje, bet mudu su juo 
labai draugavome. Ir dau
gelis kitų jau yra atsiskyrę 
iš gyvųjų tarpo. Pasiūly
čiau minutei atstoti ir susi
kaupimu pagerbti šių miru
sių draugų atmintį... Dė
kui.

Bet gyvenimas eina to
liau. Džiugu girdėti, kad 
vistik sklandymas mūsų pa
vergtoje tėvynėje nemirė. 
Ką mes pradėjome, mūsų 
darbo sėklos išdygo ir au
ga. Mes pasenome, bet jau
nieji vyrukai dirba toliau 
ir, kaip iš visokių žinelių 
sužinom, dirba neblogai: 
kiek sąlygos leidžia, kons
truoja sklandytuvus, daly
vauja varžybose ir t.t.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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■ laiškai Dirvai
DĖL V. BRAŽĖNO IR 

BR. RAILOS POLEMIKOS
Per tris šių metų Dirvos 

numerius Bronys Raila savo 
straipsniuose "Nustebimo 
jau beveik neužtektų ...” 
polemizavo su Vilium Bra
žėnu, atsakydamas į pasta
rojo straipsni: "Apie rezo
liucijas, kultūrą ir stebuk
lus VLIKo seime" ("Dirva" 
Nr. 2).

Mūsų iškilųjį žurnalistą- 
rašvtoją Br. Railą mėgstu 
dėl jo miklios plunksnos, 
lengvo kalbos stiliaus ir 
vaizdingo minčių dėstymo 
būdo. Tačiau, paskaičius jo 
aukščiau minimus straips
nius, ne tik aš, net ir mano 
kaimynai bostoniškiai jau
čiamės apvilti ir nepritaria
me kai kuriems jo išvedžio
jimams.

1. Nuo kada mes, paga
liau, pradėjome tuos, kurie 
dar uoliai ir su pasišventi
mu darbuojasi lietuviškų 
reikalų labui amerikiečių 
tarpe, vadinti: "atplaišo
mis", "diletantais”, "idio
tais", "donkichotiniais fra- 
ziologais" ir pan. ? Tai iš
marginta straipsnių eilutės. 
Panašų leksikoną prieš mus 
vartoja sovietinės Lietuvos 
spauda ir mes nesistebime. 
Bet... čia Bronys Raila ! 
Prieš brolį lietuvį, kovojan
tį dėl savo tėvynės laisvės! 
O, ne! Quo vadis, domi
ne?.. Kur lietuviškos žur
nalistikos etika?

2. Toliau Br. Raila rašo:
”. ./žmonėm, kurie draugo 
su Leninu liberalinė plat
forma . ..” Koks sustaty
mas! Ką, pagaliau, turi pa
našumo V. Bražėno, kaip 
politinio tremtinio ir lietu
vio patrioto veikla su mark
sizmo utopijos kūrėju — 
Leninu ir liberaliniu estab- 
lišmentu? Juk šiandien jau 
dauguma, blaiviai galvojan
čių supranta ir net disku
tuoja televizijos forume, 
kad liberalizmo kelias į ko- 

' munizmą Amerikos užsienio 
politikoje yra atnešęs vals
tybei skaudžių ir nepataiso
mų padarinių. Pradedant 
prezidentu Rooseveltu ir 
baigiant Carteriu, nesigili
nant į kitas problemas, at
sisakyta Rytų Europos. Ku
bos, Panamos kanalo. Ir ne
nustebsime, jei ateinantis 

d e m o kratinis prezidentas 
pakvies į Washingtoną 
Brežnevą pasirašyti Alias
kos atidavimo sutartį. O 
kur Amerikos prestižas, Af
rika? ..

Ar gi mes ir mus repre
zentuoją žmonės, seimas ne
gali šiuo klausimu prabilti, 
kad ir rezoliucijoje? Kodėl 
žurnalistui Br. Railai tas 
atrodo tik nenaudingas 
"Įtaigojimas”? Juk Ameri
kos gyventojų mažumos, 
žydų, ir kapitalas neturėtų 
tokios didžiulės įtakos į 
krašto užsienio politiką, jei
gu jie nenaudotų vieningo 
nuolatinio ir veržlaus įtai
goj i mo.

3. Jeigu V. Bražėnas pa
sinaudoja "birčininkų” or
ganizacijos parama garsinti 
Lietuvos vardą amerikiečių 
spaudoje ir visuomenėje, 
tai jis nėra nei "donkicho
tiškas”, nei nudažytas "bir
čininkų fraziologija”, kaip 
tvirtina Raila, man rodos, 
jis turi savo nuomonę ir lie
tuvišką kelią. Pagaliau bir
čininkų organizacijos na
riai, manau, geriausiai su
pranta komunizmo kėslus 
Amerikoje ... Jeigu mūsų 
garbingas prelatas a. a. My
kolas Krupavičius, kaip jis 
sakydavo — susidėtų ir su 
pačiu velniu, jei tas padėtų 
Lietuvai, tai Bražėno susi
dėjimas su birčininkais tik
rai neturėtu gąsdinti Br.' 
Raila. Pagaliau už Bražėno 
veiklą jam ir mūsų veiksnių 
paskyrė premiją, tai kur jo 
"nerimtumas ir donkicho
tiškumas" ?

4. Toliau Br. Raila rašo, 
kad jis su dr. J. Vėbra ir 
St. Lūšiu derinimo, ir išly
ginimo pakomisijoje sulai
kęs Bražėno rezoliuciją, ka
dangi jų nuomone rezoliu
cija "nebuvusi atremta į 
pranešimų ir ryškesnių dis
kusijų duomenis"! Nors, 
kaip toliau autorius rašo: 
”... Savotiškai įdomu, kad 
seimo narių tarpe atsirado 
nemažai norinčių patiektą 
rezoliuciją svarstyti... (o 
gal ir priimti?). Paruoštas 
rezoliucijas paprastai svar
sto, sprendžia, priima ar at
meta seimo plenumas ir 
ir VLIKas tam suvažiavi
mus ir šaukia, kad galėtų 
patirti daugumos nuomo

nę." Tai kodėl Br. Railai ir 
pagelbininkams Bražėno re
zoliucija atrodė pavojinga? 
Nesiskaitant su dauguma...

Užbaigiant norėtųsi pa
stebėti, kad, atrodo, visas 
V. Bražėno ir Br. Railos su
sikirtimas spaudoje kilo 
daugiau iš skirtingo mūsų 
kultūrinių - intelektualinių 
jėgų bendradarbiavimo ir 
jų įnašo mūsų laisvės kovai. 
Mano supratimu V. Bražė
nas bevelytų pasilikti kad 
ir primestu "diletantu", bet 
patriotiniai susipratusiu ko
vojančiu lietuviu, negu 
vaizduoti aukštos erudicijos 
intedektualą - rašytoją, su 
"Skatikų Sauja" ieškantį 
Lietuvos priešo palankumo!

J. V. Sūduvas,
Boston, Mass.

MINĖJOM BRANGIĄ 
SUKAKTĮ...

Brangios sukakties nebe- 
įstengėm plačiau paminėti 
kai prieglaudoje belikome 5 
nukaršę seneliai. Teko pa
sitenkinti vokiečių "01- 
denburgische Volkzeitųng” 
dienraščio redakt o r i a u s 
prielankumu. Pagal mano 
patiektą medžiagą atspaus
dino ilgoką straipsnį ir įdė
jo istorinę nuotrauką.

Pridedamoje nuotrauko
je matomi "teatro artistai" 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėję prie Lietuvos val-

S. Motuzo suruoštos parodėlės ekspona^al

;ęuch in Vechta eTinnert man sidt zum 16. Februar 1978 daran.

Republik Litauen wur de vor i 
Į 60 Jateen wiedererrichtet 
k St.-Hedvrtg-Stift balt Stasys Motuzas įie Erinnerung wach
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stybės atstatymo. Paaiš
kinu: Centre aišku be pa
aiškinimo. Dešinėje dr. J 
Basanavičius skaito aktą, 
testas išpiaustytas sutrum -
pintas, "Lietuvos Taryba 
1ĮD.8 m. vasario l(j d. susi
rinkusi Vilniuje skelbia at
statoma nepriklausoma Lie
tuvos valstybę su sostinė 
Vilniuje". Toliau, ūkininkas 
iš sėtuvės beria grūdus. Pa
gerbiant ūkininką tenka pa
sakyti, dėka iš kaimo kilu
sios intelegentijos ir sava
noriams, taip pat kilusiems 
iš kaimo, buvo iškovota 
Lietuvai nepriklausomybė. 
Toliau lietuvaitė, atstovė 
kaimo motinėlių, kurios gy
vu žodžiu ir iš lietuviškų 
maldaknygių vaikams per
teikė gimtosios kalbos mei
lę. Kairėje knygnešys di
džiai nusipelnęs tautai. 

Knj ga Chrįstus stirbt in 
Litauen" pasako apie Lie
tuvoje siaučiantį terorą ir 
bažnyčios perse kiojimą. 

jaugiantis legendai* i n i s 
vilkas pranašauja, kad Ge
dimino pilies bokšte vėl su
plevėsuos Lietuvos trispal
vė vėliava.

Nors mus visus griaužia 
liūdesys dėl okupacijos mū
sų brangios tėvynės, bet 
šios sukakties proga svei
kinu p. Redaktorių, bendra
darbius ir linkiu Lietuvos 
laisvei dirbant nepalužus 
sulaukti jos prisikėlimo ne
priklausomam gyvenimui.

Stasys Motuzas
Vechta, V. Vokietija

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

TO WORK AND LJVE IN SUNNY 
FLORIDA

lf the weather isn t to jour liking . - . 
don t wait for it to change . . . MOVĖ 
TO PORT CHARLOTTE. FLORIDA. . .

RN’S AND LPN'S
We have immediate needs for RN'., 
LPN’s, supervisdry and staff posi
tions. available on all three shifts, 
Good starting salary. Pins shift dif
ferential. Other medical opportunitv-s 

are also available for

REGISTERED MEDICAL 
LABORATORY

TECHNOLOG1ST ASCP
REGISTERED X-RAY 

TECHNOLOGIST
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Salary commcnsurate with experience 
& ability. Liberal Personnel Policies 

and fringe benefits.

So . . . lf you’re looking lor opportu
nity, challenge and warm weather . . . 
we‘ve got the answer! For immediate 
attention, please send your resume 
or call JO ANN I.ONG. Personnel 

Director.

FAWCETT MEMORIAL 
HOSPITAL 

101 N. W. Olean Blvd.
Port Charlotte, Fla. 33952

(813) 629-1181

An Equal Opportunity Employer M/F

Viešėdami Chicagoje aplankykite n IĮ 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —• > **

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

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

K a i n o s žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ACCTS PAYABLE
Medium sized company in the bever- 
age industry has an opening in its 
corporate accounting dept. for an 
accounts payable derk. 1-2 years 
experience of accounts payable and 
accounts reconciliation cxperience re- 
quired. Exce11ent starting salary and 
benefit program. lf interested please 
send your resume and salary require- 
ments in confidence to or apply in 
persons. Tues. & Tnurs. or send 
resume:

detroit coca cola 
BOTTLING CO. 
5981 W. Warren 

Detroit, Mich. 48210

toolmaker
CAPABLE OF MAK1NG REPLACE- 
MFNT PARTS AND TOOL1NG FOH KuTOMAT?c", EOUĮPMENT. ist 
CLASS ONLY f CALL

AMCOM, INC.
215*593*6905

(10-12)
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VASARIO 16 MRMĖJIMAS
NEW YORKE

Lietuvos nepriklausomy
bės 60 m. atstatymo sukak-
tį New Yorko lietuviai, kaip 
ir kasmet paminėjo keliais 
atvejais. Lietuvos generali
nis konsulas ir VLIKas su
rengė Įspūdingą priėmimą, 
kuri net filmavo TV. nes 
dalyvavo ir Simas Kudirka,- 
svetimų valstybių atsto
vam ir lietuvių organizaci
jų bei spaudos atstovams. 
Priėmimas vyko Carnegie 
Endowment salėje. New 
Yorko mieste, vasario 17 d., 
penktadienį.

Lietuvos Atsiminimų ra
dijo valanda, vadovaujama 
dr. Jokūbo Stuko, minėji
mą pradėjo vasario 11 d. 
paskiriant visą pusvalandį, 
kuriame perdavė Lietuvos 
prezidento A. Smetonos kal
bą, pasakytą Amerikos lie
tuviams 1941 m. Chicagoje. 
Jis kalbėjo apie vienybės 
reikalingumą, kuri taip 
nuoširdžiu ir jautriu bend
radarbiavimu JAV lietu
viuose pasireiškė 1918 m. 
Lietuvą atstatant, taip ir 
dabar mes turime kartu 
bendradarbiauti, kurti vie
šąją opiniją spaudoje ir vi
sur daryti, kas mūsų tė
vynei naudinga ir reikalin
ga. Jo kalbą lydėjo JAV ir 
Lietuvos himnai.

Po to buvo perduota ALT 
pirm. dr. K. Bobelio ir Emi
lijos čekienės kalbos Vasa
rio 16-tos dienos temomis. 
Kitą šeštadienį, vasario 18 
d. minėjimo programa bu
vo papildyta paties dr. J. 
Stuko žodžiu, Irenos Veblai- 
tienės deklamavimu tai pro
gai pritaikytų eilėraščių ir 
muzika.

Pagrindinis minėjimas 
įvyko vasario 19 d., Kultū
ros židiny, kurį pradėjo 
ALTos skyriaus pirm. dail. 
Juozas Bagdonas žodžiu:

Eglė Žilionytė gražiai praves 
dusi minėjimo programą.

L. Tamošaičio nuotr.

EMILIJA ČEKIENĖ

”Kai žvelgiame į mūsų tau
tos ir valstybės istoriją, 
matome, kokia ji sena ir 
garbinga, kokie mes. kaip 
lietuviai, kaip tauta atkak
lūs, ištvermingi ir nepalau
žiami tikėjime į šviesesnę 
mūsų tautos ir valstybės 
ateitį.

Per 725 metus mūsų tau
ta išgyveno daug laimingų 
1 a i k otarpių. Džiaugėmės, 
kai buvome laisvi, kentėjo
me, kai buvome pavergti. 
Bet niekuomet nenustojome 
tikėti, kad ateitis bus švie
sesnė. šimtmečiai mus su
formavo nuolatinėje kovoje 
už tautos išlikimą ir valsty
bės išlaikymą. Nemanau, 
kad kas nors turėtų ar galė
tų mokyti mus patriotizmo. 
Nemanau, kad ir šiame sun
kiame laikotarpyje, kokie 
nors prašomi ar neprašomi 
patarėjai galėtų mums nu
rodyti. kokiais kebais eiti ir 
kokias priemones naudoti 
tautos išlikimo ir laisvos 
suvereninės valstybės at
statymo siekiant. Mes pa
tys toje srityje turime di
delę ir išbandytą patirtį.

Inž. Pijus J. Nasvytis, pasa
kęs pagrindinę minėjime kal
bą. L. Tamošaičio nuotr.

Šiandien iš to minėjimo iš
eikime su tvirtu tikėjimu į 
šviesią mūsų tautos ateitį, 
į Lietuvos valstybės atsta
tymą ir su vieningo darbo 
nuotaika tiems tikslams 
siekti.”

Kun. A. Račkauskas pa
skaitė invokaciją.

Programai vadovauti pa
kvietė Eglę žilionytę, kuri 
paskaičiusi New Yorko 
miesto burmistro Ė. Koch 
proklamaciją, pristačiusi 
garbės svečius žodį tarti pa
kvietė Lietuvos generalinį 
konsulą A. Simutį.

Jis priminė, ”kad šią Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktį minime 
liūdesio ženkle, šiuo metu 
tauta kenčia okupacijos

Iš kairės: J. Simutienė , Lietuvos gen. konsulas New Yorke A. Simutis, Simas Kudir
ka. VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, senatorius M. Knorr, penkto kanalo televizijos politinis ko
mentatorius pasakęs kalbą dr. Martin Abend. L. Tamošaičio nuotr.

priespaudą. Kad taip yra. 
parodė laisvam pasauliui 
praeitų metų spalio 10 d. 
įvykusios Lietuvos jaunimo 
riaušės Vilniuje po futbolo 
rungtynių, kur buvo šau
kiama : ”šalin okupantų 
konstitucija, šalin okupan
tai iš Lietuvos” ir t. p. Tai 
buvo priežastis naujosios 
sovietų konstitucijos pri
ėmimas. Senoji buvo priim
ta dar prieš Lietuvą oku
puojant, o mūsų broliai tė
vynėje įžiūrėjo, kad pri
imant naują bandoma Lie
tuvą surišti su Sovietų Ru
sija ir legaliais ryšiais.

Okupuotoje Lietuvoje le
galiam nepriklausomv b ė s 
pagrindui priduodama dide
lė reikšmė. Tad nieko stebė
tina, kad ten ypatingai di
delis dėmesys kreipiamas į 
dar tebeveikiančią Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą, į ku
rią žiūrima kaip į gyvą dar 
Lietuvos suverenumo legalų 
pagrindą”, — baigė žodį A. 
Simutis.

Senatorius M. Knorr per
skaitė New Yorko valsty
bės gubernatoriau Carev 
proklamaciją ir valstybės 
senato bei atstovų rūmų re
zoliuciją.

Inž. Pijus Jaunutis Nas
vytis iš Clevelando buvo pa
grindiniu kalbėtoju, kurio 
paskaitos išvadų mintys 
buvo paskelbtos Dirvoje va
sario 23 d. nr-y vedamaja
me. Jis labai kruopščiai pa
ruoštoj paskaitoj išsamiai 
nušvietė lietuvių išeivijos 
gyvenimo ir siekimų proble
mas, susiorganizavimą, jo 
gerąsias puses ir negailėjo 
kritiško žodžio vispusiškos 
dabartinės veiklos trūku
mams, savo nuomonę daž
nai paremdamas ir iškiliųjų 
amerikiečių pasisakymais. 
Publika ne kartą jam pri
tarė plojimais.

Iš amerikiečių kalbėjo dr. 
Martin Abend, TV politinis 
komentatoirus, kuriam pub
lika taip pat pritarė per
traukdama plojimais. Baig
damas jis pažymėjo, knd jo 
nuomone, nors lietuvių šia* 

me krašte yra mažuma, bet 
nereikia dėl to tylėti, rei
kia kalbėti į Amerikos val
džią, į žmones, reikia rašy
ti ir reikalauti, ne vien pra
šyti malonės dėl žmogaus 
teisių įgyvendinimo oku
puotoje Lietuvoje.

Meninėje dalyje pasirodė 
solistas Kazys Yakutis, 
pianistė Aldona Kepalaitė 
ir Jadvygos Matulaitienės 
vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis t Tryptinis, 
akordeonu pritariant Anta
nui Razgaičiui.

Sceną dekoravo dail. č. 
Janušas.

Po oficialiosios dalies dar 
ilgai publika dalinosi įspū
džiais, kurios buvo susirin
kę virš keturių šimtų.

DEVINTOJI DAILĖS 
PARODA NEW YORKE

LB New Yorko apygarda, 
vadovaujama A. Vakselio 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties minė
jimo proga tradicija įvedė 
kasmet rengti lietuvių dai
lės parodas parūpinant ir 
premijų, šiemet tokia paro
da įvyko vasario 25-26 die
nomis, Kultūros židinyje, 
kurią pradėdamas Apygar
dos pirm. A. Vakselis savo 
žodyje apgailestavo, kad 
anksčiau tose parodose da
lyvavusių eilės dailininkų 
kūrinių nematome, o kodėl 
į tą klausimą tik jie patys 
gali atsakyti. Jis pažymėjo, 
kad šioje parodoje taip pat 
dalyvauja ir devyni piešti 
mėginą vaikai, nes jie yra 
lygiateisiai LB nariai ir mes 
neskirstome bendruomeni- 
ninkų į senus ir jaunus. Pa
rodą atidaryti pakvietė Lie
tuvos generalinį konsulą A. 
Simutį. Jis kalbėjo:

”Sunku įsivaizduoti kitą 
tokį atvejį, kuris suburtų 
vienu metu ir po vienu sto
gu tokią įvairaus pažangu
mo asmenų grupę, kaip Va
sario 16-ji. Tuo, žinoma, 
nenoriu pasakyti, kad tie 
dailininkai, kurie šioj paro
doj nedalyvauja, yra indifi- 

rentiški Tautos šventei, bet 
tik noriu atkreipti dėmesį į 
tai, kad tie, kurių kūriniai 
šiandien išstatyti, savo da
lyvavimu nevengia lojalu
mą mūsų tautos idealams 
viešai pareikšti.

Man asmeniškai ši paro
da reikšminga ir tuo, kad 
joje prisimenamas ir mano 
kelių metų bendradarbis 
diplomatas a. a. A. Stanei- 
ka. Taip pat malonu matyti, 
kad šį kartą neužmiršta ir 
lietuviškoji tematika pra
dedant Vytauto Kašubos 
Lietuvos kunigaikščiais ir 
visa eile kitų.

Apie A. Staneiką plačiau 
kalbėjo P. Jurkus. Jo pa- 
liktą kūrybą globoja ir iš 
Philadelphijos į parodą at
gabeno F. Andriūnas taręs 
žodį LB Kultūros tarybos 
vardu.

Parodoje dalyvavo 28 au
toriai su 123 darbais. Iš jų 
šiemet išskirtinas įvykis 
buvo dail. Vytauto Kašubos 
penki Lietuvos kunigaikš
čių iškalto švino darbai: 
Mindaugas, Gediminas, Al
girdas, Kęstutis ir Vytau
tas, kurie, kaip didis lietu
vių tautos istorinis turtas 
liks iškabinti tame Kultū
ros židinyje.

Premijas gavo šie daili
ninkai: Elskus, Kašuba po 
300 dol., Dobužinskis 200 
dol., Mažeikaitė, Sakalaus
kas ir Jurkus po 100 dol. ir 
Č. Janušas gavo populiaru
mo premiją 100 dol. Atžy- 
mėjimųs už atskirus kūri
nius taip pat gavo dailinin
kai: R. Ingelevičienė, Z. 
Ūselis ir J. Šukys. Jury ko
misiją sudarė: č. Janušas, 
A. Merker-Vitkauskaitė, P. 
Vaškys LB apyg. pirm. A. 
Vakselis. Parodos rengimo 
komitetą sudarė A. Vakse
lis, J. Rūtenis, č. Janušas, 
P. Jurkus i rdr. J. Lenk- 
taitis. (k)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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PHOENIX
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS 
PHOENIXE

čia LB Phoenixo apylin
kės valdybos pastangomis 
miesto ir jo apylinkėse gy
veną lietuviai gražiai pa
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą vasario 
19 dieną ukrainiečiu name, 
Phoenixe.

Iš ryto buvo pamaldos 
Sacred Heart koplyčioje, 
kurias atlaikė kun. A. Va
li uška, pasakydamas trum
pą, bet patriotini ir turinin
gą pamokslą atitinkantį 
dienos minėjimo dvasiai..

Pamaldose dalyvavo ne- 
didutis būrelis lietuviškos 
visuomenės. Kartu su už
prašytu iš Los Angeles me
no ansambliu "Spindulys", 
kuris vėliau minėjimo aka
demijoje turėjo pademons
truoti tautinius šokius ir 
padainuoti gražių lietuviš
kų dainelių. Vietos lietuvių 
bažnytinis chorelis, vado
vaujamas J. Lalio, vargo- 
naujant viešniai iš Los An
geles O. Metrikienei, pagie
doję keletą giesmių. Pasiro
dė ir dvi solistės su savo 
Balsais, tai viešnia iš Los 
Angeles E. Vilimienė ir vie
tinė — A. Anča. Jų balsai 
skambėjo pasigėrėtinai. Pa
maldų baigmėje buvo su
giedotas mūsų tautos him
nas. Į

Tuoj po pamaldų skubėta 
į ukrainiečių namą.

LB Phoenixo apyl. valdy
bos pirm. V. Ruseckas tarė 
minėjimo atidaromąjį žodį. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Valiuška. Buvo pagerbti 
mūsų tautos veteranai, per
skaityta Arizonos valstijos 
gubernatoriaus proklamaci
ja. Minėjime dalyvavo ir ki
tų tautybių atstovai pasa
kydami gražų žodį su nuo
širdžiais linkėjimais mūsų 
tautos gražesniai ateičiai 
sulaukti.

Oficialioji minėjimo dalis 
buvo turtinga ir kalbėto
jais: D. Zakaras, dr. St. Va- 
nagūnas, Tuscono universi
teto kriminologijos profeso

Philadelphijoje, iškilmingas Vasario 16 minėjimas Įvyko Lietuvių Namuose. Svečias kal
bėtojas dr. Algirdas Budreckis, šalia istorinės įvykių apžvalgos, kalbėjo apie šio meto mūsų 
uždavinius naujoje Lietuvos laisvės kovoje. Renkamos aukos laisvinimo reikalams buvo skir
stomos pagal aukotojo valią. Minėjimą rengė LB Pietinės New Jersey ii’ Philadelphijos apylinkės. 
Nuotraukoje — organizacijų vėliavos. K. Cikoto nuotr.

rius ir Linas Kojelis, 
Princetono universiteto stu
dentas besiruošiąs diploma
tinei tarnybai. Pirmasis 
plačiai apžvelgė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpį ir visus kovos 
etapus iki jos netekimo me
to, gi antrasis — dr. Sta
sys Vanagūnas kalbėjo ang
liškai taip pat vykusiai api
būdindamas nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą, jos 
kultūrinius bei ekonominius 
laimėjimus ir dabartinius 
tautos vargus patirtus pik
to krašto okupanto prie
spaudoje. Jaunesnis kalbė
tojas Linas Kojelis supa
žindino minėjimo dalyvius 
ką jaunimas yra nuveikęs, 
šalia vyresniųjų, Lietuvos 
laisvinimo darbuose ir ką 
jie yra užplanavę, kad lie
tuvybės išlikimas svečioje 
šalyje būtų palaikomas ir 
branginamas. Lino Kojelio 
kalba daugeliui patiko.

Los Angeles ansamblio 
"Spindulys” d a i niįlinkai, 
vadovaujami O. Razutienės 
padainavo net 12 dainų su
pintų iš mūsų tautos liau
dies lengvų dainelių ir jau 
mūsų laikų kūrėjų bei kom
pozitorių taip širdžiai arti
momis melodijomis. Ir tau
tinių šokių skaičius buvo 
impozantiškas ir išradingas. 
Dėl scenos mažumo iš 18 
turėjusių pasirodyti šokių 
iškrito Malūno sukimas ir 
dar koks tai kitas šokis. Iš
pildomų šokių tempas ir 
grakštumas įvairavo. Jų ve
dėja D. Razutytė turi ne
mažą duomenų tautinių šo
kių meną žavingiau išpuo
selėti.

Baigiant, V. Ruseckas dė
kojo visiems reikšdamas pa
sitenkinimą renginiu ir sa
vo talkininkams už. įdėtą 
darbą, lygiai kaip ir pro- 

OPPORTUNITY TO WORK & LIVE 
IN SUNNY TUSCON 

AIRCRAFT ELECTRICIANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be experienced in heavy trans- 
port aircraft.

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(AI)
Top wages. Liberal benefits. Im- 
mediate employment. Apply call or 

write to:
HAMILTON AV1ATION

P. O. Box 11746 
Tuscon, Arizona 25734 
or call 602-294-3484 

Ašk for M r. Rose, Chief Inspector 
(10-19)

Bostono lietuvių organizacijų ir spaudos bendradarbiai Vasario 16 proga priėmime pas 
miesto merą K. White. Iš kairės: J. Vizbaras, Mass. seimelio atstovas R. Flynn. Keleivio red. 
J. Sonda ir J. Jašinskas. Anthcny Taro nuotr.

ALT Bostono skyriaus pirm. inž. D. Cibas kalbasi su Mass. 
seimelio atstovu Raymond Flynn Vasario 16 proga Bostono 
miesto rotušėje. A. Toro nuotr.

gramos vedėjai D. Motie
jūnienei, o taip pat pietus 
gaminusioms moterims ir 
jų padėjėjoms. Skirstantis 
sugiedotas tautos himnas.

Juozas Bubelis

FT. MYERS

VASARIO 16-TOJI
Lietuvos Nepriklausomy

bės 60 metų sukakties pro
ga vasario 12 d. į St. Myers 
miestą suvažiavo lietuviai 
ir svečiai, draugai ir bičiu
liai iš visų vakarų Floridos 
pakraščių apylinkių. Atvy
ko iš pietų, šiaurės, rytų ir 
vakarų. Atvyko ir lietuviai, 
kurie savo žiemos atosto
gas praleidžia saulėtoje, 
nors ir nešiltoje Floridoje. 
Į minėjimą taip pat atvyko 
latviai, estai, vokiečiai, len
kai, prancūzai ir vienas če
kas. Taigi, minėjimas buvo 
lyg Jungtinių Tautų posė
dis, kuris praėjo gražioje, 
šiltoje ir nuoširdžioje nuo
taikoje.

Lietuvos Laisvės Forumo 
pirmininkas V. Bražėnas, 
padėkodamas visiems atvy- 
kusiems, prašė visus atsi-

E. Bražėnienė skaito savo 
kalbą. L. Knopfmilerio nuotr. 

stojimu pagerbti J. A. Vals
tybės vėliavą, jos priesai
ką ir sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po to se
kė E. Bražėnienės žodis, ku
ris buvo skaitomas anglų 
kalba. Kalbos turinys pra
dėtas nuo Lietuvos Įsistei- 
gimo kaipo valstybės iki pa
skutinių dienų. E. Bražėnie
nė baigė savo kalbą šiais 

žodžiais — "Amerikos lie
tuviai prašo Ameriką likti 
stipria ir galinga. Ar tai 
yra per daug prašoma ? Kas 
jūs esate mes buvome, kas 
mes esame jūs galite būti.”

Po jos paskaitos dar kar
tą žodį tarė V. Bražėnas 
p r i m i ndamas dalyviams 
apie sovietų sutartis ir jų 
laužymą. "Netikėkite su
tartims pasirašytom su so
vietais, nes jie jų nesilaiko 
ir prie kiekvienos progos 
laužo. Mūsų pareiga visuo
met tai priminti ir pasakyti 
ir V. Bražėnas pacitavo pre
zidento A. Lincolno žodžius 
"Palikti tylėjime, kai rei
kalas yra atvirai pasisaky
ti, daro žmoniją bailiais”.

Po to sekė Izdunio per
skaityta-tremtinio malda iš 
Sibiro, kurią vėliau anglų 
kalboje perskaitė ponia En- 
drus.

Buvo perskaityta rezoliu
ciją, kurią susirinkusieji 
plojimu priėmė. Ji bus iš
siųsta JAV prezidentui ir 
kitiems aukštiems pareigū
nams Washingtone.

Minėjimo dalyviai sudė
jo aukų 100 dol.

Ir taip buvo paminėtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo sukaktis Ft. 
Myers mieste.

L. Knopfmileris
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

SPALVINGAS 
GYVATARO 

PASIRODYMAS
Chicagos tautinių šokių 

grupė GRANDIS, vadovau
jama ilgametės vadovės Ire
nos Smieliauskienės, pa
kvietė į Chicagą Hamiltono, 
Kanada, tautinių šokių an
samblį GYV ATARĄ.

Grandiniečiai, šiuo rengi
niu, supažindino lietuvišką
ją visuomenę su išgarsėju
siu Hamiltono ansambliu 
GYVATARU. šis ansamblis 
išgarsėjo ne tik Kanadoje, 
bet apkeliavo su koncertais 
Pietų Amerikos kraštus, 
Europą ir net tolimąją Aus
traliją. Iš visur buvo gau
ti gražiausi atsiliepimai ne 
tik lietuvių, bet taip pat ir 
kitataučių.

Koncertas įvyko š. m. va
sario 25 d. Jaunimo Centro 
salėje. Gražiai pranešinėjo 
pakaitomis trys ansamblio 
šokėjos: Jolanta Jokubynai- 
tė, Ramunė Verbickaitė ir 
Viltė Zubrickaitė. Galima 
sakyti, vienu atsikvėpimu 
išpylė devynis tautinius šo
kius, jų tarpe ir savo ben
dravardį Gyvatarą.

Po trumpos pertraukos, 
to paties ansamblio aktyvi 
šokėja Anita Pakalniškytė, 
a k o m p anuojant muzikui 
Aloyzui Jurgučiui, solo pa
dainavo 4 dainas ir publika 
išprašė dar vieną priedo.

Antroje dalyje pašoko 
dar 10 įvairių šokių, iš ku
rių išskirtini savo grožiu ir 
atlikimu SADUTĖ ir REZ- 
GINĖLĖ. Atskirai reikia 
paminėti komišką "senių 
šokį", sukėlusį žiūrovų tar
pe linksmą nuotaiką.

Pora valandų prabėgo 
lyg filmo vaizdai ekrane. 
Šokėjos ir šokėjai apsiren
gę gražiais, tvarkingais, 
įvairiaspalviais tradiciniais 
tautiniais rūbais, gerai su- 
sišokę ir sudaro vieną išti
sinį vienetą. Pilna Jaunimo 
Centro didžioji salė susirin
kusių žiūrovų, nenuilsta
mais plojimais išreiškė pa
dėką visam ansambliui, o 
vadovės G. Breichmanienė 

m.Ulinois universiteto Chicagos Circle studentai, lankantieji lituanistikos seminarą, š. 
vasario 16 d. paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 60-tą sukaktį. Nuotraukos gilunfoje 
matosi prof. dr. J. Rėklaitienė, lituanistikos seminaro vedėja. A. Plaušinaičio nuotr.

ir T. Jokubvnienė bei solistė 
A. Pakalniškytė, apdova
notos gėlių puokštėmis. Iš
tvermingai šokiams grojo 
akordeonistas K. Deksnys,

Grįžtant prie dainininkės 
Anitos Pakalniškytės, rei
kia pažymėti jos ištvermę ir 
sugebėjimą suderinti abu 
dalykus: šokį ir dainavimą. 
Atšokus kelis temperamen
tingus šokius, po trumpos 
pertraukos, įstengia dainuo
ti, o po to ir vėl suktis šokio 
sūkuryje. Jaunoji daininin
kė gyvena Toronte, studi
juoja farmaciją ir dainavi
mą. Nori įsigyti praktišką 
profesiją, o taip pat neap
leisti Dievo duotos dovanos 
— dainavimo. Savaitgaliais 
atvažiuoja į Hamiltoną ir 
repetuoja tautinius šokius. 
Dažnam gali būti pareigin
gumo pavyzdžiu.

Chicagos visuomenė- dė
kinga GRANDIES šokėjų 
grupei ir jos vadovams už 
suteiktą progą pasigrožėti 
neeiliniu šokio išpildymu.

LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
LB Maręuette Parko apy

linkės susirinkimas įvyko š. 
m. vasario 26 d. parapijos 
salėje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Romas Tervydis ir minutės 
susikaupimu paprašė pa
gerbti mirusius narius. 
Šiam susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė dr. Tomą 
Remeikį, o sekretoriauti 
Kristiną Martinkutę. Pa
tiekta darbotvarkė papildy
ta atstovų rinkimu į numa
tomą V. V. Apygardos su
važiavimą^

Pranešimus padarė jau
nas pirm. Aomas Tervydis, 
atsiprašęs, kad per mažai 
turįs visuomeniniam darbe 
patyrimo ir gal padaręs 
klaidų. PLB pirm,. Br. Nai
nys ir Apygardos pirm. K. 
Laukaitis, pasidžiaugė jau
no pirmininko vaodvaujama 
veikla ir linkėjo dirbti ben
druomeninį darbą. Praneši
mas buvo atspaustas ir vi-

Korp. Neo-Lithuania suruošto Vasario 16 minėjimo prezidiumas: A. Modestas, V. Mažei
kienė, G. Valiukėnas, C. Modestas (vyr. valdybos pirm.), V. Jonušienė (pirm.), paskaitininkas dr. 
A. Vaitiekaitis, A. Juodvalkis

siems įteiktas. Apylinkės 
valdyba, kiek sąlygos leido, 
judėjo ir didžiuosius įvy
kius paminėjo. Iždininkas 
Stasys Žilevičius painfor
mavo apie kasos stovį. Iš 
gautų pajamų atsiskaityta 
su aukštesniais bendruome
nės organais, paremta spau
da ir lituanistinės mokyk
los. Susirinkimo metu kaso
je buvo per 500 dol. Kontro
lės komisijos aktą perskai
tė A. Šimkus ir išreiškė pa
dėką valdybai už gerą vei
klą. Po nereikšmingų kelių 
p a k laušimu, susirinkimas 
valdybos pranešimus pa
tvirtino.

Ilgesnį pranešimą padarė 
PLB pirm. Br. Nainys. Jis 
suminėjo jo kadencijos me
tu padarytus darbus ir dė
kojo Marųuette Parko apy
linkei už suteiktą visokerio
pą paramą. PLB valdybai 
daug energijos teko išeik
voti, atgaivinant Pietų 
Amerikos lietuvių veiklą, 
ypač jaunimą. Buvo ruošti 
PLJ S-gos ir vietiniai kon
gresai, siųsti žmonės padė
ti atgaivinti mirusias ar 
mirštančias mokyklas, pa
laikyti kontaktai su kitų 
kraštų valdybomis ir asme
niškai dalyvavo Pietų Ame
rikos ir Australijos kongre
suose ar Lietuvių Dienose. 
Viskam reikia pinigų, o jų 
PLB valdyba mažiausiai 
turi. Iš solidarumo įnašų 
gauna vos nepilnus 2000 
dol., kai sąmata viršija 
100,000 dol. Reikėjo pačiai 

ir Z. Mikužis.

valdybai pasirūpinti pini
gais..

Prieš akis yra vienas iš 
didžiausių renginių — Pa
saulio Lietuvių Dienos. Jos 
susidės iš trijų daliu: 1) 
sporto žaidynių, kuriose ti
kimasi dalyvaus net 1000 
sportininkų iš viso laisvojo 
pasaulio lietuvių. Vien Aus
tralija žada atvežti 200 
sportininkų, 2) Dainų šven
tės — dalyvaus 1000 daini
ninkų iš viso pasaulio. Dai
nų šventei paimta salė 
16,000 žmonių, o Toronte 
gyvena vos 8000 lietuvių. 
Salei užpildyti ir nuosto
liam išvengti reikia JAV 
gyvenančių lietuvių dalyva
vimo, 3) PLB-nės seimas. 
Į šį seimą kas 5 metai su
važiuoja atstovai iš visų 
kraštų. Išklauso pranešimų, 
išrenka naują valdybą ir 
nustato veiklos gaires, šia
me seime yra numatyta ap
tarti 5 pagrindiniai reika
lai : švietimo, kultūros, poli
tiniai, jaunimo ir finansai.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
įvyks š. m. birželio 27 — 
liepos 4 d.d. Toronte, Kana
doje. Jose dalyvauti turėtų 
visi lietuviai ir padėti ren
gėjams finansiškai.

Apvg. pirm. K. Laukaitis 
pasidžiaugė gausiu susirin
kimu, dėkojo už paramą, 
rengiant LB V. Vak. Apy
gardos 25 metų veiklos su
kaktį ir prašė remti bend
ruomeninį darbą. Visiems 
ir visur reikia pinigų, tad 
prašė nepamiršti Krašto 
valdybos dirbamo laisvini
mo darbo ir savo auka jį pa
remti.

Valdybos rinkimai nėjo 
taip sklandžiai, kaip kiti 
reikalai. Pasiūlytieji kan
didatai vis atsisakydavo ir 
p i r m ininkaujantis turėjo 
turėjo pasistengti, kad su
rastų 5 narius, sutinkančius 
dirbti bendruomeninį darbą. 
Dviejų metų terminui pri
rinkti iše nariai: St. Pikš- 
nys, A. Būga, B. šliažas, 
St. Kybartas ir K. Juškai- 
tis.

Kontrolės komisija per
rinkta ta pati: Ad. Šimkus, 
Vikt. Diminskis ir Jonas 
Kaunas. Į Apygardos suva
žiavimą išrinkti 24 atstovai.

Pageidaujama ruošti kul
tūrines vakarones parapijos 
salėje, nes dauguma narių

A. Plaušinaičio nuotr.

gyvena šioje apylinkėje, o 
jei salės negautų, tai — 
Jaunimo Centro kavinėje.

Pasiūlyta apyl. valdy
bai į metinius susirinkimus 
kviesti veikiančių lit. mo
kyklų vedėjus — direkto
rius su pranešimais.

Valdyba paprašyta dau-. 
giau dėmesio kreipti į soli
darumo mokesčio rinkimą 
ir bendruomeninės veiklos 
rėmimą.

Visi lietuviai paraginti 
dalyvauti apylinkės valdy
bos ruošiamuose renginiuo
se ir juos paremti.

Surinkta 420 dol. solid. 
mokesčio ir gauta 1110 dol. 
aukų laisvinimo

Susirinkimui 
vadovavo prof. 
Remeikis; Visi 
pasiūlymui sudaryti nomi
nacijų komisiją, kuri suras
tų kandidatus į valdybą.

reikalams, 
sumaniai 

dr. Tomas 
pritarė jo

"LIETUVIŲ AIDAI” 
MINĖS 2 METŲ 

SUKAKTĮ
Stenkimės padėti radijo 

programoms
Netrukus Chicagoje mi

nės dvejų metų sukakt. 
naujai atidaryta "Lietuvos 
Aidų’’ radijo programa, ku
riai sėkmingai vadovau
ja Kazė Brazdžionytė. Sa
vaitėje pustrečios valan
dos, lietuviškos programos. 
Penktadienio vakare 9:30 
iki 10 vai. tik pusę, o šeš
tadienį net dvi valandos iš
tisai per 106.3 FM stoties 
banga. Joje būna įvairūs 
skyriai: teisės, socialinio 
draudimo, sveikatos, kuli
narijos, literatūros ir 
kams.

vai-

or- 
šiai

Susidaręs lietuviškų 
ganizacijos komitetas 
programai remti darbais ir 
pagalba, ruošia, pirmą kar
tą pristatymo banketą ba
landžio 9 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose 4 vai. po 
pietų. Tuo norima nors kiek 
sutelkti lėšų programos 
leidimui, nes stotis vis kelia 
kainą už laiką ir sunku lie
tuviškai programai gyvuoti. 
Prašom užeiti į Lietuvos 
Aidų raštinę 2646 West 71 
St., Chicago ar paskambin
ti 778-5374, rezervuoti vie
tas. (la)
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■ Detroito lietuviai
——————— ANTANAS GRINIUS

LIETUVIŲ NAMŲ NAUJA 
VALDYBA

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos antrasis šiais 
metais susirinkimas Įvyko 
vasario 26 d. Lietuvių Na
muose. Susirinkimą atida
rė draugijos pirmininkas 
Edvardas Milkauskas ir ta
ręs žodi jam pravesti pa
kvietė: pirmininku Petrą 
Pagojų ir sekretoriumi Pra
ną BronskĮ. Į mandatų ko
misiją buvo pasiūlyti: Al
fonsas Lukas ir Jonas At- 
kočaitis.

Pirmininkas Edvardas 
Milkauskas pranešė, kad 
Dariaus-Girėno klubo val
dybos nariai visi sutinka 
kandidatuoti ir Į Lietuvių 
Namų Draugijos valdybą. 
Jo pranešimas buvo priim
tas ir Į L. N. D-jos valdy
bą išrinkti Dariaus-Girėno 
klubo valdybos nariai parei
gomis pasiskirstė taip: pir
mininkas Vladas Šalkaus
kas, vicepirmininkas Rim
vydas Brazys, ūkio ir kitų 
reikalų vedėjas Algirdas 
Plečkaitis, finansų sekreto
rius Donatas Pusdešris, iž
dininkas Justas Pusdešris, 
sekretorius Rimgaudas Švo
ba, maršalka Antanas Vai- 
tėkus ir valdybos narys Vy
tautas Kunčiūnas. Į revizi
jos komisiją be esamų trijų 
narių: pirmininko Juozo 
Leščinsko, Petro Bliūdžiaus 
ir Antano Noraus išrinkti 
dar trys kandidatai: Jonas 
Gaižutis, Juozas Kinčius ir 
Marijonas šnapštys.

Išrinkus naują valdybą, 
vyko pasisakymai Lietuvių 
Namų reikalu, bet konkre
taus nutarimo nepadaryta

TOOLING ENGINEER
LOCAL AUTOMATIC STAMPING DIVISION HAS IMMEDIATE NEED 
FOR EXPERIENCED IND1V1DUAL CAPABLE OF ASSUMJNG THE 
COORDINATION AND SUPERVISION OF DIE MAINTENANCE PRO- 
GRAM FOR 3 SHIFT OPERAT1ON. EXPERIENCED W)TH LARGE 

PRESSES AND RELATED DIES REQUIRED.
COMPANY PAID RELOCATION.

SEND RESUME INCLUDING SALARY REQUIREMENTS TO:

ANDERSON BOLLING MANUFACTURING CO» 
910 S Eisenhower Drive 

Goslien, Ind. 46526

Prof. John Cadzow, iš Kent 
Statė universiteto, dalyvavęs 
iškilmėse. Už jo matoma S. 
Kaunelienė.

K. Sragausko nuotr.

ir palikta tuo reikalu rūpin
tis valdybai.

• Detroito skautija kovo 
12 d. Kultūros Centre ren
gia tradicinę Kaziuko mugę. 
Atidarymas Įvyks tuojau po 
10:30 vai mišių.

Veiks bufetas, įvairūs lai
mės šuliniai ir turtingas do
vanų stalas. Skautai ir 
skautės pardavinės Įvairius 
savo išdirbinius ir kepsnius.

• Pensininkas Alfonsas 
Gilvydis vasario 25 d. vaka
re West Vernor ir Grand 
Blvd. dviejų paauglių buvo 
užpultas ir ant žemės par
verstas.

Laimė, Alfonsas Gilvydis 
turėjo pinigus švarko kiše
nėje, o užpuolėjai ieškojo 
pinigų kelnių kišenėje. Ne

radę pinigų pakėlė nuo že
mės lyg tai netyčiomis par
puolusi ir už parankių vedė 
šaligatviu. Alfonsui Gilvy- 
džiui pasisekė šiaip taip nuo 
užpuolėjų atsipalaidoti, bet 
išgąsčio ir baimės turėta 
daug;

LIETUVIŠKO KAMBARIO 
ATIDARYMAS WAYNE 
STATĖ UINIVERSITETE

Vasario 16 dieną man te
ko garbė dalyvauti Lietu
viško Kambario atidaryme, 
kuris Dteroito lietuvių pa
stangom buvo Įrengtas 
Wayne Statė Universitete, 
Detroite, šis kambarys stu-' 
dentams primins Lietuvą ir 
tuo pačiu liudys lietuviškos 
kultūros ir meno groži.

Kadangi Universitetai 
augina ateities vadus, tai 
lietuviškų kambarių Įren
gimas universitetuose Įgau
na ypatingos reikšmės. Jie 
bus pastebėti tų, kurie ne
užilgo pasidarys Įtakingi 
asmenys.

Dalyvaujant atidarymo 
ceremonijos aš pajutau ir 
Įsivaizdavau Detroito lietu
vių Įdėto darbo ir pasiauko
jimo dydi. Jis tikrai pasige
rėjimo vertas.

Lietuviško Kambario pro
jektai paruošti architektų 
tėvo ir sūnaus Mulokų. Visi 
paveikslai, vaizduoją Lietu
vą ir lietuvius yra apsaugo
ti permatoma plastika, tuo 
jiem garantuojamas ilgas 
amžius. Studentui, profeso
riams, lankytojams yra pa
aiškinimai, kurie padės su
prasti eksponatus ir tuo ar
čiau pažinti lietuviškos kul
tūros aspektus.

Apsistojęs pas Vincą Ta
mošiūną, valandas pralei
dom kalbėdami apie šį pro
jektą ir apie tai kaip jis bu
vo Įvykdytas. Paaiškėjo, 
kad Lietuviško Kambario 
įrengimas yra daugelio lie
tuviškos kilmės žmonių, 
dažnai paprastų, dažnai jau 
pensijon išėjusių, jų meiles 
Lietuvai liudijimas.

Jie norėjo ir nori Ameri
kai parodyti ir pasakyti, 
kad Lietuva yra gyva ir 
kad ji tokia pasiliks ateity.

Dr. John F. Cadzow
Kent Statė University

PADĖKA
Lietuviško Kambario Val

stybiniame Wayne Univer
sitete atidarymas yra dar 
vienas Įrodymas, kaip De
troito lietuviti nori parody
ti miestui lietuviškos kultū
ros pasireiškimus ir jos Įta
ką Amerikoje.

To Kambario atidarymo 
proga ponai Ona ir česys 
Šadeika, gyv. Farminton 
Hills, Michigan, Kent’o Uni
versiteto Lietuviškos Sti
pendijos Fondui paaukojo 
100 dol. Jiems norime šir
dingai padėkoti tų studentų 
vardų, kurie galės pasinau
doti Lietuviškos Stipendijos 
Fondo lėšom. Dar kartą šir
dingai ačiū!

Už Lietuviškos
Stipendijos Fondą

A. Tamošiūnaitė

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

K. Skaičiau daug apie saules energiją. 
Kada galėsite ja pasinaudoti?
h Jau šiandien saulės energija gali būti 

panaudota jūsų namų apšildymui . . . Kiek
vienam, kuris gali sau leisti kaip papildomą \ 
metodą namų apšildymui. Kaina būtų tarp 
$3,000 ir $15,000, žiūrint kurią sistemą 
Įsirengsite. Bet saulės energijos naudojimas 
elektros gaminimui yra kitas reikalas. 
Vyriausybė ir pramonė dar nepriėjo prie to, 
kad galėtų dideliu mastu gaminti. Pagal 
geriausius apskaičiavimus tam dar reikės 
mažiausiai 20 metų.

K. Ar The Illuminating Company 
daro ką nors atradimui naujų būdų 
elektrai pagaminti?

A. Taip. Mes esame vieni iš daugelio, kurie 
remia Electric Power Research Institute 
tyrinėjimų programą. EPRI pastangos yra 
svarbus priedas vyriausybės ir pramonės 
tyrinėjimams. Projektai apima saulės jėga, 
energijos pakeitimą ir išlaikymą, išskirstymą, 
panaudojant požemio šaltinių energiją.

K. Ką The Illuminating Company 
daro dėl oro taršos kontrolės?

A. Mes Įrengiame naujus pajėgesnius filtrus, 
kurie pašalins iš oro visas priemaišas. Mes 
perdirbame Įrengimus kur Įmanoma sumažinti 
sulfur kurą. Mes pastatėme milžinišką bokštą 
Davis-Besse Nuclear stotyje vandens atnau
jinimui. Per sekančius 5 metus mes planuo
jame išleisti $295 milijonus aplinkos taršos 
kontrolei. Tai yra $468 per CEI klijentą!

K. Kaip jūs pramatote tvarkyti 
atominės jėgainės atmatas?

A. Atominės atmatos yra stebėtinai mažos. 
Pilnai paruoštos padėjimui visų metų 
1,000,000 kilowatų atominio reaktoriaus 
atmatos telpa 4 pėdų kube. Pradinės atmatos 
laikomos kiekvienoje Ohio jėgainėje. Even
tualiai bus užkasta saugioje vietoje mūsų 
krašte. Federalinės, valstijos ir pramonės 
pareigūnai rūpestingai dirba ieškodami 
geriausių būdų tam atlikti.

K. Aš žinau, kad fabrikai moka 
nuosavybės mokesčius, kurie 
atneša nauda bendruomenei. 
O kaip su The Illuminating 
Company?

A* Mes sumokėjome $30,401,116 nuosavybės 
mokesčių 1977 .. . tolygu $50 per CEI 
klijentą. Tai yra daugiau negu beveik visi 
Cuyahoga, Lake, Lorain, Ashtabula ir 
Geauga apskrities mokesčių mokėtojai. 
Mokyklos gavo didžiausią dalį iš mūsų 
mokesčių — virš $20 milijonų praėjusiais 
metais.

Jeigu jūs turite klausimu 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



1978 m. kovo 9 d. DIRVA Nr. 10 — 13

y
Aurelija Balašaitienė

Atkreipkime dėmesį į politines 
partijas

Mūsų veiksniai, visas savo 
jėgas ir išteklius sukaupę į 
Lietuvos laisvinimo klausi
mo kėlimų tarptautinėje are
noje, užsispyrusiai ir ener
gingai veržiasi pro visas už
darytas duris, kad mūsų bal
sas būtų išgirstas. Nuo eili
nio miesto tarybos pareigū
no iki senatoriaus, nuo tarp
tautinių konferencijų salių 
iki Jungtinių Tautų korido
rių - lietuviai kalba už tuos, 
kurie kalbėti negali. Tas nuo 
latinis veržimasis ir klebeni
mas nėra be prasmės. ‘La
šas po lašo ir akmenį praka
la’ - sako patarlė. Kiekviena 
audiencija, kiekviena demon
stracija, kiekvienas laiškas 
ar telegrama - visa tai nuola
tos primena kitiems mūsų 
tautos tragedijų ir įtikina, 
kad mes laisvės savo tautai 
reikalauti niekada nenustosi
me. Išnaudotini visi meto
dai, visos progos, kad, pasi
taikius palankioms aplinky
bėms, Pabaltijo klausimo 
sprendimui turėtume stiprų 
ir draugiškų užnugarį. Ieško 
jimas naujų galimybių ir nau 
jų metodų mūsų tikslams 
siekti yra gyvybiniai>būtkr-•••, 
nas.

Pereito dešimtmečio disi
dentų jėga parodė, kų gali 
padaryti vienas žmogus. Sol
ženicyno, Sacharovo ir kitų 
asmenybių jėga stebina pa
saulį ir baugina tuos, kurių 
sistema balansuojasi ant 
smurto ašmens.

Amerika turi svarų žodį 
tarptautinės politikos areno
je ir Amerikos politinės par-, 
tijos, laikydamos dviašę lygs- 
varų, dominuoja pakaitomis. 
Jų dominavimų ir populiaru
mų lemia, šalia efektyvaus 
rinkiminių kampanijų apara
to, pačių balsuotojų sprendi
mas. Mūsiškiai nesiveržia į 
Amerikos politines partijas 
ir daugumoje ribojasi siau
rais politiniais klubais su 
stipriu etninės veiklos atspal
viu. Tačiau atsiranda ir vie
nas kitas asmuo, kuris indi
vidualiai, kaip pilietis, įsi
traukia į politinių partijų 
veiklų ir jose randa progos 
pasitarnauti lietuviškam rei
kalui jau politinės partijos 
plotmėje. Vienas tokių yra 
Clevelande žinomas agrono
mijos specialistas Zigmas 
Dautartas, jau prieš daugelį 
metų įstojęs į Geauga Aps
krities Respublikonų partijų. 
Pasireiškęs kaip aktyvus ir 
agresyvus partijos darbuo
tojas, jis buvo išrinktas į 
Apskrities Centrinį Komite
tų.

Zigmui Dautartui pavyko 
išpopuliarėti kaip įdomiam 
paskaitininkui ir tų paskaitų 
išdavoje tapti partijos kalbė
tojų biuro viršininku. Jo pas 
kaitų medžiagų išimtinai su-

daro Lietuvos okupacijos 
faktas, pristatytas tarptauti
nių intrygų šviesoje, neven
giant paanalizuoti komuniz
mų ir jo užmačias iš esmės. 
Dautartas nebijo pabrėžti, 
kad vietinė pajuda perdėtai 
kelia nacizmo negeroves, kai 
tuo tarpu komunizmo smer
kimui, lyg kažkokio sųmoks- 
lo varžoma, neskiria jokio dė 
mesio. Jis planingai ir įdo
miai supažindina klausyto
jus su trumpa Lietuvos isto
rija, Ribbentroppo-Molotovo 
tarpusavio nepuolimo paktų 
pavadindamas ‘Maskvos-Ber 
lyno sumoksiu prieš taikų ir 
žmoniškumų’. Jis savo pas
kaitas įdomiai iliustruoja sa
vo asmeniniais pergyveni
mais ir nepagaili gyvos me
džiagos iš 1944-52 metų par
tizaninės veiklos. Jo paskai
tų populiarumo išdavojo pa
kilo ir jo asmeninis prestižas 
‘Būti lietuviu man labai pra
vertė’ - sako Zigmas Dautar
tas su šypsena. ‘Tarp parti
jos veikėjų, advokatų ir kitų 
profesionalų, kas gi į mane,

agronomų, būtų kreipę dė
mesį? Tas faktas, kad aš sky
riausi net savo pavarde ir 
vardu, o mano nuolatinis Lie 
tuvos laisvės klausimo kėli
mas padarė mane dėmesio 
objektu’. Tačiau ne apie sa
ve kalbėti buvo pasiryžęs 
Dautartas. Jis nori lietuviš
kų visuomenę supažindinti 
su savo veiklos pasėkomis ir 
skatinti kitus sekti jo pavyz
džiu.

Š.m. sausio 30 d. Geauga 
Apskr. Respublikonų Parti

jos Centrinis ir Egzekutyvi- 
nis Komitetai priėmė Zigmo 
Dautarto paruoštas dvi rezo
liucijas, kurias Dautartas, 
talkininkaujamas žurnalisto 
Algio Rukšėno, sėkmingai 
paruošė. Tos rezoliucijos, 
vienbalsiai priimtos, buvo 
pasiųstos JAV Prezidentui 
ir Respublikonų partijos pir
mininkui.

Rezoliucija, kuri buvo pa
siųsta JAV Prezidentui, krei
piamasi į jį su prašymu, kad 
Prezidentas, per JAV vy
riausybės organus, patvirtin 
tų JAV Pabaltijo Valstybių 
aneksijos nepripažinimų ir 
kad tuo pačiu agresyviai Bel
grado konferencijoje reika
lautų žmogaus teisių apsau
gojimo ir laisvo apsisprendi
mo minėtoms tautoms. Taip 
pat prašoma, kad JAV Pre
zidentas instruktuotų savo 
Jungtinių Tautų įgaliotinį 
JT forume kelti laisvo apsi
sprendimo ir žmogiškųjų 
laisvių klausimus. Rezoliu
cija pabrėžia, kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos laisvas

apsisprendimas turėtų būti 
įgyvendintas taikiu būdu, 
pravedant tuose kraštuose 
laisvus rinkimus Jungtinių 
Tautų priežiūroje. Tai bene 
pirmoji tokio turinio rezoliu
cija, pasiekusi JAV Prezi
dentų ne iš etninės grupės, 
bet iš pačių Amerikos politi
nės partijos šaknų.

Antroji rezoliucija, skirta 
Respublikonų partijos vado
vybei, gali turėti didelės 
reikšmės ateinantiems prezi 
dentiniams rinkimams. Toje 
rezoliucijoje reikalaujama, 
kad Pabaltijo Valstybių klau
simas būtų įtrauktas į rinki
minių kampanijų platformų 
1980 metais. Jei toji rezoliu
cija, pasiekusi patį politinės 
respublikonų partijos centrų 
būtų priimta, tai balsuoto
jams, kuriems Pabaltijo tau
tų klausimas specifiniai - ir 
visų pavergtų žmonių lais
vės klausimas bendrai yra 
aktualūs, aiškiai žinotų, ko 
galima tikėtis iš naujos vy
riausybės.

Zigmas Dautartas tvirti
na, kad mūsų tautiečiai, bū
dami aktyviais savo politinių 
partijų nariais, ir turėdami 
pakankamai užsispyrimo, to
kias rezoliucijas galėtų sėk
mingai pravesti visoje Ame
rikoje. ‘Dirbant per politi
nes partijas, kurios Ameri
kos vidaus ir užsienio politi
koje turi lemiamų balsų, gali 
ma atsiekti nuostabių rezul
tatų’.

Turėtume ir mes patys 
blaiviai pažvelgti į tų faktų,

kad Amerikos įtakingų poli
tinių asmenybių pasisaky
mai spaudos konferencijų, 
ar mūsų minėjimų metų, yra 
trafaretiški ir šabloniški, nie
kuo neįpareigojų ir nieko ne
žadu. Tačiau įsipareigojimas 
politinių kandidatų rinkimi
nių kampanijų platformų 
plotmėje gali turėti rimtų ir 
teigiamų pasekmių. Eilė pa
našaus turinio rezoliucijų iš 
periferijų negali būti igno
ruojama partijų centruose. 
Todėl ta kryptimi reikėtų in
tensyviai veikti, turint dar 
gerokai laiko iki ateinančių 
rinkimų. Ne tik buvusio pre
zidento Fordo skandalingas 
pasisakymas dėl laisvės klau
simų satelitiniuose kraštuo
se, bet ir dabartinio prezi
dento Carterio kalba Lenki
joje, rodo dvigubo standarto 
politikos tęsimų, kuris visiš
kai nesiderina su tautinių 
mažumų delegacijoms skiria
mais pasisakymais. Užten
ka mums tenkintis nereikš
mingų posakių malone ne
reikšmingomis progomis. 
Laikas pradėti reikalauti ir 
politinio svorio, nes mūsų 
rankose vistik vienas iš pag
rindinių demokratijos kovos 
įrankių - mūsų JAV piliečių 
balsas.

Sekdami Zigmo Dautarto 
pavyzdžiu, bandykime ieško
ti naujų metodų ir priemo
nių veikti į mūsų politikos 
vadus, kad Lietuvos ir Pabal 
tijo laisvės klausimas iš pra
kalbų ir spaudos konferenci
jų pereitų į konkrečių, gyve
nimiškų politinę plotmę.

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
L.

Įnešus $1.000
12 mėnesiu

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS
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Pagal federalinės valdžios Įsaką 
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1953-1978 METŲ 
GRANDINĖLĖS 

ŠOKĖJAMS
Grandinėlės šventiniame 

vakare, paminėti prieš 25 
metus prasidėjusią grupės 
veiklą, ypač laukiami buvu
sieji grupės šokėjai, muzi
kantai ir jų šeimos. Jų dė
ka Grandinėlė su lietuvišku 
šokiu, muzika aplankė dalį 
pasaulio, pasiekė tam tikrą 
scenini lygi ir popliarumą 
liet aviškoje visuomenėje. 
Visi buvusieji grupės nariai 
bus papuošti šventiniais va
karo kaspinais. 1953 metų 
pirmosios šokėjos, 13 mer
gaičių ir muzikantas, bus 
apdovanoti dar ir pirmąja 
Grandinėlės nuotr auka. 
Jaunų dienų atminimą pir
mosioms šokėjoms įteiks 
ANTANAS TAMULIONIS, 
tuometinis vysk. M. Valan
čiaus mokyklos vedėjas, ku
rio mokyklos apimtyje ir 
prasidėjo Grandinėlė.

Tad laukiami visi. Lai iš
kilmių salė prisipildo šven
tintais kaspinais pasipuošu
sių. tuo rodant dabarti
niams Grandinėlės nariams 
šokėjų šeimos gausumą.

Grandinėlės šventinis va
karas „Grandinėlei 25 me
tai” įvyksta balandžio 8 d., 
6:30 vai. vakaro, 1978 m., 
Slovėnų auditorijoje, 6417 
St. Clair Avė., Cleveland, O. 
Vakaro informacija ir vietų 
rezervacijos — L. Sagvs. 
1620 Currv Dr., Lyndhurst, 
Ohio 44124, tel.442-8674.

Grandinėlės Tėvų 
Komitetas
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CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ IR KLUBO 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas Įvyko šių 
metu vasario mėn. 26 dieną 
savuose namuose. Pirmiau
sia buvo svarstoma Lietu
vių namų bendrovės dieno
tvarkė, o vėliau Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo.

Susirinkimą atidarė ir 
jam vadovavo šios bendro
vės pirmininkas A. širvai
tis patiekdamas plačią 14 
punktų dienotvarkę, kuria 
susirinkimas priėmė. Prisi
laikant dienotvarkės sekė: 
Nominacijų komisijos pra
nešimas. Komisijos sekr. A. 
Jonaitis pranešė, kad komi
sija nominavo 92 asmenis i 
kandidatus šiais metais da- 
renkamiems keturiems di
rektoriams. Atsiklausus vi
sų pasiūlytų, buvo gautas 
sutikimas kandidatuoti tik 
iš 7 asmenų: C. Sniečkaus, 
P. Luizos, V. R. Mato, J. 
Mikonio, G. Motiejūno, VI. 
Plečkaičio' ir J. Stempužio. 
Jie visi buvo Įrašyti Į bal
savimo lapelius ir slaptai 
balsuojant, daugiausia bal
sų gavę, keturi buvo iš
rinkti : V. Sniečkus — 3252 
bals., G. Motiejūnas — 3214 
balsų, V. Plečkaitis — 3031 
b. ir J. Stempužis — 2847 
balsus. Tokiu būdu dabar 
Lietuvių Namų Direktorių 
Taryba ir kartu Klubo Pati
kėtinių Tarybą sudaro: ke
turi aukščiau minėti ir plius 
astuoni, kurių kadencija 
dar nepasibaigus, būtent: 
A. širvaitis, Z. Dučmanas, 
Br. Bernotas, R. Babickas, 
R. Bublys, R. Kudukis, J. 
Dulieba ir R. Švarcas. Kas 
bus Direktorių Tarybos pir
mininkas paaiškės vėliau. 
Manoma, kad bus pasikei
timų.

Konstitucinės Komisijos 
pranešimą padarė dr. A. 
Butkus, ši komisija patiekė 
balsuotojams du siūlymus: 
Pirmas, kad Į Lietuvių Na
mų Direktorių Tarybą ne
būtų renkami šios bendro
vės ir Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo tarnautojai 
ir antras, kuomet vienas ar 
daugiau direktorių pasi
traukia iš Tarybos neišbu
vęs kadencijos pilno laiko, 

ARE YOU INTERESTED IN 
THE CLOISTERED LIFE?

Write to: Dominican Nuns
802 Court Street 
Syracuse, N. Y. 13208

(4-6-8. im

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS J AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų Įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU

kad i jų vietas būtų renka
mas iš 2 ar 3 pirmųjų kan
didatų, kurie Į D. Tarybą 
nebuvo patekę, šis pasiū
lymas, slaptai balsuojant, 
buvo atmestas.

Lietuvių Namų bendro
vės pirmininkas savo prane
šime paminėjo, kad praei
tieji metai suvesta su mažu 
pelnu ($500.00), nes buvo 
pakeltos išnuomojamų pa
talpų kainos ir be to, salės 
nuoma parengimams, kom
binuojant su klubo maistu, 
davė geresnius rezultatus. 
Jis priminė, kad lietuvių or
ganizacijų valdybų posė
džiams, nuo šių metų pra
džios, patalpos leidžiamos 
naudotis veltui. Praeitais 
metais namų administrato
rium buvo pasamdytas R. 
Valotka; jam išvykus nuo 
liepos 15 d. pareigas per
ėmė J. Kijauskas. Rinktie
ji — 12 direktorių už pa
reigas Lietuvių Namų ben
drovės reikaluose atlygini
mų neėmę. Pirmininkas dė
kojo visiems už darnų ben
dradarbiavimą.

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė V. Vinclo- 
vas. Jis pažymėjo, kad ne
žiūrint pakilusių kainų už 
gazą, elektrą, valymą ir t.t. 
operacinių nuostolių netu
rėta nes pakeltos nuomos ir 
sumažinti taksai už pastatą 
prie to prisidėjo. Už namus 
praeitais metais skola su
mažėjo truputi daugiau kaip 
$6,009, procentų už skolą 
išmokama Į metus netoli 
$14,000. Revizijos komisija 
nurodė pastebėtus trūku
mus k. t.: nevedama in
ventoriaus registracija, ne
tvarkingai vedama nuomų 
registracijos knyga ir pa
jamų-išlaidų kvitai, doku
mentai laikomi palaidai, ne 
tvarkingai. Buhalteris, ne
suprasdamas lietuvių kal
bos, turi sunkumų su doku
mentais, kurie surašyti lie
tuviškai.

Diskusijose buvo iškelti 
paklausimai bei sumany
mai, kaip tai: Kodėl nebuvo 
Įrengta apatinėje salėje 
virtuvė ir baras kaip anks

152 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 4<114

čiau buvo užplanuota? Ats. 
nėra pinigų. Pageidaujama, 
kad salės būtų tautiniais 
motyvais pagražintos. Siū
loma iš gatvės pusės uždė
ti atitinkama iškaba, kad iš 
kitur atvykę tautiečiai ga
lėtų lengviau lietuviu na
mus surasti. Reikėtų at
spausdinti tam tikra bro
šiūrą lietuvių namų pagar
sinimui. Buvo nusiskundi
mų automobilių parkinimo 
sunkumais. Dėl finansinių 
apyskaitų buvo pageidavi
mų, kad būtų rašoma ir lie
tuvių kalba ir kad apyskai
tose būtų parodyti skaičiai 
palyginimui operacijų bent 
su keliais praeitais metais.

Komisijų rinkimai.. Ren
kamos paprastu balsavimu. 
Į Revizijos komisiją buvo 
pasiūlyta palikti tuos pa
čius t. y. E. Stepą, V. Vinc- 
lovą ir V. Jokūbaiti. Vinc- 
lovui atsisakius (tai buvo 
staigmena, nes kaip vėliau 
matysim, dar nebaigta da
ryti klubo revizija), buvo 
darinktas A. Jonaitis. Kon
stitucinėje komisijoje pasi
liko tie patys: A. Butkus, 
J. Natkevičius ir L. Staškū- 
nas. Nominacijų komisijoje 
V. Ramonis, VI. Dautas ir 
V. Vinclovas. Diskusijos ir 
komisijų rinkimai buvo pra
vesti labai skubinant, nes 
reikėjo sutaupyti laiką klu
bo susirinkimui.

Jeigu bendrovės Įstatai 
(konstitucija) duoda teisę 
b=vės pirmininkui diktatū- 
riškai tvarkyti akcininkų 
susirinkimą, tai pirminin
kas pilnai ta teise pasinau
dojo. Daleistina, kad dėl to 
diskusijose labai mažai da
lyvavo narių. Iš 150 ar 180 
susirinkimo dalyvių tik 6-7 
asmens paprašė balso.

Toliau prasidėjo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo su
sirinkimas. Patikėtinių Ta
rybos pirmininkas A. šir
vaitis apie klubo reikalus 
kalbėjo trumpai. Esą, apy
skaita už 1977 m. išvesta 
su nuostoliais, nes buvo ne
apmokėtų sąskaitų iš 1976 
m. Paminėjo, kad nuo pra
džios šių metų klubo su val
gykla atskaitomybė bus pa
grindinai pertvarkyta.

Paprastai apie klubo ir 
valgyklos veiklą darydavo 
pranešimus vedėjas Z. Duč
manas. ŠĮ kartą jis tylėjo. 
Antroje pusėje praeitų me
tų klubo ir valgyklos vedė
ju buvo J. Kijauskas, kuris 
irgi tylėjo. Iš padalintos na
riams metinės apyskaitos, 
pasekmės atrodė gana liūd
nai.

Revizijos komisijos pirm. 
E. Stepas perskaitė klubo 
su valgykla aktą iš kurio 
aiškėja, kad atskaitomybėj 
rasta klaidų, netikslumų ir 
balanse nurodytos sumos 
neatitinka dokumentams. 
Dokumentai sumaišyti ir 
kai kurių visai nėra. Apy
skaita netiksli. Revizijos 
komisija pasiūlė susirinki
mui tokios apyskaitos ne
tvirtinti. Susirinkimas suti
ko su Revizijos komisijos 
pasiūlymu ir Įpareigojo Pa

tikėtinių Tarybą šešių mėn. 
bėgy sutvarkyti atskaito
mybę už 1977 metus ir už
vesti tvarkingą atskaitomy
bę 1978 m. Po to turi būti 
sušauktas akcininkų susi
rinkimas, kuriam Revizijos 
komisija patieks galutinas 
savo išvadas.

Per 1977 metus klubas su 
valgykla turėjo, pagal ne
patvirtinta apyskaitą, apie 
$250,000, bet baigė metus 
su nuostoliais. Kiek nuosto
lių yra, paaiškės kai bus ga
lutinai patikrinta.

Klube buvo 950 registruos 
tų narių. Metinis nario mo
kestis $5.00. Klube ir vai
ky kloję dirbo 6-7 nuolati
niai ir 26 laikini tarnauto
jai. Vyriausioji klubo vado
vybė yra 12 Patikėtinių, ku
rie yra išrinkti akcininkų 
susirinkime. Klubo vedėjai 
metų laike keitėsi: iki kovo 
15 d; Z. Dučmanas, nuo ko
vo 15 d. iki liepos 15 d; 
nebuvo jokio atsakingo ve
dėjo, nes Z. Dučmanas sir
go. Nuo liepos mėn. buvo 
pasamdytas J. Kijauskas, 
kuris pareigas ėjo iki metų 
galo. Keičiantis vedėjams 
nebuvo daroma inventoriza
cija bei perdavimo-perėmi- 
mo dokumentai.

Revizijos komisija patie
kė iš 15 punktų sugestijas 
iš kurių paminėtinos:

SUPERVISOR
METAL PROCESS1NG DEPTS.

Immediate position available. Heat treating and supervisory 
experience necessary.

Exposure to plating — annealing — pickling and metallur- 
gical testing helpful. Will train as needed.

Salary commensurate with experience, liberal fringes.

LAKE ERIE SCREW
13000 ATHEN AVENUE . 

LAKEWOOD, OHIO 44107
216-521-1800

(10-11)

OPPORTUNITY FOR INVESTMENT BUYĘRS 
FOR COMMERCIAL LAND

IN DALLAS, TEXAS
224,401 SQ. FT.

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

lnwood Rd. Near Lemmon Avenue

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

CONTACT N. W. AHLERS

FORD MOTOR COMPANY
P. O. Box — 43336, Detroit, Mich. 48243

(313) 568-4683
(7-10)

LATHE OPERATORS
I. D. / O. D. GRINDERS

Northeast suburban cold heading manufacturer is in need 
of skilled individuals to fili Lathe Operators and I.D./O.D. 
Grinder classifications. Applicants mušt have 4 to 8 years 
experience.

We are offering a starting salary of $7 to$8 per hour plūs 
an excellent fringe benefits package.

' Call Mr. MILES at:

MICHIGAN SCREW PRODUCTS 
313-536-6296

6400 E. 11 Mile, Centerline, Mich. 48015

An Equal Opportunity Employer

a) Pasamdyti buhalterį- 
su patyrimu, pageidaujant, 
kad mokėtų lietuvių kalbą;

b) Į kasos iždą-voltą tu
rėtų teisę Įeiti tik du as
menys — vedėjas ir jo pa
dėjėjas ;

c) Aukas (kultūros pre
mijas ir kt.) dalinti tada, 
kai turima pelno;

d) Rinkimai Į direktorius 
turi būti daromi po išklau- 
simo direktorių ir revizijos 
komisijos apyskaitinių pra
nešimų.

Teisingai revizijos komi
sija pastebėjo, kad Lietuvių 
Namai ir Lietuvių Klubas 
yra Įkurti lietuvių labui. 
Lietuviai turi mokėti juos 
administruoti ir sėkmingai 
vadovauti, čia yra proga 
jaunajai kartai parodyti sa
vo sugebėjimus nes, dabar
tinėje Lietuvių Namų ir 
Lietuvių Klubo vadovybėje 
jų atstovai vyrauja.

K. Karalis

KALVIS
Prityre»"rankinio ir elektrinio kūjo 

naudojime Įvairių dalykų ir metalo. 
Labai gera galimybė . senoje firmoje. 
Tiktai dienomis. Pastovu. Daug 
priedų.
ROSE METAL INDUSTRIES, 

INC.
1536 EAST 43RD CTREET

CLEVELAND, OHIO
(216) 881-3355, ar vakare 361-2025

 (1011)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ALGIRDAS TAR RUSŲ 
IR TOTORIŲ

Kovo 10 d., penktadieni, 
Dievos Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos mažojo
je salėje dr. Juozas Jakštas 
kalbės tema ”Algirdas tarp 
rusu ir totorių”, šia vakaro
ne bus prisiminta Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio 600 
metų mirties sukaktis. Visi 
mielai laukiami.

Balandžio 14 dienos va
karonėje prof. Aldona Au- 
gustinavičineė aptars V. 
Alanto romaną ”Liepkalnio 
sodyba”.

• ALT Clevelando sky
riaus valdyba praneša, kad 
Vasario 16 minėjime ir per 
paštą iki šiol gauta aukų 
2782 dol. iš kurių ALTui 
2567 dol., VLIKui 125 dol.. 
Lietuvių Bendruomenei 50 
dol. ir kitiems 40 dol.

" Aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau spaudoje, 
nes aukos ALTai dar ateina 
per paštą.

• Balfo Clevelando sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks š. m. kovo mėn. 12 d. 
(sekmadieni), 11:30 vai. D. 
M.N.P. parapijos mažojoje 
salėje. Bus valdybos prane
šimas, rinkimai naujos val
dybos ir revizijos komisijos, 
bei aptariami kiti Balfo šal
pos reikalai.

Balfo Skyriaus Valdyba

• ASS Clevelando padali
nio svarbi sueiga Įvyks š. 
m. kovo 12 d., sekmadieni, 
12 vai. Naujos parapijos 
kavinėje.

• Beverly Sills. Metropo
litan Opera solistė, atvyks
ta į Clevelandą ir dalyvaus 
Metropoliitan Operos pasta
tymuose balandžio 17-22 d. 
"Thais” operoje. Kitos ope
ros Clevelando visuomenei 
bus parodytos: Cavalleria 
Rusticana, Pagliacci, Boris 
Godunov, La Favoritą, Ri- 

B

B

15 DIENU KELIONE I LIETC-
Iš CLEVELANDO1978 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 

Telef. f216) 692-1700
Rezervacijoms paskutinis laikas 

1978 m. gegužės 15 d.

goletto, Madame Butterfly 
ir Don Giovanni.

Bilietus paštu galima už
sisakyti Northern Ohio 
Opera Assn. 1400 W. lOth 
St., Cleveland, Ohio 44113. 
Dėl papildomų informacijų 
skambinti (216) 771-0055. 
Cleveland Public Hali bilie
tus pradės pardavinėti ba
landžio 3 d.

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

MOKYKLOJE
Clevelando šv. Kazimiero 

lituanistinė mokykla Vasa
rio 16-tąją minėjo šešta
dieni, vasario 18 d. Iš ryto 
visi mokiniai rikiuotėje nu
ėjo prie žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklo, čia 
buvo pakeltos vėliavos, su
giedotas Lietuvos himnas 
ir padėtas vainikas. Vainiką 
visų mokinių vardu padėjo 
Monika Palūnaitė ir Danius 
Barzdukas. 12-tojo skyriaus 
seniūnė Virginija Juodišiū- 
tė pasakė trumpą kalbą 
apie šios šventės reikšmę.

Po to nuėjome į bažny
čią. Kun. Kijauskas skaitė 
ištraukas iš ”Katalikų Baž
nyčios kronikos” ir šv. Raš
to ir pakalbėjo apie lietuvių 
kalbos ir lietuviškos veiklos 
svarbumą. Kiekvienos kla
sės atstovas uždegė po žva
kę ir perskaitė prašymą 
Kristui tos dienos intencija. 
Pamaldas baigėme, sugie
dodami giesmę ”Kaip grįž
tančius namo paukščius”.

Po trijų sutrumpintų pa
mokų visi mokiniai, moky
tojai ir tėvai suėjo į salę. 
Minėjimą, kurį suplanavo ir 
pravedė 11-to ir 12-to sky
riaus mokiniai, vadovaujant 
Mirgai Bankaitytei, pradė
jome vėliavų įnešimu ir 
Lietuvos himnu. Tada iš
klausėme Pauliaus Alšėno 
tai dienai pritaikytą žodį, 
paįvairintą skaidrėm. Pen-. 
ki aukštesniosios mokyklos 
mokiniai padeklamavo ”ČL 
činską”, Mirga Bankaitytė 
pakankliavo komp. Mikuls
kio ''Mergaitės svajonę”. 
Aida Bublytė padeklamavo 
Minelgos eilėraštį. Mokyto
jos Grigaliūnienės paruošti 
3-čio skyriaus mokiniai at
liko montažą: "Tėvynės ži
burėliai”, o mokytojos Sta- 
sienės 5-to skyriaus moki
niai suvaidino ištrauką iš

įs s

Clevelando skautai akademikai susirinkę sueigon aptarti ateities veiklos planus, su sve
čiais iš Chicagos akademikais Mindaugu ir Lidija Griauzdėm. V. Bacevičiaus nuotr.

IKK!

Dviejų metų mirties sukaktis

A. A.STELLA PRAŠKEVIČIENĖ.
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga 

mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną 

ir motiną, kurios netekome 1976 m. kovo 6 d.

Maloniai prašome visus gimines ir drau

gus prisiminti ją maldose.

Nuliūdę:
vyras Antanas, 

dukterys Evelyn ir Donna 
sU šeimomisI

"Eglės, žalčių karalienės". 
Kanklių kvarteto atlikta 
"Lietuva brangi”, baigėme 
minėjimą.

Kai kurie mokiniai suruo
šė Vasario 16-tosios minė
jimus savo amerikietiškose 
mokyklose. Nemažai moki
nių dalyvavo ir pagrindinia
me minėjime sekmadienį, 
kuriame kalbėjo ALT-tos 
pirmininkas dr. Bobelis ir 
buvęs astronautas, dabarti
nis Ohio senatorius John 
Glenn.

Jonas Alšėnas.

Norintieji pirkti ar par
duoti Lithuanian Village 
akcijas, prašomi kreiptis i 
A. Natkevičių tel. 186-5492.

(10-17)

A. A. MARIJOS 
GIEDRAITIENĖS 

ATMINIMAS ĮAMŽINTAS 
LS FONDE

Š. m. vasario 5 d. Cleve
lande mirusios Marijos 
Giedraitienės a t m i nimas 
įamžintas Lietuviško s i o s 
Skautybės Fonde. Jos atmi
nimui aukojo: Clevelando 
Skautija — 25 dol., G. ir 
Stp. Matai — 15 dol.; po 10 
dol. aukojo: J. Budrienė, M. 
ir I. Janavičiai, B. Malca- 
nienė, Alg. ir Vyt. Mulio- 
liai, A. ir V. šenbergai, B. 
ir R. Snarskiai; po 5 dol. 
aukojo: M. Barniškaitė, Iz. 
Jonaitienė, S. Knistautienė, 
R. Minkus, B. ir E. Nainiai, 
D. ir R. Nasvyčiai, J. ir J. 
Račylos. Taip pat tam tiks
lui 100 dol. aukojo J. ir O. 

{■mmo uonKtcaMiMKi s

r

Vii pi šauskai, M. D. iš 
Brooklyn, N. Y. Viso a. a. 
Marijos Giedraitienės atmi
nimui įamžinti suaukota 
240 dol. Visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

LS Fondą Clevelande at
stovauja VI. Bacevičius.

A; a. Marija Giedraitienė 
buvo žinoma didele skautų 
rėmėja dar Lietuvoje. Jinai 
užaugino dukrą Birutę ir 
sūnų Algį aktyviai besireiš
kiančius savo veikla Lietu
vių Skautų Sąjungoje ir lie
tuvių visuomenėje.

Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba reiškia gilią 
užuojautą Birutei Juodikie
nei ir Algiui Gedriui bran
gios motinos netekus, (in)

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

PADĖKA
Pilėnų Tunto Skautų Tė

vų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbu, auko-. 
mis ir kepsniais prisidėjil
siems prie Užgavėnių blynų 
baliaus suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
ma v. s. Pr. Karaliui už pa
rašymą scenos vaizdelio, v. 
s. R. Nasvytienei už režisa
vimą, skautams už progra
mos atlikimą, auka parėmu
siai v. s. S. Gedgaudienei, 
loterijai aukojusiems p. 
Gražuliams, p. D. čipkienei, 
Skautininkių Draugovei, p. 
Kripavičiams, p. Urbonavi
čiams, grožio salionui "Si
dabrinės žirklės” ir visiems 
talkininkams virtuvėje, ba
re ir salėje.

HELP WANTED
House cleaning one day a 

xveek with experience. Call: 
283-8729 after 6 p. m.

W| NATIONWIDE 
K MINSURANCE

Nationvvtde is on your side

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

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



DIRVA
REGINAI JARMOLAVIČIŪTEI

Caracas — Venezueloje mirus, seseriai GE

NOVAITEI STATKUVIENEI, broliui STA

SIUI JARMOLAVIČIUI bei anūkėms JŪRA-

Vladas Venckus

A. BLYNIENEI

DAIVĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Lazdinių šeima

TEI ir DANUTEI ROSALES su šeimomis, 
reiškiu gilią užuojautą taip skausmingoje 
gyvenimo valandoje

mirus, jos vyrą MARIJŲ, dukras JŪRA ir

Mirus
REGINAI JARMOLAVIČIŪTEI

Venezuelos jaunimui lietuvybės šviesos ne
šėjai, jos seseriai GENOVAITEI'STATKIE
NEI, broliui STASIUI JARMOLAVIČIUI ir 
JŪRATEI bei DANUTEI STATKUTĖMS 
DĖL ROSALES su šeimomis, mūsų širdies 
užuojauta 1

Česlovas ir Elena Gedgaudai 
Santa Monica, Cal.

Brangiai Motinai
A.

MARIJAI GIEDRAITIENEI 
mirus, dukrai BIRUTEI JUODIKIENEI, jos 
šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Eugenijus ir Emilija 
N o a k a i 

Jonas ir Giedrė 
Stankūnai 
Klaus ir Aldona 

p i n t s c h

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei

A. A.

MARIJAI GIEDRAITIENEI

mirus, jos dukrai BIRUTEI JUODIKIENEI,

sūnui ALGIUI GEDRIUI ir jų šeimoms nuo

širdžią. užuojautą reiškia

Jūratė ir Vitas Kokliai 
su šeima

SIMPOZIUMAS APIE 
HELSINKIO AKTĄ

Amerikos Lietuvių Tary
bos Visuomeninių ryšių ko
mitetas rengia simpoziumą 
New Yorke, š. m. kovo mėn. 
18 d., šeštadienį, 7 vai. va
karo, Kultūros židinyje. 
Tema: Lietuvos byla Hel- 
sinkio-Belgrado konferenci
jų šviesoje.

Simpoziume dalyvauja: 
dr. K. Bobelis, dr. L. Kriau- 
Čeliūnas, dr. K. Šidlauskas 
ir A. Kasulaitis. Simpoziu
mo parengimo darbais rūpi
nasi ALTos New Yorko Ta
ryba. Visi kviečiami daly
vauti. įėjimas laisvas ir ne
mokamas.

• Dr. Birutė Paprockicnė, 
Dirvos rėmėja New Yorke 
susilaužė koją ir kovo 6 d. 
jai buvo padaryta sunki 
operacija.

• ALT S-gos East Chica
gos skyrius savo įnašą Vil
ties draugijoje 500 dol. pa
didino (žiūr. Dirva Nr. 6) 
ne valdybos, bet visuotinio 
susirinkimo nutarimu, šiuo 
metu skyriaus įnašas Vil
ties draugijoje yra 2,172 
dol.

• žmogaus teisių klausi
mais konferencija Washing- 
tone įvyko vasario 27-28 d.,. 
kurioje dalyvavo apie 500 
žmonių, jų tarpe ir kelioli
ka lietuvių. Amerikos Lie
tuvių Tarybai atstovavo iš 
Chicagos nuvykę Teodoras 
Blinstrubas, dr. Kazys Šid
lauskas ir Bendram Pabal
tiečių komitetui dr. Jonas 
Genys. Pranešimus padarė 
daugelis Valstybės sekreto
riaus pavaduotojų. Kaip 
bendruose posėdžiuose, taip 
ir atskiruose, buvo plačiau 
paliesti Europos reikalai, 
žmogaus teisių klausimai, o 
taip pat ir Baltijos valsty
bių padėtis. Buvo pažymė
ta, kad Lietuva kenčia prie
spaudą vergijoje ir buvo 
priminti Lietuvos disiden
tai.

Konferencija vyko Vals
tybės departamento rūmuo
se.

• Juozas Rūbelis, Dirvos 
bendradarbis Philadelphijo- 
je, nuo gruodžio 5 d. atosto
gauja prie Pacifiko. Ilgesnį 
laiką praleidęs Los Ange
les ir San Diege, nuo sausio 
10 d. sustojo Phoenix, Ari
zonoje ir džiaugiasi, kad 
jam pavyko išvengti šaltos 
žiemos. Į Philadelphiją grį
šiąs po Velykų.

Korp. Neo-Lithuania filisteriui

A. t A.

INŽ. JUOZUI BUTKUI

mirus, jo žmonai, šeimai ir artimiesiems reiš

kiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Korp. Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

INŽ. JUOZUI BUTKUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius užjaučia ir

I
kartu liūdi

i
l

%
ALT S-gos New Yorko

I Skyriaus Valdyba
ir nariai

J
PADĖKA

II

A t A
MARIJA GIEDRAITIENE

.1.978 m. vasario mėn. 5 d. išėjo amžinybėn. Palaidota 
vasario mėn. 7 d. Visų Sielų kapinėse.

Dėkojame už Šv. Mišių aukas, už aukas LS FON
DUI ir GRANDINĖLEI, už užuojautas išreikštas asme
niškai, telefonu, raštu ir spaudoje, už gėles ir aukas 
giminėms, draugams ir pažįstamiems. Už atsilankymą 
koplyčioje, dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą Į am
žino poilsio vietą,

Nuoširdūs ačiū karsto nešėjams, kun. Kidykiui už 
maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas ir jautrų pa
mokslą bažnyčioje ir palydėjimą Į kapines.

Dr. A. Martui už rūpestingą jos priežiūrą. Sol. N. 
Braziulienei už jautrų giedojimą. Fotografui V. Bace
vičiui už nuotraukas ir Laidotuvių Direktoriui Jabub’s 
už malonų patarnavimą.

PADeKA

Nuliūdę:
DUKTĖ IR SŪNUS SU ŠEIMOMIS

1

Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų 
mylimo vyro ir tėvo

A t A
KAZIO EIMUČIO 

laidotuvėse. Pareiškusiems užuojautas asmeniškai, laiš
kais, spaudoje ir aukojusiems Jo atminimui.

Ačiū Šachmatų Klubo nariams padėjusioms nešti 
karstą ir užuojautą.

Didžiausia mūsų padėka Aliui ir Genei Benams už 
moralinę ir visokeriopą pagalbą mums labai sunkioje 
valandoje

• Vacys Urbonas, gyv. 
Detroite, atnaujin damas 
prenumeratą, rašo: Dirva 
visad įdomi savo turiniu ir 
labai aktuali. Linkiu geriau
sios sėkmės ir ateityje”.

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Jauniškis, studi
javęs Vilniuje, ieško savo 
draugų, pažįstamų ir gimi
nių. Atsiliepti: Benius Ka- 
šinskas, 770 Bailey Road, 
W. Henrietta, N. Y. 14586, 
tel. (716) 334-9416. (10-11)

ONA EIMUTIENĖ 
SŪNUS IR DUKTĖ
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