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Grandinėlės šokėjos Adelaidės miesto centro aikštėje šoka Blezdingėlę... A. Gedrio nuotr.

CARTERIO KRITIKA A USTRALIJOS LIETUVIU DIENOS
Iš kairės

Planas atrodė gerai. Jo 
autoriais yra laikomi Zbig- 
niew Brzezinski ir Gerald Ra 
shoon - prezidento reklamos 
šefas. Jau Machiavelli mokė 
prieš kelis šimtmečius, kad 
niekas nepakelia taip aukš
tai valdovo prestižo, kaip di
deli žygiai įrodą jo narsumą 
ir sumanumą. Sėkmingas 
valdovas nuolat sugalvoja 
ką nors didelio, kas sumaišo 
jo pavaldinių mintis, juos nu 
stebina ir verčia laukti rezul 
tatų. Ir taip tie visi žygiai 
veja vienas kitą, neleidžia 
žmonėms susitelkti ir veikti 
prieš jį - valdovą.

Mūsų laikais to seno recep 
to bandymą The New Repub 
lic pavadino The Zbig ir Jer- 
ry Show. Pirmiausiai buvo 
Camp David, kuriame buvo 
sutaikinti Egiptas su Izrae
liu. Po to turėjo ateiti san
tykių su Kinija sunormaliza- 
vimas, SALT II pasirašymas 
ir Brežnevo vizitas, kurį pa
sektų Kinijos vicepremjeras 
Teng Hsiao-ping. Kas po to 
galėtų ką nors prikišti Carte 
riui užsienio politikos srity
je?

r dešinės
Vytautas Meškauskas

Deja, plano įvykdymas su
sidūrė su nenumatytom kliū
tim. Jausdamas naujus vė
jus Sadatas užsispyrė. Car
teris susinervavo ir stojo jo 
pusėn, kas, aišku, sukėlė ne
pasitenkinimo Izraelio drau
gų tarpe. Galimas daiktas, 
kad tai prisidėjo prie to entu 
ziazmo nuslopinimo, kuris tu 
rėjo lydėti pranešimą apie 
santykių su Kinija sunorma- 
lizavimą. Kiekvienu atveju, 
Carteris už tai susilaukė kri
tikos ne tik iš dešiniųjų, ku
rie laiko Taiwano išdavimą 
nepateisinamu, bet ir kairių
jų, kurie prileidžia, kad pre
zidentas, mažiau skubėda
mas gal būtų galėjęs išside
rėti šiokių tokių garantijų 
Taiwanui, kurių jis dabar vi
sai negavo nusilenkdamas 
Pekino norui.

Ir Brežnevas nepanorėjo 
prisidėti prie Carterio trium
fo. Jis nudelsė SALT II pa
sirašymą jausdamas, kad vi
sai mažai kuo rizikuoja. Jam 
svarbu ne tik Carterio suti
kimas, bet ir Senato, kuris - 
sovietams taip labai norint 

(Nukelta į 2 psl.)

Jau dešimtąjį kartą toli
mieji Australijos lietuviai 
atšventė savąsias šio konti
nento lietuvių dienas. Sa
vaitę trukę įvairūs kultūri
niai, meniniai ir kitoki pa
rengimai Sydnėjuje, pasi
baigė. šios dienos įrodo, kad 
lietuviška dvasia Australi
joje dar yra labai gyva. 
Jeigu anksčiau buvo abejo
jama lietuvišku išsilaikymu 
čia, tai ši, kas du metai 
įvykstanti šventė įrodo, kad 
ir čia gimęs ir augęs jauni
mas dar neatkrito nuo lietu
viško kamieno, bet yra pil
nai į jį įaugęs. Ir šioje lie
tuvių šventėje galima buvo 
matyti ir džiaugtis mūsų 
jaunimu. Tautinių šokių 
grupės ne sumažėjo, bet 
daugiau išaugo ir tokios ma- 
žos ir tolimos kolonijos kaip 
Perth’as ir Hobart’as, nepa
būgę nei išlaidų, nei tolimos 
kelionės,, atsiuntė savo šo
kėjus. Lygiai taip pat ir 
sportininkai, kurių eilėse 
jau beveik visi žaidėjai yra 
čia gimęs, ne mažėja, bet 
savo sportines šakas plečia 
ir didina. Ir tas viskas yra 
atsiekta per didelį ir gražų 
darbą paskirų asmenų ir

Antanas Laukaitis

mūsų visos bendruomenės. 
Neskaitant pačių lietuvių, 
mūsij kultūriniai ir meni
niai pasirodymai yra atsie
kę gražaus pripažinimo ir iš 
australų bei svetimtaučiii 
pusės. Ir šias 10-sias Lietu
vių Dienas oficialiai globo
jo Australijos ministeris 
pirmininkas M. J. Fraser, 
nors pats jose negalėjo bū
ti, nes tuo metu buvo Ame
rikoje. Malonu, kad ir už
sienio lietuviii tarpe mūsų 
Lietuvių Dienos jau įgauna 
gražų jų vertės pripažini
mą ir, be eilės svečių iš 
Amerikos, Anglijos, N. Ze
landijos ir kt., mes savo di
džiausiais svečiais turėjo
me Clevelando ”Grandinė- 
lę”. Sydnėjuje, neskaitant 
viešų pasirodymų plazoje iY 
operos rūmų aikštėje, kur 
juos stebėjo tūkstančiai žiū
rovų, jų koncerte čia daly
vavo 1500 žmonių, kai Ade
laidėje policija jų pasirody
mo metu, sustabdė judėji
mą ir leido didžiulei masei 
žmonių stebėti mūsų šokė
jus, vakare net per du tele
vizijos kanalus juos paro

dant. Panašiai su didžiausiu 
pasisekimu, jie pasirodė ir 
Melbourne. Nesudegino šių 
jaunuolių nei tuo metu bu
vę didžiuliai karščiai, pilnai 
įrodant, kad lietuviškas 
bendravimas ir meilė vis
kam kas yra lietuviška, yra 
karšta ir gili, kaip kad ta 
australiškoji vasaros saulė. 
Ir, reik tikėtis, kad tiek 
mums patiems, tiek ir bu
vusiems mūsų svečiams, 
Australijos Lietuviii Dienos 
paliko gili ii įspūdžiui ir atei
tyje tarpusavio bendradar
biavimą padarys dar glau
desnį.

Be kultūrinių pasireiški- 
mii Lietuvių Dienų metu 
vyko čia gyvenančių mūsų 
kunigų konferencija, Jauni
mo Sąjungos suvažiavi
mas, Inžinierių ir Archi
tektų, LKVS Ramovės, stu- 
dentii ir sporto atstovų kon
ferencijos. Gi pats svarbiau
sias suvažiavimas buvo mū
sų ALB Krašto Tarybos, 
kas mūsų bendruomenės gy
venime yra ypatingai reikš
minga. šis suvažiavimas 
buvo gana gausus ir jame

(Nukelta į 7 psl.)
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SOVOITIHĖ POLITIUg^^

Prezidentas Carteris lieka gynimosi pozicijose, tuo tarpu Kennedy traukia 
į kairę, o gub. Brovvn į dešinę. - Visi vidaus politikos apskaičiavimai 

gali būti apversti įvykiu užsieniuose su šansu gen. Haig kandidatūrai.

Savo spaudos konferenci
joje prezidentas Carteris, at 
sakydamas į klausimus, pri
sipažino negalėjęs išsiderėti 
iš .komunistinės Kinijos ko
kio nors viešo įsipareigojimo 
nepulti Taiwano. Todėl jis 
turėjęs pasitenkinti tik vien- 
šališko pasitikėjimo pareiš
kimu. Pekinas nedavęs suti
kimo ir aprūpinti Taiwaną gi 
namaisiais ginklais, bet jis 
vis tiek tą pažadėjęs.

Savaime aišku, kad iškilo 
ir klausimas, kodėl jis pa
kvietė Nixoną į balių sausio 
29 d. atvykstančio Kinijos vi 
cepremjero Teng garbei. 
Carteris pastebėjo, kad Nix- 
onas buvo naujos Kinijos po
litikos, prasidėjusios 1971 
metais, pradininkas ir patys 
kiniečiai pageidavo jo daly
vavimo. Tokiu būdu Nixo- 
nas, pirmą kartą po atsista
tydinimo, vienam vakarui 
grįš į Baltuosius Rūmus.

**♦
Prisiminus Nixoną - birže

lio pabaigoje grįžta dabarti
nis NATO vyr. vadas, gen. 
A. Haig, kuris - kaip jau bu
vo pranešta - kartais elgiasi 
kaip kandidatas į preziden
tus. Nėra abejonės, kad jis 
tam postui būtų tikrai kvali
fikuotas. Faktinai jis ėjo pre 
zidento pareigas paskutinius 
15 mėnesių prieš Nixono at
sistatydinimą, kaip jo štabo 
viršininkas. Paskirtas NA
TO vyr. vadu jis parodė dide 
liūs politinius sugebėjimus, 
nes tai palaidai bendruome
nei vadovauti nėra lengva. 
Užsienio politika nėra jam 
svetima tema, nes prieš per
imdamas Baltųjų Rūmų ad
ministraciją atleidus Halde- 
maną, jis buvo Kissingerio 
pavaduotojas Valstybės Sau
gumo Taryboje. Sovietų pa
vojus ir jų galimybes Haigas 
gerai pažįsta. Atrodo, kad 
dabartinės administracijos 
politika gynimos srtyje jam 
nėra prie širdies, nors kaip 
NATO vadas jis jos viešai 
kritikuoti negali. Tai jį pri
vertė prašytis paleidžiamam 
į atsargą. Ką jis toliau da
rys? Jis galėtų gauti aukštą 
postą pramonėje su dideliu 
atlyginimu. Jis galėtų kandi 
datuoti į senatą iš Pennsilva- 
nijos, iš kur yra kilęs. Jis ga
lėtų tikėtis kokioje naujoje 
administracijoje gauti užsie
nių reikalų ar krašto apsau
gos ministerio postu. Bet ar 
būtų realu laikyti jį preziden 
tiniu kandidatu? Kol kas ne. 
Visų pirma jis per mažai ži
nomas, antra - jam visados 
bus prikišamas Nixonas, 
nors sakoma, kad jis prikal
binęs buvusį prezidentą atsi
statydinti ir tokiu būdu kilu
sią krizę gražiai likviduoti. 0 
Nixono prestižas po truputį 
kyla, kaip matome iš jo pa
kvietimo į Baltuosius Rū
mus. Tokiu būdu ir buvusio 
‘bendradarbio’ dėmė mažė
ja, tačiau svarbiausia - ką 
partiniai politikai dabar 
svarstydami galimus kandi

datus užmiršta - yra rimta vi 
so pasaulio būklė, kuri reika
lauja atitinkamai rimto as
mens Baltuosiuose Rūmuose 
Keli iš eilės smūgiai - kaip da 
bar Irane - gali pažadinti ir 
amerikiečių rinkėjus, kurie 
tuo atveju jau nebeieškos 
prezidento panašaus į juos 
pačius, bet žmogaus nusima
nančio užsienio ir karo reika
luose, žinant visas galimy
bes ir su jomis susijusią rizi
ką. Dabartinės administra
cijos politiką gražiai pailius
truoja kolumnistas Josef 
Kraft?

‘Prezidentas aiškina, kad - 
jei Iranas negalės turėti įta
kos į Persijos Įlankos stabi
lumą - mes turėsime prisiim
ti didesnę atsakomybę už to 
stabilumo išlaikymą, tačiau 
praktiškai daroma atvirkš
čiai. Administracija pasiun
čia lėktuvnešį su atitinkama 
palydą į Indijos vandenyną, 
tačiau ta eskadra sulaikoma 
į Rytus nuo Singapore - pir
masis silpnumo paskelbimas. 

‘Vėliau buvo paskelbta, 
kad siunčiama F-15 naikintu
vų junginys į Saudi Arabiją, 
kuris ten liks visą mėnesį. 
Tačiau greitai paaiškinama, 
kad junginys neapginkluo
tas - antras silpnumo paskel
bimas. Neginkluotas todėl, 
kad, pagal War Powers Act, 
tam būtų reikalingas kongre 
so sutikimas. Tai, o ypatin
gai faktas, kad toks sutiki
mas galėjo būti lengvai gau
tas, yra trečias silpnumo pa
rodymas. Po to sekė pati tų 
lėktuvų pasiuntimo procedū
ra. Jie turėjo sustoti Ispani
joje kuro papildymui. Skri
dimą viešai paskelbus, ispa
nai atsisakė jiems leisti pasi
naudoti aerodromais ir papil 
dymas kuru turėjo būti nu
keltas į Portugaliją - ketvir
tas silpnumo įrodymas.’

♦♦♦

Kaip mažai tokie dalykai 
rūpi platesnei visuomenei ro
do faktas, kad niekas apie 
tai nepaklausė prezidento 
spaudos konferencijoje. Jo 
daugiausiai išgarsinta prob
lema yra kaip tik sumažinti 
biudžetą - ne tik sumažinant, 
bet dar kiek padidinant išlai
das karo reikalams. Sekan
tiems metams numatyta jas 
padidinti iki 123 bilijonų do
lerių. Bendra biudžeto suma 
sieks 532 bilijonus dolerių, 
su 29 bilijonų deficitu. Tokiu 
būdu beveik 21% visų tau
tos pajamų eina į .federalinį 
iždą, o kur dar atskirų vals
tijų ir miestų mokesčiai? Pa
gal žinybas, daugiausiai pini
gų ir toliau bus išleidžiama 
Švietimo, Sveikatos ir Lab
daros reikalams - 196 bilijo
nai dolerių. Jų apkarpymas 
sukelia didžiausią triukšmą 
mažumų tarpe. Į jų pusę 
linksta senatorius T. Kenne
dy. Tuo tarpu kitas galimas 
Carterio konkurentas guber 
natorius J. Brown pasisakė 
net už konstitucijos pakeiti
mą ta prasme, kad federali- 
nei valdžiai būtų uždrausta

išleisti daugiau negu suren
kama mokesčiais, atseit, 
turėti deficitą. Tokiu būdu 
Senatoriui Kennedy vis dau
giau krypstant į kairę, o J. 
Brown į dešinę, Carteris lie
ka viduryje su šansais būti 
kompromiso kandidatu. Ži
noma, kiek kiekvienas iš jų 
tiksliai atspėjo ateitį, šiuo 
tarpu dar niekas negali pa
sakyti.

CARTERIO KRITIKA...
(Atkelta iš 1 psl.)

SALT II - pradeda abejoti ar 
JAV-bėms jis apsimoka. Vis 
daugiau girdisi nuomonių, 
kad SALT II nepakeis jėgos 
balanso JAV naudai ir - su 
juo ar be jo - amerikiečiams 
vistiek teks padidinti išlai
das gynimosi reikalams. Ta
čiau kai kas atsisakymą rati
fikuoti SALT II - lygina su 
atsisakymu ratifikuoti Tau
tų Sąjungos chartą, kas po
rai dešimtmečių izoliavo 
JAV nuo likusio pasaulio 
raidos.

Po viso to ir viršūnių susi
tikimas Guadeloupoje neat
rodė per daug saulėtas. Šei
mininkas ten buvo Prancūzi
jos prezidentas Giscardas ir 
faktinai ten nieko naujo ne
buvo nutarta. Tiesa, D. Bri
tanijos, V. Vokietijos ir Pran 
cūzijos vyriausybių galvos 
pritarė, kad nėra kito kelio 
kaip tik ieškoti atlydžio su 
sovietais - ir tam nepriešta
rauja geri santykiai su Kini
ja, tačiau vien tam nebuvo 
reikalo suvažiuoti.

Virš visų tų įvykių dangų 
temdė Irano situacija. Iš de
šinės prikišama, kad Carte
rio administracija iki pasku
tiniųjų palaikė šachą ir netu
rėjo jokio kontakto su opozi
cija. Ta kritika nevisai logiš
ka. Kol kas atrodo, kad val
džia slysta į Aytollah Khome- 
inį rankas. Bet jį negalima 
laikyti demokratijos pažiūrų 
reiškėju. Jo peršama Islamo 
respublikos forma primena 
fašizmą, todėl sunku prileis
ti, kad amerikiečiai koope
ruotų kaip tik su Khomeini 
nuvertimui šacho, kuris 
buvo jų draugas ir už duotą 
paramą visados atsilyginda
vo. Tarp kitko, dabartinio 
šacho tėvas buvo santarvi
ninkų pašalintas nuo sosto ir 
mirė tremtyje Pietų Afriko
je, kaip tik dėl to, kad žavė
josi fašizmu ir, žiūrėdamas į 
Vokietiją bei Italiją, norėjo 
smarkesnės pažangos savo 
krašte.

Šias eilutes rašant dar ne
buvo visai išskirta karinio 
perversmo Irane galimybė. 
Jei jis pasisektų, situacija 
gal pagerėtų, bet Carterio 
administracijai nebūtų kaip 
už tai imtis sau kredito, žo
džiu, kaip nežiūrėsi, gruo
džio ir sausio mėnesiai nebu
vo toks triumfas Carteriui, 
kaip buvo planuota.

Negalėdamas kuo pasigir
ti užsienyje, Carteris bejo- 
kios apsaugos susitinka su

■ Iš kitos pusės
Kartais skaitai' ir netiki savo akimis ... šį kartą 

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro Valdybos mani
festą (žiūr. Dirvos sausio 11 d.). Logiškai galvojant 
sąjungos uždavinys būtų ginti savo narių interesus prieš 
leidėjus, tačiau išeivijoje komercinės spaudos neturime — 
taigi nėra prieš ką skelbti streiką. Dėl to Chicagos žurna
listų sąjunga virto tik klubu suruošti metinį balių. Centro 
Valdyba pati negalėdama tuo pasigirti turėjo surasti kokį 
kitą, kilnesnį egzistencijos pagrindą. Už tat paskelbė:

"Pagrindinė Sąjungos VEIKLA REIŠKIASI jos na
rių bendradarbiavime periodinėje spaudoje. Visa eilė jos 
narių POZITYVIAI IR PRODUKTYVIAI veikia šioje lie
tuviškoje medijoje."

Toks eilės narių išskyrimas kelia klausimą, kurie na
riai veikia NEGATYVIAI? Atsakymas nėra lengvas. Pa
sirodo, kad niekas faktinai nežino, kas sąjungai priklauso 
ir kas ne. žadama paruošti sąrašą. Bet tai tik techniška 
smulkmena! Iš esmės kalbant:

"dabartinėje lietuvių periodinėje spaudoje pasireiškia 
nemaža išeivių žeminančių išpuolių."

Centro Valdyba prisiimdama "moralinę atsakomybę 
už vienokius ar kitokius spaudos pareiškimus" žada ieš
koti kelių, kaip mūsų turimos "pozityvios", plunksną val
dančios pajėgos galėtų veiksmingiau patalkininkauti mū
sų spaudoje pasitaikančius negerumus pašalinti."

Tarp mūsų kalbant, ir paliekant man atrodo, kad CV 
visai neatsimena kaip išeivijos spauda atrodė anksčiau 
ir kiek ten buvo 'pozityvių’ barnių! Nepaisant to, tokie 
kilnūs norai negali likti tinkamai neįvertinti. Deja, są
junga dar neturi savo ordino. Čia ... ateina išganinga min
tis. Tiek daug fantazijos parodžiusi valdyba galėtų ’in 
corpore’ prašytis priimama į rašytojų sąjungą.” Rašyto
jai fikciją toleruoja, žurnalistai turėtu laikytis arčiau 
žemės ir ... tiesos. vm

krašto ūkinėm problemom. 
Mažai kas tiki, kad Carteriui 
pasiseks padaryti pažangos 
kovoje su infliacija. Dalis de 
mokratų jį jau dabar pravar
džiuoja ‘respublikonu’, o 
patys respublikonai prikiša 
jam nuolaidas kairiajam de
mokratų sparnui, kuris kovą 
su infliacija laiko mažiau 
svarbia negu bedarbę ir so
cialinių programų apkirpimą.

Kaip ten būtų, Carteriui 
skubiai reikalingi bet kokie 
tikri laimėjimai.

ELECTRICIANS 
MACHINE REPAIRMEN 

MACHINISTS 
DIE SINKERS 

FORGING DIES 
DIEMAKERS 
TRIMMER DIES 

DIE TRYOUT 
TOOL & DIE MAKERS 

ELECTRICAL DISCHARGE 
MACHINE OPERATORS

JOURNEYMAN OR 8 YEARS 
EXPERIENCE REQUIRED 

CHEVROLET 
DETROIT FORGE PLANT 

8435 St. Aubin Detroit, Michigan
313-556-1800

An equal opportunity employer

LABORATORY TECHNICIAN
CANDIDATES FOR THIS POSITION

MUŠT HAVE 2 YEARS OF COLLEGE MAJORING IN ENGINEERING, 
OR THE SCIENCES OR MUŠT HAVE EQUIVALENT IN EXPERIENCE.

1F YOU FEEL YOU CAN QUALIFY:

Apply 8:30 a. m. to 4:30 p. m. or call 313-364-9000

ARMAK TAPĖ DIVISION
317 KENDALL AVĖ.

MARYSVILLE, MICH. 48040

An Equal Opportunity Employer
(50-6)

MACHINISTS
EXP..W1TH D1ES PREFERRED BŪT 
NOT ESSENT1AL. OPPORTUNITY 
W1TH GROWING CO. ALL BEN
EFITS INCLUDING PROFIT SHAR- 
ING. APPLY ENGLERT METALS, 
BROAD & RECTOR ST., PERTH AM- 
BOY, N. J. 08861. (4-10)

MACHINE BUILDER
Join a small growing company build- 
ing machinery for the plastic indus- 
try. Experience in mechanical as- 
sembly of machine parts a mušt. 
Machine shop or electrical assembly 
desirable būt not essential. Full ben
efits & overtime.
Call 201-991-5460, Mr. Huirmel 
for appointment. (50-2)
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MUSU PAREIGINGUMAS
Pareigos supratimas ir stro

pus jos vykdymas žmogaus gy
venime turi didelės reikšmės. 
Todėl daug kas sako, kad pa
reiga yra Dievo įkvėptas jaus
mas. Girdi, be pareigos visas 
pasaulis apvirstų aukštyn. 
Tautos ir valstybės tik parei
gos dėka lieka gyvos.' Žmoni
jos praeitis byloja, kad tvirta 
pažanga visose gyvenimo srity
se esą užtikrinta tai valstybei, 
kurios piliečiai supranta parei
gos svarbą ir kiekvieną darbą 
atlieka gerai, sąžiningai.

Kultūringas pasaulis visais 
amžiais kreipė, ir šiais laikais 
tebekreipia, daug dėmesio į 
pareigos supratimą ir jos vyk
dymą. Be to, pareiga ugdo 
kultūrą, kurioje matomos ir 
apčiuopiamos gėrybės - parei
gos vaisiai. Žodžiu, geri dar
bai - apipavidalinti pareiga.

Lietuviams pareigos supratb 
mo stiprinimas yra itin svar
bus veiksnys, siekiant tautos 
laisvės. Į pareigos supratimą 
turi žiūrėti kaip į idealą, ku
rio visi vieningai turim siekti, 
kad būtum savo tautai naudin
gi. Jeigu mes nesiimtumėm 
idealo būti pareigingais, drau
smingais ir nesiryžtumėm 
žengti pirmyn, tai nekokie bū
tume lietuvių tautos vaikai. 
Taigi, intensyvus dvasiškas pa
kilimas yra būtinas.

Tėvynės meilės, tautos gar, 
bės ir Lietuvai laisvės niekad 
neturim užmiršti, nes tai nuo
latinis jausmo dalykas. Lietu
va ir jos garbinga praeitis, jos 
didybė ir galybė sukelia giliau^ 
šių mūsų būtybės gelmių entu
ziazmą. Kas mūsų tautą žalo
ja ir įžeidžia, tas užgauna mū 
sų ‘akies lėliukę’ ir pažeidžia 
intymiausias lietuvių širdies gi
lumas. Todėl jokia žemiška 
auka neatrodo per didelė, kai 
eina kalba ir būtinas reikalas 
apie Tėvynės teisę, meilę ir 
kankinius už jos laisvę ...

Pavergtoji tėvynė apipavi
dalina mus iš visų pusių, įsi- 
brėždama giliai ir neišdildo
mai į mūsų esmę.

Žodžiu, ideologinis bei dva
sinis pakilimas ir moralinių do 
rybių vertė yra didesnė už ma 
terialinį pajėgumą. Šių dienų 
gyvenimo įvykiai aiškiai rodo, 
kad ir geriausias apsiginklavi
mas netenka savo reikšmės, jei 
tauta neparodo dvasiško paki
limo ir ryžtingumo iš paskuti
niųjų gintis ir aukoti kraują 
savo krašto laisvei ir garbei.

Kiekviena tauta turi savo in
dividualinius istorinius kelius, 
kuriais jis - savo nuovokos ve
dama ir aplinkybių verčiama 
- amžiais žygiuoja į ateitį. 
Kaip atskiras žmogus, taip ir 
pačios tautos yra savo likimo 
lėmėjos, savo dalios kūrėjos.

Gyvenime mokomasi iš arti
mųjų pasisekimų ir klaidų, ieš
kant tų pasisekimų ar klaidų 
priežasčių. Pasisekimų prie
žastis stengiamasi pakartoti, 
sudaryti sąlygas joms atskirti, 
o klaidų priežasčių kratomasi, 
vengiama, kad jos nepasirody
tų arba nepasireikštų.

Nūdien didieji sako, kad 
materialinis ginklas yra svar
bus argumentas, tačiau mora
linių dorybių yra stipresnė už 
ginklus, nes juk ginklas tikrą
ją vertę įgauna tik aukštai mo 
raliai pakilusio kovotojo ranko 
se. Todėl ir sakoma - kas pats 
ginasi, tam ir kiti padeda.

Šiais neramiais laikais tu
rime pasireikšti visu savo kil
numu, vertingumu ir pasiruo
šimu. Bet reikia būti organi
zuotiems. Ir kiek būsim tam 
moraliai pasiruošę, tiek pasi
rodysime ir materialiniai stip
rūs.

Mes turim didžiuotis, kad 
esame gimę lietuviais. Mūsų 
priešai turi giliai pajusti, kad 
lietuvių iškovotą laisvę oku
pantas paniekino - smurtu pa
vergė Lietuvą. Ir nors jos lais
vė kraujuje trypiama, lietu- 
tuviai visvien dėl laisvės atga
vimo ryžtingai kovoja ir kovos, 
taip kaip ir mūsų bočiai anais 
laikais kad šimtmečius kovojo.

Turim būti įsipareigoję ir gi
liai įsisąmoninę, kad tik tiesos, 
teisės ir moralės principais sie
kiame savo tautos laisvės.

(jm)

• Vliko Tarybos posėdis, 
kuriame bus renkama Vliko 
valdyba, dėl sniego audros 
atidėtas ne vasario 28 d., 
kaip skelbta praeitame Dir
vos nr., bet sausio 28 d. Po
sėdis prasidės Jaunimo Cen
tre, Chicagoje, 12 vai.

OWNER OPERATORS
Are you ready to build a solid career as an independent? 
Secure opportunities exist with a National Carrier Pulling 

Vams and Reefers

DENVER SOUTHWEST EXPRESS 
DRIVERS

RECEIVE HIGH REVENUE MILEAGE. 
EKCELLENT INSURANCE PROGRAM 

AVERAGE 87% LOADED MILĖS.
RECEIVE LIBERAL ADVANCES, AND ON TIME 

SETTLEMENTS.

Call toli free for more information

DENVER SOUTHWEST EXPRESS
800-643-6300
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Birutę Novickienę prisimenant EMILIJA ČEKIENĖ

Prieš penkerius metus, 
1973 m. gruodžio 14 d. mirė 
Birutė Novickienė, kurios 
vardas amžinai liks lietuvių 
moterų istorijoje.

Nepaliko ji turtų, kas ne 
vienam juos paliekant ap
sunkina atsiskyrimą su šiuo 
pasauliu, bet paskutinės jos 
dienos nežiūrint sunkios ir 
ilgos 30 metų ligos, pasku
tines valandas nepaprastai 
sunkino jausmas, kad arti
nasi valanda, kurioje jai 
teks palikti tuos brangius 
popierėlius, t. y. lietuvišką 
spaudą, dėl kurios mūsų 
tauta įvairiais laikotarpiais 
taip sielojosi. Palikti lietu
višką žodį, kuris visais Lie
tuvos okupacijų metais gai
vino tautos sielą, žadino ir 
kėlė atgimimui, vėliau dėjo 
pagrindus mūsų lietuviškai 
kultūrai.

Savo brangiausiu turtu 
B. Novickienė visuomet lai
kė, jos pačios žodžiais ta
riant, tuos niekada nenusto
jančius vertės brangiausius 
lietuviškus "deimantus” — 
spaudą, o ypač jeigu tai lie
tė lietuvių moterų veiklą, 
moterų įnašą į bendrąjį tau
tos lobyną. Ji pati spaudą 
mylėjo, daug skaitė, rašė 
kiek ligos paskirsta pajėgė 
ir stengėsi kitas moteris įti
kinti, kad spauda tartum 
kvapnus pavasario oras, vi
sus ją skaitančius gaivina
mai veikia. Spauda yra tas 
židinys, prie kurio mes tu
rime glaustis, jį palaikyti, 
nes tik per spaudą galime 
plačiau bendrauti, dalintis 
žiniomis, džiaugsmu bei lai
mėjimais, guostis nelaimė
se, aptarti klaidas. Ji nuolat 
apie tai primindavo kitoms 
moterims savo raštais ir su
sirinkimuose, kurie įvykda
vo ir jos namuose.

B. Novickienės atmini
mas brangus yra lietuvėms 
moterims. Ji buvo pirmoji 
lietuvė moteris nepriklauso
moje Lietuvoje gavusi tei
sių mokslo diplomą. Į visuo
meninę veiklą įsijungė nuo 
pat jaunystės dienų ir nuo 
jos nenutolo. Nežiūrint, kad 
savo stipriausių brandžių 
paskutinių 30 metų ligos 
pakirsta negalėjo pakilti iš 
kėdės, bet nepalūžo dvasio

je. Savo vyro inž. A. No- 
vickio globojama ji kartu su 
daugeliu iš mūsų paliko tė
vynę dėl artėjančio raudo
nojo teroro. Ir tada nenulei
do rankų ir nepasidavė pesi
mizmui. 1947 metais Biru
tės iniciatyva Vokietijoje 
buvo įsteigta Pabaltijo Mo
terų Taryba kartu su estėm 
ir latvėm ir pirmoji pirmi
ninkė buvo Birutė Novickie
nė. Toji moterų organizaci
ja savo veiklą tęsė ir persi
kėlus narėms į šį kraštą, o 
lietuvės pradžioje pasivadi
no Lietuvių Moterų Atsto
vybė, vėliau pakeitė Lietu
vių Moterų Federacijos var
du steigdamos savo klubus 
ir deleguodamos savo atsto
ves į Pabaltijo Moterų Ta
rybą. čia reikia pažymėti, 
kad viso to mūsų moterų 
judėjimo pradininkė nuola
tinė judintoja ir patarėja 
buvo prieš penkerius metus 
į amžinybę iškeliavusi Biru
tė Novickienė.

Nežiūrint velionės fizinių 
skausmų jos iniciatyva 1969 
m. iš spaudos išėjo anglų 
kalba leidinys "The Lithua
nian Woman”, jos redaguo
tas, tautiniais motyvais 
iliustruotas, kuris sveti

(e< tM
SKIRPSTAS

Dar prisimintinas rimto veikėjo V. Volerto žodis, jog mes — 
dėl savitarpio nedarnos — pralaimim švietimo ir kultūros sri
tyse. Gretom Įsidėmėtinas ir A. Masionio pabrėžimas (iš prane
šimo apie Mokytojų Studijų savaitę seime), kad — jaunimui 
lietuviškai mokslinti pati svarbioji priemonė yra skaitymas. O 
tinkamų skaitinių dabar "tikras badas".

Laikas bėga, jau ir nauji metai įžengti, bet reikalai nege
rėja. Argi visa paliekam tik žodžiais, be ryžtingų darbų? Pvz. 
ar bent sužinojom, kiek pernai — Lietuvos atstatymo 60 m. su
kaktis! — taigi, kiek jaunimui knygų išleisdinta? Kiek bent už
planuota? Gal švietimo vadovam nedrąsu prabilti, todėl Ma
sionio žodžius negirdom praleido.

• Rašoma, sudaryta komisija mokslo priemonėm mokyklas 
aprūpinti. Minimos skaidrės, schemos, techniniai Įrankiai, pie
šiniai, žemėlapiai. O kodėl nėra skaitinių? Jei pati svarbioji prie
monė užmirštama, tai nebedejuokim dėl jaunimo nusvetimėji- 
mo, nes patys esam kalti.

Iš -dalies jaunimui knygelių leidimas prigeso, kai švietimo 
vadovybė visą reikalą pasiėmė į savo rankas. Nors turėjo są
lygas neblogas (LB iždas ir Lietuvių Fondo teikiamos lėšos), bet 
deja neištesėjo. O privatūs leidėjai — be jokių fondų ar visuo
menės paramos — lenktyniauti nepajėgė. Taip jaunimui knygų 
leidyba apmirė. Ir atrodo, niekas dėl to daug nesikvaršina.

• Ši tuštuma ypačiai pajuntama metų gale, kai kalėdiniai 
pirkimai urmu Įsidega, o atžalynas laukia išsižiojęs Įdomių do
vanų. Tėvai, giminės ir mokyklų vedėjai dairosi — ieško jaunimo 
skaitinių pagarsinimo spaudoj. Deja — nė balso. O buvo lauk
tina viešumai pateikiant sąrašą (tų jaunimo knygų tiek nedaug): 
kurios naujos, šįmet išleistos, kurios tik mažiesiem, kurios vy- 
resniem. Ir skelbtina ne tik savo biuleteny ar aplinkrašty, o pla
čioj spaudoj, kuri geriausiai pasiekia visus lietuvius, išblaškytus 
tolimose vietovėse — Melbournas, Vinipegas, S. Paulo ar Mia- 
mi... Neužmirština pažymėti ir, kur kurios knygos gaunamos 
pirkti. Juk daug daugiau lietuviukų auga be savos mokyklos (ne 
būtinai dėl tėvų kaltės — gyvenimo aplinkybės nutremia toli 
nuo saviškių). Visų akys krypsta į savas centrines įstaigas ir 
laukia bent konkretesnių informacijų.

• Jei švietimo vadovai dar atbustų laiku — gera proga yra 
Vasario 16 šventė. Galima užsukti reklamą tom temom — įspū
dingai ir nuoširdžiai įtaigoti, kad mūsų jaunieji visi būtų apdo
vanoti lietuviškom knygom Tautos šventę minint.

Kaip ELTA nuolat skelbia politines žinias, taip pateiktinos 
visuomenei ir kultūros bei švietimo svarbmenos. Kuomet veiks 
nuolatinis ryšys, tada ir aukos bei parama gausės, nereikės tiek 
dejuoti. Gal ir padėjėjų bei mecenatų rasis — švietimas ir kul
tūra pakils iš snaudulio. Verkiam, kad jaunimas lietuviškai ne- 
bepaskaito, o nepaduodam laiku tinkamų knygų jam į rankas. 
Gražiai pakalbam ir parašom, tik konkrečiam žygiui neišsiju- 
dinm. Ogi vien vadovėliu, pratimais ar skaidrėm dar skaitymo 
įgūdžiai neisidiegia.

mam skaitytojui pristato 
lietuvę moterį pradedant 
nuo seniausių laikų nuro
dant patriotizmą, didžiadva
siškumą kovose dėl Lietu
vos laisvės ir baigiant šių 
dienų mūsų moterų rūpes
čiais pavergtoj tėvynėj ir 
įvairiuose kraštuose išeivi
joj. Jai talkino visa eilė 
lietuvių moterų Federacijos 
New Yorko klubo narių 
ypač M. Noreikienė ir I. Ba
naitienė.

Tuo pačiu laiku velionė 
domėjosi pasaulio ir lietu
vių politika, visų mūsų or
ganizacijų veikla. Buvo tvir
tų įsitikinimų savo pasau
lėžiūroje, bet sugebėjo sa
vo asmeninius nusistaty
mus derinti ir bendradar
biauti su k itaip galvojan
čiais, kada buvo sprendžia
mi bendrieji tautos siekimų 
klausimai.

Birutės Novickienės pa
stangos ir organizaciniai 
darbai mums tuo labiau 
brangūs, kad visa atliko lie
tuvių tautos ir ypač lietu
vės moters garbei nuolatos 
kamuojama skausmų. Tai 
kartu yra ir dvasinės stip
rybės pavyzdys visiems, o 
ypač visoms.
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Diplomatijos paraštėje (89) Vaclovas Sidzikauskas

ATEITIES VILTYS
Kai 1946 m. vasarą susirin

kome Berne su Lietuvos diplo
matais, tegul ir ne visais, visi 
konferencijos dalyviai buvo
me tikri, kad anksčiau ar vė
liau turės būti sukviesta Tai
kos Konferencija antrajam pa
sauliniam karui formaliai už
baigti ir to karo iškeltoms prob
lemoms, jų tarpe ir Lietuvos, 
išspręsti. Todėl sutarėme Lie
tuvos delegacijai Taikos Kon
ferencijai branduolį, - S. Lozo 
raičio, diplomatų, V. Sidzi
kausko VLIKo, kurie buvo 
įpareigoti nedelsiant pradėti 
paruošiamuosius darbus. Kiti 
rūpesčiai ir geografinis atstu
mas kliudė tą darbą sutartu 
būdu pradėti, ar bent jo prog
ramos metmenis sutarti. To
dėl pradėjau tą darbą Tuebin- 
gene atliekamu nuo visokių ki
tų darbų metu, prof. Juozo 
Brazaičio, prof. Stepono Kai
rio, prof. Konstantino Rač
kausko, Vytauto Vaitiekūno ir 
Magdalenos Avietėnaitės tal
kinamas. Tas darbas buvo 
apipavidalintas 1949 m. VLI- 
Ko Didžiajame Memorandu
me, užvardintame ‘Memoran- 
dum on the Restoration of Li- 
thuania’s Independence’. Me 
morandumas buvo skirtas Tai
kos Konferencijai.

1949 m. mudu su M. Kru
pavičium, dalyvaujant Lietu
vos pasiuntiniui P. Zadeikiui, 
tąjį memorandumą įteikėme 
JAV Valstybės Departamen
tui Washingtone; min. B.K. 
Balutis jį įteikė Didžiosios Bri
tanijos vyriausybei irLietuvos 
diplomatinis atstovas Stasys

MACHINIST
EXP.. RESP. MUŠT BE ABLE TO 
SĖT UP & READ BLUEPR1NTS FOR 
LATHE MACHINES. SALARY COM- 
MENSURATE W1TH AB1L1TY. BEN
EFITS INC. BLUE CROSS, MAJ. MED. 
LIFE INS. PD. VAC. & HOLIDAYS.

201-278-3249
(1-5)

MAINTENANCE MAN
WITH ELECTRICAL & TROUBLE 

SHOOTING EXPERIENCE, AND 
SHOULD BE FAMILAR WJTH 
METAL STAMPING PRESSES.

Rapidly growing progressive metai 
stamping organization needs mature 
and responsible individuals. Top pay 
and excellent fringe benefits. 14 paid 
holidays. Five days siek pay. 2 weeks 
vacation after first year. Clean, 
friendly work atmosphere. — Apply:

PERSONNEL OFF1CE
CLEVELAND METAL

PRODUCTS 
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital. 

FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.
Complctitive salaries, shift differen
tial, charge pay and moving allow- 
anėe. Liberal personnel policies & 
fringe benefits. Apply call or write to: 
VERA ŠHY . R. N., asst. Director of

Nursing
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 NORTH MAIN ST. 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(49-11)

OFFICE AND PLANT 
CLEANING

Now accepting applications for both 
full and part time jobs, cleaning of- 
fices or plants for one of our many 
customers. These jobs are located 
throughout greater St, Louis, County, 
St. Charles County, Jefferson County 
andj.he East Side.
If you are interested, apply at

SPANN BUILDING 
MAINTENANCE CO.

2035 OLIVE ST.
ST. LOUIS, MO. 63103

314-241-1975
equal opportunity employer M/F 

Bačkis, drauge su Jurgiu Balt
rušaičiu - Prancūzijos vyriau
sybei.

1950 metais Memorandu
mas buvo atskiru leidiniu iš
leistas anglų ir prancūzų kal
bomis. Jo leidėjas buvo Vyk
domoji Taryba.

Greit po to, kai susitvarkė 
susisiekimas tarp Vokietijos ir 
Amerikos, užsimezgė darnūs 
santykiai tarp Vokietijoj įsikū
rusio VLIKo ir nuo 1940 m. 
veikusios Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagoje. Ilgainiui 
pastaroji buvo VLIKui svarbi 
piniginė atrama. Jos pakviesti 
mudu su prelatu M. Krupavi
čium 1949 m. sausio mėn. pa
baigoje išsirengėme į JAV. Pa 
ryžiuje gavę reikiamas įvažia
vimo vizas iš JAV ambasados 
Yankee Clipper lėktuvu išskri- 
dova į New Yorką, pakeliui 
nusileisdami Santa Maria Azo
rų salose, Ganderyje Grenlan
dijoje ir Bostone. Skridimas 
per Atlantą užtruko 17 valan
dų. New Yorko aerodrome 
mudu šiltai sutiko vietos veikė
jai su kun. Jonu Balkūnu ir 
Kostu Jurgėla priešakyje. Pas 
tarasis, kaip ALTos Informa
cijos Centro New Yorke direk
torius, mudu čia globojo ir pa
lydėjo į Washingtoną.

Mūsų uždaviniai Amerikoje 
buvo: įteikti to krašto vyriau
sybei VLIKo Didįjį Memoran
dumą ir gauti jos palankumą 
Lietuvos laisvės bylai; aptarti 
ir sutarti darysimus žygius su 
min. Povilu Žadeikių ir su 
Amerikos Lietuvių Tarybos va
dovaujančiais asmenimis; ap
lankyti visas didesniąsias lietu
vių kolonijas Amerikoj ir Ka
nadoj; painformuoti jas apie 
VLIKą ir jo veiklą ir apie pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje; su
žadinti Amerikos ir Kanados 
lietuvių dosnumą politinei 
veiklai.

Povilo Zadeikio lydimi Wa- 
shingtone mudu buvome pri
imti Valstybės D-te, kuriam 
įteikus memorandumą gavo
me viltingų užtikrinimų dėl 
Lietuvos laisvos ateities; Lie
tuvos pasiuntinybėje turėjome 
eilę pasitarimų su Žadeikių ir 
su iš Chicagos atvykusiais 
ALTos prezidiumo nariais: 
pirm. Leonardu Simučiu, vi
cepirm. Antanu Oliu, sekr. dr 
Pijum Grigaičiu ir ižd. Myko
lu Vaidyla. Pasitarimuose da
lyvavo ir mus atlydėjęs Kostas 
Jurgėla. Vieni antrus išsamiai 
painformavome apie mūsų pa
žiūras į Lietuvos valstybės at
statymo galimybes ir apie tai 
ką vieni ir antri daromo tam 
tikslui pasiekti, priėmėme nu
tarimą apie nuolatinio kontak
to ir veiklos derinimo reikalin
gumą ir t.t. P. Zadeikis iškėlė 
užsienyje likusios Lietuvos 
Diplomatijos šefo piniginio pa 
rėmimo klausimą, kuriam visi 
pritarė. Buvo paliestas ir Urb 
šio telegramos aiškinimo klau
simas, kurį ALTos atstovai lai' 
kė grynai diplomatų ir VLIKo 
klausimu ir į kurį, teigė jie, 
jiems - kaip Amerikos pilie
čiams atstovaujantiems Ameri 
kos lietuvių politinei organiza
cijai - esą nedera kištis. Pagal 
min. Zadeikį, Urbšio telegra
ma Lozoraičio nepadariusi 
Lietuvos Užsienių Reikalų 
ministeriu, atseit Lietuvos 
Diplomatijos šefu, o tik ‘pri

muš inter pares’ - lygiųjų tar
pe pirmuoju - diplomatų veik
lai derinti.

Antrajame tokiam pasita
rime Washingtone, prieš aplei 
džiant Ameriką, aš iškėliau 
šiuos du klausimus: 1. reika
lingumą turėti New Yorke ar 
Chicagoje Lietuvių Namų, 
kuriuose būtų saugojamos lie
tuvių tautos kultūrinės verty
bės, dailininkų kūriniai, poli
tiniai archyvai, knygos ir spau
dos komplektai. Tas klausi
mas man tuomet atrodė itin 
aktualus, nes t.p. metų rude
nį tautininkai, tikrumoje An
tanas CHis, ruošė Vokietijoj gy
venusių lietuvių dailininkų pa
rodą, kuriai atidaryti pakvie
tė min. Stasį Lozoraitį iš Ro
mos. Buvo didelis susirūpini
mas, kur tuos kūrinius laikyti 
parodai pasibaigus. 2. Reika 
lingumą turėti lietuvių sody
bą, kaip kad tai turi kitos tau
tybės, kurioje savo saulėlydį 
galėtų patogiai ir be rūpesčio 
praleisti senyvo amžiaus su
laukę psižymėję ir tautai nusi
pelnę lietuviai, Amerikoje ne
turintieji giminių ar artimųjų. 
Minėjau Steponą Kairį, My
kolą Krupavičių, Kiprą Bieli- 
nį, brolius - Mykolą, Vaclovą 
ir Viktorą Biržiškus, Igną Kon
čių ir kitus. Deja, nė vienas 
tų mano pasiūlymų nebuvo 
priimtas. Niekas iš pasitari
me dalyvaujančių jiems nepa
rodė jokio entuziazmo, o kai 
dėl lietuviškos sodybos - tai dr. 
Pijus Grigaitis pastebėjo, kad 
aš dar esąs nepakankamai su
sipažinęs su Amerikos lietuvių 
gyvenimu, nes čia lietuviškoji 
išeivija esanti susiorganizavu
si ideologinėmis grupėmis, ku
rios turinčios klubus, parapijų 
sales, senelių prieglaudas ir 
kiekviena grupė rūpinasi sa
vais nariais, tad mano siūlo
ma lietuvių sodyba esanti ne
reikalinga.

Vienas svarbiausių M. Kru
pavičiaus ir mano uždavinių 
Amerikoje buvo sukelti lėšų 
laisvinimo veiklai talkinant 
ALTos piniginiam vajui. Ta
ryba tvarkė mudviejų koloni
jų lankymo planą. Iš Washing 
tono mudu buvome nuvežti į 
Baltimorę, kur po pamaldų ta 
rėva žodį. Tai buvo mudviejų 
pirmas - negalėčiau teigti, 
kad labai pasisekęs - viešas pa 
sirodymas senajai išeivijai. Sa
vo kalboje kun. Krupavičius 
ypač griežtai smerkė mišrias 
vedybas, stoką patriotizmo, 
pabrėžė išeivių pareigą tėvy
nei. Tai iššaukė priešiškų re
akcijų, kurias išlygino Balti- 
morės klebono kun. Mendelio 
taktas ir dosnumas. Vasario 
16-sios dienos minėjimuose 
Krupavičius kalbėjo New Yor
ke, o aš Chicagoje. Be gausin
gesnių lietuvių kolonijų Siau
rės Amerikoje, aš dar lankiau
si ir Kanadoj. Lietuvos garbės 
gen. konsulo lydimas Ottavoje 
buvau priimtas Kanados Už
sienių Reikalų viceministerio, 
mačiausi su eile Ministeriu Ka 
bineto narių, buvau pakvies
tas stebėti parlamento posė
džio diplomatų ložėje. Be to 
aplankiau Montrealį, Torontą 
ir Hamiltoną. Gegužės mėn. 
mudu baigėva savo misiją 
JAV-se ir, po paskutinio pasi
tarimo Washingtone, iš New 
Yorko išskridome į Paryžių.

IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
IV VVELTKONGRESS DER LITAUISCHEN JUGEND
IV LITHUANIAN VVORLD YOUTH CONGRESS

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO INFORMACIJOS

Kongreso atstovai — 120 rinktų asmenų, kurie atstovaus savo gyvena
mą kraštą Jaunimo Kongrese.

Kongreso- dalyviai — asmenys taip 16 ir 35 metų amžiaus, dalyvau
jantieji stovykloje ir Kongreso renginiuose. Dalyvių skaičius 
ribojamas iki 500. Pirmenybė duodama pirmiausia užsire
gistravusiems.

Turistai — asmenys, kurie Kongreso metu keliaus po Europą ir lan
kysis Kongreso renginiuose.

KALENDORIUS
Liepos 11 IV PLJ Kongreso stovykla Anglijoje. Atstovai ir dalyviai 

stovyklaus iki liepos 18 d. Liepos 14 ir 15 vyks j Londoną 
koncertui ir baliui.

Liepos 14-15 Turistai galės dalyvauti Kongreeso atidaryme, koncerte 
ir kituose renginiuose. Bilietai įsigijami Anglijoje.

Liepos 11, 12, 13, 16, 17 turistai galės pasirinkti iš įvairių/ ekskursijų 
po Angliją.

Liepos 18 Grupinis išvykimas iš Londono į Dover ir* iš ten persikėlimas 
per kanalą į Ostendę, Belgiją. Atstovai vyksta tiesiai į Studijų 
Dienas Altenberg’e, kurios vyks nuo liepos 19 iki 27 d.
Bilietus Vokietijoje vykstantiems renginiams galima iš anksto 
užsirezervuoti registruojantis. Pirmenybė duodama dalyviams 
ir turistams, dalyvaujantiems ekskursijose.
Studijų Dienų metu Kongreso dalyviai ir turistai gali pasirinkti:
1. Dalyvauti A, B, C ar D ekskursijose
2. Vykti į Europos Studijų Savaitę Louvain, Belgijoje
A Keliauti po Europą asmeniškai

Liepos 27 Atstovai ir dalyviai atvyksta į Eoenigštein Kongreso užda
rymui, kuris vyks iki liepos 29 d.
Turistai gali dalyvauti Kongreso uždarymo programoje (už
baigiamajame posėdyje, koncerte ir kituose renginiuose).

Liepos 30 Prasideda ekskursijos E, F ir G po Europą.
EKSKURSUOS
Kelionė A — Prancūzija — Italija — Šveicarija >— Vokietija

— liepos 19 — 27 d. d. (Paris, Grenoble, Nice, Mo-
naco, Zurich, ir t. t.) $300.00

Kelionė B — Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d.
(Paris, Strassburg, Munchen, Numberg, ir t. t.) $300.00

Kelionė B i— Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d.
(Paris, Strassburg, Munchen , Numberg, ir L t.) $300.00

Kelionė C — Belgija — Olandija — Vokietija — liepos 19
— liepas 27 d. d. (Gent, BrusseI, Rotterdam, Ham-

burg, W. Berlin, Koln, ir t. L) $300.00
Kelionė D — Prancųzija — Šveicarija — Vokietija — liepos 

19 — 27 d. d. (BrusseI, Paris, Versailles, Bem, Zu
rich, Munchen, ir t. t. $210.00

Kelionė E — Italija — Austrija — liepos 30 — rugpiūčio 8 
d. d. (Verona, Florence, Venice, Viena, ir t t.) $300.00

Kelionė F — Prancūzija — Šveicarija — Italija — Austrija 
— Vokietija —- liepos 30 — rugpiūčio 8 d. d. (Paris,
Lyons, Milan, Frankfurt, Berlinį ir t t) $290.00

Kelionė G. — Prancūzija — Šveicarija — Vokietija — liepos
30 — rugpiūčio 5 d. d. (Paris, Dijon, Zurich, Frank
furt, Berlin, Hamburg, ir t. t) $220X10

Kainos yra apytikrės — jos gali pakilti iki 10%. I kainą įeina auto
busas, nakvynė vidurinės klasės viešbučiuose, miestų apžiūrėjimas su 
vadovais.
Visas keliones tvaiko IV PLJK Registracijos komisija Čikagoje.
Iš JAV išskrendama liepos 8, 9, 10 d. d. į Londoną. Grįžti galima 
per Londoną arba per Frankfurtą. Skridimai'iš JAV miestų:

New York — London/Frankfurt — New York $405.00 
New York — London — New York $402.00
Los Angeles — London/Frankfurt — Los Angeles $534.00 
Los Angeles — London — Los Angeles $512.00
Chicago — London/Frankfurt — Chicago $445.00
Chicago — London — Chicago $432.00
Kelionė iš Londono į žemyną — apie $30.00

Kongreso atstovai, dalyviai ir turistai gali pasirinkti išvykimo ir 
grįžimo datas. Keleiviai iš kitų JAV miestų prisijungia prie skridimų 
jiems artimiausiame išvykimo punkte. Skridimams naudojama pigiausia 
“Super Apex" ir “Apex” kaina.
TAISYKLES
1. Kelionėje reikia išbūti nemažiau 14 ir nedaugiau 45 dienas.
2. Registracija ir kelionės užstatas $205.00 sumoje turi būti atlikti 

iki vasario 16 d.
3. Pilna suma už kelionę į Europą turi būti sumokėta iki balandžio

15 d.
IV PLJ Kongreso būstinė: Darbo valandos (Čikagos laiku):
c/o Psaulio Lietuvių Bendruomenė
IV PLJK — Registracija Darbo dienomis 9 vai. ryto — 1 vai. p. p. 
5620 S. Claremont Avenue 6 vai. vak. — 9 vai. vak.
Chicago, IL 60636 šeštadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. p. p.
Telef.: (312) 778-2200 Sekmadieniais 10 vai. ryto — 1 vai. p. p.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
NAUJOS KNYGOS

• Henrikas Radauskas. 
EILĖRAŠČIAI (1965-1970). 
Pomirtinė poezijos knyga. 
Išleido V ytautas Saulius 
1978 m. Chicagoje. Spaudai 
paruošė ir pastabomis paly
dėjo Jurgis Blekaitis. Įvadą 
parašė Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas. Tiražas 350 egz. 
Knygos pradžioje puslapi
nis Henriko Radausko por
tretas pieštas Albino Els- 
kaus. Knyga 100 psl., kie
tais viršeliais, kaina 6 dol. 
Sukrauta: Litho Art Stu- 
dio, 3143 So. Lowe Avė., 
Chicago, Tll. 60616.

• Stasys Santvaras. RU- 
BAJATAI. Septintoji lyri
kos knyga. Viršelį ir leidi
nio iliustracijas darė Vy
tautas K. Jonynas. Knyga 
184 psl. Kaina 7.50 dol. Iš
leido Juozas Kapočius. Kny
gos apdaila rūpinosi Ka
zys Simanavičius. Gaunama 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dykloje, 395 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127.

• Thę Violations of Hu- 
man Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania. Report 
1977. Edited by dr. Tho- 
mas Remeikis. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių Reikalų Tary
ba. Kietais viršeliais 7.25 
dol., minkštais 4.25 dol. 
Gauna šiuo adresu: Mrs. 
Aušra Zerr, 708 Custis Rd., 
Glenside, Pa. 19038.

• Aleksandras Pakalniš
kis. STUDENTO DIENO
RAŠTIS. šią knygą autorius 
skiria laimingiems Lietuvos 
metams prisiminti, šau
nioms dienoms rinktinio 
jaunimo, iš viso krašto į 
Kauną suvažiavusio, gyve
nimui ruoštis, kuris tačiau 
greitai sudužo. Viršelis My
kolo Morkūno. Išleido Jan
kaus ir Pakalniškio fondas, 
3948 So. Artesias Avė., Chi
cago, III. 60632.

• Vladas šlaitas. NESU 
VĖJO MALONĖJE. Eilė
raščiai. Išleido ” Ateitis”. 
Literatūros serija Nr. 15. 
Aplankas Vilijos Eivaitės. 
Knyga 110 psl., kietais vir
šeliais, kaina 5 dol. Gauna
ma leidykloje: Ateities Li
teratūros Fondas, 17689 
Goldwin Dr., Southfield, Mi. 
48075.

REFRIGERATION 
ENGINEERS

First class Refrigeration, City of 
Detroit and Iow pressure boiler li- 
censes required. 3 p. m. to II p. m. 
shift.

BORDEN INC. 
14707 DEXTER BLVD. 
DETROIT. MICH. 48068 

CALL LES BABCOCK 313-861-5250 
An equal opportunity employer m lt

Čiurlioniečiai koncertuoja savo metinėje šventėje. Dešinėje muz. Alfonsas Mikulskis.
J. Garlos nuotr.

Naujas Čiurlionio ansamblio plokšteles pasitinkant

JOS SKAMBĖS IR KAI

JIE NUTILS Vacys Kavaliūnas

Palydėdami Čiurlionio an
sambli, nuskambanti i ketu
riasdešimtuosius jo gyvenimo 
metus, drauge pasitinkame ir 
dvi ką tik išleistas jo plokšte
les: Skamba, skamba kanklės 
ir Dievui ir tėvynei.

Kanklės. Kiekvienas muzi
kos instrumentas turi skirtin
gą - individualų charakterį, 
kuris suteikia jo garsams ir jų 
spalvoms ir individualią sielą.

Individualų charakterį turi 
ir labai senas mūsų tautinės 
muzikos instrumentas kanklės 
Jos ne tik nukelia mus į amžių 
tolumas, kuriose - bent mūsų 
mintyse ir vaizduotėje - atsi
skleidžia mūsų tautos kelio 
žingsnių aidai. Jose, lyrinėje 
jų melodijoje, tarsi išgirstame 
ir raudančią žmogau sielą.

O ten, kur rauda žmogaus 
siela, pajuntame ir mistinius 
jo gyvenimo kelio momentus. 
Galbūt todėl, vieno seno kank
lininko žodžiais, ir medis kank
lėms, kad jos gražiau skambė
tų, reikią kirsti tada, kai mirš
ta tėvas.

Čiurlionio ansamblio išleis
toje kanklių muzikos plokšte
lėje sutinkame septinis kūri
nius. Pirmojoje dalyje: A. Mi 
kulskio Koncertina D-major, 
skambinama Danutės Januš- 
kytės, Stoviu aš aprimus, su 

M. Bankaitytė sega gėlę muz. A. Mikulskiui.
V. Bacevičiaus nuotr.

Kanklių orkestru dainuojama 
Irenos Grigaliūnaitės, ir J. 
Švedo Trys lietuvių liaudies 
dainos, atliekamos Kanklių or
kestro. Antrojoje daly: A. Mi
kulskio Poema - Ant ežerėlio 
rymojau, skambinama Da- 
leen Walsh. Lazdynėlis - liau 
dies daina, su Knaklių orkes
tru dainuojama Irenos Griga
liūnaitės, Jaunystės žaismas - 
Lilės ir Ramonos Sniečkučių 
skambinamas Kanklių duetas 
ir Girios idilija-Lietuvos giru
žė, atliekama Mirgos Bankai- 
tytės.

Skamba, skamba kanklės 
plokštelė sukasi. Pro akis pra
bėga spalvingas Kanklių orkes
tras ir jo dirigentė bei kanklių 
muzikos mokytoja Ona Mikuls
kienė. Plokštelė pagaliau su
stoja. Ramu - kaip Lietuvos 
kaime, kai, artėjant sutemom 
visa - garsai ir spalvos - užgęs
ta ir kai daiktai atgyja ir jų 
gelmės atsiskleidžia.

Tačiau kankles ir raudan
čias lyrines jų melodijas dar il
gai girdi. Girdi jas savo sielo
je. Ir jų neužmiršti - jos vis su
grįžta. Sugrįžta visos, o ypač 
Stoviu aš parimus, kurioje at
siskleidžia ir graudžiai idiliš
kas mūsų gimtosios žemės pei- 
sažas, ir Girios idilija, kur pa
sigirsta ir gegutė ir kur tarsi at 

siskleidžia ir miško dvasia, ku
rioje ir kanklių medis yra gi
męs ir augęs.

Antroji plokštelė - Dievui ir 
tėvynei. Pirmojoje jos dalyje 
Alfonso Mikulskio Lietuvių 
tautinės mišios už kenčiančią 
Lietuvą: Kyrje, Gloria, Cre
do, Sanctus ir Agnus Dei. Ant 
rojoje: A. Mikulskio Giesmė į 
Šiluvos Marija, Lopšinė Jėzu
itui, O Dieve, Stasio Šimkaus 
Lietuviais esame mes gimę ir 
Vinco Kudirkos Lietuvos him
nas.

Ir vėl sukasi plokštelė. Kita 
- Dievui ir tėvynei. Bėga jos 
bangomis adatėlė,pažadinda
ma religinės muzikos tonus. 
Įspūdis - o čia ir vienos, ir ki
tos plokštelės atveju ir tėra tik 
įspūdžiai - gilus ir galingas.

Koks egzistencinis žmogaus 
dvasios šauksmas iškyla iš Mi
šių už kenčiančią Lietuvą 
Kyrie! Sustoji, savo dvasia nu-, 
sikeli į sekmadienio tyloje pa
skendusį lietuvišką peizažą 
ir klausai : Gamtos garsus pri
menantieji preliudiniai Sek
minių ragelių ir kanklių muzi 
kos tonai. O paskui, lyg atai- 
dėdami iš dvasinių tolumų ir 
kildami į nesustojančias aukš
tumas moterų ir kiek vėliau 
vyrų balsai ir daugelį kartų 
nuskambantieji nuoširdžios 
maldos žodžiai: ‘Viešpatie, 
pasigailėki’

Sekminių ragelių ir kanklių 
muzikos fone nuskamba ir ki
tos šių mišių dalys: Gloria, 
Sanctus, Credo ir Agnus Dei. 
Pati ilgiausioji dalis - Credo, 
kurioje atsiskleidžia Kristaus 
kelio žingsniai, ateinantieji iš 
amžinybės, žemės keliuose su- 
siliejantieji su žmogiškąja da
lia ir žodžiais ‘nukankintas ir 
palaidotas’ pasiekią begali
nius atpirkimo kančios plotus.

Tarp žemės ir dangaus ban
guojančioje Credo melodijoje 
pasigirsta ir rauda. Rauda, 
kurią tu kitada girdėjai gim
tosios žemės rudenio peizaže, 
kai tavo mylimą ar artimą ly
dėjo į amžinybės namus.

Plokštelė sustoja. Bet tu dar

KNYGŲ DERLIUS
Jurgis Gliaudą

Knygos mylėtoją džiugina 
ne tik knygos pasirodymas, 
bet ir įtaigus pranešimas apie 
išleisimą knygą, kuris yra nely 
ginant pirmas aušros spindu
lėlis, pranašaująs dienos žydė
jimą.

Draugo atkarpoje spausdin
tas Alės Rūtos romanas ‘Ske
veldros’ bus išleistas knygos 
formoje. Keista tradicija: ka
da veikalas spausdinamas pe
riodikoje, niekas jo nei vertina 
nei nagrinėja, nei skelbia apie 
jį tradicinę anotaciją. Tary
tum šiems atsiliepimams būti
na turėti veikalą tarp knygos 
viršelių.

Alės Rūtos veikalo pasirody
mo, ištisiniai sutapinto tarp 
knygos viršelių, tenka laukti 
didžiai susidomėjus. Mažiau 
grįždama prie istorinių siuže
tų, rašytoja gvildena dabartį, 
nūdieną, šiuolaikinius perso
nažus. Šita rašytojos simbiozė 
su dabartimi pateikia plačias 
mus supančia panoramas. Vi
są tai, kas sava ir įprasta, pa
prastai nepastebima ir nejun
tama. Alė Rūta, valdydama 
siužeto raizginį, itin įdomi sa
vo personažais, dažnas pava
dintų juos mūsų buitin įkly- 
dusiais čechoviškais žmonė
mis. Jie intelektualiai jautrūs, 
sunkiai aklimatizuojami gana 
šiurkščioj juos supančioje ap
linkoje. Norėdama išgauti rel 
jefo maksimumą, Alė Rūta ne 
retai priartėja prie flauberiš- 
kojo realizmo, prie saikingo 
natūralizmo. Juk ji, savo lai
ku, išvertė į lietuvių kalbą 
prancūziškojo realizmo šedev
rą ‘Madame Bovary’.

‘Skeveldrų’ tenka laukti 
kaip įrodymo, kad iš po auto
rės plunksnos greta mūsų su
stos įdomus, įvairus šios kartos 
išeivijos skruzdėlynas. Tai 
įvairiomis gijomis į bendrąjį 
didmiesčio skruzdėlyną įau
gęs lietuvių vis labiau byran
tis getas.

Turėtų būti sektina tradici
ja, kad kūrybinių raidžių pa
sėliai periodikoje būtų išlieka
mo patvarumo - atskirame lei
dinyje, knygoje. ‘Skeveldros’ 
kaktomuša susitinka su mūsų 
tikrove, pro įdomių, jautrių 
personažų gyvenseną regime 
mūsų gyvenamo laikmečio vei
dą be iliuzijų grimo.

Senųjų lietuviškų emigraci
jų gyvensena buvo tyliai pa
laidota užmarštyje be savo li
teratų, be savo beletristų do
kumentacijos. Mūsų emigraci
nė epopėja laikui bėgant - Lie 
tuvon grįžus - sudarys stambų 
specifinį klodą lietuvių litera
tūroje.

vis tebegirdi. Tavo sieloje dar 
ilgai tebeskamba ir Kyrie, ir 
Gloria, ir Sanctus, ir Credo, 
kurio juodi ir sunkūs žodžiai ir 
melodija dramatiškai susitin- 

(Nukelta į 6 psl.)
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NEŽINOMAS KARAS
Propagandinis sovietų filmas klaidinantis amerikiečius

Dalia Kučenienė

“Nežinomas karas”, Sovietų 
propagandinis filmas, rodomas 
per CBS televizijos tinklą Ame
rikos rytų pakrantėje (New Yor- 
ke,‘ Bostone, Massachusets ir t. t.) 
dvidešimt penktadienių iš eilės 
(kas savaitę po valandą) prista
tė Amerikos gyventojams, “kaip iš 
tikrųjų vyko kovos rytų fronte 
antrojo pasaulinio karo metu”.

Rodoma, kaip raudonoji armi
ja “išvadavo” rytų Europos ir 
Pabaltijo kraštus, tarp jų ir Lie
tuvą. Kaip “išvaduotas” Kaunas 
ir Šiauliai, kaip “išvaduotojai” su
tinkami ovacijomis bei gėlėmis ir 
net kaip partizanai kovojo ne už 
Lietuvos laisvę, bet už Lietuvos 
įjungimą į “plačiąją tėvynę”.

šios žalingos propagandos fil
mas rodomas kaip “Dokumentinė 
storija”, remiama Valstybės moks
lo sąjungos (N. E. A National 
Education Association). Atspaus
dinti ir tūkstančiai pagelbinės 
medžiagos brošiūrų mokykloms, 
kurias rytų pakraščių istorijos 
mokytojai naudoja savo klasėse, 
aiškindami rytų fronto kovas 
antrojo pasaulinio karo metu, 
auklėdami naująją Amerikos 
moksleivių genereciją. (Panašios 
pagelbinės brošiūros buvo at
spausdintos, kai buvo rodomas 
filmas apie Simą Kudirką).

Žurnalas “Review of News” sa
vo gruodžio 27 dienos laidoje ra- 
v;o, kad komunistų žurnalas “New 
World Review” parodo filmą, 
kaip “bendradarbiavimo uniku
mą tarp Amerikos ir Sovietų fil- d. plačiai aptarė ir pareiškė pro- 
mų gamintojų”, tuo pačiu ragin- testą prieš šio filmo rėmimą, ro
dami visus savo skaitytojus “pa- dymą ir propagavimą. Iškelda-

United Federation oi Teachers
I i>:ai Z.Fe JerjtitHi of Tv.tcnci:-.. AFl CIO
260 Pirk Avvnuv South
Nvw York. N.Y. 10010
(212) 777-7500

January 3, 1979

Mr. Antanas J. Van Reenan
History Department
Drury Senior 
South Church
North Adams,

Dear Mr. Van

Albert Shanker has asked me to thank you for your 
letter of December 14th sharing with him yoiir 
communication to the AFT in Washington, of which 
he is also president. I’m sure AFT attorneys will 
ezplore the possibilities you haVe raisea.

Ali good regards.

Cordially,k-
Susan Glass
Director of Public Relations

SG: rb

High School 
Street
MA 01247

Reenan:

kiai yra žalingi žmonių teisių 
pažeidimui, nes šioji televizijos 
serija, N. E. A. indorsuota, ne tik 
prasižengia su žmogiškumo tei
sėmis bet ir su istoriniu tikslumu.

įdomu, kad iš skaitlingo skai
čiaus Amerikos rytų pakraščio, 
Pavergtų Tautų, pabėgėlių ir 
bendrai lietuvių gyventojų iki 
Šiol spaudoje viešpatauja, šiai svar 
biai propagandinei indoktrinizaci- 
jai —tyla. Nereagavimas tai ly
gu status quo sutikimui.

Ir kam tada bėgo milijonai, ir 
kam išnešė mus tėvai ant rankų 
iš Sovietų motinos tėvynės, jei 
partizanai kovojo ne už Lietuvos 
laisvę, bet už Lietuvos įjungimą į 
plačiąją tėvynę? ir kam mes da
bar veikiame rr ką mes dabar lais
viname jei “dokumentalinėje is
torijoje” rodomoje laisvoje Ameri
koje, “išlaisvintojai” buvo trium- 
fališkai sutikti -su vainikais, ova-

dėmesį į šį svarbų reikalą. A 
Adomėnui— Van Reemam be
silankant Chicagoje taip pat pa
skambinome “Tribūne” dienraš
čiui, Mokslo sekcijos redaktorei 
J. Beck, kuri sutiko talkininkauti 
šiame reikale, jei CBS stotyje nu
tartų šį propagandinį filmą ro
dyti vidurio Amerikos rajonuose.

Žurnalistas Tom Bucldey “The 
New York Times” dienraštyje 
apibūdino šią seriją, kaip “pasa
kų pasaulio” versiją, pažymėda
mas, kad tai aiški propaganda, 
atitolusi nuo istorinės tiesos. Jis 
pažymi, kad tai patvirtina ir fak
tas, šį necenzūruota ir nesutrum
pinta filmo versija bus rodoma' 
ateinančiais metais Sovietų Sąjun
gos televizijos kanalais.

Amerikos mokytojų federaci
jos (U. F. T.) pirmininkas Al- 
bert Shanker, savo straipsnyje 
“TV’s Unknown War Distorts 
History” primena, kad tokie įvy- cijornjs jr gėlėmis?

United Federation of Teachers direktoriaus laiškas.

[ JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR U 
[ ' PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į ]

[ LATVIAN ROOFING j

[ Cleveland telef. (216) 521-2182 1
St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263 j

[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. j 

[ Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. T 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I 
[ MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio j

AMERICAN FEDERATION OF LABOR ĄND CONGRESS0FINDUSTRIAL ORGANIZATIONS

January 16, 1979

Mr. Antanas J.
Sočiai Studies
Drury Senior High School
South Church Street
North Adams, Massachusetts 01247

Dear Mr. Van Reenan:

Thank you for sending me the copy of your 

letter regarding the National Education Association1 s 

promotion of "The

I am in

by Mr. Shanker in

Van Reenan 
Department

Antanas Adomėnas — Van 
Reenan, gyvenąs 15 Fairbanks St., 
Worcester, Mass., 01608, Drury 
aukštesniosios mokyklos istorijos ELECTRONICS/ELECTRICAL 

MAINTENANCE

dėti išgarsinti šį propagandinį vergtų tautų pavienių bei orga- 
filmą, rašant televizijos stotims, nizuota reakcija prasideda, 
išreiškiant joms padėką šiai svar
biai pastangai: Amerikos — So
vietų savitarpinio supratimo bei 
draugyste”.

Amerikos mokytojų federaci- skyriaus vedėjas, vienas pirmųjų 
jos (U. F. T.) pirmininkas Al- ėmėsi griežtos pasipriešinimo 
bert Shanker “New York Times” j iniciatyvos. Būdamas mokytojų 
dienraštyje 1978 m. gruodžio 10 ’ (N. E. A.) narys reikalavo raš

tu, kad jo mokytojų sąjungos 
unija atsisakytų sovietinės propa
gandos rėmimo, anas filmas nie
ko bendro neturi su dokumenti
ne istorija. Massachusets mokyto
jų sąjungos (M. T. A.) reikalų 
vedėja direktorė Claire Ross at
sakė, kad tai yra “Sovietų isto
rija iš jų akiračio” ir todėl mo
kytojų sąjungos remiamo filmo 
nestabdys. Susisiekė su Bostono 
CBS televizijos septinto kanalo 
direktorium Mark Hamiltonu, 
kuris paaiškino, kad greičiausiai 
NEA ir MTA filmą patvirtino 
per neapdairumą. Taip pat krei
pėsi su detalizuotu, filme istorijos 
iškraipymo, raštu į Boston Statė 
House Joint Committee on Edu
cation direktorių Frank J.Matran- 
go. Su ukrainiečiu dr. Boris Se- 
gal, sovietinės psichiatrijos specia
listu, dirbusiu Harvardo univer
sitete (Russian Research Center), 
Savaly Yurkovsky ir dr. Simon 
Gurmamik bendra talka vėl rei
kalavo, kad CBS sustabdytų so
vietinę žalingą propagandą. CBS 
viceprezidentas William H. Hahn 
sutiko leisti jiems “rebuttal time” 
sausio 7 dieną. Tai trumpai at
liko Raymond T. McNally, rusų 
istorijos profesorius.

Šiuo metu yra žinoma, kad žur- 
mas klausimą ir tikrą rūpestį, ko- nalas “Freedom at Issue” savo 
dėl pusantrd milijono Amerikos 1979 m. kovo laidoje žada atspaus- 
mokytojų sąjunga N. E. A) rė- dinti šios kontraversijos detales 
mė bei rekomendavo šią sovieti
nę propagandą, kai tuo tarpu 
Amerikos mokytojų federacijos 
(A F. T.) vadovybė, mačiusi fil
mą, griežtai pasisakė prieš jos rė
mimą ir rodymą.

Nežiūrint šių savitarpių ne
sutarimų tarp mokytojų unijų,

(IMMEDIATE OPENINGS IN TAMPA, FLORIDA)

A FORTUNE 500 COMPANY NEEDS SPECIALISTS TO 
DIAGNOSE, TROUBLESHOOT AND REPAIR N. C., 
C. N. C. SYSTEMS ASSOCIATED WITH LARGE MA- 
CHINE TOOLS. TECHNICAL SCHOOL/APPRENTICE 
GRADUATE A PLŪS WITH 5 OR MORE YEARS EX- 

PERIENCE.

SEND RESUME TO:

P. O. BOX 19054 DEPT. S
TAMPA, FLORIDA 33686

OUTSTANDING PAY AND BENEFITS

An Equal Opportunity Employer
(2-8)

Unknown War."

agreeraent with the views expressed 

his New York Times column.

AFL prezidento George Meany laiškas.

Jos skambės...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ka su švelniais ir šviesiai liū
liuojančiais Lopšinės Jėzuitui 
tonais, skambančiais kitoje 
plokštelės pusėje.

O paskui, kai jau visa nu
tolsta ir nutyla, tu mąstai ir 
džiaugiesi ir kanklių giesme yra įvykusi bei vykdoma žala. 
Skamba, skamba kanklės “Nežinomo karo” įvadą kas penk- 
plokštelėje, ir giesmėmis bei 
mišiomis plokštelėje Dievui ir 
tėvynei.

Džiaugiesi, nors ir su atei
ties liūdesio virpesiais savo sie
loje, kad ir čiurlioniečių kank
lės, ir jų daina bei giesmė ir 
tada skambės, kai jie nutils.

(Freedom House 20 West 40th Str. 
N. Y., N. Y. 10018). Žurnalistas 
Adrian Karatnytsky renką me
džiagą straipsniui.

Painformuotas Amerikos ge
neralinis prokuroras Griffin Bell, 
Department of Justice, Washing- 
ton, D. C., CBS televizijos Law 
and Government Affairs parei
gūnai, Federalinės komunikaci- 

tadienį atliko gerai žinomas ak- jos komisija (F. C. C.) bei A F. 
torius Burt Lancaster. Teksto auto- L. — C. I. O, Mokslo ir politinių 
rius — yra Rod McKuen mece- mokslų departamentai, vado- 
natai — Hanover Trust ir Eaton vaujami George Meany, kad CBS 
korporacija. Filmo platintojas yra tinklu buvo rodomas sovietinės 
Zug, Šveicarijoj. Nors jau dvide- propagandos filmas “Dokumenti- 
šimties valandų serija rytų pa- nes istorijos” apgaulė, visi išmi- 
kraštyje baigėsi prieš savaitę, pa- nėtieji paprašyti rimtai atkreipti

ST. LOUIS OPPORTUNITIES
SCREW MACHINE SĖT UP

AND

SCREW MACHINE SUPERVISOR
HAS OPENINGS FOR IND1VIDUAL WITH SĖT UP AND OR SUPER- 
V1SORY EXPERIENCE ON MULTI-SPINDLE, ACME GRIDLEY AND 
R/DAVENPORT AUTOMATIC SCREW MACHINES.

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 

PIPEFITTERS
A MIN1MUM OF 4 YEARS INDUSTRIAL EXPERIENCE REQULRED.

ABOVE POS1TIONS OFFERS EXCELLENT STARTING WAGE AND 
SUPERIOR BENEFIT PROGRAM.

Call 314-721-5000 Station 293, 

or send resume to: 

PERSONNEL DEPARTMENT

^WAGNER
6400 RyMNfr Avenue 
St. Louie, Mieeouri 63133

,An Egual Opportunity Employer M/F
(3-5)
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Australijos Lietuvių

Dienos
(Atkelta iš 1 psl4 

dalyvavo 59 atstovai. Pada
rius įvairius pranešimus į 
naują Krašto Valdybą buvo 
išrinkti Adelaidės atstovai: 
Iz. Lapšys, V. Neverauskas,
M. Pocius, L. Gerulaitis, A. 
Zamoiskis, G. Vasiliauskie
nė ir T. Vabolienė,, J. Ste- 
panui pasiliekant kandida
tu. Į Garbės Teismą buvo 
išrinkti taip pat adelaidiš- 
kiai: V. Baltutis, kun. A. 
Spurgis, J. Stepanas, D. 
Dunda, P. Bielskis ir J. Jo- 
navičius, kai į PLB Seimą 
atstovai yra: V. Patašius, 
V. Neverauskas, P. Baltu
tis, A. Kabaila ir V. Do- 
niela.

Buvusiai ALB Krašto 
Valdybai pasiūlius, buvo 
įteikti karaliaus Mindaugo 
medaliai sekantiems nusi
pelniusiems Australijos lie
tuviams : Jonui Meiliūnui, 
buv. ALFondo pirmininkui, 
Melbourno dideliam veikė
jui Ignui Aleknai, Hobarto 
veikėjui Algiui Taškūnui ir 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
pirmininkui Vytautui Sim- 
niškiui. Ta pačia proga į 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Garbės Narius 
buvo pakeltas Adelaidės iš
kilusis darbuotojas ir visuo
menininkas Juozas Lapšys. 
šiuo metu mūsų bendruo
menės Garbės Nariai yra: 
Elena Reisonienė iš Adelai
dės, Ona Baužienė iš Syd- 
ney ir Juozas Lapšys iš 
Adelaidės. Pirmieji mūsų 
Garbės Nariai buvo Juozas 
J. Bačiūnas iš Amerikos ir 
Antanas Baužė iš Sydney. 
Abu yra jau mirę.

Atidarymas ir šventė
Man pačiam jau teko da

lyvauti visose mūsų Austra
lijos Lietuvių Dienose, būti 
Tautinių šokių šventėje 
Chicagoje ir matyti Pasau
lio Lietuvių Dienų atidary
mą Toronto mieste. Tai bu
vo didžiuliai ir grandioziniai 
parengimai ir jų atidarymai 
paliko man neišdildomus 
įspūdžius. Tačiau, paskuti
niųjų mūsų Lietuvių Dienų 
atidarymas Sydnėjuje buvo 
tikrai gilesnis ir įspūdinges
nis. Atidarymas prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis 
didžiulėje Sydnėjuje kated
roje, kuriose dalyvavo ir 
Sydnėjaus kardinolas Sir 
Freeman, pasakydamas la
bai reikšmingą ir mums la
bai palankų pamokslą. Po 
šių pamaldų visa didžioji 
lietuvių masė pradėjo rink
tis į Bankstown Civic Sen- 
tre puošnią iškilmių salę, 
kurioje jau skambėjo lietu
viškų maršų garsai. Sceno
je, tautiniais rūbais pasi
puošę, stovėjo Sydnėjaus 
Dainos choras, kai už jų, 
juodame fone buvo iškelta 
Lietuvių Dienų emblema. 
Iškilmių pranešėjams Gin
tai Valiūnaitei — lietuviš

kai ir Vytautui Juškai — 
angliškai, paprašius pilna 
svečių salė atsistojo ir pa- 
garbė įnešamas vėliavas 
ir kviestinius aukštuosius 
šventės svečius. Pasigirsta 
"Grandinėlės” orkestro gro
jamas Australijos himnas 
ir scenoje šviesa užgęsta, 
paliekant tik mažą prožek
toriaus šviesos tarpą, ku
riame pasirodo du tautiniais 
drabužiais apsirengę trimi- 
tininkai-šaukliai, savo tri
mitavimu lyg tai ir kvies
dami, kaip senovėje, visus 
į prasidedančią šią didžiąją 
šventę. Scena pamažu ir vėl 
nušvinta ir, jiems pabaigus 
savo trimitų šaukimą, pra
nešėjai abiejomis kalbomis 
trumpai papasakoja apie 
Lietuvių Dienas ir apie Lie
tuvos ąžuolą, bei jo simbo
linę reikšmę mums, šiuo 
momentu iš vidurio salės lė
tu žingsniu eina buvęs pa
skutiniųjų Lietuvių Dienų 
Melbourne pirmininkas K. 
Lynikas ir užpakalyje jo 
tautiniais drabužiais apsi
rengę mergina ir berniukas, 
nešini didžiuliu ąžuolu lapų 
vainiku. Scenoje įeina da
bartinis L. D. pirmininkas 
dr. B. Vingila, perima jam 
paduotą vainiką ir, pereida
mas per choristų tarpą, 
laiptais pakyla aukštyn ir 
vainiką pakabina žemiau 
Lietuvių Dienų emblemos. 
Visas šis gražusis momen
tas yra tiesiog mistinis, sa
lėje mirtina tyla ir girdisi 
tik pranešėjų balsai, aiški
nant apie ąžuolo vainiko 
simboliką, reiškiančią stip
rybę ir senovės lietuvių iš
tvermę. Pakabinus vainiką 
g r i a u smingai nuskamba 
Lietuvos Himnas ir praside
da sveikinimai, kalbos ir 
meninė dalis, pirmą kartą 
pasirodant ir "Grandinėlei”. 
Įspūdingai yra perskaito
mas ir prieš du metus Aus
tralijoje viešėjusio "Gyva- 
taro” tautinu šokių grupės 
vadovės G. Breichmanienės 
sveikinimas. Atidarymas ir 
visa meniškoji jo dalis pali
ko tikrai labai gražų ir ne
užmirštamą įspūdį, ką pri
pažino ir daugumas svečių 
iš kitų pasaulio kraštų. Už 
tai mes turime būti dėkingi 
dr. G. E. Kazokienei, kurios 
idėjos ir buvo taip gražiai

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

DIRVA

Grandinėlės šokėjai ir vadovai buvo priimti JAV ambasadoje. Nuotraukoje Algis Urbšaitis, 
ambasadoriaus žmona Mrs. Olson, Rimas Jasinevičius, Aleksandra Sagienė, Kristina Kuprevičiūtė.

per atidarymą įgyvendintos 
ir jį;padarė daug prasmin
gesnį, sujungiant dabarti
nes mūsų Lietuvių Dienas 
su praeitimi ir žila mūsų 
senove.

s
Sporto šventė

Sporto šventėje dalyvavo 
virš 300 sportininkų, čia 
paduosiu tik laimėtojus. 
Krepšinis merginų iki 18 
metų — Melbourno Varpas, 
Krepšinis berniukų iki 18 
m. — Melbourno Varpas, 
Krepšinis moterų — Mel
bourno Varpas, Krepšinis 
vyrų — Geelongo Vytis, 
Indiv. baudų mėtymas vy
rų — V. Mačiulaitis — Mel
bourno Varpas ir moterų — 
V. Juciūtė — Adelaidės Vy
tis. Komandiniai, vyrų — 
Geelongo Vytis, moterų — 
Adelaidės vytis, Tinklinis 
moterų — Adelaidės Vytis, 
vyrų — Sydnėjaus Kovas, 
mišrus — Sydnėjaus Kovas. 
Stalo tenisas — vyrų — 
Melbourno Varpas (A. Bal- 
nionis ir J. Ablonskis), mo
terų — Sydnėjaus Kovas 
(N. Wallis ir V. Laukaitie
nė), vyrų indiv. — J. Ab
lonskis ir moterų — O. Pil- 
kienė — Canberros Vilkas. 
Sųuašas — vyrų — J. Abro- 
mas, Sydnėjaus Kovas ir 
moterų J. Petrauskaitė — 
Sydnėjaus Kovas, šachma
tai — indiv. V. Liūgą ir 
žaibo dr. I. Venclovas abu 
Sydnėjaus Kovas. Golfas — 

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

indiv. V. Binkis, Handicap 
— G. Gružauskas — Can- 
berra ir moterų P. Zenkevi- 
čienė — Geelongo — Vytis. 
Lauko tenisas, moterų 
indiv. — J. Petrauskaitė ir 
vyrų R. Leveris, abu Syd
nėjaus Kovas. Dvejetai vy
ri A. Kaltinis ir R. Renius 
ir mišrus — A. Kailinis ir 
R. Share iš Hobarto.

Šventės metu buvo išrink
ta naujoji ALFAS valdyba, 
kuri susideda iš pirm. Jur

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIF1KATUS MOKAME: 
73/ą% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 »/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/ą % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
616% — 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 FJS.L.I.C

aint 
thony 
avings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thura., FrL, 9-5; Sat., 9-1; CloMd

Juozas Gribauskas, vedėjas

gio Jonavičiaus, sekr. Anta
no Skipario ir ižd. Juozo Do- 
nielos. Visi yra iš Adelaidės. 
Sekančioji sporto šventė 
vyks pirmą kartą sostinėje 
Canberroje.

WANTED JOURNEYMEN 
DIE REPAIRMEN 

Able to sėt up work from blue prints 
& olose tolerance. Also ALL AROUND

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in stamping plaut- 
Overtime pay and benefits for righ't. 
person, Apply M1DWAY
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, Mi.. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)
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TREČIASIS KARAS... (7)

Sovietija išsiskirsto...
Kelioms minutėms po so

vietų A-bombos sprogimo 
virš Birminghamo praslin
kus, JAV prezidentas susisie 
kė su D. Britanijos premjere 
Ji pritarė atsikeršymo smū
giui. Be jo moralė kristų 

taip žemai, kad nebūtų gali
ma toliau kovoti. Tam prita
rė ir Prancūzijos preziden
tas. Dar nebaigus konsulta
cijos su kitais NATO partne
riais buvo duoti atitinkami 
įsakymai. Iš vieno amerikie
čių ir britų povandeninio lai
vų buvo paleista po dvi rake
tas į Minską. Jų užtaisai 
sprogo vienas po kito, kaip 
ir buvo numatyta. Nors apie 
tai nepranešė nė viena tele
vizijos ar radijo stotis, žinia 
apie tą puolimą greitai pa
sklido po visą pasaulį. Krem
lius per ‘karštą liniją’ buvo 
painformuotas, kad iš Vaka
rų pusės nenumatomi toli
mesnį bombardavimai, kad 
tai buvęs tik atsakymas už 
bombą į Birminghamą.

Sprogimo pasėkos buvo 
baisios ir jos siekė daug to
liau negu karštis ar radiacija. 
Kai tik pasklido žinios apie 
sovietų kariuomenės nepasi
sekimą konvencionaliniame 
kare, nepasitenkinimas ir pa 
sipriešinimas visoje Rytų 
Europoje smarkiai padidėjo. 
0 kai paaiškėjo, kad rusų 
atominis puolimas neapsau
gos sovietinių, ir satelitinių 
respublikų nuo tokio pat liki
mo, jų valdovai suprato, kad

vienintelis išsigelbėjimas 
- tuojau nusikratyti Krem
liaus vadovavimo. Pirmoji 
išvadas padarė Kazachstano 
respublika. Jos aukščiausio
ji taryba paskelbė išsiski
rianti iš Sovietų Sąjungos. 
Ją tuojau pripažino Kinija ir 
demonstratyviai pradėjo ka
riuomenės manevrus pasie
nyje.

Maskva, užimta karo vedi
mo reikalais, tuojau nerea
gavo, kas padrąsino ir kitas 
Kinijos kaimynines respub
likas paskelbti savo nepri
klausomybę.

Minsko sunaikinimas pa
greitino įvykių eigą ir prie 
Vakarinių Sovietijos sienų. 
Lenkai ir ukrainiečiai supra
to, kad ir jų laukia toks pat Ii 
kimas, jei jie nepasiskubins 
pakeisti istoriją. Lenkijos 
vyriausybė per tam atsitiki
mui puoselėtus slaptus ry
šius su savo kariuomenės da 
liniais įsakė jiems nesijudin
ti iš vietos ir neklausyti jo
kių kitų įsakymų. Kartu 
Varšuvos vyriausybė susi
siekė su pogrindžiu, o per jį 
su Londonu. Vyriausybė 
pranešė atsiskirianti nuo 
Maskvos. Ji prašė nepulti 
jos karinių dalinių ir remti 
pogrindį desantais.

Didžiausią tačiau smūgį 
Sovietija patyrė Ukrainoje. 
Jos nepriklausomybės aspi
racijos buvo visomis jėgomis 
slopinamos, bet tai negalėjo 
jų išnaikinti, tik nukreipė

‘Arpber H^hdays” 
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Žemiausiomis kainomis
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas
Kovo 19 — $725.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00 
gegužes 2 ir 9 — $829.00
gegužes 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Kofeinas, Briuselis — $1399.00
birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,

Helsinkis 2 — $1189.00
liepos 12 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00 
rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 

Helsinkis 2 — $1189.00
VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116 MEMBER 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT.

daugiau į visai slaptą pogrin
di. Ukrainiečiai buvo pasie
kę aukštų postų Kremliaus 
herarchijoje. Vienas jų - Va- 
syl Duglenko - buvo padaręs 
karjerą KGB eilėse ir kaip 
KGB ministerio pavaduoto
jas buvo atsakingas už pa
ties Kremliaus saugumą. 
Jis netik palaikė slaptus ry
šius su kitais ukrainiečiais, 
bet buvo jų daugumą infil
travęs į Kremliaus saugumą, 
Čia jie galėjo susidėti su pa
čios Sovietijos viršūnės 'ba
landžiais1. Dalis armijos šta
bo dar prieš bombos į Bir
minghamą buvo pažiūros, 
kad atominis karas Sovieti- 
jai yra pražūtingas.

Politbiuras rugpiūčio 22 d. 
turėjo svarstyti, ką toliau da 
ryti, jei amerikiečiai neno
rės derėtis dėl status quo iš
laikymo. Tos pačios dienos 
rytą Duglenko šefas, rusas, 
žuvo ‘auto katastrofoje’. 
Duglenko, žinoma, į posėdį 
atvyko. Kai kiti politbiuro 
nariai pasiteiravo kaip žuvo 
jo šefas, Duglenko išsitrau
kė revolverį ir nušovė Parti
jos Gen. Sekretorių Vorotni- 
kovą, kuris vadovavo ‘ato
minei frakcijai’. Duglenko 
paskelbė pats perimąs ir pre 
zidento ir Generalinio Sekre 
toriaus pareigas. Įsiveržę 
už durų buvę jo sėbrai suė
mė kitus politbiuro ‘sakalus’. 
Duglenko tuojau susisiekė 
su JAV prezidentu ir prane
šė jam, kad atominiai ginklai 
nebus daugiau panaudoti. 
Jis pasiūlė po dvylikos valan 
dų paskelbti paliaubas, po to 
kaip galima greičiau Helsin
kyje turėtų būti sušaukta tai 
kos konferencija ... Duglen- 
kos pasiūlymas buvo toks ne 
tikėtas, kad kai kurie Wa- 
shingtono ekspertai jį palai
kė tik apgavystės triuku. Ki 
ti galvojo, kad - jei Maskvoje 
įvyko perversmas - reikia 
dar smarkiau pulti, kad So
vietų ą pribaigus. Vakarų po 
litikai tačiau nutarė, kad ir 
decentralizuotas komuniz
mas gali ilgainiui pasidaryti 
Vakarams pavojingas, už tat 
ir toliau reikia budėti, bet 
kartu galima priimti paliau
bų pasiūlymą ir gerai pasi
ruošti konferencijai.

Tuo tarpu Duglenko su
šaukė visų 15 tarybinių res
publikų konferenciją. Joje 
ukrainiečiai viešai pareiškė 
siekią nepriklausomybės. 
Rusai pamatė, kad jie liko 
vieni. Buvo tačiau sutarta į 
Helsinkio konferenciją pa
siųsti vieną delegaciją, bet 
kartu tartis ir dėl visų res
publikų išsiskyrimo iš Sovie
tų Sąjungos technikos ir 
smulkmenų.

Po Helsinkio konferenci
jos, kaip paprastai, buvo su
šaukta eilė kitų konferencijų 
kurios posėdžiavo daug me
tų. Sovietijos subyrėjimas 
1985 m. rugpiūčio mėn. ne
privedė prie visuotinos tai
kos visam pasaulyje, jis ta
čiau pabaigė karą Europoje.

♦♦♦

Generolo Sir John Heck- 
ett studijos ištraukos apie 
eventualų trečiąjį karą pa
skelbtos Der Spiegei susilau

kė daug skaitytojų atsiliepi
mų, kurių dauguma buvo la
bai kritiški. Kai kurie gene
rolą laiko pamišėliu. Kaip 
galima galvoti apie tokius 
baisius dalykus? Jei tačiau 
vis dar laikomos kariuome
nės, jų vadai turi bandyti įsi
vaizduoti ir galimą konfliktą. 
Tam ir pravedami manevrai, 
išeinant iš vienos ar kitos ga
limos prielaidos. Dvi Hack- 
etto prielaidos kelia abejo
nių. Pirma - JAV vargiai ga

lės pasiųsti daugiau kariuo
menės į Europą, jei neturės 
visuotinės karinės prievolės 
ir greitos mobilizacijos maši
nos. Bet jei to negalima pri
leisti dabartinėse sąlygose, 
sunkudr manyti, kad Prancū 
zija prisidėtų. Tos prielai
dos tačiau gali virsti įmano
momis, jei bus susigriebta 
laiku karinį pajėgumą padi
dint Kaip tik tai generolas 
ir norėjo paskatinti.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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Telefonai: 
krautuvės: (312) 263-5826 
namą: (312) 677-8489

185 N. Wabash Avė. 
Chičago, III. 60601 
Antrame aukšte.
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PETRAS 
KLIMAS

Dr. Alberto Geručio parašyta monografija PETRAS 
KLIMAS valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. 
320 psl. Išleido Viltis. Kaina 10 dol. Pagrindiniai skyriai 
knygoje: Tiesiant kelią į laisvę; Lietuvos diplomatinis 
atstovas užsienyje; Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija; Petras Klimas — lotalitarinių režimų auka.

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

------------------ IŠKIRPTI-----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti Dr. A. Geručio 
monografiją PETRAS KLIMAS.
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Kiekvienas, sąmoningas 
valstybės pilietis, stengiasi 
pažinti tos valstybės praei
tį, realiai įvertinti dabartį 
ir pozityviu darbu prisidėti 
prie tos valstybės laimingos 
ateities kūrybos.

Kalbu apie valstybę, ku
rią sudaro įvairių tautų 
junginys, surištas bendra 
kalba ir saugomas, demo
kratiniais principais sukur
tos J.A.V. Konstitucijos.

Čia žmogus yra pilnas sa
vo likimo šeimininkas: pro
fesijos pasirinkime, pirki
mo ir pardavimo trans
akcijose, turto valdyme, re
ligijos išpažinime, susirin
kimų, spaudos ir pilnos są
žinės laisvės. Valstybės san
tvarka — demokratinė su 
įvairiomis asmeniui laisvė
mis, bet vistiek atsiranda 
žmonių, kurie tas laisves 
piktnaudoja, siekdami, tik 
jiems vieniems supranta
mos, revoliucijos — radika
lizmo — komunizmo įsiga
lėjimo pasaulyje ir J.A.V.

Kas to siekia?

Tai žmonės, kurie suklai- 
dingi profesionalų komu
nistų agentų, arba žmonės 
neprisitaikę prie gyvenimo 
jiems uždedamų pareigų; 
žmonės be respekto kitam 
asmeniui, jo turtui ir net 
gynybai. Tai — žmonės be 
religijos ir sąžinės, kurie 
sukuria įvairias teorijas sa
vo grubiai tikrovei užmas
kuoti.

Pasaulio komunizmo ir 
demokratinių jėgų balansas

Paskutiniu laiku, komu
nistinei Kinijai pasirašius 
draugiškumo, prekybos ir 
bendradarbiavimo sutartį 
su Japonija ir užmezgus 
diplomatinius santykius su 
JAV, demokratinių jėgų ba
lansas pakrypo laisvo pa
saulio naudai. Ateitis paro
dys, kaip tą teigiamą balan
są išnaudos JAV ir kaip toli 
leis Sovietų Rusijai įsiga
lėti Afrikoje ir Persijos 
įlankoje, kurios taip svar
bios Vak. Europai ir JAV 
naftos pristatymui. Sovietų 
Rusija, kur tik galėdama, 
ir toliau naudos tiesioginės 
karines jėgas (Kubos ir 
Vietnamo rankomis) ir vie
tos komunistines partijas, 
pasirinktos valstybės sub- 
versijai. Angoloje ir Abisi
nijoje, Sov. Rusija, įsitvir
tino tiesiogine intervencija 
— Kubos rankomis ir sa
vais "patarėjais” bei gink
lais. Ji pastoviai tvirtinasi 
P. Jamene, kuris yra Saudi 
Arabijos kaimynas — pie
tuose. Sov. Rusijos laivyno 
vienetai pasirodė Socotra 
salose, Adene ir AL Mukala 
uoste. Jos kovos lėktuvai 
pastebėti Khormaksar aero
drome, prie Adeno. Elektro
niniai vadovaujamos rake
tos (iš Somalijos) buvo per
keltos į Socotrą salyną — 
Indijos Vandenyne.

Dabar, Sov. Rusija, nau
ja auka pasirinko Iraną iš 
kurio Vak. Europa gauna

APLEISTI VEIKLOS DIRVONAI
Zigmas Dautartas

70% naftos, Japonija 90%, 
beveik visą naftą P. Afrika 
ir 60-70% Izraelis. Daugu
moje, toji nafta pristatoma 
per Persijos įlanką ir Her- 
muz sąsiaurį.

Sov. Rusija įsitvirtinusi 
minėtose teritorijose ir iš
vedusi Iraną iš demokrati
nių valstybių įtakos, jėgų 
balansą pakreiptų pasauli
nio komunizmo naudai.

Mano straipsnio tikslas 
yra, bent trumpai supažin
dinti skaitytoją su pavojais 
pasaulio demokratinėms jė
goms, atsakyti į klausimą 
kas yra komunizmas?

Komunizmas — pasauli
nio masto konspiracija, pa
vergiant žmogaus dvasines 
ir fizines jėgas, siekiant pa
saulį pavergti vienos parti
jos ateistinei diktatūrai. 
Komunistinėje santvarkoje, 
kuri skelbiasi darbininkų 
teisių gynėja, darbininkas 
jokių teisių neturi. Jo tei
sės — vergiško darbo nor
mų atlikimas, be teisės rei
kalauti sau atlyginimo ar 
streikuoti. Darbininkų atly
ginimas nustatomas parti
jos biurokrato, kuris, dau
gumoje, pats nieko apie dar
bą nenusimano. Tai sistema, 
kurioje žmogus nuo lopšio 
iki mirties — paverčiamas 
partijos įrankiu, panaudo
jamas taip — kaip partijos 
pareigūnui patinka, be tei
sės prieštarauti ar ginti sa
vo asmens interesus. As
muo ir asmenybė neegzis
tuoja !

Ką gali daryti lietuvis in
teligentas ir kiekvienas ge
ros valios žmogus, kad to
kia vergija neįsigalėtų visa
me pasaulyje?

JAV daugumoje univer
sitetų, reiškiasi įvairaus 
plauko kairieji bei pseudo- 
liberalai, — profesūros ir 
studentų tarpe. Lietuviams 
profesoriams, dirbantiems 
tokiose mokslo įstaigose yra 
sąlygos, prie kiekvienos 
progos, kelti komunistinės 
sistemos, kaip regresyvios, 
darbininką išnaudojančią ir 
jį pavergiančią santvarką. 
Toje santvarkoje egzistuo
ja tik — valdančiųjų komu
nistų luomas, beteisių dar
bininkų ir koncentracijos 
lagerių vergų luomas. Tai 
— labiausiai išsigimusi XX- 
to amžiaus, valstybės kapi
talizmo sistema, kuri kon
troliuoja visą krašto turtą 
ir žmonės.

Atėjo laikas, kad demo
kratinės jėgos iš gynimosi 
pozicijų praeitų į puolamą
sias ir parodytų to krašto 
piliečių daugumai komuniz
mą, be teoretinės kaukės, 
tokį kas jis yra, esamu lai
ku, praktikoje.

Tikiu, kad jeigu visa 
JAV liberalioji spauda ko
votų, tokiu pat įniršimu, 
prieš komunizmą, kaip ji 
kovojo prieš nacizmą, tai 
ilgainiui komunizmas būtų 

visur diskredituotas. Dau
gumoje JAV spauda, dar ir 
šiandieną, deda į pirmą pus
lapį, to krašto, kairiųjų gru
pių demonstraciją! Kairie
ji dažnai demonstruoja 
prieš daugumos to krašto 
piliečių interesus. Spauda 
visai ignoruoja, ar labai re
tais atsitikimais talpina 
straipsnius, — parodančius 
tikrąjį komunizmą — be 
kaukės. Pailiustruoti fak
tus, kad taip yra, paminė
siu tik porą tokių, krašto 
vidinę padėtį ir Amerikos 
įtaką Irane liečiančių paryš
kinimų.

"The Plain Dealer", savo 
1979 m. sausio 11 d. laido
je, pirmame puslapyje Įdėjo 
plakato nuotrauką su prezi
dento Carterio paveikslu. 
To plakato kampe Amerikos 
vėliava, viduje plakato Įra
šas: "U. S. out of Iran". 
Įrašas nutaškytas tekančiu 
rašalu, vaizduojantį tekan
ti kraują. Apačioje to pla
kato paaiškinimas, kuris 
parodo tikrai — kas tokias 
demonstracijas ruošia ir 
kas joms vadovauja. Po pla
katu sakoma: "About a do- 
zen protesters showed their 
opposition to the Shah of 
Iran by bursting into the 
reception area of the US. 
Immigration and Naturali- 
sation Service in the Fede- 
ral Office Building vester- 
day and spraypaint.ing slo- 
gans on the walls. The 
group issued statement say- 
ing it represented the Re- 
volutionary Communist par- 
ty, Vietnam Veterans 
Against the war and Natio- 
nal United Workers Organi- 
sation”. Komentarai nerei
kalingi — kas dirba prieš 
JAV daugumos piliečių no
rą ir valstybės politiką, ku
ri daugumai — naudinga, 
nes JAV neokupuoja Irano, 
bet su juo turi kelių bilijo
nų dolerių apimties preky
bą.

Antrą pavyzdį patieksiu 
iš ilgesnės studijos, tūpu
sios Washingtong Report, 
leidžiamas "American Secu
rity Council", kuriame esu 
nariu. 1978 m. gruodžio 
mėn. laidoje tūpusiame 
straipsnyje pavadintu — 
"The Anti-Defense Lobby", 
straipsnio autorius — Ste- 
phen H. Mayerhofer rašo: 
"The United Statės and its 
allies in the non-communist 
world are being systemati- 
cally undermined by a broad 
coalition of anti—defense 
organizations formed dūr- 
ing the Vietnam War era. 
Activist in the organiza
tions are working to slash
U. S. defense spending in 
the face of growing Sowiets 
power, to isolate and destroy 
pro-Westem governments 
around the world, and in 
many cases, to cripple U. S. 
businesses which they see 
as the bulwark and cutting 

edge of the free enterprise 
systems. The anti—defense 
lobby, thus, is act.ually only 
part of a much broader at- 
track on America by domes- 
tic and foreign elements 
that wish to weaken the
U. S."

Tą "The anti — defence 
lobby" — 80 įvairių organi
zacijų.koalicija, kurios tiks
las — nuginkluoti JAV ir 
palikti pasaulio komunizmo 
dominacijai. Koalicija turi 
10 milijonų dol. biudžetą. Ji 
savo tikslo siekia per spau
dą, televiziją ir Įvairias or
ganizacijas, kurios išvysto 
spaudimą į kongresą ir se
natą. Tos koalicijos inter
vencijų pasėkoje buvo su
laikyta statyba bombonešio 
B-l, sulaikytas Įrengimas 
A.B.M. — raketų sistemos, 
kurios turėtų apsaugoti 
JAV nuo priešo raketų ata
kos ir neutrono bombos ga
myba, kuri svarbi Nato ap
sigynimui, nuo staigaus So
vietų Rusijos užpuolimo.

štai keli tų organizacijų 
vardai, kurios nori matyti 
nuginkluotą Ameriką:

1. American Baptist 
Churches in the U.S.A., 2. 
American Ethical Union, 3. 
American Humanist Asso
ciation, 4. Business Execu- 
tives Movė New National 
Priorities (Juodųjų organi
zacija) ir t.t., kurios užim
tų per daug vietos jas sura
šius. Mano noras tik pa
iliustruoti, kad laisvas pa
saulis ir JAV turi vidaus ir 
užsienio priešų, kurių tiks
las silpna Amerika ir ne
aiški ateitis, gal ir jiems pa
tiems, dirbantiems prieš 
laisvo pasaulio saugumą, 
pasaulinio komunizmo pavo
jaus išvakarėse!

Kiekvieno geros valios pi
liečio — pareiga savo kraš
tui padėti, kuriame jis gy
vena, kad to krašto ateitis, 
ypač demokratinio kaip 
JAV, būtų užtikrinta gy
venti laisvėje. Laisvė — 
perkama krauju ir pasiau
kojimu!

GO WEST—WYOMING’S CALLING

CORDERO MINING COMPANY
(A Subsiderary of Sun Co., Ine.)

NEEDS A COMPUTER PROGRAMMER

Reųuirements:
• Application programming experience with proficiency in 
z COLBOL preferred.

• Good analytical ability and the ability to communicate 
clearly.

• Knowledge of Easytrieve and Fortran desirable. Will 
consider recent computer science graduate.
CORDERO MINING CO. offers excellent wages and 

fringe benefits.

CONTACT:

CORDERO MINING COMPANY
P. O. BOX 1449 

GILLETTE, WYOMING 82716 
or call 1-307-682-8005 Ext. 223

An Equal Opportunity Employer Male/Female

Daugumas lietuvių, kurie 
yra pažinę komunizmą as
meniškai, turėtų domėtis 
JAV politinėmis partijomis 
— (Respublikonų ar Demo
kratų), ir į jas įstoti. Parti
jose stengtis patekti į vado
vaujamas pareigas ir tuomi 
turėti progos pareikšt savo 
nuomonę vidaus ir užsienio 
politikos klausimais. Daryti 
į krašto politiką Įtaką bū
nant partijos nariu, bet ne 
iš šalies — malonės maldau
toje

Studi j uo j antis Ii et u vi ų 
jaunimas turėtų domėtis to 
krašto politika ir aktyviai 
joje dalyvauti. Universitetų 
studentų sąjūdžiuose turėtų 
pravesti diskusijas moralės 
ir pavergtų tautų temomis, 
siekiant pavergtiems lais
vės. Aišku, tokie studentai 
turi būti stiprūs moralės ir 
demokratiniuose principuo
se su aiškia tikros laisvės 
viziją, norintieji kovoti už 
žmogaus, jam Dievo duotas, 
teises — būti laisvu ir savo 
asmens valdovu. Kitos tau
tos už mus nekovos. Mes tą 
uždavinį (pareigą) turime 
atlikti, pagal savo išgales ir 
sugebėjimus.

Apleisti dirvonai šaukia 
artojus!

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURG1CAL DUTY 
11-7 SHIFT. ALSO 

REGISTERED NURSE STAFF 
DEVELOPMENT

INSTRUCTOR
Applicant mušt be a currently Li- 
censed Registered Nurse with some 
clinical experience, teaching experi- 
ence and/or training helpful. 130 bed 
J Cah hospital. Attractive salary & 
fringe benefits.

Contact: DIRECTOR OF NURSING 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY
HOSPITAL

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equal Opportunitv Employer 
(50-9)

SU PER VISO R
Stamping and assembly. Should have 
minimum of 3 years experience with 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop fpr 
automotive parts. Experience should 
also be in a union shop background. 
Exceiient sallary, cver-time pay and 
benefits for right person. Applv MID- 
WAY PRODUCTS CORP., 523 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 3 13-241 • 7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46 81

BURDINES
7100 N. W. 32ND 

FURNITURE TOUCH UP & 
UPHOLSTERERS

Experienced outside furniture touch 
up to repair merchandise in custoni- 
ers home. Experienced upholsterers 
for in shop repairs. Liberal benefits 
plūs store discount. Apply Mon., Tues. 
& Thursday 9 to 10:30 a.m. Call 
305-835-5254 for appointment.

Equal Opportunity for Employer 
(1-7)
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Kalifornijos lietuviai
kt.), kurios ypač gražiai nu
skambėjo solistės šiltoje 
ir ... žaismingoje interpre
tacijoje.

Talentingo rašytojo kū
ryba, labai nuoširdžiai in
terpretuota vietinių akto
rių, ir naujas stiprus dainos 
meno talentas, pirmą kartą 
girdėtas Kalifornijoj, suda
rė jaukų ir įspūdingą meni
nį vakarą, kokio publika ir 
ateityje lauks.

Alė Rūta

LOS ANGELES 
BIRUTIETĖS PAMINĖJO 

SAVO MIRUSIAS NARES
Los Angeles birutietės 

pasiryžo pradėti gražią ir 
prasmingą tradiciją, kiek
vienų metų pirmą sekma
dienį pašvęsti visų mirusių 
narių prisiminimui, užper- 
kant už jas šv. Mišias ir su- 
ruošiant minėjimą su rim
ta menine programa ir kuk
liomis vaišėmis.

Pirmas toks mirusių bi- 
rutiečių paminėjimas įvyko 
š. m. sausio 7 d., šv. Kazi
miero parapijoje.

10:30 vai. ryto, kun. pre
latas J. Kučingis atnašavo 
šv. Mišias ir paprašė susi
rinkusius pasimelsti už vi
sas mirusias Los Angeles 
birutietės. Per mišias gie
dojo solistai: J. čekanaus- 
kienė, R. Dabšys, A. Poli- 
kaitis ir parapijos choras, 
vadovaujamas komp. B. 
Budriūno.

Po mišių į parapijos salę 
susirinko apie 200 žmonių, 
kurių tarpe ir viešnia iš 
Chicagos, Birutiečių Centro 
Valdybos ilgametė revizijos 
komisijos pirmininkė p. Ge
nienė.

Minėjimą pradėjo birutie
čių pagirtinai veikli ir darb
šti pirmininkė Rūta Šakie
nė, išminėdama visas miru
sias nares ir prašydama jų 
brangią atmintį pagerbti 
susikaupimu. Solistė, biru- 
tietė J. čekanauskienė, 
akompanuojant pianistei R.

RAŠYTOJO J. GLIAUDOS 
KŪRYBOS VAKARAS IR 
SOLISTĖS O. PLIUŠKO- 
NIENĖS KONCERTAS
Los Angeles Lietuvių 

Fronto* Bičiulių ruoštas 
prieš mėnesi Literatūros va
karas praėjo labai sėkmin
gai. Ir švenčių linksmybės 
nenustelbė jo gražaus Įspū
džio.

Vakaro programos esmi
nė dalis — rašytojo laurea
to Jurgio Gliaudos kūryba. 
Alei Rūtai trumpai aptarus
J. Gliaudą, kaip gilios min
ties rašytoją, režisierė D. 
Mackialienė ir aktoriai pa
skaitė gausių ištraukų.

Visada būna Įdomiausia, 
kai savo kūrybą skaito pats 
autorius. Taip ir ŠĮ kartą. 
Įdomiai ir nostalgiškai nu
skambėjo ankstyvieji poeti
niai pęsmai (iš ”Ave Amer- 
ica”) dar Įdomiau — Įterp
tos reminiscencijos iš anų 
kūrybinių laikų, dar J. 
Gliaudos šeimai tebegyve
nant Šveicarijos tarpukal
nėse. Ramiai, bet Įtikinan
čiai autorius paskaitė ir ga
baliuką prozos. Bet gi už
baigiamasis žodis, rašytojo 
kūrybinis lyg ir „Credo”, be 
to, originalesni atsiminimai 
iš jo daugiapremijinės (13- 
ka premijų!) kūrybos lai
kų ,buvo pati Įdomiausia šio 
vakaro dalis. Jurgis Gliau
dą moka viešai kalbėti labai 
šiltai, intymiai, su tam tik
ra humoro gaidele; visa tai 
leido publikai geriau pažin
ti autorių — kaip žmogų, 
ir jo proza, kuri nevisuomet 
labai lengvai suprantama 
eiliniam skaitytojui, tartum 
labiau atsiskleidė, bei išryš
kėjo kai kurių veikalų idė
jos ir motyvai.

Iš gausios Jurgio Gliau
dos kūrybos (virš 20 origi
nalių veikalų, kai kurių — 
pakartota laida), paskaitė 
Dalila Mackialienė, Saulius 
Matas ir Manfredas Priš- 
mantąs; skaitė vieną iš
trauką ir visi trys.

Koncertas papildė ir pa
puošė ŠĮ turiningą literatū
ros vakarą bei rašytojo, 
daugelį kartų premijuoto 
(pastaroji premija — už ro

maną „Perlojos respublika”, 
— Dzūkų Draugijos ruošta
me konkurse, — tūkstantis 
penki šimtai dolerių), pa
gerbimą. Publika ir autorių, 
ir solistę šiltai priėmė.

Ona Pliuškonienė iš Phi
ladelphijos, išpildė gausų, 
labai Įvairų ir Įdomų solo 
repertuarą. Akompanuojant 
Raimondai Apeikytei, mez
zo-sopranas Ona Pliuškonie
nė, (sol. J. Augaitytės mo
kinė) su kultūringu santū
rumu, įsijausdama, tobulai, 
techniškai padainavo visą 
eilę liaudies dainų (Banai
čio, Šimkaus, Klovos, Bud
ri ūno . ..) ir keletą origina
lių romantiškų dainų (G. 
Gudauskienės, O. Metrikie- 
nės, S. Laumenckienės ir

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti į
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 56 METŲ IŠKILMINGAME į 

MINĖJIME-BALIUJE.
1979 m. vasario mėn. 17 d., 7:30 vai. vak., j
TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, |

3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, CALIF.
IŠKILMINGOS ŠVENTĖS PROGRAMA:

1. IŠKILMINGAS KORPORACIJOS POSĖDIS,
2. SVEIKINIMAI,
3. VAKARIENĖ IR ŠOKIAI.

KAINA (VAIŠĖS IR GĖRIMAI — $15.00. STUDENTAMS — $10.00. ■
Apie dalyvavimą šventėje prašome iš anksto iki š. m. vasario mėn. 12 d.

; pranešti: H. Balcerienei — tel. 820-1620, D. Gudauskaitei — 826-8502, R. Mulo- 
kienei — 368-2032, V. Ruokytei — 661- 6222.

l L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA S
į LOS ANGELES

Apeikytei pagiedojo St. Ma- 
niuškos ”0, Visagali!”, žo
džiai poetės D. Mitkienės. 
Rašytoja ir poetė, birutietė 
Alė Rūta-Arbienė paskaitė 
savo tai progai sukurtą be 
galo gražų kūrinį, pavadin
tą „Negrįžtančiai” ir pia
nistė R. Apeikytė paskam
bino Mendelssohn’o Laido
tuvių Maršą, opus 62 Nr. 3. 
Tuo trumpa ir rimta pami
nėjimo programa buvo baig
ta. Pirmininkė padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir pa-, 
kvietė prie kavutės ir gau
sių užkandžių.

Kai kurie panorom aplan
kyti mirusiąsias jų amžino
joj ^poilsio vietoj, gražiose. 
Glendale Forest Lawn kapi
nėse. Bevaikštant po kapi
nes, saulutė nors švietė, bet 
vėjelis liūdnai dainavo ir 
glostė medžių šakas, lyg no
rėdamas palengvint jas nuo 
paskutinių pageltusiu lapų. 
Toj didingoj kapų rimty, 
prisiminė poeto pasakyti 
žodžiai:

O krinta lapai, lyg dienos 
vasarų šviesiųjų, 

Ir vaikšto litidesys, kaip vė
jas rudenio laukuos tuščiuos 
Mes, nuskambėjus metams, 

lyg vardams litanijos 
Visų Šventųjų

Dai' susitiksime anapus siel- - 
varto ir žudančios kančios.

N. Ap.

Pianistė Raimonda Apeikytė rečitalio metu

SANTUOKA SCENOJE IR 
„INVAZIJA” Į 
AUSTRALIJĄ

Los Angeles lietuvių dra
mos sambūris kovo 24 die
ną, šeštadienį, stato Jurgio 
Gliaudos farsą „Kompiute
rinė santuoka”. Tai per
dirbtas, 1969 metais vaidin
tas veikalas. Veikalas dvie
jų veiksmų, yra dainų ir šo
kių. Veikalas statomas erd
vioje Thomas King Starr 
gimnazijos scenoje. Pagrin
dines roles atlieka Vincas 
Dovydaitis, Ramunė Jurkū- 
naitė-Vitkienė, Viltis Jatu- 
lienė, Saulius Matas, Man
fredas Prišmantas, Ema 
Dovydaitienė ir kiti, antra
eilėse rolėse. Režisuoja da
ilia Mackialienė, dekoracijas 
parengė Algis žaliūnas.

Veikalas statomas dauge
liui pageidaujant ir kaip at
sakymas duoti scenoje są
mojingą, pikantišką pokštą, 
farsą. Saulius- Matas paro
dys savo gitaros meną. Sta
sė Pautienienė pateiks leng
vosios muzikos žanro daly
kų. Veikale daug eiliuotų 
kupletų, dainų populiariais 
motyvais ir komiškų situa
cijų.

Visagalintis kompiuteris 
yra veikalo centre. Taip 
modernu ir nūdieniška! O 
žmonės lieka žmonėmis.

Dramos sambūris pratur
tėjo nauja vaidybine pajė
ga. Tai Chicagos „Antrojo 
kaimo” aktorė Ramunė Jur- 
kūnaitė-Vitkienė.

Los Angeles dramos sam
būris eina pionieriškais ke
liais. Sambūris sėkmingai 
įvykdė du dramos konkur
sus, tuo būdu ieškodamas 
„šviežienos” scenai. Taip jis 
atrado tris veikalus: B. Pū- 
kelevičiūtės „Palikimą”, A. 
Kairio „Kukū” ir A. Lands
bergio „Paskutinį pikniką’’.

Pionieriško kelio Sambū
ris neišsižada ir šiais me
tais. Sambūris keliauja į to
limą žemyną, į Australiją. 
Tai didingo sumanymo gas
trolės. Sambūris statys aus
tralams nuvežtus veikalus 
spalio 20-21 ir 27-28 dieno
mis Melbourno ir Sydney 
scenose.

Per tris dešimtmečius ne
buvo išspręstas teatrais pa
sikeitimo klausimas. Gal 
būt šis pionieriškas žygis: 
nuskristi visai trupei į kitą 
kontinentą, atidarys kelią, 
kaip vienos vietovės sceni
niai sambūriai galės lankyti 
kitas vietoves, kai savo eile 
pagyvins ir visą vaidybos 
vienetų veikimą. Kada at
vyksta gastrolėms šokiai ar 
daina, lietuviškas žodis sce
noje buvo užmirštas. Tiktai 
vaidinimas, pradėtas dar 
„Amerikos pirtyje” entu
ziazmu, tarnauja lietuviš
kam žodžiui, greta sceninio 
vyksmo.

Dramos sambūris malo
niai prašo kovo 24 dieną, tai 
yra vaidinimo vakarą, ne
rengti Los Angeles kitų pa
rengimų, kad erdvioji Tho
mas King Star auditorija 
būtų pilna. Tai netiktai pa
laikytų Sambūrio entuziaz
mą. Atrodo, kad šį rudenį 
tenka laukti losangieliečių 
„invazijos” į Australiją, nes 
kartu su Dramos sambūriu 
ketina ten keliauti ir ”žiū= 
rovai”, tokiu būdu organi
zuodami ekskursijos leng
vatų kelionę. (k)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D- I R V O S 
PRENUMERATĄ



1979 m. sausio 25 d. DIRVA Nr. 4 — 11

■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

Nusiaubė sniego audra
Artėjo sausio 13-14 d. 

savaitgalis. Penktadieni oro 
biuro pranešėjai įspėjo apie 
artėjančią sniego audrą, bet 
ramino, kad Chicagą palies 
tik jos kraštas ir iškris 2-4 
inčai sniego. /

.Spėjimai ir pranešimai li
ko tik pranešimais, o gamta 
darė savo. Penktadienio 
naktį pradėjęs kristi snie
gas, be sustojimo snigo visą 
šeštadienį ir vakare buvo 16 
inčų. šeštadienio naktį pa
sidarė tikra pūga. Vėjas pa
siekė 35-40 mylių greitį ir 
sniegą vertė sukūriais. Vi
sas šeštadienio valymo dar
bas nuėjo niekais, nes at
kastus takus ir vėl sulygi
no sniego kalnais.

Sustojo susisiekimas, pa
likti automobiliai užtvenkė 
gatves. Sniego valymo ma
šinos negalėjo pravažiuoti. 
Prasidėjo automobilių vilki
mas į parkinimo ar mokyk
lų aikštes, kad valymo ma
šinos galėtų atlikti savo pa
skirtį.

šeštadienį ir sekmadienį 
numatyti renginiai ir baliai 
buvo atšaukti, nes žmonės 
negalėjo pasiekti salių. 
VLIKo tarybos ir DIRVOS 
novelės premijos įteikimas 
buvo atšaukti. Judriausias 
pasaulyje O’Hare aerodro
mas buvo uždarytas šešta
dienį ir nejudėjo ištisas dvi 
dienas. O’Hare ribose iškri
to rekordinis sniego kiekis 
— 30 Inčų ir užvertė visus 
pakilimo ir nusileidimo ta
kus. Valymo mašinos nepa
jėgė tokio sniego kiekio 
trumpu laiku sutvarkyti ir 
aeroportas buvo visiškai už
darytas iki pirmadienio va
karo. Žmonių minios tebe- 
vargo ir laukė lėktuvų skri
dimo.

Išaušęs sekmadienio gied
ras, nors šaltas rytas atne
šė palengvėjimą ir žmonės 
pradėjo atsikasti mašinas. 
Bet užėjęs rekordinis šaltis 
(sekmadienio naktį termo
metras buvo nukritęs iki 
—19 F), sunkino valymo 
darbus.

Miesto meras M. Bilandic, 
per visas TV stotis kreipė
si į gyventojus ir prašė 
bendromis jėgomis kovoti 
su ištikusia nelaime. Guber
natorius paskelbė lllinois 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 SU Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

valstiją nelaimės ištikta ir 
paprašė federalinės valdžios 
pagalbos. Tūkstantis mies
to valymo mašinų ir 4000 
darbininkų ištisą parą dir
bo, stengdamiesi, nors pa
grindines gatves paruošti 
susisiekimui. Nelaimės at
veju, į mažesnes gatves ne
galėjo įvažiuoti ugniagesiai 
nei greitosios pagalbos ma
šinos.

Mokyklos jau trečia die
na uždarytos. Prekybinin
kai ir gamintojai skaičiuoja 
nuostolius, kurie esą prašo
kę vieną bilijoną dolerių. 
O’Hare veikia tik 60'% savo 
pajėgumo. Daug žmonių dar 
tebevargsta, negalėdami pa
siekti paskirimo vietos.

Marųuette Parko apylin
kė taip pat kovoja su sniego 
gausa. Garažuose stovinčios 
mašinos negali išvažiuoti, 
nes gatvelės nevalomos, o 
sniego nėra kur dėti, dėl 
sklypų siaurumo.

Chicagos miesto adminis
tracija praktikuoja savo pi
liečių diskriminaciją. Valo 
tik didžiąsias gatves, kur 
rieda miesto susisiekimo 
priemonės ir prekybos cent
rą, o gyvenamų rajonų gat
vių niekad net nebando va
lyti, nors mokesčius vieno
dai moka visi namų savinin
kai. Vieną kartą, manau, 
truks žmonių kantrybė ir 
bus priversti žygiuoti į bur
mistro įstaigą ir demons
truoti, reikalaujant lygių 
teisių visiems Chicagos gy
ventojams, o ne tik turtin
gesniems ir negrų rajo
nams.

Namų stogus prislėgė to
nos sniego, supustytos aud
ros metu. Plokščiastogiams 
namams yra pavojus įlaužti 
lubas. Užšalus nubėgimo 
vamzdžiams, daugelio na
mų stoguose atsirado ply
šiai ir vanduo pradėjo sunk
tis į butus. Sniegą nukasti 
neįmanoma, nes nėra kur jį 
dėti. Nuostolius turi ne tik 
prekybininkai, bet ir namų 
savininkai.

Tiesa, reikia pastebėti, 
kad Chicagos miestas turi 
labai keistą įstatymą, žmo
gui susižeidus einant neva
lytų šaligatviu savininkas 
neatsako, nes tai yra gam-

Sukaktuvininkas pik. K. Dabulevičius.

Pulk. K. Dabulevičiui 80 metų
Pernai į Chicagos Lietu

vių Tautinius Namus susi
rinko apie 150 svečių pa
gerbti pulk. Karolį Dabule- 
vičių. Jaukiai paruoštoje sa
lėje, prie pagrindinio stalo,_ 
centre, sėdėjo Sukaktuvi
ninkas, vysk. V. Brizgys, 
Lietuvos gen. konsule p. J. 
Daužvardienė, abi sukaktu
vininko dukterys su savo 
vyrais P. Ambotu ir R. Fa
bijonu, kun. J. Borevičius, 
kun. A. Stašys ir kun. J.

tos reiškinys. Susižeidus 
ant nuvalyto šaligatvio, ne
laimės ištiktasis gali reika
lauti kompensacijos. Nežiū
rint tokios nesąmonės, bur
mistras prašė žmones apsi
valyti apie savo namus, o tą 
kvailą įstatymą žadėjo š. m. 
sausio 19 d. miesto tarybos 
posėdyje pakeisti. Pažiūrė
sim ar pažadą įvykdys.

Po keturių dienų audrai 
praėjus, Chicagos gyveni
mas dar neįėjo į normalias 
vėžes, nors maisto ir kitų 
produktų netrūksta.

UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALAS

Daugelio organizacijų ren
giamas Užgavėnių karnava
las (Mardi Gras) įvyks š. 
m. vasario 17 d. 6:30 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Kar
navalo reikalams užimtos 
visos Jaunimo Centro patal
pos. Veiks užkandžių ir gė
rimų barai, šokiams gros du 
orkestrai. Bus įvairi ir įdo
mi programa. Geriausios 
kaukės bus premijuojamos.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir bilietus iš anksto įsigyti 
pas dalyvaujančių organiza
cijų narius ir prie įėjimo. 
Auka tik 5 dol.

Tad, visi į didžiulį ir įdo
miausi šio sezono renginį!

(aj) 

Prunskis. Prie kitų stalų sė
dėjo šeimos nariai, ramovė- 
nai, birutininkės, šauliai, 
draugai, kiti svečiai.

Pagerbimo akademiją pra
dėjo sukaktuvininko žentas 
P. Ambutas, pasveikinda
mas susirinkusius svečius ir 
praprašydamas K. Milkovai- 
tį pravesti pagerbimo apei
gas.

K. Milkovaitis savo pa
grindinėje kalboje iškėlė ir 
pristatė sukak tuvininką 
kaip gabų, drausmingą ka
rį, bekompromisinį patriotą, 
darbštų visuomenininką.

K. Dabulevičius gimė 
1898 m. Gudiškių kaime, Ig
liškėlių valsčiuje, Marijam
polės apskrityje.

Pradžios mokyklą baigė 
netoli tėviškės, Igliaukoje. 
Aukštesnio mokslo siekda
mas mokėsi Jurbarke, Vil
niuje, Voroneže ir Petrogra
de. Brandos atestatą įsigijo 
jau Lietuvoje. Dvejetą me
tų studijavo teisę Lietuvos 
universitete.

1919#metų vasarą, Lietu
vos vyriausybei paskelbus, 
taip vadinamą, inteligentų 
mobilizaciją, stojo Lietuvos 
kariuomenėn ir buvo paskir
tas į fronte esantį Panevė
žio atskirą batalioną. Daly
vavo kovose su bolševikais.

1920 metų rudenį baigė 
Karo mokyklą.

Tarnybą Lietuvos kariuo
menėje K. Dabulevičius bai
gė 1940 metais pulko vado 
pareigose, gen. štabo pulki
ninko leitenanto laipsniu.

Prasidėjus vokiečių-rusų 
karui, Vilniaus lietuviško 
pogrindžia atstovams tarpi
ninkaujant, Lietuvos suki- 
liminės vyriausybės buvo 
paskirtas Vilniaus burmis
tru. Naujose pareigose pik. 
K. Dabulevičius susidūrė su 
gana stipria opozicija iš vo
kiečių okupacinės adminis
tracijos, lenkų visuomenės, 

visų tautybių bolševikuo- 
jančio elemento ir iš tam 
tikros dalies Vilniaus lietu
viškos visuomenės. Vokie
čiams buvo nepriimtinas 
todėl, kad pagal jų numaty
tą Baltijos valstybių okupa
cijos planą, Talino, Rygos ir 
Vilniaus miestų burmistrais 
turėjo būti vokiečiai ir tik 
viceburmistrai galėjo būti 
iš vietinių gyventojų. Rygo
je ir Taline taip ir buvo. Bet 
Vilniuje — įvairių tautybių 
mieste, vokiečių adminis
tracinė valdžia pasimetė ir 
lietuvį burmistrą pakentė 
iki galo. Pradžioje iš gyven
tojų pasireiškusi opozicija 
greit atlyžo ir iš didžiumos 
Vilniaus miesto visuomenės 
burmistras susilaukė nuo
širdžios paramos.

Nežiūrint į labai sunkias 
karo meto aplinkybes, jis 
daug pasidarbavo ir nemaža 
atsiekė. Jo pastangomis at
lietuvintas Vilniaus miesto 
savivaldybės personalas ir 
dėjo visas galimas pastan
gas visą Vilnių atlietuvinti. 
To tikslo siekiant, iš Kauno 
į Vilnių, tarp kitų įstaigų, 
buvo atkeltos švietimo if 
Kontrolės generalinių tarė
jų įstaigos

Artėjant prie Lietuvos
II-jai rusų okupacijai, K. 
Dabulevičius su šeima pasi
traukė Vokietijon,

Imigravęs į JA Valstybes, 
apsigyveno Chicagoje ir 
tuoj pat įsirašė į Tremtinių 
Bendruomenę. Jai perorga
nizavus į Lietuvių Bendruo
menę, buvo išrinktas Chica
gos Town of Lake LB pir
mosios valdybos pirminin
ku.

Kartu su gen. Musteikiu 
ir pulk. Vėbra pradėjo orga
nizuoti lietuvius karius, bet 
sužinoję, kad tą darbą jau 
dirba anksčiau Chicagoje 
apsigyvenę gen. P. Plecha
vičius ir pulk. A. Rėklaitis, 
prisijungė prie jų.

Įsteigus LKVS ”Ramo- 
vė”, buvo išrinktas į pirmą
ją Chicagos skyriaus valdy
bą. Po to, dvi kadencijas iš
buvo to skyriaus pirminin
ku.

Vėliau ilgus metus buvo 
LKVS ”Ramovė” centro 
valdybos I-ju vicepirminin
ku, o paskutinėj kadencijoj 
— centro valdybos pirmi
ninku.

žodžiu sukaktuvininką 
sveikino vysk. V. Brizgys ir 
Lietuvos generalinė konsule 
J. Daužvardienė.

Meniškai paruoštą adre
są, su visų dalyvių parašais, 
Sukaktuvininkui įteikė pik. 
J. švedas, asistuojant A. 
Juškevičiui ir K. Leonaitie- 
nei.

Meninę pagerbimo pro
gramą atliko sol. J. Vazne- 
lis, akompanuojant muz. A. 
Vasaičiui.

K. Pušinis
WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

Experienced. PVC extrusion operators 
& die makers to work in Tampa, Fla., 
the land of sunshine & health. Copc 
wages-good benefits-good security.

PAFf AMERICAN PLASTICS CO. 
2835 Overpass Rd. 
Tampa, Fla. 33619 

813-623-2461
<44-2)
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■ laiškai Dirvai
NEVIENODAS MASTAS

Prieš porą metų buvo pi
ketuotas Chicagos Jaunimo 
Centras, kad leido rodyti ok. 
Lietuvoj pagamintus fil
mus. Dar ir dabar kai kuri 
spauda tą įvyki prisimena 
ir neužmiršta pakeiksnoti 
tėvus jėzuitus. Nesenai til- 
pęs kelių asmenų pareiški
mas iš-naujo tą Įvyki pri
mena.

Deja, tie žmonės ir toji 
spauda nematė 1978 m. spa
lio 22 — lapkričio 10 d. su
rengtos ok. Lietuvos kari
katūristų parodos, Įvyku
sios Balzeko lietuvių kultū
ros centre, kaip praneša š. 
m. sausio 4 d. "Gimtasis 
kraštas”, leidžiamas "Tė
viškės" d-jos, Vilniuje ir 
skirtas užsienio lietuviams 
mulkinti, šios parodos ati
daryme dalyvavo iš ok. Lie
tuvos atvykęs "Tėviškės” 
d-jos atstovas dail. Jonas 
Varnas.

Dail. Jonas Varnas pasi
giria, kad parodą surengti 
padėjo "Tėviškės” draugi
ja. Panašiai džiaugiasi ir 
"Akiračių” redakcija (1978 
m. spalio mėn. Nr. 9), kad 
"Tėviškės” d-jos pirm. gen. 
P1. Petroniui tarpininkau
jant, buvo gautas ir at
spausdintas Jaunimo teatro 
literatūrinės dalies vedėjo 
Juozo Pociaus straipsnis 
apie Vilniaus Jaunimo teat
rą — "Ryškus Dienų Tėk
mėje".

Kaip visa tai suderinti su 
mūsų veiksnių veikla ir li
nija? Iki šiol žinojom, kad 
"Tėviškės” draugija yrą 
maskviškės "Rodinos" res
publikinis padalinys, tiesio
ginėje jos kontrolėje. "Aki
račių" redaktoriai mažiau 
laiko būtų sugaišę tiesiogiai 
susirašinėdami su "Rodi
nos” vadais, šis "Akiračių" 
redaktorių veiksmas aiškiai 
prasižengė su mūsų veiks
nių sutarimais ir pradėjo 
bendradarbiavimą su Lietu
vos okupacinėmis Įstaigo
mis, o ne su lietuviais. Tai 
gana slidus ir rizikingas 
žingsnis. Kas iš to išeis, pa
rodys netolima ateitis.

Akiratininkai jau prieš 
keletą metų buvo suorgani
zavę sportininkų ekskursiją 
Į ok. Lietuvą, bet kokie to 
rezultatai? Nuvyko, sužai
dė porą uždarų žaidynių ir 
nurimo. Jei okupantui nėra 
iš to naudos, tai bet kokius 
ryšius tuo tuojau nutrau
kia. Ir dabar, jei ok. Lietu
vos rašytojų straipsniai, at
spausti "Akiračiuose", pa
jėgs mums išplauti smege
nis ar dar labiau suskaldys 
lietuvių visuomenę, tai jų 
gaus pakankamai. Jeigu ši
to tikslo neatsieks, tai 
straipsniai sustos plaukę Į 
"Akiračių” redakciją. Ar 
"Akiračių" redaktoriai ne
mano, kad tokie straipsniai 
rašomi su saugumo parei
gūnų palaiminimu ?

Atsiprašau, kad nuklydau 
nuo parodos reikalo, bet, 
manau, turi bendrą ryšį su 
"Akiračių" užimta linija. 
Reikia laukti tos parodos 
paminėjimo ir apžvalginio 
straipsnio a t e i n ančiuose 
"Akiračių” numeriuose.

Į minėtą parodą gal nebū
čiau atkreipęs dėmesį, jei 
neprisiminęs Jaunimo Cent
ro demonstracijų. Kur tie 
visi tautinės drausmės sau
gotojai, kad nematė tris sa
vaites "Tėviškės” d-jos su
rengtos parodos, ne kokioje 
"Mildos" ar panašioje salė
je, bet Balzeko muziejuje, 
taip iškilmingai vadinama
me "Balzeko lietuvių kultū
ros centre".

Pats St. Balzekas yra 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
centrinės valdybos narys, 
gerai žinąs ir suprantąs šios 
organizacijos tikslus ir vei
klą. Kaip visa tai suderinti 
su turimomis pareigomis ir 
vykdomais darbais? Kodėl 
ana spauda ir tie žmonės 
šaukė, rėkė, piketavo apie 
filmų rodymą Jaunimo Cen
tre, o dabar tyli dėl karika
tūristų parodos, nors ją ruo
šė ne kokie privatūs asme
nys, bet Lietuvos okupacinė 
įstaiga.

Reikia įvykius vertinti 
vienodai.

K. šilojus

DOVYDAS PRIEŠ 
GALIJOTĄ

Daug triukšmo sukėlė 
praeitų metų pradžioje 
Amerikoje rodytas filmas 
’Holocaust’. Ypač mūsų, lie
tuvių tarpe. Ne dėl pačio tu
rinio, bet dėl to, kad ten 
įmaišytas lietuvių vardas: 
esą, SS vyrų tarpe, malši
nusių Varšuvos žydų gheto 
sukilimą, buvę ir keletas 
lietuvių. Kadangi jokių lie
tuvių SS dalinių nebuvo, 
buvo tai aiškus melas ir tie
sos iškreipimas nežinia, kie
no naudai. Mūsų spaudoje 
pasipylė protestai prieš to 
filmo rodymą (deja, tik mū
sų spaudoje ...), o kai ku
rios organizacijos net tyri
nėjo klausimą, ar nebūtų 
galima NBC kompanijai iš
kelti bylą dėl tiesos iškrai
pymo ir dėl lietuvių apšmei
žimo. Buvo rašyta, kad net 
protesto raštai buvo para
šyti NBC kompanijai, pra
šant išbraukti iš filmo lie
tuvius įžeidžiančius gaba
lus. Tačiau kompanija, ro
dos, nekreipė daug dėmesio 
į tokius mūsiškių protestus.

Po to spaudoje buvo pra
nešta, kad filmas rodytas 
Didž. Britanijoje ir numa
tytas artimoje ateityje ro
dyti V. Vokietijoje ir Izrae
lyje. Vak. Vokietijoje, pa
skelbus apie tai, kai kuriose 
vietose — Berlyne ir kitur 
prie žydų organizacijų būs
tinių, kaip protestas prieš 
tą filmą, sprogo bombos*

Praeitų metų pabaigoje 

filmas ’Holocausto’ (tur 
būt, išverstas portugalų 
'kalbon) buvo pradėtas ro
dyti Brazilijoje. Ir čia prieš 
šio melagingo ir lietuvius 
įžeidžiančio filmo rodymą 
išėjo su viešu protestu ži
nomas mūsų patriotas ir žy
mus antikomunistas, para
šęs kelias knygeles portu
galų kalba apie komunistų 
įvykdytus žiaurumus Lie
tuvoje, Meldutis Laupinai- 
tis. Jis gruodžio 3 d. viena
me didžiausių Brazilijos 
dienraščių "Folha de S. 
Paulo”, net pirmame pusla
pyje paskelbė viešą protestą 
prieš šio filmo rodymą 70 
tūkstančių Brazilijoje gyve
nančių lietuvių vardu. Pro
teste tarp kitko sakoma, 
kad Amerikos lietuviai NBC 
kompanijai jau yra užvedę 
bylą, reikalaudami išbrauk
ti lietuvius įžeidžiančias vie
tas, todėl ir Brazilijos lietu
viai reikalauja to paties. 
Taip pat pasakyta, kad Bra
zilijoje reziduojantis Len
kijos ambasadorius Jan Ki- 
nast taip pat pareiškė NBC 
kompanijai protestą, dėl 
lenkų tame filme įžeidimo, 
nes jokie lenkai tame žydų 
sukilimo malšinime nėra da
lyvavę.

Protestas buvo ne tik 
spaudoje paskelbtas, bet 
taip pat perskaitytas ir per 
Brazilijos televizijos tinklą 
EI Globo. To užteko ir to 
filmo rodymas buvo sustab
dytas. Bet dabar užkilo Bra
zilijoje gyveną žydai ir pa
ti NBC kompanija, ir Mel- 
dutį Laupinaitį žada pa
traukti į teismą, reikalau
dami įrodyti, kuo ir kur tas 
filmas yra melagingas. Kuo 
ta byla pasibaigs, sunku pa
sakyti. Bet viena aišku, kad 
išėjo į kovą Dovydas prieš 
Galijotą, vėl išgarsindamas 
pasaulyje lietuvių ir Lietu
vos vardą.

Meldutis Laupinaitis pra
šo Amerikos lietuvių orga
nizacijas, jei būtų reikalas, 
paremti jį šioje nelygioje 
kovoje. A. B.

KODĖL PAS PULK. 
GENĮ?

Perskaitęs Dirvoj š. m. 
sausio 11 d. Br. Užemio laiš
ką "Ar tikrai taip buvo?", 
kitką tame laiške neliesda
mas, susidomėjau Užemio 
teiginiu. Kai buvo paskelb
ta, kad Klaipėdos kraštas 
peri eidžiamas Vokietijai, 
tai Sliesoraičiui pasinius L. 
A. S. pasiuntė Prezidentui 
prašymą-telegramą, prašy
dami, nors simboliškai pasi
priešinti vokiečiams. Nega
vus jokio atsakymo, Pajau
jis ir Sliesoraitis kreipėsi 
pas Gubernatorių Gailių ir 
pulk. Genį.

Truputį naivoka, kreiptis 
pas gubernatorių ar pulki
ninką, žinant, kad jiedu be 
vyriausybės įsakymo, jokio 
pasipriešinimo nedarys.

Kad buvo kreiptasi pas 
gubernatorių Gailių supran
tama. Bet kodėl buvo kreip
tasi pas pulk. Genį, o ne pas 

vietinį įgulos viršininką pik. 
Andrašiūną!? Juk pik. Ge
nys jau senokai nebebuvo 
Klaipėdos įgulos viršininku.

Stasys Juškėnas

AR POPIEŽIUS JONAS 
PAULIUS II 

LIETUVIŠKOS KILMĖS?
Tiek ok. Lietuvoje, tiek 

ir svetur gyvenančius tau
tiečius maloniai nudžiugino 
žinia, kad per įvedybų iškil
mes popiežius Jonas Paulius 
II paskaitė keliolika žodžių 
ir lietuviškai. Taip pat ir 
Kalėdų pirmąją dieną jis 
sveikino tikinčiuosius net 
25 kalbomis, tarp jų ir vėl 
lietuviškai. Jo sveikinimus 
ir palaiminimą girdėjo apie 
50,000 minia, susirinkusi 
Romos šv. Petro aikštėje. 
Visa tai buvo regima ir gir
dima televizijos laidose, ap
rašoma įvairių šalių spau
doje. Taip kuo plačiausiai 
susidomėta: kur ta Lietu
va? Kas jie tokie, tie lietu
viai ?

Skųsdavomės, kad Vati
kano politika dažnais atve
jais nerodydavo deramo lie
tuviškų problemų suprati
mo. Dabar, kai Apaštalų 
Soste sėdi lenkas K. Woj- 
tyla, mus gerai pažįstantis 
artimas kaimynas, Lietuvos 
tikintieji turėtų susilaukti 
jo malonaus ir paveikaus 
dėmesio. Tiesa, keli lietuviš
kai ištarti žodžiai — tos pir
mosios kregždės — dar ne
sako jau pavasarį atėjus, 
bet kas žino? ..

Čia keliame tokį klausi
mą: o gal popiežius Jonas 
Paulius II yra lietuviškos 
kilmės? Juk tiek didžių vy
rų mūsų tauta yra davusi 
svetimiesiems, o ypač Len
kijai. Mums ir ^Vojtylos pa
vardė skamba lietuviškai, 
žvilgterėkime tad, ką -sako 
lietuvių vardotyra. Įvedant 
krikščionybę, lietuviai bu
vo krikštijami šventųjų 
vardais (sulenkintais). Il
gainiui tokie krikštavar
džiai virto pavardėmis, juos 
tik sutrumpinant ar "sulie
tuvinant". Pav., iš lenk. 
Stanislaw pasidarė Stanys, 
iš Lukasz — Lukšys ir 1.1. 
Mūsų dėmesį patraukė šios 

MACHINISTS

JOURNEYMEN or lst CLASS
MACHINISTS

• Horizontai Boring Mills • Engine Lathes
♦ Vertical Boring Mills

MUŠT BE ABLE SĖT UP WORK FROM BLUE PRINTS & CLOSE 
TOLERANCE.

OPPORTUNITIES YOU WANT — AND A PRIME 
HOUSTON — AREA LOCATION! WITH YEAR 

ROUND TEMPERATE CLIMATE!
The Baylor Company, a leader in designing and manufactur- 
ring eąuipment for the petroleum and minnig industries, has 
immediate openings at our Houston-area plant for machinists 
experienced in any of the above areas.
Our facility is located in Sugar Land, just minutes from 
Houston, and provides excellent working conditions (air-condi- 
tioned shops). Baylor offers competitive benefits, TOP WAGE 
RATES, and night shift differential up to $.75 per hour.

Apply call or write to Personnel Manager

(713) 494-6111
500 Industrial Road 
Sugar Land, Texas 77478

We Are An Equal Opportunity Employer M/F

pavardės: Vaitas, Vaitys, 
Vaitelė, susidariusios iš 1. 
Wojciech arba iš 1. wojt 
(vaitas — miesto bendruo
menės vyresnysis).

Priesaga — ila, — yra 
gana dažna lietuvių pavar- 
dėse, pav.: Butvilą, Dundzi- 
la, Gedvilą, Montvila, Pen- 
čyla, Radvila, Vaidila ir kt. 
Čia pažymėtina, kad Vil
niaus šv. Jono bažnyčios 
XVII a. pr. metrikose len
kiškai užrašyta ir pavardė 
Woytela. Lietuviškai gal jis 
bus buvęs Vaitelis, Vaidila 
ar Vaityla? Senuose doku
mentuose raidė ’t’ raštinin
kų kartais parašoma ’d’. 
Pav;, Liet. Enciklopedijos 
XI t. apie kunigaikščio Kęs
tučio asmenvardį sakoma: 
"Gniezdo XIV a. metraštis 
rašo: "... Kyeystut, Kyeys- 
tud ... Tuo būdu ir lietuviš
kas Vaidina galėjo "sulen
kėti” į Wojtylą, pakeičiant 
tik vieną raidę.

Čia svarbu pažymėti dar 
ir tai, kad prieš keletą me
tų kardinolas K. VVojtyla, 
šnekučiuodamas su vienu 
aukštu lietuvių dvasiškiu, 
sakėsi jo motiną kilus iš Sa
piegų giminės. Liet. Enci
klopedijos XXVI t. Sapie
goms aprašyti skirta net 13 
puslapių. Pateikiu trumpu
tes citatas: "Sapiegos Lie
tuvos didikų šeima, davusi 
didelių politikų, karių ir vei
kėjų (31 senatorių ir 1 kar
dinolą). . . XVI-XVII a. S. 
buvo dideli Lietuvos patrio
tai, bet XIX a. jau laikė sa
ve lenkais

Dabartinėje Lenkijoje ir 
Lietuvoje esama žymių var- 
dotyros tyrinėtojų, jau pa
skelbusių ir šios srities vei
kalų. Suprantama, K. Woj- 
tylos pavardė ir kilmė pati
kimiausiai bus išaiškinta iŠ 
abiejų tų šalių archyvuose 
esamų dokumentų. K. ž.

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolo ra n ce and 
have experience in progressive dies.

Also
DIE REPAIRMEN

Die repair experience in progressive & 
deep draw dies. Wages based on ex- 
perience metai stamping plant cent- 
rally located, southern Michigan awa.v 
from heavy traffic. Opportunity for 
advancement.
DOWDING TOOL PRODUCTS

8950 NARROW LAKE RD.
SPRINGPORT, MICH. 49284

517-543-0980
(1-7)
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INDIANAPOLIS
KŪČIŲ VAKARIENĖ

Gruodžio 10 d. Indianapolio 
Liet, bendruomenė ir svečiai kar
tu praleido antras bendras kū- 
čias. Irenos Mankus ir jos pagel- 
bininko Algio Mankaus dėka sta
lai buvo perpildyti įprastų lietu
viškų valgių.

Šv. Kūčios prasidėjo plotkelių 
pasidalinimu. Jas parūpino Sofi
ja Tekorienė. Šiam įvykiui mal
dę sukalbėjo Jonas Bertans, lat
vis. Indianapolio mieste dar ne
turim lietuvio kunigo. Paaiškini
mas apie kūčių reikšmę ir papro
čius visiems atsilankusiems sve
čiams, ypač jaunimui davė šiam 
įvykiui tinkamą formą. Po pasi
sotinimo ir suvalgius paskutinius 
trupinius, pagamintus lietuviš
kus pyragaičius “grybus”, ku
riuos paruošė Shirley Guzulai- 
tis, buvo turtingi laimėjimai — 
pryzai, kurie sudėti prie labai 
gražiai papuoštos lietuviškos Ka
lėdų eglutės. Eglutę papuošė Di
ta Hylton.

Lietuviškas ačiū visiems, prisi- 
dėjusiems prie taip gražiai įvy
kusios kūčių vakarienės.

ĮVAIRIOS NAUJIENOS

Spalio mėnesį įvyko tarptauti
nės dienos (International festi- 
val). Apie 32 organizacijos buvo 
pakviestos dalyvauti, jų tarpe ir 
lietuviai. Jau treti metai, kai mes 
dalyvaujame tame festivaly ir 
vėl sutikom parodyti lietuvių tur
tą. Dita Hylton, mūsų bendruo
menės sekretorė — iždininkė, sa
vo gabumus jau parodžiusi per 
paskutinius dvejus metus, šiais 
metais pakeitė formatą ir mūsų 
kampelis susilaukė pagyrimų ne 
tik iš atsilankusios publikos, bet 
netiš tu, kurie atstovavo savo 
Valstybes su savo eksponatais.

Prie šios parodos surengimo 
prisidėjo daug savanorių, kurie 
paaukojo savo laiką ir darbą. 
Jiems lietuviškas ačiū. Staigme
ną padarėm šiais metais, kai 
mūsų bendruomenė pakvietė i 
talką šokių grupę iš Chicagos. 
“Grandis”, lietuvių tautinių šo
kių ansamblis gastroliuoja ne tik 
lietuviškose kolonijose Šiaurės 
Amerikoj, bet yra pasirodęs ir 
Pietų Amerikoj bei Kanadoj. Jis 
sutiko atvažiuoti ir parodyti sa
vo meną ir grakštumą Indiana
polio mieste. Šios grupės pasiro
dymas tarp kitų tautų programos 
Susilaukė iš žiūrovų aukštos pa
garbos ir gražių komentarų, o 
ypač buvo malonu išgirsti pagy
rimų iš tautų, kurios turi jėgų 
ir žmonių skaičių, bet ne dvasią 
ir pasiaukojimą.

Už "Grandies” atvažiavimą ir 
pasirodymą mūsų festivaly, mes 
dėkojam visiems nariams, pri- 
klaususiems “Grandies” ansamb
liui, ypač Irenai Smieliauskie- 
nei, grupės vadovei ir mokytojai, 
be kurios pagalbos ir sumanumo 
Indianapolio publika ir Lietuvių 
bendruomenė nebūtų turėjusi pro
gos pasidžiaugti tokiu įspūdingu 
menu. Indianapolio bendruome
nės nariams, kurie prisidėjo fi
nansine auka' padengti dalį iš
laidų “Grandies” atvažiavimui, 
nuoširdus ačiū. Taip pat ačiū Ire
nai ir Algiui Mankams už pa
ruoštus turtingus pusryčius mū
sų svečiams iš Chicagos.

Naujai išrinktą Lietuvių bend
ruomenės valdybą sudaro pirmi
ninkė Dita Hylton, vicepirminin
kė Connie Makutėnas, sekretorė- 
-iždininkė Dalė Goodin.

R.G.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

A. A. K. Juodžbalis

A. A. KAZIMIERAS
JUODŽBALIS

Sausio 2 d. po ilgos ir sun
kios ligos, Maracay miesto 
ligoninėje, Venezueloje, mi
rė buv. nepriklausomos Lie
tuvos karininkas, Kazimie
ras Juodžbalis ir sausio 3 
palaidotas šio miesto naujo
se kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1904. 
I. 30 Marijampolėje. Baigęs 
Marijampolės g i m n aziją, 
Įstojo Karo mokyklon, ku
rią baigė 1927 m, sausio 25 
d. Visą laiką tarnavo 5-me 
pulke Įvairiose pareigose. Iš 
kariuomenės pasiliuosavo, 
Raudonajai armijai okupa
vus Lietuvą.

1931 m. rugpiūčio 30 d. 
susituokė su Skolastika Ja- 
kubavičiūte. Šioje santoko- 
je gimė du sūnūs: Vytautas 
ir Algimantas, kurie jau 
yra sukūrę savas šeimas ir 
augina savas atžalas,

Artinantis frontui, velio
nis, kaip ir daugelis tūks
tančių kitų lietuvių, pasi-

MANAGEMENT 
OPPORTUNITY

An opening exists in our management 
training program, for a highly moti- 
vated, innovative and results oriented 
individual. We will train a successful 
candidate in all phases of the contract 
office cleaning business, from floor 
polishing and general cleaning techni- 
ques through operations management 
and sales. Upon completion, this in
dividual will becorne a member of our 
management team of the first line su- 
pervisory level. This position provides 
an opportunity for advancement 
based upon ability, a competitive 
salary and complete company ben
efits. lf your are interested, send your 
resume to

PERSONNEL DIRECTOR
SPANN BUILDING 
MAINTENANCE CO.

2035 Olive St.,
St. Louis, Mo. 63103 

equal opportunity employer M/F 
(4-7)

traukė su šeima Į Vakarus 
ir laikinai buvo apsigyvenęs 
Vokietijoje, Raensburgo lie
tuvių stovykloje.

1948 m. atvyko Venezue- 
lon ir gavo darbą Maracay 
popieriaus fabrike. Buvo ra
maus ir mielai sugyvenamo 
būdo. Todėl ir paskutinėm 
kelionėn, nors ir tolokai nuo 
miesto centro, palydėjo di
delis būrys lietuvių bei vie
tinių gyventojų ir buv. ben
dradarbių.

A. Venckus

• Imigracijos ir natūrali
zacijos tarnyba praneša, 
kad visi svetimšaliai, netu
rintieji JAV pilietybės nuo 
sausio 1 iki 31 d. privalo re
gistruotis, užpildydami paš
te gaunamą kortelę. Nuo 
registracijos atleidžiami tik 
diplomatai ir kai kurių tarp
tautinių organizacijų akre
dituoti asmenys.

Užpildžius kortelę ir pri
klijavus pašto ženklą, Įmes
ti pašto dėžutėn. Neatlikę 
šios pareigos galės būti sun
kiai baudžiami.

WANTED 1ST CLASS SKILLED 

TOOL MAKERS
Jig and fixture experience. Mušt be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. TOP RATES, SU- 
PEP. BENEFITS. Deniai, prescrip- 
tions, and more. Permanent positions. 
(Not A Job Shop).
MACHINING ENTERPRISES

41135 IRWIN, 
MT. CLEMENS, MICH. 48043 

313-468-5711
(49-4)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pąs Cipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
ENGINEERS-DRAFTSPEOPLE

Mech/Elec. Unlimited 
opportunity. 

PURDY-McGUIRE, INC. 
4300 Sigma Road 

Dalias, Texas 75234 
215-239-5357

MECHANIC exp. liąuid filling 
labeling machine private label 
cosmetic manufacturer. B. H. 
KRUEGER, 1709 Zinc Place, 
Fairlawn, N. J. 07410. (201) 
797-8890. (3-5)

WANTED JOURNEYMEN 
jOR. 1ST CLASS SKILLED 

MUŠT BE EXPER1ENCED ON 
AUTO. SREW MACHINE 

CONES
and have job shop experience. Be able 
to sėt up work blue prints & close 
tolerance. Full time & fringe benefits.
BOEHM SCREW PRODUCTS

7100 W. JEFFERSON 
DETROIT. MICH. 48209 
313-843-2242 for appt.

(49-2)

A. A.

IDAI BAKŪNIENEI

ŠILINGIENEI su šeimomis reiškiu gilią

mirus, sūnui VYTAUTUI ir dukrai IRENAI

užuojautą
I

Anastazija Mockuvienė
1
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Dabar iki vasario 10 
išvalysime jūsų sofų 
švariai ir šviesiai 
tik už

Į 29.95
Nesvarbu kokio dydžio sofa, nesvarbu kiek 
pagalvių joje, ji gali būti pagrindinai išvalyta 
per kelias valandas. Naudojant specialų 
Chemi-i-solve® valymo mišinį, mes prityrusiai ! 
atpalaiduosime medžiagos nešvarumus ir juos I 
išsiurbsime. Apsaugokite savo naujai išvalytą ii 
sofą su Chemi-i-gard® mišiniu prieš plėmus, 

i tik $12. Mažas papildomas mokestis baltai ir
balsvai. Sekcijų gabalai tik $17.95 kiekvienas. | 
Naudokite savo May kredito kortelę Dėl 
nemokamo įkainavimo skambinkite 861-0920 
arba 664-6296. Mažas papildomas mokestis 
kelionei už Cuyahoga County.

may company
MES RUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• GEGUŽĖS 5-6 D.D. Cle
velando Ateitininkijos tradici
nė Pavasario Šventė DMNP 
patalpose.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. 
vak. — Poezijos vakaras "Šau
kiu aš tautą ..." — vad. poetas 
Balys Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
MACHINE REPAIRMEN

AND
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS
Minimum 3 years experience working 
in forging plant. Rotating shift work. 
$8.67 per hour, including C.O.L.A. Ex- 
cellent fringe benefits.

REPPLY TO:
GREAT LAKĘS FORGING 

(1974) LTD. 
1560 MATTHEW BRADY BLVD. 
WINDSOR, ONTARIO. CANADA 

(49-4)

Skautiškos šeimos trys kartos prie bendrų kūčių stalo. Iš 
dešinės: vs I. Jonaitienė, jos dukra ps. R. Nasvytienė ir anūkės 
Audra ir Rūta Nasvytytės.

Wanted lst Class Skilled 
DIE REPAIRMEN 
DIE SĖT UP MEN 

Mušt be experienced in working with 
automotive type, high volume pro- 
gressive dies and presses. 15-300 ton 
presses. Rapidly growing progressive 
metai stamping organization needs 
mature and responsible individuals. 
Top pay and excellent fringe benefits. 
I 4 paid holidays. 5 days siek pay, two 
weeks vacation after first year. Clean, 
friendly work atmospherę. — Apply: 

PERSONNEL OFF1CE
CLEVELAND METAL 

PRODUCTS 
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

Bendrų kūčių, ruošto skautininkių draugoves, programos at
likėjai. Iš kairės: Rūta ir Audra Nasvytytės, Dalia Orantaitė, 
Antanas ir Ričardas Kižiai ir Linas Puškorius.

V. Bacevičiaus nuotr.

SOS MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc. PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
12 mėnesių

Įnešus $1,000
30 mėnesių

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

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

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

Wl| NATIONW1DE
K 1 INSURANCE

Nat<onw»de is on your sids.-

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

• VASARIO 4 D., 4 vaL 
popiet — Kultūrinė popietė 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo...", 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando "Nerija", vad. 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 11 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia ALT.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet 
•— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• KOVO 24 D., šeštadienį, 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• KOVO 25 D. BALFo meti
nis susirinkimas.

• BALANDŽIO 28 D. Čiur
lionio ansamblio tradicinis ba
lius Lietuvių Namų salėje.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
MAIN OFFICE

798 East 185th Street
481-8552

6712 Superior Avė. 
431-2497

13515 Euclid Avė. 
681-8100

32800 Center Ridge Road
779-5915

14406 Cedar Avė. 
381-4280



1979 m. sausio 25 d,

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Feliksas Eidimtas sau
sio 17 d. staiga mirė sulau
kęs 74 m. amžiaus. Buvo ak
tyvus lietuviškų organiza
cijų narys ir ilgus metus 
ėjo Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando apylinkės ir 
Ohio apygardos pirmininko 
pareigas.

Velionis dalyvavo savano
riu Klaipėdos krašto adva- 
davime ir baigęs Lietuvos 
karo mokyklos XII laidą, 
kariuomenėje buvo pasiekęs 
kapitono laipsnį.

Velionies žmonai, dukte
rims ir artimiesiems Dirva 
reiškia užuojautą.

Dr. Algis Trimakas

• Algis Trimakas, cleve- 
landiečių Dionizo ir Vaidi
lutės Trimakų sūnus, bebai
giąs medicinos mokslus Bal
timorės universitete, trijų 
negrų paauglių buvo užpul
tas išeinant iš klinikos, kur 
atlikinėjo stažą ir vietoje 
nušautas.

Velionis pasižymėjo ypa
tingais gabumais moksle ir 
jam buvo suteiktas pomirti
nis gydytojo diplomas, o 
universitetas, atžymėdamas 
jo nuopelnus moksle, įsteigė 
jo vardu stipendiją ir paso
dino medį.

Laidotuvėse sausio 19 d. 
Clevelande dalyvavo univer
siteto medicinos fakulteto 
dekanas, giminės ir artimie
ji, jų tarpe ir rašytojas Vy
tautas Alantas su žmona iš 
Detroito.

Velionės tėvams ir arti
miesiems Dirva reiškia 
užuojautą.

A. M. PENĄ REALTY, INC. 
Realtor 289-0300

JAV LB krašto valdybos pirm. A. Gečys Clevelande sausio 
14 padaręs pranešimą Lietuvos laisvinimo reikalais. Prie stalo 
sėdi Clevelando apyl. pirm. J. Malskis, pravedęs susirinkimą, R. 
Cesonis ir Pr. Karalius. V. Bacevičiaus nuotr.

• LSB Clevelando skau
tininkų Ramovė ataskaiti
nės veiklos sueigoje, įvyku
sioje sausio 14 d. įvyko va
dovybės pasikeitimas. Ilga
metis Ramovės seniūnas vs 
Pr. Karalius pasitraukė iš 
pareigų. Sueigos dalyviai iš
reiškė jam už eitas pareigas 
padėką, o vs VI. Bacevičius 
visų ramovėnų vardu įteikė 
dovanėlę.

Naujuoju Ramovės se
niūnu vienbalsiai išrinktas 
vs Vytautas Jokūbaitis, ku
riam linkime sėkmės naujo
se pareigose.

• LVS Ramovė Clevelan
do skyriaus susirinkimas 
įvyks sausio 28 d. 3 vai. p. 
p. Lietuvių Namų apatinė
je salėje. Bus renkamos val
dyba ir revizijos komisija, 
bei aptariami kiti veiklos 
reikalai.

• Clevelando skautininkių 
Draugovė atsiuntė Dirvai 
paremti auką 25 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Salamander batų krau
tuvėje (2534 Lorain Avė.) 
vyksta galutinis batų išpar
davimas labai žemomis kai
nomis. Papiginimai yra nuo 
50'X — 75/<. Į išpardavi
mą įeina žieminiai, vasari
niai ir išeiginiai batai. Pa
sinaudokite paskutine pro
ga nusipirkti batus sau, šei
mai ar siuntimui i Lietuvą.

FOR RENT
4 rooms upstars of double 

with garage off East 185 
St. Call: 261-4477. (4-5)

NATIONWIDE 
INSURANCE
Natior>w>de >s on your akle

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

RESTAURANT AND 
REAL ESTATE

Outstanding reputation for old 
world cooking. Newly decorated. 
D-2 license. 1978 gross income 
was $130,000. 2-sto-ry brick 
building with 2-bedroom apart- 
ment, full basement and garage 
included in $95,900 asking price.

DIRVA Nr. 4 — 15

Žalgiriečiai šauliai priesaikos davimo metu. Iš kairės garbės šaulys A. Mikulskis, pirm. Br. 
Nainys, kun. A. Goldikovskis, prie vėliavos A. Karsokas, J. Šarkauskas, I. Muliolis, davę prie
saiką H. Berzinskas, B. Haset, V. Juodišius, J. Degutis, už jų šaulys J. Raškauskas ir prieky 
moterų sekc. vad. O. Mikulskienė. J. Garlos nuotr.

ŽALGIRIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Žalgirio šaulių kuopa Cle
velande, sausio 7 d. 3 vai. 
p. p., Lietuvių namuose, 
Čiurlionio patalpose turėjo 
visuotiną narių susirinki
mą, naujų narių priesaika ir 
naujos valdybos rinkimus. 
Nors ir esant blogam orui, 
į susirinkimą atvyko dide
lis narių skaičius ir kun. A. 
Goldikovskis gražiai ir iš
kilmingai pravedė naujų na
rių priesaiką.

Prie kuopos vėliavos, sto
vint J. šarkauskui, I. Mu- 
lioliui ir A. Karsokui, davė 
priesaiką šie nauji šauliai: 
B. Hassett, J. Juodišius, J. 
Degutis ir H. Belzinskas. Po 
priesaikos sekė visuotinas 
narių susirinkimas. Susirin
kimą atidarė kuopos pirm. 
B. Nainys. Pirmininkauti 
susirinkimui pakvietė A. 
Mikulskį, sekretoriauti H. 
Belzinską

A. Mikulskis, gražiai ir 
sklandžiai pravedė susirin
kimą, pagal patiektą ir su
sirinkimo priimtą tos dienos 
darbotvarkę. Apie kuopos 
1978 metų veiklą praneši
mus padarė kuopos pirm. B. 
Nainys, moterų sekcijos va
dovė O. Mikulskienė, sporto 
vadovas I. Muliolis.

Kuopos kasininkas A. 
Karsokas ir revizijos komi
sijos pirm. P. Mainelis. Pa
starasis labai gražiai atsi
liepė apie kuopos kasininko 
vedamas kasos knygas, ir 
susirinkimui rekomondavo 
A. Karsoką kasininko parei
gom kitam dviejų metų ter
minui. Kuopos pirm. B. Nai
nys, susirinkimui pristatė 
daug dirbusį ir nusipelniusį 
ilgametį šaulį A. Mikulskį 
pakelti į kuopos garbės šau
lius. Susirinkimas pasiūly
mui pritarė ir nuo 1979 
metų sausio mėn. 7 d., A. 
Mikulskis skaitosi pilnas 
Žalgirio šaulių kuopos gar
bės šaulys. Po pranešimų ir 

užklausimų sekė naujos val
dybos rinkimai.

Dalyvių nutarimu rinki
mai vyko pusiau slaptu bal
savimu ir išrinkta sekan- 
tiem dviem metam valdyba: 
pirm. B. Nainys, nariai: 
Ona čiuprinskienė, St. San- 
kalaitė, I. Muliolis, D. Vai
čiūnas, A. Karsokas ir E. 
Pranckus. Valdyba parei
gom pasiskirstys artimiau
siame valdybos posėdyje. 
Moterų sekcijos vadovė, iki 
įvyks rinkimai lieka ir to
liau O. Mikulskienė.

Susirinkimo metu į kuopą 
įsirašė neseniai į Clevelandą 
atvykęs baltimorletis Jonas 
Raškauskas. Naujas narys 
susirinkimo šiltai buvo pri
imtas. Po susirinkimo vyko 
kavutė ir užkandžiai, ku
riuos paruošė sesės šaulės.

(ep)

♦ Vasario šešioliktosios 
minėjime, kuris įvyks š. m. 
vasario 11 d. 4 vai. p. p. 
DMNP parapijos auditori
joje, pagrindiniais kalbėto
jais bus Lietuvos gen. kon
sulas V. Čekanauskas iš Los 
Angeles ir JAV senatorius
H. Metzenbaum. Meninę 
programą atliks Čiurlionio 
ansamblis. Visi kviečiami 
dalyvauti.

• LB Ohio apygardos at
stovu suvažiavimas įvyks 
Clevelande vasario 18 d. 12 
vai. DMNP parapijos salėje.

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. Jakubš ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

REIKALINGAS BIZNIO 
VEDĖJAS

Clevelando lietuvių na
mams ir klubui reikalingas 
vedėjas, kuris turi patyrimo 
baro ir restorano biznyje, 
moka tvarkyti personalą ir 
kiekvienos dienos operacijų 
atskaitomybę. Vedėjas turi 
kalbėti lietuvių ir anglų kal
bomis.

Suinteresuoti asmenys sa
vo pasiūlymus prašau at
siųsti raštu iki vasario 5 
dienos šiuo adresu: Lithua
nian Village Ine. Direkcijai, 
877 East 185th Street, Cle
veland, Ohio 44119.

• Išnuomojamas didelis 
kambarys vyrui su baldais. 
Galima naudotis virtuve. 
Tel.: 486-1336.

TOOL MAKER
Position available for ųualified 
applicant in a rapidly expanding 
Plastics Factory. Mušt have a 
minimum of 3 years experience 
in sheet metai fabrįcation, jigs 
and fixtures.
For more information contact 
PersonneI at-212-562-5201. Ap
plication accepted daily at:

PULTRUSIONS 
CORP.

1331 South Chillicothe Road 
(Statė Route 43) 

Aurora, Ohio 44202
An Equal Opportunity Employer 

(50-2)



DIRVA
♦ Vytautas Abraitis, bu

vęs ALT S-gos pirmininkas, 
dabar gyvenąs Floridoje, 
vasario 18 d. pasakys pa
grindinę kalbą Los Angeles 

e J
mieste rengiamame Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymo minėjime, kur j ren
gia ALT skyrius.

• ALTos Los Angeles 
skyriaus susirinkime visų 
organizacijų atstovai, trim 
susilaikius, vieningai nuta
rė Vasario 16 minėjimus 
ruošti kartu su Lietuvių 
Bendruomene, ir priimant 
aukas, pagerbti aukotojo 
valią. Ant aukoms skirtų 
vokelių bus įrašyta Altos, 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Vliko vardai. Aukotojas ga
lės atžymėti, kam savo au
ką skiria.

Tool & Die Maker for. manufacturer 
of weather proof vviring devices. Exp. 
on dies, jigs & fistures competa t i ve 
wages. hospitalization, etc. Perfect 
Line MFG., 80 E. Galės Avė.. Linden- 
hurst. 516-893-2000. (4-9>

Žymiam visuomenės veikėjui, Amerikos
Lietuvių Tautinės S-gos nariui

A. A.

FELIKSUI EIDIMTUI 
mirus, jo žmonai EUGENIJAI, dukroms 
ELIUTEI ir LIUCIJAI gilią užuojautą reiš
kiame

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Clevelando Skyrius

Čiurlionio Ansamblio mecenatui ir rėmėjui

A. A.

FELIKSUI EIDIMTUI

mirus, jo žmoną EUGENIJĄ, šeimą ir arti

muosius liūdesio valandoje giliai užjaučiame

ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis

s=sl

Buvusiam ilgamečiu! LB Clevelando I

I

Apyl. pirmininkui

I

A. A.

FELIKSUI EIDIMTUI
mirus, jo žmonai EUGENIJAI, dukterims ir

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

• Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui rei
kia keleto jaunų, darbščių ir 
gabių bendradarbių. Stu
dentai, kurie domisi tarp
tautine teise, istorija ar 
žurnalistika ir nori prisidė
ti prie Lietuvos laisvinimo 
akcijos, kviečiami siųsti sa
vo gyvenimo aprašymą Vil
kui (Studijų komisijai, 29 
West 57th St., New York,
N. Y. 10019). Parinktie
siems kandidatams bus tei
kiamos stipendijos tolimes
niam jų išmokslinimui.

• Poezijos konkurse ski
riama 1000 dol. premija už 
poeziją, parašytą bet kokiu 
stiliumi ir bet kuria tema. 
Taip pat dar yra 49 kitos 
dovanos konkurso būdu pa
rinktos poezijos autoriams. 
Konkurso vadovas — Jo- 
seph Mellon. Siųsti šiuo ad
resu: World of Poetry, 2431 
Stockton, Dept. D., Sącrą- 
mento, Calif. 95817,

I
i

JAV LB Clevelando 
Apylinkės Valdyba

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
K. Balaišis, Cleveland .. 2.00 
F. Andriūnas. Wyncote .. 7.00 
P. Mičiulis, Gulfport .... 2.00 
F. Šalpukas, Flushing .... 2.00 
P. Steikūnas, Chicago .... 2.00 
Dr. S. Žmuidzinas. Chicago 7.00 
V. Petukauskas, Cleveland 2.00
L. Morkūnas. Chicago .. 2.00 
Skautininkių Draugovė

Clevelande .................... 25.00
J. Stelmokas. Lansdown . 25.00
S. Ryclelis, Cleveland .... 7.00 
A. Leikus, W. Haven .... 2.00 
V. Jokūbaitis. Cleveland 7.00
F. Lapinskas, S. Windsor 7.00
G. Capkauskienė,

Montreaį.............................12.00
Ed. Čepas, Willoughby Hill 7.00 
P. Kvedaras. Toronto .... 7.00 
Kun. E. Statkus,

Grand Rapids ................14.00
J. Narbutas.

Dollard dės Ormeaux .. 2.00
T. Soerauskas, Glen Cove 5.00 
V. Sirutis. Los Angeles . . 2.00 
A. Grigaitis. Manchester 2.00
K. Špakauskas.

Dearborn Hts...................2.00
LB Tndianapolio

Apylinkė ....................10.00
J. Grigaitis, Chicago .... 7.00 
N. Matijošaitis,

Los Angeles ................... 10.00
J. Matulevičius,

Worcester ....................... 10.00
J. Bagdonas, Woodhaven 5.00 
Dr. G. Matas.

Independence ...............12.00
A. Puškorius, Cleveland 5.00
B. Turūta. Great Rapids 5.00
V. Gilvs. Los Angeles .. 7.00
W. Diehl. Wickliffe........... 7.00
K. Tamošiūnas, Parma .. 2.00 
Dr. E. Jansonas, Osterville 7.00 
K. Karečka, Putnam .... 7.00 
P. Matulevičius, Cleveland 5.00 
LB Brighton Park

apylinkės valdyba ... .25.00
V. Vaitkevičienė, Chicago 10.00
M. Dausa, Islington........... 2.00
E. Vilutis, Santa Monica 2.00
VI. Kalytis, Great Neck .. 7.00
P. Jocius, Cleveland .... 2.00 
J. Reedy. Elizabeth........... 7.00
Ed. Stepas, Willoughby .. 5.00 
P. Guobys, Toronto........... 2.00
A. Tarvydas, Philadelphia 2.00
B. Oniūnas, Juno Beach 2.00
L. Knopfmileris, Lehigh 30.00
L. Švelnis, Needham .... 2.00
B. Dundulis. Chicago .... 2.00
E. Misiūnas, Chicago .... 7.00
J. Glemža, Vokietija .... 2.00 
A. Valiulis, Los Angeles 10.00
V. Tiškus, Cleveland .... 7.00
N. Miškinis, Orchard Lake 7.00 
J. Kunevičienė. Parma ..12.00 
J. Saulėnas,

N. Providence ...............10.00
E. Varekojis,

St. Petersburg ............... 7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

• LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba Dirvai 
paremti per pirm. Juozą 
Šlajų ir ižd. Simą Jokūbaitį 
atsiuntė 25 dol., linkint ge
riausios sėkmės spaudos 
darbe ir per visus 1979 me
tus.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Dr. Jonas P. Lenktaitis, 
eilę metų talkinęs dailės pa
rodų rengime, kurias- glo
boja LB New Yorko apyg. 
valdyba, praeitą savaitę iš 
parodų rengimo komiteto 
pasitraukė.

DETROITO BALFO 
SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
28 d. 12:15 vai. šv. Antano 
parapijos patalpose. Susi
rinkime bus padaryti valdy
bos pranešimai ir apkalbėti 
kiti skyriaus reikalai. Taip 
pat bus renkama ir nauja 
skyriaus valdyba.

Visi skyriaus nariai pra

Ilgamečiui bendruomenininkui, Lietuvių 
Bendruomenės Ohio apygardos valdybos na
riui

A. A.
FELIKSUI EIDIMTUI 

mirus, jo žmonai, dukterims ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą

LB Ohio Apygardos Valdyba

W«I—staiw»iwMwyMĮ> a»w

ALBINA ir VLADAS PETUKAUSKAI

A. A.
FELIKSUI EIDIMTUI

mirus, žmonai EUGENIJAI, dukterims ELIUTEI ir LIU
CIJAI reiškiame gilią užuojautą

A. A.
Mylimai Motinai

IDAI BARONIENEI
mirus, jos sūnui VYTAUTUI, žmonai ALBINAI ir anū
kams, gilią užuojautą reiškia

ONA ir ANTANAS VAŠIAI I

A. A.
JUZEFAI NASVYTIENEI 

mirus, jos sūnus JONĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis, duk
roms: RAMUTEI su šeima, GENUTEI ir visiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą

IZABELĖ JONAITIENĖ 
MEGA BARNIŠKAITĖ

A. A.
IDAI BAKŪNIENEI

mirus, ALBINAI ir VYTAUTUI BAKŪNAMS ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS 
o CLEVELANDE

šomi susirinkime dalyvauti. 
Atvykti į susirinkimą iš vi
sų parapijų nariams užteks 
laiko.

A. Grinius

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

and 
LPN’S

All shifts. Full or part time with 
NucsinR Home experience. Pre ferred. 
Good benefits, pleasant vvorking con- 
ditions. Apply HERITAGE MANOR 
CONVALESCENT CENTER, G 3 201 
Beecher Road, Flint, Mich., (3131 
732-9200. (4-IOt

J. Virbalis
O. Jokūbaitienė
J. Mikonis
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