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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Reagan Washingtone
Visiems pasirodė labai sukalbamas

Vytautas Meskauskas

Išrinkto prezidento trumpa 
viešnagė Washingtone - susi
pažinti su valdžios perėmimo 
darbais, padaryti reikiamus 
vizitus ir pasitarti su abiejų 
partijų politikais - paliko la
bai gerą jspūdj. James Reston 
rašė N.Y. Times (tas laikraštis 
prieš rinkimus, nors ir be en
tuziazmo, pasisakė už Car-

MIRĖ ALBINAS 
S. TREČIOKAS

A. A. Albinas S. Trečiokas

ALT S-gos garbės narys 
Albinas S. Trečiokas mirė 
lapkričio 30 d. Largo, Flori
doje, sulaukęs 87 m. am
žiaus.

Velionis buvo gimęs Ma
žučių km. Virbalio valse. 
1893 m. spalio 28 d. 1911 
m. išvyko iš Lietuvos ir ku
rį laiką mokinosi laivinin
kystės Anglijoje. 1917 m. 
atvyko į JAV ir pradžioje 
dirbo Amerikos Lietuvio ad
ministracijoje, o 1920 m. 
Newarke, N. J. atidarė ke
lionių biurą, o vėliau išlai
kęs egzaminus, gavo teisę 
verstis draudimo ir nekilno
jamo turto pirkimo-parda
vimo praktika ir iki 1962 m. 
vertėsi šiuo darbu.

Gyvendamas JAV akty
viai dalyvavo lietuvių visuo
meninėje veikloje, įvairiose 
organizacijose eidamas at
sakingas pareigas — Tėvy
nės Mylėtojų draugijoje, 
ALTe, BALFe, ALT S-goje 
ir L. Bendruomenėje.

Buvo artimas Dirvos ben
dradarbis ir 1969 m. ALT 
S-gos seime išrinktas S-gos 
garbės nariu.

Paskutiniais metais velio
nis sunkiai sirgo ir nebeda- 
lyvavo veikloje.

Palaidotas š. m. gruodžio 
1 d. Kanadoje, kur vasarą 
gyvendavo. 

terio perrinkimą), kad joks te
atro režisorius nebūtų galėjęs 
geriau paruošti matytą spek
taklį. Reaganas turi ‘stilių’ - 
komentavę visokias valdžias 
pergyvenę washingtoniečiai.

'Reaganas yra optimistas’ - 
mano Restonas - ‘gal tai nepa
tyrimo, ar net ignoracijos op
timizmas. Priešingai Carte- 
riui, jis nesitiki išnaikinti nuo
dėmes ar įgyvendinti žmonių 
teises suskilusiame ir savanau
diškame pasaulyje. Bet jis pri
leidžia, kad gal būt padidi
nant išlaidas karo reikalams 
galima būtų prilaikyti sovie
tus, sumažinti mokesčius po 
10% kiekvienais metais per 3 
metus, sumažinti kainas ir be
darbę, - ir vistiek dar suba
lansuoti biudžetą. Jis turi vi
ziją, kuri po sausio 20 dienos - 
perėmus pareigas - turės susi
durti su kietais gyvenimo fak
tais.

‘Reaganas turi ir kitų gerų 
privalumų šalia stiliaus. Prie
šingai Carteriui, N neonui ir 
Johnsonui jis atrodo neper
vertinąs savęs ir net nelabai 
tiki į savo paties rinkiminę 
gražbylystę.’

‘Reaganas padarė gerą pra
džią. Jis buvo kuklus, drau
giškas net savo oponentams. 
Jis yra įsitikinęs, kad užsienio 
politika turi būti bipartizani- 
nė. Ir gal būt jis yra teisus, 
kad - ‘jei tik galėtų sumažin
ti valdžios jungą’ - mes turėsi
me pakankamai pinigų padi
dintoms ginklavimosi išlai
doms, sumažinti mokesčius ir 
subalansuoti biudžetą. Bet 
dauguma žmonių, net kuriuos 
jis nori įtraukti į vyriausybę, 
dėl to turi abejonių.’

Restonas įspėja nebūti tik
ram, kad dabar jau prasidėjo 
nauja konservatorių era. Bu
vo jau taip teigiama Eisenho- 
weriui laimėjus ’52 ir ’56 me
tų rinkimus. Johnsonas 1964 
metais surinko daugiau balsų 
už Reaganą, taip pat ir Nixo- 
nas 1972 metais, tačiau jų par
tijos pralaimėjo sekančius rin
kimus. Reaganas turi istorinę 
progą, bet nėra tikra ar jis ją 
išnaudos. Dar neaišku ar jis 
turi politiką, kuriai pritars vi
sa jo paties partija, jau nekal
bant apie kongresą. Bet jis tu
ri stilių ir malonų kalbėjimo 
būdą ir jis siekia kooperacijos 
vietqe konfrontacijos viduje ir 
užsienyje. Visa tai davę Wa- 
shingtonui pajautimą naujos 
eros ir net kai kurias viltis.

Kitas to paties laikraščio ko- 
lumnistas Tom Wicker tačiau 
įspėja, kad patyrimas moko, 
jog sunku išsilaikyti centre. 
Anksčiau ar vėliau preziden
tai turėdavo pasirinkti kelią, 
kuriam pritarė tik vienas ar 
kitas sparnas. Jau dabar deši
nieji konservatoriai stato klau
simą: ‘Is Ron a Reaganite?’ At 

(Nukelta į 2 psl.)

Dirvos jubiliejinio baliaus Los Angeles Tautiniuose Namuose programos atlikėjai. Iš kai
rės: ALT S-gos Los Angeles skyriaus ir Tautinių Namų pirm. Jonas Petronis, Daina Petronytė, 
Regina Stančikaitė, Vilija Variakojytė, Vytenis Dūda, komp. Ona Metrikienė, Laima Steikūnaitė 
ir Jonas Bužėnas. A. Pečulio nuotr.

Los Angeles lietuviai puošniai
pagerbė Dirvą

Neišsenkančios energijos 
ir plačių užsimojimų Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus ir Tautinių Namų pir
mininkas Jonas Petronis 
jau seniai pradėjo kalbėti 
apie tinkamą mūsų mielos 
DIRVOS šešiasdešimt pen- 
kerių metų sukakties minė
jimą. Jis planavo ne eilinį 
"baliuką”, bet tikrai gražią 
ir prasmingą šventę, į kurią 
svečiai džiaugtųsi atėję ir, 
jai pasibaigus, ne tuoj pat 
užmirštų. Ir štai, pokylis 
jau praeity, bet mūsų kolo
nijos tautinės minties ir 
spaudos rėmėjai dar vis pa

ALT S-gos pirm. Antanas Mažeika kalba Dirvos jubiliejaus 
baliuje Los Angelėje. A. Pečiulio nuotr.

sidžiaugia ir pasigėri tokiu 
gražiu DIRVOS jubiliejaus 
atšventimu.

Lapkričio 8 dienos vaka
re susirinkę svečiai pirmą 
kartą pamatė tokią puošnią 
Tautinių Namų salę, naujus 
jos baldus, stalų dekoraci
jas. Juos prie durų sutiko 
ir su šypsena bei šampano 
stiklais pasveikino rengėjų 
dukros ir sūnūs. Aštuntą 
valandą salė buvo jau pil
na. Svečiai ne tik kad iš 
anksto užsisakė šiai šven
tei vietas, bet visi punktua
liai susirinko. Rengėjų gai
lesčiui dar geras skaičius 
DIRVOS rėmėjų dėl vietos

Rūta Šakienė

stokos jos jubiliejuje nega
lėjo dalyvauti.

Svečių tarpe turėjome iš 
New Yorko atkeliavusį Tau
tos Fondo pirmininką Juo
zą Giedraitį. Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas prelatas Jonas Kučin
gis, kuris retai kur parengi
muose pasirodo, šį kartą 
pagerbė DIRVĄ ir vakaro 
rengėjus ne tik atsilankyda
mas, bet ilgokai baliuje pa
viešėdamas. Mūsų Radijo 
Valandėlės valdyba ir pra
nešėjai, kurie daugelį kar
tų radijo bangomis skelbė 
apie DIRVOS jubiliejaus 
balių ir ragino jame daly
vauti, atsilankė beveik pil
nu sąstatu ir užėmė visą 
stalą. Buvo ir kitų organiza
cijų bei grupių atstovai, lie
tuviškos spaudos rėmėjai. 
Daugelis rado gerą žodį 
pirmininkui Jonui Petroniui 
ir kitiems valdybos na
riams, kad šią gražią šventę 
suruošė ir kad programos 
pravedimą bei išpildymą pa
vedė jaunimui.

Kadangi svečiai buvo 
punktualūs, laiku prasidėjo 
ir programa. Akademijoje, 
kurioje dalyvavo Daina Pet
ronytė, Jonas Bužėnas ir 
Laima Steikūnaitė, minėji
mo svečiai buvo supažindin
ti su DIRVOS per 65 metus 
nueitu keliu. Po akademijos 
sekė Lietuvos generalinio 
konsulo Vytauto Čekanaus
ko ir ALT S-gos centro val
dybos pirmininko Antano

(Nukelta į 4 psl.)
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Madrido konferencijoje: 'Daugiau detentės - daugiau laisvės’. 
— Sovietų žemės ūkio būklė. — Ateitis priklauso suprivatinimui?

Lapkričio 24 d. vienas iš 
JAV atstovų Madrido konfe
rencijoje, Philadelphijos ad
vokatas J.J. Shestak perskaitė 
15 žydų, armėnų, ukrainiečių 
lietuvių, latvių ir estų pavar
des, kuriems nebuvo leista su
sijungti su giminėmis JAV, 
kas įsakmiai leidžiama Hel
sinkio Baig. Akto. Sovietų de
legatas S.A. Kondračev, kuris 
yra KGB generolas, iš vietos 
sušuko, kad kai kurie jų turi 
‘kriminalinę praeitį’. Reikia 
pastebėti, kad replikos iš vie
tos Madrido konferencijoje iki 
tol nebuvo praktikuojamos.

Tas pats KGB generolas 
prieš tai pasakytoje kalboje tei
gė, kad laisvesnis žmonių ju
dėjimas yra susijęs su detente. 
‘Juo daugiau detentė klestės, 
tuo daugiau klestės ir 3-čia 
Baigiamojo Akto dalis’ - aiški
no Kondračevas, pridurda
mas: ‘Tie sluoksniai, kurie 
nenori detentes, nenori ir ‘3-jo 
krepšio’ įgyvendinimo.’ * '

REAGAN
VVASHINGTONE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
seit, jo laikysena Washingto- 
ne, kur jis maloniai kalbėjosi 
su pasitraukiančias valdžios 
atstovais, jiems kvepia išdavi
mu. Juos neramina faktas, 
kad praktiškai dėl naujos ad
ministracijos sudarymo Rea
ganas tarėsi su buvusių Nixo- 
no ir Fordo administracijų pa
reigūnais (tos administracijos 
buvo nuvylusios kraštutinius 
dešiniuosius).

Antra vertus, Reaganas ne
turėjo kito pasirinkimo, kaip 
valdžios perėmimo laikotar
piu pasikliauti buvusių parei
gūnų patyrimu. Juo labiau, 
kad jo valdymo stilius žada bū 
ti kitoks negu Johnsono, N Leo
no ar Carterio, kurie anksčiau 
ar vėliau tapo izoliuoti ir galė
jo pasitikėti tik savo artimiau
sia aplinka.

Kai šios eilutės pasieks skai
tytojus, jau bus žinomi Reaga- 
no ministeriai. Keturi jų - 
Valstybės, Gynybos, Iždo ir 
Teisingumo Sekretoriai - kartu 
su Reagano asmenišku patarė
ju ir bendradarbiu iš gubema 
toriaus laikų, 48 m. teisininku 
Edwin Meese, sudarys lyg ir 
neoficialią vyriausybės viršū
nę, kuri duos toną visai admi
nistracijai. Kaž kas panašaus 
buvo Eisenhowerio laikais. 
Tas irgi daugiau pirmininka
vo negu valdė. Faktinai, kons
titucijos duotos prezidentui 
teisės yra per daug plačios, 
kad jas galėtų aprėpti vienas 
žmogus. Nūdienis gyvenimas 
jam uždėjo per daug pareigų. 
Už tat ilgainiui karaliams ar 
prezidentams paliekami dau
giau ceremoniniai uždaviniai, 
praktiškai valdo ministeriai 
pirmininkai su savo kabine
tais. Tokiais atvejais prezi
dentui lengviau išlaikyti savo 
orumą. Atvirai kalbant, tam 
reikalingi artistiniai gabumai. 
Reaganui neturėtų jų trūkti.

♦ ♦ •

Londoniškis The Economist 
sovietų laikyseną Madrido kon
ferencijoje taip aiškina:

Sovietų atstovai - nesutik
dami duoti pakankamai laiko 
išdėstyti jų nesilaikymą Hel
sinkio Akto nuostatų - tikėjosi 
suskaldyti Vakarų valstybes, 
atskirti NATO nuo neutralių
jų ir net kai kurias NATO vals 
tybes nuo JAV. Jie tikėjosi, 
kad su jų reikalavimais sutiks 
vakariečių diplomatai, kurie 
norės pasigirti ‘sėkminga’ kon
ferencija, ko paprastai nori ir 
Vakarų politikai.

Iš tikro, tačiau, vakariečiai 
vienybę išlaikė. Jei buvo kur 
pasireiškę skilimai, tai tik Ry
tų bloke. Privačiai vengrai, 
lenkai ir rumunai pareiškė 
pasipiktinimą sovietų taktika. 
Maskvos pastangų rezultate į 
Madrido konferenciją buvo 
atkreiptas didesnis dėmesys 
negu buvo galima tikėtis.

• • ♦

Rinkiminėj propagandoj R. 
Reaganas žadėjo atšaukti Car
terio uždėtą dalini embargo 
parduoti javus sovietams. Li
kimo ironija norėjo, kad - jei 
embargo bus atšauktas - tai 
bus padaryta tuo momentu, 
kada sovietai pradėjo jausti jo 
įtaką! Sovietų javų derlius 
šiais metais siekė 181 milijonų 
tonų, t.y. tik dviem milijonais 
daugiau negu katastrofingai 
blogas 1979 metų derlius - ir 
54 milijonais tonų mažesnis už 
valstybės plano nustatytą tiks
lą! Kad suvestų galus su ga
lais, sovietams šiais metais rei
kėtų įvežti bent 30 milijonų 
tonų, o tiek be amerikiečių 
rinkos sugraibyti labai sunku.

Ieškant sovietų nepasiseki
mo priežasčių reikia nurodyti, 
kad jau klimatas yra kiek juos 
nuskriaudęs. Savikaina šiau
rėje auginamų javų yra tokia 
didelė, kad ekonomiškai apsi
mokėtų geriau javus įsivežti, o 
ne stengtis būtinai reikiamą 
kiekį išsiauginti pas save. Bet 
tą patį daro ir Vakarų Euro
pos Ūkinė Bendruomenė, dirb
tinai palaikydama aukštesnes 
už pasaulines maisto kainas. 
Sovietams, aišku, politiniai su 
metimai neleidžia būti pri
klausomiems nuo užsienio. Jei 
iki Brežnevo atėjimo į valdžią 
visi resursai buvo skiriami pra 
monės ugdymui, tai nuo 1964 
metų pradėta daugiau dėme
sio kreiptis žemės ūkiui. Šiais 
metais į žemės ūkį numatyta 
investuoti 37 bilijonų rublių, 
kas oficialiu kursu būtų impo
zantiška 24.3 bilijonų dolerių 

suma, sudaranti 27 % viso so
vietų investimento. Nepai
sant skiriamų sumų, žemės 
ūkio našumas paskutiniame 
dešimtmetyje palaipsniui ma
žėja. Didelę pažangą gali pa
stebėti tik lyginant su Stalino 
laikais. Jam 1953 m. mirus, 
sovietų javų produkcija siekė 
88 mil. temų, t.y. tik 49% da
bartinio lygio.

♦ ♦ ♦

1974 metais Sovietų Sąjun
ga turėjo :/3 daugiau apdirba
mos žemės negu JAV, tačiau 
pagaminta ten buvo tik 4/5 to 
kas buvo JAV. Sovietiįoje yra 
apie 18,000 valstybinių ūkių 
(sovhozų), vid. po 40,000 hek
tarų ir 29,000 kolektyvinių 
ūkių-kolchozų, su 13,000 hek
tarų vidurkiu. Negali sakyti, 
kad visi tie ūkiai buvo nepasi
sekimas. Kai kurios sritys - 
kaip pav. Kazakstanas - kas
met gali pasigirti geru derliu
mi. Neblogai sekasi auginti ir 
medvilnę.

Sovietijoje 20 % visų darbi
ninkų yra žemės ūkyje - JAV 
tik 4 %. Nepaisant to, kiekvie 
nų metų rudenį dar yra siun
čiamos talkos brigados derliui 
nuimti. Kadangi miestuose 
gyvenimas lengvesnis - ir So
vietijoje iš kaimų bėgama į 
miestus. Iš likusių - 65% yra 
vaikai ir moterys, kurios ne
gali skirti pilno laiko ūkio dar
bams. Žmonių jėgos ypatin
gai trūksta europinėje Rusijoje 
Iš 426,000 baigusių traktoris- 
tų kursus tik 50,000 liko že
mės ūkyje.

♦ * *

I ūkininkus, kai luomą, 
Sovietijoje nuo pat pradžios 
žiūrima su nepasitikėjimu. 
Tik dabar sovietų vadai pra
deda atsikratyti tų ideologinių 
prietarų. 1977 metų konstitu
cijoje jau įrašyta, kad galima 
turėti savo privačius sklypus. 
Tų dabar yra apie 50 milijonų. 
Nepaisant to, kad jie turi tik 
3% visos ariamos žemės, jie 
patiekė visą trečdalį Sovietijo
je suvartotos mėsos ir pieno! 
Atrodo, kad derliaus padidi
nimui dabar Kremliaus val
dovai vėl pradėjo skatinti pri
vačią iniciatyvą. Odesos rajo
ne kolchoznikai gauna po 3 
paršelius, kuriuos išauginę iki 
110 svarų du turi parduoti 
valstybei, o vieną gali sau pa
silikti. Atrodo, kad didžiau
sią kliūti didesnės laisvė pri
vačiai iniciatyvai sudaro įvai
rios lokalinės valdžios, įskai
tant ir sovehozų bei kolchozų 
produkciją.

■ Iš kitos pusės
VI. Ramojus, aplankęs JAV pilietinio karo kautynių 

laukus Gettysburge, DRAUGE samprotavo:
’Tr kai šias istorines Amerikos vietas lankai, 

prisimini ir tai, kaip šių dienų išeiviai lietuviai yra 
susiskaldę, kaip tarp savęs kovoja įvairios grupės 
ir net Lietuvos laisvinimo veiksniai, kaip net dalis 
bendruomeninkų atskilo į vadjnamus ’reorgus’. Ar 
ne taip praėjusiam šimtmetyje būtų ir Amerikoje? 
Ne, ne taip, o dar pikčiau kovota, tik vienoje -vie
toje paguldžius net 51.000 amerikiečių vyrų. Bet 
Amerikai tai buvo pamoka visam gyvenimui — lai
mėtoju amžiams tapo demokratija. O kaip bus mū
sų tautinėje bendruomenėje? Duok Dieve, kad su- 
bręstume, kraujo nepralieję ..?

Iš kitos pusės žiūrint atrodo, jog Amerika susivie
nijo ne dėl to, kad žuvo 51 tūkstantis, bet todėl, kad viena 
pusė fiziškai laimėjo. Kol nė viena mūsų 'kovojančių’ gru
pių neturi kariuomenės, neturime nei žuvusių, nei tikrų 
laimėtojų.

Gal vertėtų žiūrėti į konkuruojančias grupes ne kaip 
j kariaujančias, bet lentyniaujančias. Taip Bendruomenė 
buvo užsidegusi užsiimti politika dėl kai kurių jai artimų 
žmonių sąryšio su Carterio ’Georgijos mafia’. Tai aplei
dus Baltuosius Rūmus daugiau galėtų nuveikti respubli
konams artimesni lietuviai. Kitais metais chicagiškis resp. 
senatorius Percy perims senato užsienio reikalų komisi
jos pirmininko postą. Tai įtakinga vieta norint paveikti 
į Valstybės Departamentą. Senatorius jau nuo seniau pa
laiko ryšius su ALTa. Bendruomeninkai galėtų kiek pa
ilsėti iki naujo demokratų laimėjimo. To akivaizdoje 
veiksniai turėtų jaustis kaip estafetės bėgikai, vieni gali 
pailsėti — kiti turi bėgti. Taip susitvarkius neliktų dėl 
ko kovoti. Reikia prisiminti ir istoriją. Kažkas panašaus 
buvo 1918 m. Amerikos lietuviams stojus talkon kovom 
už Lietuvos nepriklausomybę. Tais metais Didžiajame 
New Yorko seime, susitarus katalikams ir tautininkams, 
buvo, sudarytas Egzekutyvinis komitetas, vėliau įsteigęs 
bendrą atstovybę Washingtone, kurią panaikino ... pir
mas Lietuvos atstovas. (v. m.)

Pašarinių javų trūkumas 
veikia į mėsos produkciją. Jei 
prieš Brežnevą vienas sovieti
jos gyventojas vidutiniai gau
davo 41 kg. mėsos per metus, 
tai pereitais metais tas buvo 
pakilęs iki 58 kg. Tai maž
daug pusė to, ką suvalgo ame
rikietis.

Vis dar trūksta mašinų, 
nors jau 1975 metais Sovieti
joje buvo pastatyta 13% dau
giau traktorių negu JAV, D. 
Britanijoje ir V. Vokietijoje 
kartu. Bet kapitalistiniame 
pasaulyje traktoriai išsilaiko 
dvigubai ilgiau negu Sovieti
joje. Rusų traktorius reika
lauja generalinio remonto po 
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SERVICE PERSON
Major flnancM mettution in Metro Detroit Area 
is looking for an IndMdual experienced In Office 
Machine Rapaks.
Candidatas shouid be able to rapakr
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benefit package.
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4,500 darbo valandų, ameri
kiečių po 6,000 . Už tat be
veik du trečdaliai traktorių 
fabrikų gamybos yra skirta at
sarginėms dalims, kurių vis- 
tiek trūksta. Dažnai kur nors 
toliau vežami traktoriai į pas
kyrimo vietą ateina be reika
lingiausių dalių, kurios yra 
pakelyje pavogiamos Ypatin
gai mašinų ir įrankių trūksta 
privatiems sklypams. Jų nie
kas negamina, o kurie gami
nami - tai labai mažais kie
kiais. Trūksta ir geresnių ke
lių kietu paviršiumi. Rudenį 
pabliurus, prastais keliais da
lis derliaus negali būti laiku 
suvežta į sandėlius. Žodžiu, 
žemės ūkis ir toliau lieka So
vietijos Achilo pėda.
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VLIKO SEIMUI SUSIRENKANT
š. m. gruodžio 13-14 die

nomis Toronte, Kanadoje, 
įvyks Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Šau
kiamas seimas.

Gal kai kas, o ypač jau
nesnės kartos žmonės gali 
klausti, kas tas Vlikas iš 
tikrųjų yra? Vliko atsira
dimas buvo gyvenimo iš
šauktas Vokietijos okupaci
jos laiku. Prasidėjus vokie- 
čių-rusų karui, lietuviai Į 
vokiečius pradžioje žiūrėjo 
kaip j išlaisvintojus iš bai
sios Sovietų Rusijos vergi
jos. Po metų žiaurios rusų 
okupacijos, o ypač po birže
lio baisiųjų išvežimų, kada 
dešimtys tūkstančių lietu
vių, net vos gimusių kūdi
kių, vaikų, senelių, nėščių ir 
gimdančių motinų, kurie bu
vo žiauriai ir sausakimšai 
sugrusti į gyvulinius vago
nus ir išvežti j baisųjų Si
birą, vokiečių kariuomenės 
atėjimas buvo lyg išsigel
bėjimas iš visiško lietuvių 
tautos sunaikinimo. Deja, 
vos pražygiavus vokiečių 
kariuomenei tolyn j rytus, 
paskui ją sekė ir Vokieti
jos nacių administracija su 
savo planais. Tuose planuo
se buvo, kad esame lašas 
vandens ant įkaitinto ak
mens ir turime išgaruoti. 
Lietuva turėjo būti žemė 
vokiečių kariams, o lietu
viai, jeigu kariams reikėsią 
vergų, galėsią pasilikti ir 
dirbti jiems. Gi visi kiti bū
sią išblaškyti po užkariau
tos Rusijos plotus.

Tokiose sąlygose atsidū
rus, lietuviams nieko kito 
neliko, kaip organizuotis pa
syviam pasipriešinimui, o 
reikalui esant ir vesti ak
tyvią kovą už lietuvių tau
tos išlikimą ir Lietuvos 
valstybės atstatymą. Tuo
jau susiorganizavo Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
Lietuvių Frontas ir kiti. O 
kiek vėliau buvo sudarytas 
ir politinis organas — Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Jis buvo su
darytas iš aktyviai veikian
čių antinacinės rezistenci
jos sąjūdžių ir buvusių Lie
tuvos politinių partijų, kad 
galėtų kalbėti visos tautos 
vardu, o tuo pačiu ir koor
dinuoti visų darbą šioje ko
voje.

Vokiečių gestapui pasise
kė pagauti vieną Vliko at
stovą siųstą j užsienį, o per 

jį jie priėjo ir prie paties 
Vliko. Daugumą Vliko narių 
suėmė, kankino ir kalino 
Vokietijos kalėjimuose, kol 
Amerikos kariuomenė išva
davo.

Vokietijai karą pralaimė
jus ir Vliko nariams išsi
laisvinus iš kalėjimo, jie vėl 
susirinko, čia Vliko darbas 
kiek pasikeitė, nes Lietuva 
buvo okupuota jau Sov. Ru
sijos, o pats Vlikas buvo 
užsienyje. Tačiau Vlikas ne
atsisakė nuo savo tikslo — 
Lietuvos valstybės atstaty
mo. Jis visomis galimomis 
sąlygomis dirba ir Šiandien.

Dalis pirmųjų Vliko na
rių jau yra mirę, bet į jų 
vietas partijos ar sąjūdžiai 
deleguoja kitus. Tačiau pats 
Vliko darbas ir tikslas yra 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas, šis tikslas tol 
nepasikeis, kol Lietuva ne
bus vėl laisva.

Susirenkant Vliko seimui, 
linkėtina darnaus darbo, 
kad apžvelgus praeitį, gali
ma būtų dar našiau ir dar
niau dirbti tam pačiam tiks
lui — Lietuvai.

Vlikas yra vienintelis or
ganas, kuris gali kalbėti vi
sos tautos vardu, nes jis yra 
visų partijų ir sąjūdžių su
darytas ir turi teisę kalbėti 
jų vardų.

Turime dar eilę diploma
tinės tarnybos atstovų. Jie 
gali ir kalba, kaip buvusios 
Lietuvos vyriausybės atsto
vai. Tačiau vyriausybės nė
ra, nes priešas ją panaiki
no. Tad Vlikas, bendradar
biaujant su Lietuvos diplo
matiniais atstovais, yra tik
rasis mūsų tautos reprezen
tantas, ir tik jis vienas ga
li kalbėti visos tautos vardu. 
Dirbti Lietuvos laisvės at
gavimui privalome visi, bet 
šioje srityje vadovu yra Vli
kas. Tegu niekas nebando 
jo griauti. Užtenka, kad 
okupantas Vliką puola, tad 
niekas iš mūsų neprivalome 
padėti okupantui.

Sėkmės Vliko seimui, o 
taip pat sėkmės Vliko val
dybai. Vardan tos Lietuvos, 
vienybė težydi!

P. žičkus

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LAIŠKAS IŠ ISPANIJOS

LIETUVIAI AKTYVŪS MADRIDO KONFERENCIJOJE
Juozas Prunskis

Dabar, galima sakyti, kad 
Madride nėra ispano, kuris 
nežinotų apie pabaltiečius. 
Tai laimėjimas, kurio pasie
kė latviai ir lietuviai savo 
demonstracija lapkričio 11 
d. — Madrido konferencijos 
atidarymo dieną. Latviai iš 
JAV, Skandinavijos, kitų 
Europos valstybių sutraukė 
į Madridą arti šimto žmo
nių, daug jaunimo jų tarpe 
lietuvių buvo aštuoni. Ga
vę policijos leidimą žygiavo 
Madrido gatvėmis su plaka
tais. Vieną lietuvių trispal
vę nešė Vliko pirm. dr. Ka
zys Bobelis, antrą — buvęs 
Kanados lietuvių bendruo
menės pirmininkas J. Sima
navičius. Lietuviai sugiedo
jo himną.

Ypatingą įspūdį padarė 
latvių kunigas Maris Kir- 
sons. Jis mediciniškomis 
adatomis pradūręs savo 
rankų gyslas, paminęs po 
kojomis raudonąją vėliavą, 
liejo ant jos kraują, išryš
kindamas tuo, kaip kruvina 
yra Sovietų diktatūra. Jo 
paveikslą, net į pirmą pus
lapį, nėr visą lapą įsidėjo 
didieji Madrido laikraščiai, 
rodė televizija. Taip pat iš 
Lietuvos atbėgęs VI. šaka
lys susilaukė plataus dėme
sio. Pirmomis dienomis jis 
kone kasdien buvo rodomas 
televizijoje, perteikiant pa
sikalbėjimus su juo.

Vliko pirm. dr. K. Bo
belis, anksčiau apvažinėjęs 
Europos valstybes ir Įteikęs 
lietuvių memorandumą ar
ba, kur nebuvo galima as
meniškai pasiekti, pasiun
tęs paštu, atvykęs į Madri
dą čia sudarė Vliko būstinę, 
kur lietuviai gali jungtis. 
Dr. K. Bobelio rūpesčiu bu
vo paruošta daugybė pap
kių su aiškinimais padėties 
Lietuvoje, su tekstais 45- 
kių deklaracijos Maskvoje, 
su kita informacine medžia
ga, paruošta anglų, vokie
čiu, ispanų kalba, šią me
džiagą dr. K. Bobelis ir jo 
talkininkai skleidė tarp su
važiavusių į Madridą dau
gybės laikraštininkų ir val
stybinių delegacijos narių.

Madrido konferencijos 
būstinėje, spaudos salėje, 
kur yra skelbimų lenta laik
raštininkams, dr. J. Genys 
ir kiti lietuviai vis prikabi
na anglišką tekstą Reageno 
pareiškimo, kur naujasis 
prezidentas skelbia apie so
vietų priespaudą ir kelia 
Lietuvos teises į laisvę. Nė
ra abejonės, kad tą tekstą 
bus matę ir sovietų laikraš
tininkai, kurių čia nemažai.

Rekomenduojant JAV am
basadai, nuvykęs į Madrido 
konferencijos rūmus, į 
spaudos skyrių, parodęs 
amerikiečių laikraščio ”Chi- 
cago Catholic” liudijimą, 
kad esu jų nuolatinis bend
radarbis, tuoj gavau kre

dencialus, suteikiančius tei
sę lankyti Madrido konfe
rencijos posėdžių salę, kur 
yra daug progų susitikti 
laikraštininkus ir 35-kių 
valstybių delegacijų narius. 
Tarp jų skleidžiu Alto iš
leista ”Lithuania” ir kitą 
informacinę medžiagą. Iš
dėsčiau ją ir sovietų, pran
cūzų, vokiečių, italų ir kitų 
tautų žinių agentūrų būde
lėse bei ant daugelio žurna
listų stalų.

Kredencialus lankyti po
sėdžių rūmus turi ir dr. K. 
Jurgėla (Eltos), dr. J. Ge
nys (respublikonų spau
dos), o taip pat Artūras Mi- 
čiūdas, argentinietis, kuris 
ne tik lietuviams talkina, 
bet yra ir Argentinos žinių 
agentūros FELAM oficialus 
atstovas ir Argentinos ka
riško žurnalo koresponden
tas.

R. Česonis, JAV delegaci
jos narys visuomeninių or
ganizacijų grupėje, turi lai
kytis tam tikro delegacijos 
nariui reikiamo atsargumo, 
bet nėra abejonės, kad jis 
veikė JAV delegacijos narių 
tarpe ir kontaktavo eilę ki
tų žmonių.

JAV delegacijos pirm. 
Bell savo kalboje net du 
kartu suminėjo Lietuvą, 
primindamas grupę, budin
čių, kad būtų vykdomi Hel
sinkio susitarime paskelbti 
laisvės dėsniai ir pabrėžda
mas, kad dabar, kai jis 
(Bell) kalba, tų grupių na
riai (suminėjo ir lietuvius) 
dabar sėdi kalėjime.

Gavau rusų delegacijos 
Iličevo rusiškos kalbos teks
tą, kur jisai parodo, kaip 
Bell kalba giliai pataikė į to 
maskolio jautriąją stygą. 
Jis savo kalboje pažymėjo, 
kad ką pasakė Amerikos de- 
lelgacijos pirmininkas, tai, 
esą, iššaukę protesto ir ne

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimom. 
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Jveaas Gribauakaa, vedėjas

susipratimo jausmų jame, 
nes amerikietis kišęsis į so
vietų vidaus veikalus.

Savo ausimis girdėjau, 
kaip Turkijos delegacijos 
pirmininkas priminė Afga
nistano agresiją, pažymė
damas. kad kas darosi ten. 
atsiliepia ir į santykius Eu
ropoje. Ir italų delegacijos 
vadovas paspirgino rusus.

Dar bus šaukiama spau
dos konferencija su VI. ša
kaliu, dar rūpinamasi pa- 
baltiečiams k o n t a ktuoti 
daugiau valstybių delegaci
jų. ‘

Tik pasiekęs Madridą pa
mačiau, kaip gerai, kad Čia 
buvo sudaryta Vliko globo
jama ir vadovaujama lietu
vių delegacija ir kaip gerai, 
kad nors saujelė mūsų Čia 
susidarė pasaulio spaudai ir 
delegacijoms priminti Lie
tuvos reikalą.

Pažymėtina, kad A. Mi- 
čiudas per TELAM agentū
rą duoda žinias ne vien Ar
gentinai, bet ir Urugvajui, 
Brazilijai, Paragvajui, Bo
livijai, numatoma ir Čilei 
teikti informacijas. Taip 
pat duoda žinias New Yorko 
ispaniškam laikraščiui ”No- 
ticias dėl Mundo". A. Mi- 
čiudas yra TELAM agen
tūros politikos žinių vedė
jas, bet drauge ir labai uo
lus lietuvis.

Skaitykit ir platinkit 
dirvą

OPPORTUNITY FOR 
STRUCTURAL STEEL 
DETAILER/CHECKER 

Minimum five years experience. Fui! 
bene! i ta, incluaing retirement /profit 
aharinx * steady work.

Applv call or

ALAMO STEEL MACHINE
Box 9098

Austin, Texas 78766
(44»
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Los Angeles lietuviai pagerbė Dirvą...
(Atkelta iš 1 psl.)

Mažeikos sveikinimai. Me
ninėje dalyje šio vakaro da
lyviai turėjo tikrai dideli 
malonumą išgirsti solo ir 
duetu dainuojančius Viliją 
Variakojytę ir Vytenį Dū
dą. Jiems akompanavo kom
pozitorė Ona Mat.rikienė. 

Programos pranešėja — Re
gina Stančikaitė. Ir gėrėjo
si, džiaugėsi, didžiavosi žiū
rovai, matydami energingą, 
darbštų ir gražų mūsų jau
nimą, klausydami jų skai
tyto, kalbėto ir dainuoto lie
tuviško žodžio. Pasididžiavi
mas atžalynu ir padėka 
tiems, kurie nepagailėjo di
delių ir ilgai užsitęsusių pa
stangų ne tik įsąmoninti 
norą būti lietuvių tėvų vai
kais, bet Įkvėpti meilę gra
žiajai savo protėvių kalbai 
ir ištvermę ta kalbą išmok
ti bei su noru vartoti.

Po šios jaunuolių išpildy
tos programos ir prelato Jo
no Kučingio invokacijos se
kė puikiai paruošta, skani 
ir gausi vakarienė, čia jau 
padėka tenka Julijai Petro
nienei, kuri pajėgia ir su
spėja, kaip tasai besišyp
santis vijurkas, apsisukti ir 
virtuvėje ir prie svečių. Jai, 
kaip ir visuomet, talkinin
kavo Tautinių Namų šeimi
ninkė Adelė Skistimienė, 
padedant Valei Barauskie
nei ir kitoms vietinėms po
nioms. Stalų patarnavimui 
talkon atėjo mūsų jauni
mas. grojo jaunimo orkest
ras, kuris moka parinkti 
melodijas ne vien savo, bet 
labiau publikos malonumui. 
Šio labai populiarėjančio or
kestro sąstate yra Linas Po- 
likaitis, Dobilas Steikūnas 
ir Rimantas Šiukšta.

Apie vakaro solistus ra
šyti nesu kvalifikuota ir ži
nau, kad buvo svečių, kurie

Vilija Variakojytė ir Vytenis Dūda dainuoja duetą Dirvos 
sukaktuviniame baliuje Los Angeles Tautiniuose Namuose.

A. Pečiulio nuotr.

Lietuvos gen. garbės konsulas Vytautas Čekanauskas kalba 
Dirvos jubiliejaus baliuje Los Angelėje. A. Pečiulio nuotr.

daug daugiau už mane apie 
muziką ir dainos techniką 
nusimano. Vistik išdrįsiu 
perduoti skaitytojams savo 
ir kitų tokių, kaip aš, pir
mąją reakciją. Vilijai Va- 
riakojytei ir Vyteniui Dū
dai tik pradėjus dainuoti 
pirmąjį duetą, tuoj pajunti 
glaudų susidainavimą ir 
nuoširdų, nedirbtinį pamė
gimą drauge dainuoti. Solo 
gi dainuojant, Vytenis Dū
da visuomet yra klausytojų 
mėgiamas dėl savo malo
naus balso ir puikios scenos 
laikysenos, bei jaunatviškos 
dainų interpretacijos.

Vilija Variakojytė — mū
sų publika jos dar beveik 
nepažįsta. Gaila. Kaip van
dens lelija — jaunutė, gra
ži ir švelni atsistoja ji prieš 
publiką. Jos judesiai, stebė
tinai taip mažai scenos pa
tyrimo turinčiai dainininkei, 
yra natūralūs ir grakštūs. 
Jos tyras ir švelnus sopra

nas pilnai prilygsta jos iš
vaizdai ir laikysenai. Many
čiau ir linkėčiau, kad atei
tyje ir daugiau turėsime 
malonumo šią jauną mūsų 
kolonijos žvaigždutę išgirs
ti ir pamatyti.

Taigi, mielos solinizan- 
tės DIRVOS šešiadešimt 
penktas gimtadienis mūsų 
tolimoje Pacifiko pakrančių 
kolonijoje praėjo jaunimo, 
glaudžiai susiėjusio su vy
resniąja karta, ženkle. Ar 
tai ne graži dovana DIR
VAI, ar ne vertingas paža
das ateičiai? R. S.

• Dirvos 65 metų sukak
ties proga iš Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyriaus per 
pirm. Joną Petronį ir sekr. 
Rūtą Šakienę gauta 500 
dol., iš Santa Monica Lietu
vių klubo 100 dol. ir iš Jono 
ir Rūtos Vidžiūnų 25 dol.

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

LOS ANGELES 
LIETUVIŲ FONDAS 

NAUJOSE RANKOSE

J. Činga, gavęs iš Lietu
vių Fondo Centro Valdybos 
įgaliojimą atgaivinti Los 
Angeles skyrių — sudary
ti vajaus komitetą, pakvie
tė: D. Barauskaitę, R. Bu- 
žėną, Pr. Gružą, S. Kungį, 
M. Lembertienę, V. šimoliū- 
ną, B. Stančiką ir J. Ruk- 
šėnienę. Pareigomis pasi
skirstė: pirm. J. činga, 
sekr. B. Stančikas, ižd. P. 
Grušas. Programų išpildy
mui — Danutė Barauskaitė. 
Parengimų komisija: R. 
Bužėnas, S. Kungys, M. 
Lembertienė ir V. šimoliū- 
nas. Aukų rinkimams kaip: 
mirusiųjų atminimui įam
žinti ir kitomis progomis — 
J. Rukšėnienė.

Komitetas nutarė rengti 
banketą sausio 31 d. Danu
tė Barauskaitė žada paruoš
ti įdomią programą, o šei
mininkės patieks puikią va
karienę. Lietuvių Fondo 
Los Angeles skyrius iš vi
suomenės tikisi nuoširdaus

Los Angeles lietuvių aukos respublikonų 
rinkiminei kampanijai

Los Angeles miesto ir apylinkės lietuvių respubli
konų aukavusių spaudos skelbimams aukotojų sąrašas.
Antonaitis Edward ir Martha. Mission Viejo, Cal............ 10.00
Aras Paul ir Rūta, Santa Monica.......................................  40.00
Bajalis Henry ir Adella, L. A.............................................  10.00
Balceris Edvinas ir Halina. Santa Monica ...................... 10.00
Butkus Henry ir Mary, Mission Viejo, Ca.......................  10.00
Čekanauskas Vytautas ir Janina, Westlake Village. Ca. .. 20.00 
Černiauskas Kazys, Santa Monica .................................... 5.00
Černius John ir Eugenia, Upland, Ca................................ 10.00
Činga John ir Aldona, Los Angeles ................................  15.00
Dargis Kazys, Los Angeles .............................................. 100.00
Devenis Alena, Santa Monica ........................................... 25.00
Dičius Anatolijus, Santa Monica ....................................... 15.00
Gedgaudas Chester ir Helen, Santa Monica ................... 10.00
Hnatio John ir Lucie Zaikis, Pacific, Palisades, Ca............. 20.00
Jusionis John M. D., Santa Monica ................................  25.00
Janus-Hoyos A. M. D., Los Angeles ............................. 25.00
Kojelis Juozas, Santa Monica ..........................................  10.00
Korius Z., Santa Monica .................................................  15.00
Kučingis John Rev., Los Angeles .................................... 10.00
Kvečas Simas ir Jadvyga, Santa Monica.......................... 25.00
Lembertas Monika, Santa Monica . s................................  10.00
Lembertas Vitalis, Santa Monica .................................... 10.00
Lukšis Antanina, Santa Monica ....................................... 5.00
Markevičius Albinas, Santa Monica .................................116.50
Mažeika Antanas ir Liucija, Marina dėl Rey, Ca.................25.00
Milius Albertina, Santa Monica ....................................... 15.00
Mikalajūnas C. ir A., Santa Monica .......................   20.00
Milaknis Anthony ir Halina, Santa Monica...................... 10.00
Mockus Jonas ir S. N., Yucaipa, Ca................................... 10.00
Molskis Felix, Santa Monica.............................................. 40.00
Nelsas Romas ir Angelė, Fullerton, Ca............................. 100.00
Pažiūra Vladas ir Alfonsą, Anaheim, Ca............................ 10.00
Petronis Jonas ir Julia, Los Angeles ............................. 20.00
Pinkus Antanas ir Marija, Los Angeles............................. 10.00
Raulinaitis Valerija M. D. ir Victor, Santa Monica ......... 10.00
Rees John, Santa Monica ..................................................100.00
Sinkys Albert ir Emil, Santa Monica ............................. 50.00
Sinkys Emil ir Julia, Santa Monica.................................... 100.00
Skirgaila Ted, Pacific Palisades, Ca................................... 50.00
Skirius F. Anthony, Los Angeles...........................   10.00
Sprein Joseph, San Marino, Ca.......................................... 25.00
Statkus Kari ir Emilija, Santa Monica................   50.00
Stirbys Emilija, Santa Monica..........................................  20.00
Truškauskas Juozas, Los Angeles .................................... 20.00
Vaičiūnas Albinas ir Anna, Los Angeles .......................... 15.00
Venckus John L. ir Aldona. Santa Monica ...................... 50.00
Vidugiris Aleksandra, Santa Monica ................................ 10.00
Vidugiris Victor ir Helen, Palos Verdes Peninsula, Ca........25.00
Wagner Z. Eugenia, Los Angeles .................................... 10.00
Viskanta V. Z.......................................................................  25.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

pritarimo ir gausaus daly
vavimo bankete. (jr)

LIETUVIU KREDITO 
KOOPERATYVE

Lietuvių kredito koopera
tyvas, 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles, už indėlius, pa
sibaigus trečiam ketvirčiui 
išmokėta 7.75'; dividendo. 
Kooperatyvo aktyvai buvo 
$749,309. Paskolos iv trum
palaikiai investavimai — 
$722,404. Taupytojų indė
liai $645,296. Garantijų ir 
rezervų fonduose buvo 
$81,288. Nežiūrint bankuo
se paskutiniu laiku imamų 
aukštų procentų, kredito

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

FOR 117 BED GENERAL HOSPITAL 

REGISTERED 
NUCLEAR MEDICINE 

TECHNOLOGIST 
SUPERVISORY POSITION — Full Time 

Eacellent opportunity in expandinc department. 
X-RAY TECHNICIAN 

REGISTERED — Full Time 
Limited weekend and call work. 

Salary commensurate with eaperience & ability. Plūs call time. Liberai 
personnel policies and fringe benefits.

APPLY CALL OR WR1TE TO:

LEVERING HOSPITAL 
1734 Market St., Hannibal, Mo. 63401 

314-221-6511, Ext. 265
An Equal Opportunity Employer M/F/H

L. A. Lietuvių Respublikonų 
Klubo Valdyba

kooperatyvas galėjo duoti 
savo nariams paskolas že
mesniu procentu. Nariai 
taupytojai gali gauti iki 
$2000.00 gyvybės draudimą, 
už kurį jiems mokėti nerei
kia. Indėliai iki $100,000 
yra apdrausti valdžios įstai
goje. Kredito kooperatyvas 
yra gavęs leidimą naudoti 
”share draft” sistemą (pa
našiai kaip čekių sąskaitos 
bankuose). Jei nariai paro
dys susidomėjimą, tai ši sis
tema bus greitai įvesta. Da
romi paskutiniai pasiruoši
mai ir terminuotiems indė
liams priimti, šiuo metu 
kooperatyvui priklauso 506 
nariai. (im)

t
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IKURYBA IR MOKSLAS
SENIAI LAUKTA KNYGA

OPPOSITION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 1945-1980 

BY THOMAS REMEIKIS
St Santvaras

Kai eini į kovą - reikia turė
ti ginklą. Ne tik mūsų dienom 
bet ir tolimoj praeity spaus
dintas žodis, knyga, kiekvie
nose grumtynėse vaidino di
džiai reikšmingą ir svarbų 
vaidmenį. Mūsų amžius, kurį 
jau dabar galima vadinti 
melo, klastojimų, istorinių tie
sų iškraipymo ir propagandos 
amžiumi, tiesiog reikalaute 
reikalauja, kad kovojanti tau
ta sutelktų savo intelektuali
nes pajėgas ir nors vienu kitu 
veikalu prablaškytų tuos me
lų, prasimanymų ir klastoji
mų debesis.

Sutelkti intelektualines pa
jėgas - tai tik trys žodžiai, dar 
labai tolimi nuo konkretaus 
veiksmo. Kai pradedama 
veikti - tuoj prieš akis iškyla 
visas būrys kliūčių, nesutari
mų ir nesusipratimų. Nors 
trejetą tų negerovių čia prisi
minkim.

Intelektualinių jėgų šiuo 
metu turime pakankamai, tik 
ar daug jų savanoriškai jun
giasi į kruopštų dokumentų 
rinkimą, į studijų rašymą, į 
mūsų tautinės dramos atsklei
dimą? Tai pirmas rūpestis. 
Antras - tai amžius paskui 
mus besivelkanti gėdinga uo
dega, rodanti, kad knyga ir 
jos reikšmingumu mes beveik 
niekad rimtai nesidomėjom, 
jos kelio į pasaulį neskynėm, 
jos veiksmingumu netikėjom. 
Juk ir nūdien kai kurie mūsų 
veikėjai yra linkę laiką ir ištek 
liūs eikvoti tarpusavio kauty
nėm, vienas prieš kitą vaidin
ti pasipūtusius ir kaž kuo di
desnius gaidžius, tik nesukti 
to rato, nedirbti tų darbų, ku
rių pavergta tauta iš mūsų 
laukia.

Išeivių spauda, jos tarpe ir 
Dirva, ilgus metus sielojosi ir 
veiksnius ragino paruošti ir iš
leisti nors keletą veikalų, ku
rie atremtų sovietų ir kitų mū
sų gerų kaimynų liejamus Lie 
tuvos istorijos derglojimus bei 
klastojimus. Deja, kelių 
dešimčių laikotarpy tuose pla
čiuose baruose tepasirodė tik 
vienas kitas rasos lašelis! Tie
sa, gaivūs tie lašai, kai kurie 
jų itin gerai atlikti darbai, bet 
kai prieš akis turim kovos dy
dį, jie vistiek tebėra tiktai la
šai ...

Ir trečias rūpestis: kai mū
sų dramos studija parašoma, 
reikia surasti jai autoritetingą 
leidėją, (savo esme juk tai yra 
mokslo veikalai), sutelkti lei
diniui išleisti lėšas, kurios da
bar iš tikro nėra menkos, po to 
pasirūpinti planingu ir apdai
riu knygų išplatinimu. Tų 
darbų visuomenė nemato, bet 
jie taip pat yra svarbūs, reikš
mingi ir remtini.

Visi gerai žinom, kad lietu
vių tautos priešų nūdien ne
saisto jokie moralės ir etikos

dėsniai, jie užsimerkę žeria rie ir Vakarų pasaulio žmo- 
pasaulin akiplėšiškiausią nie- nėm būtų paranki ir patikima 
kalą, deja, ne vienu atveju pa- medžiaga vienokiam ar kito- 
čių lietuvių, Maskvai parsida
vusių pataikūnų sulipdomą 
(kai tokį ‘perlą’ paimi į ran
kas, nenorom pagalvoji: kaip 
neužsidega mašinos, tokią 
bjaurią netiesą spausdinda- 
mos!). Visi tie supainioti daly
kai, nors ir nelengva juos svei
ka galva suprasti, gali būti 
įterpti į istorinės tikrovės kas
dienybę, prievarta primestų 
aplinkybių bei gyvenimo sąly
gų sudarytą realybę, Žmogiš
kų silpnybių ir kitas to pobū
džio kategorijas, atseiti, galim 
susirasti nors šiokį tokį tų ne
valyvų ‘žygių’ pateisinimą. 
Blogiausia šioj byloj yra tai, 
kad ir V akarų kultūros pasau
ly nestinga Žmonių, kurie lie
tuvių tautos priešų gamina
mus istorinių faktų iškraipy
mus priima kaip gyvą šaltinį 
ir objektyvią tiesą. Prisimin
kime tik bylą su Encyklopedia 
Britanica, bylą dėl Lietuvos

žemėlapių ir kitas tokias isto
rijas. Visa tai rodo, kad lietu
vių tautos laisvės byla didelio 
būrio draugų neturi, neturi ir 
tokių draugų, kurie patys i 
Lietuvos istoriją įsigilintų, pa
tys pasistengtų ją ir mūsų sie
kimus suprasti. Taigi ir vėl 
grįžtam į tą patį reikalo bran
duolį : mum patiem reikia rū
pintis tokių veikalų paruoši
mu ir išleidimu, kurie sugriau
tų propagandistų sapales, ku

kiam mokslo darbui.
Dt. Tomas Remeikis, politi

nių mokslų profesorius ir de
partamento vadovas Calumet 
Kolegijoj, Hammonde, Ind., 
nėra naujas vardas tame lau
ke, kur kova vedama rašytu 
bei spausdintu žodžiu. Gal 
bus jau keliolika metų, kai dr. 
T. Remeikį matom žurnalo Li- 
tuanus redaktorių tarpe. Mū
sų kovom dėl laisvės ypačiai 
reikšmingi yra šie jo darbai: 
‘The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li- 
tuania’, kurių jau yra išleista 
net astuoni tomai. Naujasis 
dr. T. Remeikio veikalas ‘Opo
zicija sovietų tvarkai Lietuvo
je 1945-1980’ (Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 1945 
-1980) yra dar vienas ‘lašas’ 
mūsų pastangų upely, kur lie
tuvių tautos kovų dėl laisvės 
byla anglų kalba suprantan
čiam pasauliui pristatoma su

skrupulingu istorinės tiesos ieš- etniko balsu ir neobjektyvia 
kojimu, kur kiekvienas teigi
mas paremiamas dokumen
tais ar paliudytų įvykių apra
šymais (tik vienoj veikalo vie
toj autorius pasiguodžia, kad, 
pvz., apie Lietuvos partizanų 
karą, trukusį 1944-52 m.m., 
daug svarbių dokumentų 
būtų galima rasti KGB archy
vuose, kurie mum nepasiekia
mi). Vienu žodžiu, naujasis 
dr. T. Remeikio darbas iš tik-

Dr. Tomas Remeikis

ro yra seniai laukta knyga, 
tautos krauju aplieti ir paliu
dyti dokumentai.

Dr. T. Remeikio ‘Opozicija’ 
parašyta moderniu mokslo me- numarinti lietuviai bei Lietu- 
todu, pasiremiant išgyventa is- vos piliečiai ir kt.). 
torine tikrove, nenuneigiama 
įvykių eiga, ir kaip jau sakyta, 
vaikalą aprūpinant gausia ir 
tiršta dokumentacija. Kaip 
atrodo, joks sąžiningas moksli
ninkas ir joks garbingas val
džios žmogus tokio darbo jo
kiu atveju negalėtų pavadinti

lietuvių propaganda (ta ‘tei
se’, be abejo, nesigėdins pasi
naudoti Maskvos agentai). Ne. 
galėtų taip atsitikti jau vien 
dėl to, kad R. Remeikio studi
joj dalyvauja ne Šimtai, ne 
tūkstančiai, bet šimtai tūks
tančių kovojusių, o kartu ir ne 
kaltai žuvusių Lietuvos gy
ventojų (tą šiurpulingą Žuvu
sių kiekį sudaro Sibiro gula
guose dingę lietuviai, apie tris 

dešimt tūkstančių kritusių par
tizanų, vokiečių nacių sunai
kinti Lietuvos žydai, kolūkini- 
mo aukos, rusų kalėjimuose

Beje, tą šiurpią dramą do
kumentuodamas, regimai 
vengdamas sentimentalumo ir 
ašarų, gal vienoj kitq vietq dr 
T. Remeikis ramstosi ir trupu
tį padidintu atsargumu. Pvz. 
minėdamas kalbininko dr. Jo
no Kazlausko (velionis dr. Ant. 
Salys jį vadino genialiu mūsų 
kalbos mokslo vyru) žuvimą, 
‘Opozicijos’ autorius taria, kad 
tikrą tiesą apie Kazlausko mir 
tį vargu kada nors besužino- 
sim. Kažin ar tokią abejonę 
reikėtų kelti? Tiesa, oficialūs 
pranešimai iš Lietuvos skelbė, 
kad Kazlauskas nusižudė, kad 
pats į Nerį krito ir prigėrė. (O 
kas tą įvykį matė? Kodėl net 
šešias savaites mirkęs vandeny 
jis dar atrodė kaip neseniai pa 
skendęs?) Visos aplinkybės - 
Maskvos įstaigų melas, kad jis 
serga ir į Ameriką vykti pa
skaitų skaityt negali, paties 
Kazlausko protestas ir darban 
išėjusio staigus dingimas - pa
kankamai stipriai įrodė, kad 
čia gal yra kalta netgi brolžu
diška kagėbisto ranka.

Dr. T. Remeikio ‘Opozici
jos’ architektūra yra aiški, tvir
ta, galima sakyti, klasikinė. 
Visų pirma eina padėka veika
lo talkininkam, kurių tarpe 
randam Br. Railą, pulk, Ant. 
Šovą, Karolį Drungą, Br. 
Kviklį, Alg. Vokietaiti, Mari
ją Žymantienę, kun. Pr. Garš
vą, kun. K. Pugevičių ir tech
nikinius padėjėjus Aldoną Za- 
ilskaitę, Gintą Remeikį ir Algį 
Luką.

įvade dr. T. Remeikis taip 
apibūdina savo darbą: ‘Sis vei
kalas dalinai yra mėginimas 
atstatyti balansą ir parūpinti 
sistemingesnę pasipriešinimo 
dokumentaciją, randamą so
vietinės valstybės periferijoj’. 
Ir toliau autorius dar pridu
ria : ‘Net po šešiasdešimt metų 
valdymo sovietinis režimas pa
sirodė esąs bejėgis išrauti nors 
šiuos tris ‘praeities pėdsakus’ - 
tautinį identitetą, teistinį pa
saulio požiūrį ir individualiz
mą. Šie pagrindiniai etniniai, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Seniai laukta knyga...
(Atkelta iš 5 psl.) 

religiniai ir individualistiniai 
žmogaus prigimties požymiai 
sudaro didžiausią pasiprieši
nimo versmę kiekvienai siste
mai, kuri tik bando juos neig
ti. Teroras yra neatskiriamas 
instrumentas tokiai nenatūra
liai tvarkai išlaikyti, kaip so
vietinės valstybės patirtis dra
matiškai įtaigoja’. Pora ištrau
kėlių, pora paaiškinimų, be 
abejo, padeda mum susigau
dyti, kuria kryptim veikalo 
autorius mus ryžtasi vesti.

Pirmąją knygos dalį sudaro 
‘Analitinės ir istorinės perspek
tyvos’. Tai 152 psl. dr. T. Re- 
meikio studija, kurioj giliu 
žvilgsniu bandoma pažvelgti į 
politinius, visuomeninius, kul 
tūrinius, ūkinius, kovų ir pa
sipriešinimų įvykius, kuriuos 
lietuvių tauta išgyveno 1945- 
1980 metų laikotarpy. Savai
me aišku, tai labai platūs ba
rai, kiekviena atskira šaka, 
kiekviena atskira sritis turėtų 
susilaukti tolygių studijų. Ta
čiau dr. T. Remeikis ir neiš
plėstam darbe pajėgė duoti 
gyvą ir įtikinanti rūsčios dra
mos paveikslą. Savo‘Perspek
tyvose jis kalba apie lietuvių 
tautos opoziciją sovietų tvar
kai, apie tautinį sąmoningu
mą ir nacionalizmą, pokario 
opozicijos periodizaciją, gink
luoto pasipriešinimo didybę, 
duoda tarptautinės situacijos 
ir stalinizmo aptarimus, vėl 
dėsto apie valstybini ir kultū
rinį nacionalizmą, apie ūkinės 
bei ekonominės autoarchijos 
tendencijas, tautinę orienta
ciją ir oportunizmą, opozicijos 
ištakas, religinio pasipriešini
mo iškilimą, žmogaus teisių ir 
katalikų teisių gynimą, kata- 
likinį ir leberalinį nacionaliz
mą, Tautinį liaudies frontą ir 
kt.

Minėtas ir neminėtas temas 
nagrinėdamas, ‘jautį griebda
mas už ragų’, dr. T. Remeikis 
naudojasi naujausia politinių 
ir visuomeninių mokslų litera
tūra, išleista maždaug 1950- 
1980 m. laikotarpy. Savo tezę 
aptardamas ir gindamas, kai 
kurių autorių nuomonėm jis 
pasiremia, su kitais diskutuoja 
ir aiškinasi, o trečių pažiūras 
bei aptarimus atmeta. Savo 
‘Perspektyvas’ dr. T. Remeikis 
baigia tokiom mintim: ‘Šian
dien reikšminga yra tai, kad 
įsitikinimų ir opozicijas inten
syvumas Lietuvoje rodo, jog 
laisvo apsisprendimo ir nepri
klausomos valstybės reikalavi
mai per 35 su viršum metų 

AMBER TRAVEL SERVICE
— greitas, asmeniškas patarnavimas

Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
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nesumenkėjo, bet išsilaikė ir 
vėliausiom dienom sustiprėjo. 
Tai yra būtina sąlyga nepri
klausomybės vilčiai palaikyti, 
priespaudos sistemai nuversti 
ir ją pakeisti daugumai priim
tina politika.’

Antrąją veikalo dalį sudaro 
‘Tautinės ir politinės opozici
jos dokumentai’. Visi jie iš
versti į anglųkalbą. Kiek aš 
pajėgiu tos kalbos plonybėse 
susigaudyti, vertimai yra ge
ri, atlikti su regimu rūpestin
gumu bei atsakomybės jaus
mu. Knygoje tiems dokumen
tams skirta net 494 psl. (vei
kalo pradžios 175 psl., doku
mentų 494 psl., vardų rodyk
lės 11 psl. - iš viso 680 psl., to
kio dydžio yra dr. T. Remei- 
kio veikalas).

Dokumentų paaiškinimus 
ir komentarus parašė pats stu
dijos autorius. Tie jo paaiški
nimai - tai lyg minėtų Perspėk 
tyvų’ papildymai, pasižymin
tys problemos pažinimu ir ob
jektyvumu. Dr. T. Remeikis, 
dėl savaime suprantamų ap
linkybių, negalėjo visų lietu
vių tautos pasipriešinimo do
kumentų surinkti, bet ir tai, 
ką jis surinko ir anglų kalbon 
išvertė, yra didžiai vertinga 
medžiaga politinių ir visuome 
ninių mokslų studijom rašyti. 
Tų dokumentų yra tiek daug, 
kaip atrodo, visi jie svarbūs ir 
vertingi, jog trumpoj veikalo 
apžvalgoj yra baugu net jų at
ranką daryti. Tačiau darant 
tos medžiagos apibendrinimą, 
reikia pabrėžti, kad dr. T. Re 
meikio ‘Opozicijoj’ paskelbti 
dokumentai, gal truputį su 
jausmu juos apibūdinant, yra 
tikrai šiurpūs ir kruvini pėdsa 
kai, kuriuos lietuvių tauta 
1945-1980 m. laikotarpy turė
jo savo buvimo istorijon giliai 
įrėžti ir ateinančiom kartom 
palikti, kaip didžiai sunkių, 
kartais tiesiog beviltiškų, bet 
kartu ir neabejotinai prasmin
gų kovų testamentą (tokį ar 
panašų teigimą taria ir dr. T. 
Remeikis, kai jis kalba apie 
ginkluoto pasipriešinimo di
dybę).

Rašinio pradžioj buvo mi
nėta, kad nelengva surasti 
mokslininką, kuris tokį sudė
tingą veiklalą imtųsi rašyti, 
nelengva rasti tokio darbo au
toritetingą leidėją, nelengva 
ir lėšas jo leidybai sutelkti. 
Šiuo atveju svetimų leidyklų 
pastangom nepasinaudota - 
dr. T. Remeikio ‘Opoziciją’ iš
leido Lituanistikos Institutas 
Ine.. Bet titulinio puslapio

Kongreso Biblioteka ieško etninių leidinių
Kongreso Bibliotekai rei

kalinga pagalba jai renkant 
pavyzdinius egzempliorius 
leidinių, kuriuos JAV-se lei
džia daugelis etninių gru
pių, arba kurie joms, yra 
skiriami.

Kaip valstybinė bibliote
ka, ji turi atsakomybę įsi
gyti rinkinius, kurie atvaiz
duotų amerikiečių tautos, 
susidedančios iš daugelio et
ninių grupių, istoriją ir kul
tūrą. Nors Biblioteka turi 
savo rinkiniuose etninių lai
kraščių ir periodinių leidi
nių, tačiau yra reikalinga jų 
apimtį padidinti. Jei ir ne
bus galima surinkti visus 
tokius leidinius, kurie išei- 

antrq pusėj randam toki įra
šą : ‘Lituanistikos institutas, 
Ine., maloniai pareiškia, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
Ine., sutelkė lėšas, kurios ir 
sudarė galimybę šį leidinį iš
leisti’. Pats dr. T. Remeikis 
savo padėkoj taria, kad studi
ją parašyti ir dokumentus su
rinkti savo medžiagine para
ma padėjo JAV Lietuvių Bend- 
rumenė, ypačiai buvęs Krašto 
valdybos, o dabar LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas Gečys. Neabejoju 
kad ir prie Lit. instituto pa
reiškimo, ir prie dr. T. Remei
kio padėkos žodžių LB-nei 
daugelis prisidėsim.

Dr. T. Remeikio ‘Opposi- 
tion to Soviet Rule in Lithua- 
nia 1945-1980’ yra moksliniu 
metodu ir žinoviškai nukaltas 
ginklas. Belieka tik nuošir
džiausiai linkėti, kad veikalas 
pasiektų ne tik mus pačius ir 
mūsų tautos draugus, bet ir 
politinių, visuomeninių ir so
cialinių mokslų sferas, susiras
tų ten širdžių ir protų, kurie 
pagaliau pradėtų daugiau 
apie lietuvių tautos kovas dėl 
laisvės kalbėti, daugiau dė
mesio ir objektyvumo tom ko
vom rodyti. Dr. T. Remeikio 
‘Opozicija’ minimų sričių 
mokslininkams yra sistematin 
gai ir objektyviai parengta do
vana.

Thomas Remeikis: Opposi- 
tion to Soviet Rule in Lithu- 
ania 1945-1980; leidėjas: 
Institute of Lithuanian Stu- 
dies Press, Chicago, III. ma- 
nufactured in the USA; vir
šelio aplanką darė dail. Vin
centas Lukas, kaina -15 dol. 

na šiame krašte, tačiau yra 
svarbu turėti kuo didesnį 
rinkinį laikraščių, periodi
nių leidinių, knygų ir bro
šiūrų, o taip pat garsinių 
užrašymų ir filmų, kurie pa
vaizduotų Amerikos etninių 
grupių susidomėjimą, rū- 
rūpesčius ir veiklą.

Kai kurie tų leidinių yra 
paruošiami organizacijų: 
Kiti leidžiami bažnyčių, 
ypač sukaktuvių paminėji
mui. Dažnai literatūriniai 
veikalai ir asmeniški atsi
minimai tų etninių grupių 
asmenų yra parašyti kito
mis kalbomis, negu anglų, o 
kartais vra abiem bailiom, 
arba duoda antologijas ori
ginalo kalba ir vertime. Kai 
kurie veikalai skirti genea
loginėm studijom. Įvairūs 
etniniai susirinkimai ir kon
ferencijos irgi paruošia lei
dinius. Kongreso Biblioteka 
domėjasi visą šią literatū
ra, anglų ir kitomis kalbo
mis.

Kaip pirmas žingsnis pla
nuojant įsigyjimo pastan
gas Bibliotekai yra reikalin
gos informacijos apie visų 
rūšių etninių leidinių buvi
mą, nuo mažų brošiūrų iki 
daugiatomių rinkinių, nuo 
biuletenių ir vietinių perio
dinių leidinių iki žurnalų, 
paplitusių visame krašte. 
Dovanojamas knygas, bro
šiūras ir muzikos kūrinius 
reikia siųsti žemiau'duoda
mu adresu. Apie leidinius, 
kuriuos galima įsigyti tik už 
pinigu, Biblioteka nori gau
ti šias žinias: autorius, ant
raštė, leidėjo ar platintojo 
pavadinimas ir adresas, iš
leidimo metai, puslapių 
skaičius ir kaina. Tas pats 
galioja gaidoms ir gyvo žo
džio užrašymams (plokšte
lėms ar kaspinams). Laik
raščių ir periodikos atveju 
būtų labai pageidautina 
gauti bent kelis pavyzdinius 
numerius. Ankstyvesni lei
diniai, knygos ir ištisi su
stojusios periodikos kom
plektai ,irgi gali būti siun
čiami Bibliotekai, tačiau to
kiu atveju patariama, kad 
dovanotojai pirma pasitei
rautų, gal Biblioteka tuos 
leidinius jau turi.

Ne visi leidiniai, apie ku
riuos bus pranešta ar nu
siųsta Bibliotekai, galės bū
ti įsigyti arba pastoviai pa
silaikomi. Vis dėlto visuo
menės atsiliepimas sudarys 
Bibliotekai pagrindą įsigy
ti pilną supratimą apie et
ninius leidinius, kurie šian
die yra prieinami ir padės 
sudaryti tautinius rinki
nius, kurie pilnai atstovautų 
visus krašto kultūros ele
mentus.

Visi asmenys, kurie gali 
padėti Bibliotekai šiame 
svarbiame projekte, yra 
prašomi prisidėti. Laiškus 
ir leidinius siųsti tokiu ad
resu : Exchange and Gift 
Division, Ethnic Unit, Lib- 
rarv of Congress, Washing- 
ton, D. C. 20540.

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kalbiniam smalsumui pa- 
siakstinti šį kartą tarstel- 
kim apie atvejus, kai ir kal
bininkam nelabai pavyksta 
žodžius tinkama prasme pa- 
rikiuoti. žinoma, kitos tau
tos, ilgiau laisvėj gyvenda
mos, šimtus metų tobulina 
kalbą, o mum nelaisvės lai
kai trukdo tautos kultūri
nius turtus padoriai tvar
kytis. Todėl tiek spragų ir 
dėmių, reikės nemaža pa
dirbėti, nes kalbos tobulini
mas — sunkus ir sudėtin
gas uždavinys. Daug kas ne 
iš karto pavyksta. Ne visi 
ir naujadarai prigyja. Buvo 
pvz. siūlomas kadaise tol- 
kalbis vietoj telefono — ne
įsigyveno. Arba purvabri- 
džiai vietoj kaliošų — ne
sklandus, nepatiko. Dabar 
dantis sukandę kenčiam su
muštinį (argi tai valgis toks 
žiaurus?). Visaip raukomės 
jį vartodami, bandom ir pa
keisti. Kažkas neseniai pa
siūlė suteptinį, bet jame 
kyšo ir antra prasmė: su
tepti — suteršti, todėl nė 
kiek neskaniau.

Neapgalvotai įpirštas ir 
techniškasis šliuzas. Mūsų 
kalbai garsas z nėra įpras
tas, tik skoliniuose arba iš 
tarmių, iš kaimynų genčių 
patekęs (latviai, sėliai), to
dėl naujadarui jis nėra tin
kamas. Be to,‘ maža skiriasi 
nuo šliužo, todėl dvigubai 
nepatogus. O darant iš 
veiksmažodžio šliaužti — 
nepateisinamai ž paverstas 
į z, taigi, darybos klaida. 
Geriau būtų šliūžė, šliūžy- 
nė, šliūžena ar dar kaip. O 
šliuzas — tik luošas nevy
kėlis.

* — -

• Poetui Henrikui Nagiui, 
gyv. Montrealyje, Kanado
je, paskirta Vinco Krėvės 
vardo literatūrinė premija 
už poezijos knygą ”Prisi- 
jaukinsiu sakalą”. Vertini
mo komisiją sudarė: dr. I. 
Maziliauskienė, R. Lukoše- 
vičiūtė, A. Staškevičius, J. 
Danys ir S. Piečaitienė.
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DR. POVAS ZAUNIUS (40)

Atšauktas iš pareigų 
Direktorijos pirmininkas

Kai apie šią kelionę patyrė atitinkami Lie
tuvos valdžios organai, jie buvo priversti griež
tai reaguoti. Bet leidžiu kalbėti oficialiems do
kumentams. 1932 m. sausio 15 d. Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras 
Berlyne Dr. Jurgis šaulys (nuo 1931 m. spalio 
1 d. paskirtas atstovu Vokietijos sostinėje vie
ton V. Sidzikausko, išvykusio pasiuntiniu Lon
donan) įteikė Vokietijos reicho kancleriui pro
testo notą, iš kurios paaiškėjo ne tik Boettche- 
rio ir jo dviejų sėbrų darbai, bet ir Vokietijos 
generalinio konsulato Klaipėdoje neleistinas el
gesys. Notos turinys toks (cituota iš užsienių 
reikalų ministerijos 1932 m. leidinio: "Klaipė
dos krašto statuto aiškinimo byla Haagos tri
bunole”. šis leidinys irgi gavo "Pilkosios kny
gos" pavadinimą):

"Pone Reicho Kancleri,
Savo Vyriausybės pavedamas, turiu garbės 

pranešti Jūsų Ekscelencijai štai ką:
Jau senokai Lietuvos Vyriausybė su dide

liu susirūpinimu seka vokiečių Generalinio Kon
sulato Klaipėdoje veikimą, šios įstaigos veiki
mas, grėsdamas geriems abiejų šalių santy
kiams, nesiriboja Vokietijos piliečių interesų 
atstovavimu, o yra virtęs tam tikrų Lietuvos 
Valstybei opozicingai nusiteikusių Lietuvos pi
liečių sferų pasitarimų vieta, kurioje šių sferų 
atstovai su vokiečių Generalinio Konsulato val
dininkais turi ilgus pasitarimus, po kurių Lie
tuvos Vyriausybei daugely atsitikimų teko 
konstatuoti minėtųjų asmenų įtaką tų sferų 
nusistatymui Lietuvos Respublikos atžvilgiu.

šioje vietoje negali likti nepaminėta, kad 
vokiečių Generalinis Konsulatas Klaipėdoje me
tų metais Lietuvos piliečiams, Lietuvos Res
publikos valdininkams, yra mokėjęs slaptas su
mas, kurių nelojalus pobūdis matyti jau iš tų 
pinigų išmokėjimo aplinkybių ir tiems mokė
jimams numatytų asmenų parinkimo. Lietuvos 
Vyriausybė negali toliau nepriminti, kad vo
kiečių Generalinis Konsulatas Klaipėdoje, iš
duodamas pilietybės grąžinimo liudijimus Vo
kietijos piliečiams, kurie buvo įgiję Lietuvos 
pilietybę, elgėsi prieš Lietuvos-Vokietijos opta- 
cijos sutarties ir Klaipėdos Konvencijos nuo
status.

Lietuvos Vyriausybė į savo susirūpinimą 
dėl vokiečių Generalinio Konsulato veikimo pa
kartotinai yra atkreipusi vokiečių Vyriausybės 
dėmesį, tačiau ligi šiol vokiečių Generalinio 
Konsulato Klaipėdoje metodai nepakito.

Dabar vėl Lietuvos Vyriausybė patyrė, kad 
vokiečių Generalinis Konsulas Klaipėdoje 1931 
m. gruodžio mėnesį už Lietuvos Vyriausybės 
akių surengė derybas tarp Klaipėdos Krašto Di
rektorijos delegacijos, susidedančios iš Direk
torijos pirmininko Boettcherio, Seimelio atsto
vų Gubbos ir Baltramiejaus, ir Vokietijos Rei
cho Vyriausybės; Lietuvos Vyriausybei taip pat 
žinoma, kad šios derybos tarp minėtosios Direk
torijos delegacijos ir Vokietijos Reicho Vy
riausybės centralinių įstaigų tikrai įvyko perei
tų metų gruodžio mėnesio 18 ir 19 d.d.

Pradėti šioms deryboms, kuriose, kaip sa
ko vokiečių Generalinio Konsulo 1931 m. gruo
džio mėn. 17 d. be eilinio numerio duotas liudi
jimas, "yra didelio vokiečiams intereso”, vokie
čių Generalinis Konsulas vienam šių derybų da
lyviui lietuviui, kuris neturėjo Lietuvos užsie
nių paso, o tik pasienio kortelę, davė galimumo 
keliauti į Berlyną, duodamas viršuje minėtą 
liudijimą, net apeidamas Lietuvos pasų nuo
status.

Lietuvos Vyriausybė įgaliojo mane dėl šio 
vokiečių Generalinio Konsulo Klaipėdoje ir vo
kiečių Reicho Vyriausybės centralinių įstaigų 
elgesio pareikšti formalų protestą ir pabrėžti, 
kad šis minėtųjų vokiečių įstaigų laikymasis 
prieštarauja veikiantiems tarptautiniams pasi
žadėjimams ir nepadeda nei geriems abiejų

Dr. Albertas Gerutis

valstybių santykiams, nei gali palengvinti pa
dėtį, atitinkančią tarptautinius pasižadėjimus.

Lietuvos Vyriausybė tikisi galinti laukti, 
kad vokiečių Vyriausybė dėl kalbamų Reicho 
centralinių įstaigų laikymosi padarys atitinka
mų žygių; be to, ji apgailestaudama tarias tu
rinti pranešti Vokietijos Reicho Vyriausybei, 
kad ji tolesnį Pono Dr. Toepkės pasilikimą savo 
tarnybos vietoje Klaipėdoje laiko kenksmingą 
Lietuvos-Vokietijos santykiams.

Priimkite, Jūsų Ekscelencija, ir t.t.
(pasirašė) Dr. J. šaulys”.

Minėtoje "Pilkojoje Knygoje" paskelbtas 
ir vokiečių generalinio konsulo Klaipėdoje liu
dijimas, išduotas M. Baltramiejui, kartu su 
Boettcheriu vykusiam į Berlyną. Liudijimo tu
rinys toks:

"šiuo liudijama, tikslu pateikti Vokietijos 
valdžios įstaigoms, kad ūkininkas Mikelis Bal
tramiejus, iš Vilkyčių, Lietuvos pilietis ir Klai
pėdos Krašto gyventojas, vyksta į Berlyną de
rėtis su Vokietijos valdžios įstaigomis. Kadan
gi šios derybos yra svarbaus vokiečiams inte
reso, sienos ir muitų įstaigos, o taip pat kitos 
vokiečių Įstaigos, prašomos praleisti per sieną 
išvardytą asmenį ir taip pat jam kitais atsiti
kimais padėti patarimu ir veiksmais.
Klaipėda, 1931 m. gruodžio mėn. 17 d.

Vokietijos Generalinis Konsulas”.
Reikia atkreipti dėmesį į du dalykus: 1) 

liudijime įsakmiai sakoma, kad Baltramiejus 
vyksta į Berlyną "derėtis su Vokietijos valdžios 
įstaigomis”, ir 2) pabrėžiama, kad "šios dery
bos yra svarbaus vokiečiams intereso" (ein er- 
hebliches deutsches Interesse).

Sausio 20 d. vokiečių vyriausybė įteikė Dr. 
šauliui atsakymo notą, kurią pasirašė užsienių 
reikalų ministerijos valstybės sekretorius, at
sieit viceministras, von Buelow. Atsakymas pra
sidėjo tokiu teigimu:

"Vokietijos vyriausybei teko su nusiste
bėjimu susipažinti su tos notos samprotavimais, 
šitie samprotavimai juo mažiau rodosi jai su
prantami, kad Lietuvos vyriausybė negali ne
žinoti, kad toje notoje išdėstyti faktai neati
tinka tiesos”.

Po šio drąsaus teigimo vokiečių atsakyme 
paneigiami visi faktai, kuriuos pasiuntinys Dr. 
šaulys išdėstė savo notoje. Pasak vokiečių no
tos minėti trys asmenys "savo iniciatyva Ber
lyne nieko nerišančiu ir neoficialiu būdu turėjo 
pasikalbėjimų su Vokietijos organais apie gali
mumus išplėsti žemės ūkio produktų išvežimą 
iš Lietuvos”. Toliau vokiečių atsakyme dėsto
ma, kad ”jie jokiu būdu nebuvo prisistatę kaip 
delegacija arba apskritai kaip einą valdiškas 
pareigas, bet vien tiktai kaip privatūs Klaipė
dos žemės ūkio atstovai ir tik kaip tokie jie 
buvo priimti”.

Kai dėl generalinio konsulo išduoto M. 
Baltramiejui liudijimo, tai šis raštas tebuvęs 
”vien tik rekomendacija”, todėl nesą galima da
ryti išvados, kad "kelionė buvusi politinio po
būdžio”.

Notoje taip pat paneigti priekaištai Vokie
tijos generaliniam konsulatui Klaipėdoje, kad 
jis esąs pasidaręs tam tikros prieš Lietuvos 
valstybę nusistačiusios Lietuvos piliečių gru
pės pasitarimų centras. Pasak notos "tatai yra 
faktų iškraipymas, kurį Vokietijos vyriausybė 
griežčiausiai atmeta”.

Vasario 8 d. Dr. šaulys įteikė reicho kanc
leriui naują notą, kuria atrėmė vokiečių notos 
teigimus. Lietuvos pasiuntinio rašte pasisaky
ta tiek dėl Klaipėdos krašto vokiško nusistaty
mo valdininkams teikiamų per gen. konsulatą 
mokėjimų, tiek dėl Lietuvos pilietybę priėmu- 
siems asmenims išduotų liudijimų, kad jie ga
lės atgauti Vokietijos pilietybę. Dėl direktori

jos pirmininko važiavimo į Berlyną Dr. šaulio 
notoje pabrėžta, kad jo kelionė "turėjo oficialų, 
o ne privatų nobūdį, kas seka iš to fakto, kad 
direktorijos pirmininkas dieną prieš tai pasi
ėmė iš direktorijos kasos avansą tarnybinei ke
lionei į Berlyną. Todėl Lietuvos vyriausybė ta
ria reikalinga palaikyti savo griežtas preten
zijas prieš Vokietijos įstaigų elgesį Berlyne, 
kurios pradėjo derybas su Klaipėdos krašto di- 
rektorfijos pirmininku ii- jo palyda, aplenkda- 
mos atitinkamus centro vyriausybės organus, 
priešingai veikiantiems tarptautinės teisės nuo
statams”.

34. Atšauktas iš pareigų direktorijos 
pirmininkas

Byla dėl Boettcherio ir jo bendrų kelionės 
vis daugiau plėtėsi. Sausio 25 d. gubernatorius 
Merkys pranešė raštu seimelio pirmininkui apie 
minėtąją kelionę, papildydamas raštą naujo
mis detalėmis. Rašte sakoma:

"Ponas Boettcher Pagėgiuose įteikė p. Bal
tramiejui Vokietijos generalinio konsulo 1931 
m. gruodžio 17 d. paliudijimą, be numerio, ku
rio nuorašas čia pridedamas. Paliudijimo turi
nį p. Boettcher, kaip jis pats tvirtina, žinojo”. 
Toliau rašte dėstoma: "Nuvykę Berlynan, ponai 
Boettcher ir Baltramiejus sutiko tenai atvyku
sį iš Kauno p. Gnbbą ir kartu visi trys dalyva
vo derybose su vokiečių vyriausybės organais. 
Ponai Gubba ir Baltramiejus visa tai, kas čia 
pasakyta, patys patvirtino ir paaiškino, kad 
derybas su vokiečių vyriausybės organais jie 
vedė tik dėl įvežimo Vokietijon žemės ūkio pro
duktų iš Klaipėdos krašto. Aukščiau minėti trys 
asmenys nei išvažiuodami, nei nuvažiavę Ber
lynan apie savo kelionę Lietuvos organams nie
ko nepranešė".

Gubernatorius Antanas Merkys savo raštu 
seimelio pirmininkui pranešė apie naują kito 
direktorijos nario savivalę. Iš to rašto sekė, kad 
Puodžius 1932 m. sausio 4-6 d., taigi jau po 
minėtų trijų asmenų kelionės į Berlyną, "Ka
raliaučiaus Landeshauptmann’o įstaigoje, be 
centro vyriausybės organų žinios, bet su direk
torijos pirmininko ir Vokietijos generalinio 
konsulato žinia, vedė pasitarimus ir sulygo su 
Landeshauptmann’o įstaiga dėl atsiskaitymo be
turčių aprūpinimo reikalais”.

Tą pat dieną, kai gubernatorius raštu pa
informavo seimelio pirmininką apie Boettcherio, 
Puodžiaus bei dviejų seimelio narių neleistinas 
keliones bei derybas su svetimos valstybės įstai
gomis, buvo sušauktas seimelio posėdis. Tiek 
Boettcheris, tiek Puodžius posėdyje aiškinosi, 
kad jų kelionės bei derybos buvusios grynai pri
vatinio pobūdžio, jokių oficialinių derybų ne
buvę ir t.t. Seimelis atmetė lietuvių frakcijos 
nario E. Borcherto pasiūlymą pareikšti Boett
cherio direktorijai nepasitikėjimą ir nutarė 15 
balsų už, 4 prieš ir 6 susilaikius, kad direkto
rija turi seimelio pasitikėjimą.

Savaime suprantama, kad gubernatorius 
negalėjo likti abejingas dėl seimelio tokio pro
vokacinio nusistatymo. Vasario 6 d. gubernato
rius įteikė Boettcheriui raštą, kuriuo šis atšauk
tas iš direktorijos pirmininko pareigų. Rašto 
turinys toks:

"Pereitų metų gruodžio mėn. 17 d., Res
publikos Vyriausybei apie tai nežinant, Tamsta 
buvai nuvykęs svetimos valstybės sostinėn ir 
ten vedei derybas su tos valstybės vyriausybe, 
aplenkdamas teisėtus savo valstybės organus, 
kurie yra vieni įgalioti tokias derybas vesti. 
Tasai Tamstos žygis daro tolesnį Tamstos pa
likimą Direktorijos Pirmininku nesuderinamu 
su Valstybės interesais ir, be to, kaip tai seka 
iš paskutinių dienų įvykių, sudaro pavojaus 
valstybės viešai tvarkai.

Todėl aš esu priverstas šiomis išimtinomis 
aplinkybėmis atšaukti mano 1931 m. sausio mėn. 
8 d. Tamstos paskyrimą Krašto Direktorijos 
Pirmininku.

Pranešdamas tai, prašau Tamstą Direkto
rijos Pirmininko reikalus perduoti Krašto Pata
rėjui ponui Tolišiui, kuriam aš pavedžiau eiti 
Direktorijos Pirmininko pareigas, kol būsiu pa
skyręs Direktorijos Pirmininką”.

Vasario 11 d. Lietuvos laikraščiai pranešė, 
kokiomis aplinkybėm* 
statytas iš pareigų. (Bus
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Australijos lietuviai
MIRĖ VIKTORAS 

LAUKAITIS

Spalio mėn. Australijos 
lietuvius sukrėtė liūdna ži
nia — Melbourne, po sun
kios vėžio ligos, mirė, vos 
53 metus sulaukęs Austra
lijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pirmininkas Vik
toras Laukaitis.

Australijos lietuvių tar
pe jis buvo labai gerai ži
nomas ne vien tik katalikų 
ir bažnyčios žmonių tarpe, 
bet taip pat ir plačioje mū
sų lietuvių bendruomenėje. 
Jis buvo ta tauri asmeny
bė, atsidavusi katalikybei ir 
lietuvybei. Katalikų Fede
racijos valdybose, būdamas 
eilę kadencijų jos pirminin
ku, jis išbuvo daug metų. 
Prieš dešimtį metų, Austra
lijos lietuvių tarpe, ypatin
gai tarp katalikų ir bend
ruomenės, buvo nemažai 
karštų ginčų ir nesusipra
timų. Tuo laiku Katalikų 
Federacijos valdžią per
ėmus velioniui V. Laukai
čiui, jo pastangomis ir gra
žiais susitarimais, šie visi 
nesusipratimai buvo paša
linti ir visai galutinai pa
naikinti.

Gimęs 1927 metais Vilka
viškyje, karo audrų jis bu
vo nublokštas į Vokietiją,

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ . DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, lic.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kilų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MCSŲ SKYRIAI:
305 673-8220Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St.............................

Allentown. Pa. — 126 Tilghman Street ........................-.
Balhmore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...........
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ........
BuFTalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .....-....... ......
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .............
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .................
Chicago, 11). 60609 —' 1855 West 47 Street .................
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd.....................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ........
Herkimer.N.Y. McKennan Rd...........................  -....
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ......
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St .......... ...............

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......
New York 3. N.Y. — 78 Second Avenue .....................
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.............. ...............
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St................
Phoeni* Aru. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahwav, N.J. — 47 East Milton Avenue .....................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..................
South River. N.J. — 41 Whitehead Avenue ............
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .............

Antanas Laukaitis

kur po karo baigia Eich- 
staedte gimnaziją ir 1949 
metais atvyksta į Austra
liją. Apsigyvenęs Melbour
ne, jis su žmona Talia įsi
gyja namus ir pradeda dirb
ti savaitgalio mokykloje. 
Vėliau pradeda aktyviai 
reikštis Katalikų Federaci
joje. 1973 metais jis ypa
tingai gerai suorganizuoja 
lietuvių sekciją buvusiame 
Tarptautiniame Eucharisti
niame Kongrese, priminda
mas suvažiavusiems iŠ viso 
pasaulio kovojančios Lietu
vos vardą. 1979 metais kaip 
visuomenininkas ir organi
zatorius, keliant lietuvybės 
ir krikščionybės kultūros 
idealų principus, jis, Pasau
lio Lietuvių Katalikų Bend
rijos buvo įvertintas ir jam 
buvo paskirta VISUOME
NININKO premija. 1979 
metais, PLB vicepirminin
kas V. Kleiza, pagerbdamas 
velionį už jo darbus lietuvy
bei, įteikė jam Karaliaus 
Mindaugo medalį. Labai 
daug darbo ir rūpesčių jis 
įdėjo ir j Melbourne išeinan
tį katalikų savaitraštį "Tė
viškės Aidai”.

Į amžinąją poilsio vietą 
velionį palydėjo labai daug 
žmonių. Gedulingose pamal
dose, kuriose dalyvavo daug 

australų kunigų, latvių kle
bonas kun. S. Gaidelis, SJ, 
lietuviai kun. J. Petrauskas, 
iš Adelaidės kun. A. Spur- 
gis ir vietos kun. Pr. Dauk
nys. Bažnyčioje su velioniu 
atsisveikino savo giesmėmis 
parapijos choras, vadovau
jamas Pr. Morkūno ir apie 
500 žmonių. Su velioniu pa
skutinį kartą atsisveikino 
naujasis Katalikų Federaci
jos pirmininkas V. Čižaus- 
kas, Bendruomenės pirm. A. 
Pocius, Krašto Valdybos 
vardu taip pat pareikšda
mas užuojautą. Katalikui 
Moterų vardu — H. Statku
vienė, Lietuvių Klubo var
du — A. Baltrukonienė, Ka
talikų Kultūros Draugijos 
pirmininkas sydnėjiškis A. 
Vinevičius, Ateitininkų pir
mininkas sydnėjiškis A. 
Kramilius, Parapijos sa
vaitgalio mokyklos vardu — 
P. Baltutis ir bičiulių bei 
artimųjų vardu — A. Ba
kaitis.

Kapuose, atlikus kapo pa
šventinimo pareigas, nu
ėmus Lietuvos trispalvę nuo 
karsto ir giedant Marija, 
Marija ir Lietuvos himną, 
šis jaunas taurus lietuvis 
buvo, jo pačio iš Lietuvos 
atsivežta žeme apipiltas ir 
palydėtas amžinajam poil
siui Australijos jį priglau- 
dusioje žemėje.

Paliko Lietuvoje jis savo 
mamą ir seserį, kurios jis 
nebuvo iš viso matęs, iki 
prieš dvejus metus pats ne
nuvyko į Lietuvą. Jo visa

........ 435-1654 

......... .342-4240 

........ 633-0090 

........ 895-0700 

........ 486-2818 

........ 925-2787 

........ 376-6755 
. (216) 845-6078 
........ 365-6780 
.. 315-866-3939 
........ 365-6740 
.. 215-497-2382 
........ 385-6550 
........ 674-1540 
.......... 475-7430 
215 WA 5-8878 
..... 602-942-8770 
........ 381-8800 
... 301-589-4464 
.......... 257-6320 
.........  475-9746 

šeima buvo išvežta į Sibi
rą iš kurio vėliau grįžo ir 
tėvas, su visai pašlijusia 
sveikata, tuoj pat mirė. 
Taip pat Melbourne liko jo 
žmona Halia ir sūnus Algis.

Netekimo Viktoro, kartu 
su jo visa šeima, liūdžiu ir 
aš, nes jis vienintelis buvo 
mano kraujo giminė Aus
tralijoje. Jo netekimą skau
džiai pergyvenau ir aš, nes 
be giminystės jis buvo man 
ir artimas bei nuoširdus 
draugas.

Australijos lietuviai, ypa
tingai katalikai, ilgai ne
pamirš šio puikaus vyro, 

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; aam? (312) 677-«4«9.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PMK, Hl. 60642
Id. 422-2000

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

TeL: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kurio darbai visuomenei, 
katalikybei ir spaudai yra 
gražiomis raidėmis įrašyti 
į mūsų Australijos lietuvių 
istoriją. Jo priešmirtiniu 
pageidavimu, ką jo likusi 
našlė žmona įvykdė, jis pa
skyrė abiems Australijos 
lietuvių laikraščiams gra
žias pinigines sumas.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Viktorai, tavo šeima, tavo 
giminės ir tavo ta daugybė 
Australijos lietuvių draugų 
dar ilgai tavęs nepamirš ir 
tave daugelyje dalykų lai
kys savo gražiuoju pavyz
džiu.
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TYLA - GERA BYLA
Gaila, kad šią gilią mū

sų liaudies išmintį pradeda
me geriau įsisąmoninti tik
tai dabar, kai vis daugiau 
perbrendusio amžiaus su
laukusių tautiečių visiškai 
apkursta. Jeigu ši tiesa bū
tų buvusi mūsų pažinta 
kiek anksčiau, tai be abejo
nės būtume išvengę daug 
politinio, visuomeninio ir 
kultūrinio erzelio, o paski
ri asmenys — nemalonios 
kompromitacijos.

Pavyzdžiui, patylėjusiems 
ir tyliai pasėdėjusiems dar 
Voldemaro valdymo laikais 
dabar nereikėtų klausytis 
visokių priešu įkyriai kar
tojamų jų pavardei pagra
žinti pridedamų epitetų. Kai 
kuriems narsiausiems išei
vijos patriotams, jeigu jie 
būtų patylėję bent per pir
mą bolševikmetį, niekad ne
tektų būkštauti, kad istori
ja kada nors perspausdins 
jų tada pasakytas ir para
šytas prakalbas, šlovinan
čias Tėvą Staliną ir komu
nistų partiją, o prakeikian
čias nepriklausomos Lietu
vos "kruvinąjį Smetonos re
žimą”.

Juk tylėjusiam ir tylin
čiam tautiečiui visada yra 
lengviau ir patogiau tylomis 
pakeisti savo seną pasaulė
žiūrą ir partiją nei garsiai 
užsiangažavusiam veikėjui 
arba rėkaujančiai bačkinin
ko dūdai. Štai iki šiol tylė
jusieji ir net "Tėviškės” 
draugijos kviečiami ir glo
bojami nuvažiavę į okup. 
Lietuvą niekad nesusilau
kia tiek priekaištų, kiek ten 
savais pinigais nukeliavu
sieji, kurie dar neseniai į 
Perkūno pragarą žemyn 
galva grūdo visus tuos, 
"bendravusius” nors ir su 
sovietų muitininkais.

Nepaslaptis, kad patylė
jusiems reorganizuotos ben
druomenės rėmėjams dabar 
žymiai patogiau sugrįžti į

organizuotąją LB, tylėju
siam demokratui atvirsti Į 
respublikonus ir fotogra
fuotis su Reaganu, o tylin- 
tiems muzikos kritikams 
netenka garsiai atšaukti sa
vo recenzijų. O jau ypač di
delės pagarbos ir visuome
nės dėkingumo susilaukia 
kai kurios tylinčios solistės, 
kurios pragydusios būtų ap
mėtytos akmenimis.

Turėdami galvoje tokią 
didžią tylėjimo naudą, šia 
proga drįstame pasiūlyti ir 
kai kuriems mūsų veiksnių 
vadams kiek tyliau ir ilgiau 
susimąstyti. Ypač kad kita 
panaši liaudies išmintis jau 
tiesiai mums pasako; ”Vos 
prasižioji — tuoj kvailystė 
iš burnos ir išskrenda”. O 
tylinčio dar niekas nepalai
kė kvaišena.

šlove per mirtį
šiemet ”Vagos” leidykla 

Vilniuje išleido poeto Hen
riko Radausko poezijos rin
kinį "Lyrika”, kuriam įva
dą parašė filologijos dr. Vy

tautas Galinis, o "Gimtaja
me krašte” skambiai žodin
gą ir absoliučiai teigiamą 
recenziją literatūros kriti
kas dr. Vytautas Kubilius.

Džiaugdamiesi tokiu mū
sų talentingojo poeto Įverti
nimu, tenorime tik primin
ti, kad H. Radauskas šio 
okup. Lietuvos hipokritų 
pagarbos žodžio susilaukė 
tik numiręs. Jo dabartiniai 
šlovintojai turėtu vis dėlto 
iš gėdos bent parausti, pri
siminę, kad "neklaidingoje” 
tarybinėje spaudoje ir te
nykščių kultūros dirigentų 
pamoksluose tas pat poetas 
H. Radauskas, dar gyvas 
viešėjęs šiame pasaulyje, ne 
kartą buvo apšauktas "tuš
čiaviduriu formalistu”, "ne
suvokiančiu pažangos socia
lizmo idėjos”, emigracine 
"kultūros atplaiša”, "bur
žuaziniu snobu” ir panašiai. 
Ir tik po mirties jo eilėraš
čiai jau "juvelyriškai nušli
fuoti”, "klasiškai išbaigti", 
"vaizduotė kupina svaigi
nančio pasinešimo per visas 
pasaulio platumas”, "jos 
skrydis toks drąsus, lengvas 
ir plastiškas”...

Tai, gerbiamieji ir dakta- 
ruotieji tarybiniai kritikai, 
kur gi buvote anksčiau, kai 
mes šiuos gražiuosius žo
džius kalbėjome dar paties 
H. Radausko kaimynystėje ? 
Negi laukiate, kad dėl gerų 
tarybinių recenzijų visi iš
eivijos poetai greičiau nu
mirtų ?

POEVOLIUCINĖS 
RECENZIJOS 
PASTRAIPA

”. . . Pianisto priekinių 
kojų kanopos virtuoziškai 
trepeno viršutiniais forte
pijono klavišais, meistriš
kai išgaudamos nepaprasto 
subtilumo kompozitoriaus 
sielos virpėjimus, kai tuo 
metu vilnoniais autais ap

A.
POSMAI

Iš NEŽINOMO POETO POMIRTINIŲ UŽRAŠŲ

Ant galo nosies tupi musė 
O tu svajonėse skraidai,
Kas ten buvai, esi ir būsi, 
Kaip vadui nusilenks vadai 
Ir soste tėviškės šventos 
Miegosi priekyje tautos ...

žvalgaisi i kapus užėjęs, 
Ir daros net gyvent smagiau: 
Nors broliu ir draugų mažėja, 
O priešų vis daugiau, daugiau__
Gal velnias čia visus atves, 
Ir jie dar nesulauks tavęs?

Pakaušį papuošė mėnulis, 
Mergelė — praeities žvaigždė, 
O lūpom prie ausies prigulęs 
Dar aistrą buvusią kuždi, 
Kai guoly pažasties karštos 
Vien šildais šąlančius pirštus...

Iš to, ką šuo užspardo žemėm, 
Katė užkapsto pelenais,
Mes kartais net kūrybą šėmiam 
Ir įsigyjame mainais
Gausybę pagarbos gilios
Ir priedo — margio medalius ...

vyniotos užpakalinių kojų 
nagos, bėginėdamos žemuti
ne klavišų eile, vedė lydi
mąją melodiją, tarsi tiesda
mos žaliuojančios pievos

pamušalą pagrindinei te
mai. Viso šio sudėtingo kū
rinio originalumą ypač iš
ryškino ant pianisto ragų 
sukabinėti įvairiabal šiai 
skambučiai ir besikeičiančiu 
ritmu daužanti būgną uo
dega.

Perkūno trenksmu pasku
tiniam akordui, sužavėta 
publika dar ilgai mūkė ir 
baubė, nenorėdama skirsty
tis namo. Koncerto rengė
jai pianistui įteikė didžiu
les rezgines druskos syrupu 
pagardinto šieno su švie
žiais dobilėliais, ramunių 
galvutėmis, neužmiršuolių 
žiedeliais ir kitais delika
tesais.

Laukiame tokių koncer
tų daugiau.”

LIAUDIES IŠMINTIES 
KRUOPELĖS

• Amžinoji draugystė yra 
tokia pat retenybė kaip ir 
paparčio Žiedas.

(Nukelta į 10 psl.)
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• Dievas davė žmogui 

dantis tam, kad turėtu iš 
ko dantistai valgyti baltą 
duoną.

• Jeigu melži karvę, tai 
pririšk jos uodegą prie ko
jos, kad melžiamoji skau
džiai nepareikštų savo lais
vos nuomonės.

• Jeigu šventi kokį savo 
šeimyninj jubiliejų, niekad 
nekviesk j svečius drauge 
gydytojo, graboriaus ir ku
nigo, nes tada susirinks 
gausybė tavo priešų, many
dami, kad jau numirei.

• Nepriklausomos Lietu
vos paminklas buvo pasta
tytas iš laisvės kovų laukuo
se surankiotų akmenų, o Ta
rybinės Lietuvos atminimui 
— bus sulydytas iš suran
kiotų iškasenose nusipelniu
sių kiaulių šėrėjų, ministrų, 
menininkų ir kitų ištikimų 
partiečių maskvinių ordinų.

ATKAKLUS 
MUZIKOS PRIEŠAS?

Nors apie Lietuvių fondo 
Chicagoje surengtą mūsų 
įžymaus kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko kūrinių 
koncertą ir daug buvo pri
rašyta teigiamų atsiliepimų, 
o ir publika jį entuziastin
gai sutiko, bet "Draugas” 
net vedamajame mums pa
teikia ir tokį įvykį:

”... Klausytojams ypač 
patiko studentų choro at
liktos šešios Kačinsko su
kurtos dainos. Plojimais bu
vo išprašytas ”bisas”. Tuo 
metu prasidėjo programoje 
nenumatytas punktas. Sce
noje pasirodė vienas Lietu
vių fondo veikėjų, kuris 
bandė rankos mostais su
stabdyti klausytojų ploji
mą. Kitoje rankoje laiko
mas pluoštas popierių išda
vė, kad turi ką nors svar
baus pasakyti. Nepavykus 
jam klausytojų nutildyti ir 
chorui atliekant ”bisą”, jis 
stovėjo atsirėmęs į sieną, 
kol choras baigs dainuoti. 
Prasidėjus plojimams, pra
sidėjo ir rankos mostai, bet 
jie vėl nepasiekė tikslo — 
iš choro buvo išprašytas 
antras ”bisas”.

Pagaliau po antro ”biso” 
rankos mostai nutildė klau
sytojus ir tada prasidėjo 
aiškinimai apie Lietuvių

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB UKEBIU AUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtetakai: J. JANUtAITIS ir J. MAtKIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių firimų, gi delikatesų skyrius stebins savo jvairumu.

Kainos že m o s— Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ISinKINSITE.

fondo sutelktus milijonus ir 
kitus dalykus.”

MUMS RAŠO
Neseniai esame gavę tokį 

vieno tautiečio laiškelį:
"Gerbiamieji, kaip tai

galėjo atsitikti?
Aš esu jau senas ir se

nosios pakalenijos žmogus. 
Aš visada mylėjau Lietuvė
lę ir dėl jos vargų dūsavau, 
tai vedlug to tavernoje su
tikto vieno mokyto veikėjo 
pakušintas pasiryžau visą 
savo majontką po smerties 
palikti Lietuvių fondui, kaip 
ir kiti padaro. Tas pats mo
kytinis, atėjęs pas mane su 
dviem frentais, surašė man 
ir testamentą, kurį pasi
ėmė padėti ant apsaugos į 
banką. Tą vakarą gerai pa
mylėjau ir net stipriai išgė
rėme. Kadangi aš angelskai 
prastai moku, tai to rašto 
negalėjau nė paskaityti, o 
tiktai išklausiau, ką tas mo
kytinis lietuviškai sako. Bet 
dabar to mano sutikto vei
kėjo frentai karčiamoje ki
tiem prasitarė, kad aš savo 
namus ir visus pinigus esu 
užrašęs ruskio kotavojamos 
Lietuvos komunistų parti
jai. Sakykite, ką dabar da
ryti, nes aš einu jau iš gal
vos.”

Redakcija: Tuoj pas lie
tuvį advokatą surašyk kita 
testamentą ir neieškok dau
giau tokių "mokytinių” kar- 
čiamose.

1M MEDI ATE
MACH1NIST Expd., Ui & 2nd cIkm, 

latiie & millinu' machine. Sonie exp. 
on N. C. BridgrporU helpful. Ex- 
cell«nl «tarting pay & hII company 
paid benefita. indudinu tnajor medi- 
cal N co. paid penainn plan Call 
JACK WINSLCW ai MULT1TURN 
MFC. INC.. 516/586 2244.

IJ9-45)

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
LKVS Ramovė

Philadelphijos skyrius 25.00
V. Oželis, Malartic....... .10.00
A. Penkauskas. Willowick 5.00
D. Senikienė, Monticello 20.00
J. Rugienius, Detroit .... 10.00
L. Mathevvs, Elmhurst .. 2.00
J. Musteikis, Rochester 10.00
J. Kavaliūnas, Chicago .. 5.00
S. Kašelionis, Chicago ... .28.00
C. Modestas, Chicago .... 15.00 
Dr. L. Griniūtė, Chicago 20.00
V. Vaškys. Crownsville 5.00
Dr. T. Rymantas, Chicago 7.00
R. Tamulionis,

Birmingham ................ 7.00
N. von Kiparski.

Huntiburg ................... 5.00
J. Trojanas, Brayside ... .15.00 
M. Ambrose, Walkersville 20.00 
V. Apeikis, Los Angeles 15.00
R. Darnusis, Tucson .... 12.00 
Ed. Balceris.

Santa Monica ............20.00
M. Žymantienė,

Los Angeles ...............15.00
D. Januta, Sausalito ....20.00 
A. Bartuškienė.

Willoughby Hills........ 10.00
A. Vakselis,

Richmond Hill..............20.00
J. Žukas. Richmond Hill 2.00 
Dr. O. Mironaitė. Chicago 10.00 
V. Gudienė, Jamaica ... .15.00 
V. Česnavičius,

Richmond Hill.............20.00
E. Leleiva,

Richmond Hill............ 7.00
A. Navikas,

Wilkes-Barre ............ 5.00
A. Loguckis.

Granada Hills ............ 5.00
V. Šamatauskas,

Cleveland .................. 10.00
Dr. V. Čekas, Woodhaven 10.00
J. Audėnas, Ozone Park 5.00
K. Žiedonis, Willoughby 5.00 
J. Gelažius, Chicago ....10.00
S. Ingaunis, Hot Springs 5.00
Ed. Cibas. Milton ........ 10.00
W. Burimauskas,

Amsterdam ............... 5.00
J. Lozoraitis, Cleveland .. 5.00 
P. Balynas, Dearborn Hts. 10.00 
A. Balčiūnienė,

Los Angeles ................ 10.00
J. Penkūnas, Baltimore .. 10.00
A. Bliūdžius, Southfield .. 10.00
B. Vaičaitis, Rexdale ....10.00 
J. Kazemėkaitytė, Racine 10.00 
M. Aglinskas, Pittsburgh 10.00 
A. Kasnickas, Harbert .. 5.00
R. Česonis. Cinnaminson 5.00 
A. Satraitis, Chicago .,..10.00
M. Mažeika, St. Joseph ..10.00 
H. Bagdonienė, Chicago 10.00
N. Adams. Sebastopol .. 10.00 
A. Reivytienė,

Middle Village............ 10.00
P. Vėbra, Chicago .........20.00
K. Mikolajūnas, Chicago 10.00 
Dr. F. Tallat-Kelpša.

Evergreen Park ......... 20.00
P. Petrušaitis, Racine .... 20.00 
.Ed. Mažionis, Elizabeth .. 7.00

J. Staškus, Yor.kers .... 2.00 
A. Burtavičius. Chicago .. 5.00
Z. Mikužis, Chicago .... 5.00 
V. Vaičaitis, Seven Hills 10.00 
M. Kasniūnas,

Tinley Park ..................5.00
R. Smith, Vokietija......... 7.00
V. Staskevičienė, Detroit 10.00
R. Mačionis, Southgate .. 7.00 
A. Chaplikas. Boston ... .20.00
H. Johansonas, Willowick 2.00
H. Gontar, St. Louis .... 7.00 
T. Dambrauskas,

Hot Springs ................ 10.00
Dr. J. Kazak, Utica .... 5.00 
J. Weisbecker,

Melbourne Beach......... 7.00
L. Ramavičionis,

Woodhaven ................ 5.00
M. Ramanauskas,

Oakville ......................  4.48
V. Vaitekūnas,

St.. Petersburg ............ 5.00
A. Krakauskas. Chicago 10.00 
Br. Tatarūnienė.

Willowick ....................15.00
E. Janulis. Cleveland ....10.00 
M. Samatienė,

Washington ................ 10.00
B. Gražulis, Flint.............10.00
M. Šimkus, Chicago .... 15.00 
A. Lukas, Detroit ......... 15.00
A. Bliūdžius, Detroit ....10.00 
Pr. Sideravičius, Cicero .. 5.00
L. Saudzis, Lebanon .... 5.00 
J. Leščinskas. Detroit .... 5.00
S. Liubartas, Phoenix .... 7.00
R. Šakienė, Glendale ....15.00 
P. Dabkus, Toronto.........10.00
T. Mečkauskas. Lansing 10.00
P. Mičiulis, Gulfport .... 5.00 
A. Zaparackas, Royal Oak 5.00
O. Ivaškienė, Boston .... 20.00 
J. Kasakaitis, Chicago .. 5.00 
A. Rudzitas, A. P. 0.......... 5.00
A. ir L. Mažeikos,

Marina dėl Rey ......... 25.00
J. Januševičius, Londen 24.92 
V. Karalius, Baltimore .. 5.00 
J. Misčikas. N. Miami .... 10.00 
J. Kalnietis, Baltimore .. 5.00 
Pr. Kašiuba, Lisle ......... 12.00
ALT S-gos Cicero skyr. 25.00
O. Pusdešrienė, Detroit 14.05 
A. Valaitis, Eastlake .... 5.00 
V. Matonis, Philadelphia 10.00 
V. Katelė. Melrose Park 10.00 
V. Mažeikienė,

Lake Zurich ................25.00
A. Gleveckas, Chicago .. 20.00 
V. Miškinis. Toronto .... 5.00 
V. Juodvalkis.

Panorama City.............22.00
J. Maziliauskas,

Cleveland ................... 7.00
R. Bublys. Richmond Hts. 10.00 
J. Kuprionis, Van Nuys 10.00
A. Muliolis. Euclid.........10.00
D. Mikoliūnienė,

Cleveland ....................15.00
Dr. J. Gedaugas,

Santa Monica .............20.00
J. Švarcas, Wickliffe .... 20.00 
J. DeRighter, Brecksville 2.00
B. Galinis. Norwell.........15.00
S. Paulauskis, Quincy .. 5.00
V. Džigas, Omaha ......... 10.00
M. Meiliūnas, Weston ... .20.00 
V. Prūsaitis, Toronto .... 8.25
J. Janulevičius, Livonia .. 2.00
J. Daugirdas. Chicago .. 5.00

K. Naudžius, Los Angeles 10.00
M. h- A. Rudžiai, Chicago 100.00
S. Kuzmickas, Chicago .. 5.00 
V. Daugdavičienė,

Montreal.......................22.00
A. Raulinaitienė, Euglid .. 5.00
A. Bortkevičienė.

Woodhaven ................ 10.00
R. Belzinskas, Cleveland 10.00
B. Juodelis,

Downers G rovė ........ 10.00
P. Girnys, Anglija .........10.93
Dr. G. Matienė,

Indepedence ...............25.00
V. Vinclovas,

Mayfield Village........ 10.00
R. A. Vasys, Muskcgon ..20.00
P. Steikūnas, Chicago .. 10.00 
E. Krygerienė, Cleveland 5.00 
K. Mai-tinkus, Chicago .. 2.00 
P. Malėta, Chicago ....10.00 
Br. Bražinskas,

Homestead................... 5.00
V. Abraitis, Palm Coast 10.00 
V. Prūsaitis, Toronto .... 7.00 
V. Rėklys, Oak Lawn .... 2.00 
J. Vadopalas, Westchester 20.00
N. Shutterly. Silver Sprng 2.00 
J. Juška. Chicago ......... 20.00
A. Petrauskas,

St. Petersburg ........... 10.00
Ed. Varekojis.

St. Petersburg ........... 10.00
Gr. Kentei-, Danbury .... 25.00 
R. Guzulaitis. Speedtvay 5.00 
M. Smeltorius, Euclid ..10.00
A. Uzup. Manchester .... 5.00
J. Vasys, Dedham ......... 10.00
T. Jurčys, Palos Hills ..10.00
I. Stankus. Cleveland .. 5.00 
V. Janušonis, Dousman . .10.00
I. Ulpa, Dorchester .... 5.00 
V. Kasniūnas,

Beverly Shores............ 5.00
B. Klovas, Chicago......... 7.00
L. Gilvydis, Farmington 2.00 
LB Bostono apygarda .. 25.00 
Pr. Baltuonis, La Šalie .. 10.00 
K. Zemeckas, Indianapolis 10.00
J. Ambrizas, Chicago .... 10.00 
A. Vaičienė, Cleveland .. 2.00 
P. Paprockas, Forest Hills 7.00 
Juozo Daumanto šaulių

kuopa Los Angeles .... 25.00 
VI. Blinstrubas, Cleveland 25.00 
M. Blynas, Cleveland .. 3.00 
Br. Kviklys, Chicago .... 5.00 
P. Linkus. Oak Lawn .. 10.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 10.00 
J. Bubelis,

Wisconsin Delis ......... 5.00
Ed. Skališius, Waukegan 10.00 
P. Sutkus, Homewood .. 25.00 
J. Šulaitis. La Grange .. 15.00
Dr. A. Lipskis. La Grange 15.00
G. Kašinskas,

W. Henrietta...............15.00
J. Širka, Chicago........... 10.00
K. Domarkas, Highland 20.00 
J. Jackūnas, Paterson .... 10.00 
Ed. Čižinauskas. Freeport 10.00 
A. Krinickas, Maspeth .. 5.00
S. Cenkus, Howard Beach 10.00 
P. Babickas. Worcester 10.00 
V. Ramonis,

Richmond Hts.................5.00
V. Rociūnas, Independence 5.00 
V. Sutkus. Vokietija .... 137.00 
A. Kazis, Hot Springs .... 10.00 
A. Kasulaitis, Euclid .... 5.00 
A. Iškauskas, Weston .. 5.00
O. Mekišienė, Los Angeles 20.00 
J. Stankus, Rochester .. 4.00
V. Palubinskas. Cleveland 2.00 
M. Biliūnas, Centerville 5.00
VI. Mieželis, Phoenix ... .10.00 
St Mineika, Centerville 17.00 
V. Stankauskas,

Cleveland ................... 5.00
T. Dulieba, Cleveland .. 5.00 
LKVS Ramovė

Clevelando skyrius .... 20.00
A. Grinius, Detroit........ 10.00
Ed. Milkus. Detroit........ 20.00
B. Aras, Los Angeles .... 25.00 
A. Johanson, Cleveland .. 5.00 
E. Šilgalis. Baltimore .... 2.00
J. Vedegys, Chicago ....10.00
K. Titas, Cleveland.........5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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■Chicagos lietuviai
■■mhmhmhmhmhi Antanas Juodvalkis

VYRŲ CHORAS "ARAS” 
KONCERTAS

Margučio radijo vedėjo 
Petro Petručio kvietimu, š. 
m. lapkričio 22 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, 
Chicagoje, koncertavo To
ronto lietuvių vyrų choras 
ARAS, vadovaujamas muzi
ko Vaclovo Verikaičio.

Koncertą pradėjo prane
šėja Alina žilvytienė, supa
žindindama su choru ir jo 
vadovais. ARAS yra ap- 
skraidęs daugelį lietuvių 
kolonijų ir davęs sėkmin
gus koncertus. Chorą suda
ro 47 choristai, pasišventę 
dainos menui. Džiaugėsi 
gausiu publikos atsilanky
mu ir dėkojo Margučio ve
dėjui už sudarytą progą pa
sirodyti Chicagos lietu
viams.

Muzikas V. Verikaitis ne 
tik yra choro dirigentas, 
bet ir solistas, turįs stiprų 
baritono balsą. Akompana
vo muzikas Jonas Govėdas.

Pirmoje dalyje padaina
vo rimtus dalykus: Casioli- 
ni — Panis Angelicus, J. 
Gruodžio — Tėve mūsų, J. 
Naujalio — Lietuva bran
gi, A. Mikulskio — Kalniš
kės mūšis, harm. Navicko 
— Leiskit į tėvynę ir K. V. 
Banaičio — Žygis į Vilnių.

Solistas V. Verikaitis, 
akompanuojant J. Govėdui, 
padainavo J. Naujalio — Oi, 
neverk motušėle ir V. Klo
vos — Rudenio arimuos.

Po to vėl choras padaina
vo: A. Mikulskio — Už 
aukštų kalnų, J. Bertulio — 
Širdis dar žydi, V. Juoza- 
paičio — Kvietimas į Sūdu
vą, harm. V. Verikaičio — 
Pražydo jazminai ir Br. Jo
nušo — Ramovėnai žengia. 
Publikai plojant ir valio- 
jant pridėjo bisui.

Po pertraukos ARAS da
vė linksmesnę programą ir 

p a a-a aasniJ an n a a-g

SOLISTĖS

Aldonos Stempužienes-Švedienės
IR

KOMPOZITORIAUS

Jono Švedo 

KONCERTAS.
Programoje :

BEETHOVENIO, SCHUBERTO, 
VILA-LOBOS, BANAIČIO, 
GRUODŽIO, TALLAT-KELPšOS, 
JUZELIONO, ŠVEDO — kariniai.

Koncerto rengėjai — 
AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIOTEKOS 

LEIDYKLA

1980 m. gruodžio 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p., Chicagoje 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

padainavo: V. Juozapaičio 
tris dainas — Kaip uliojo 
mūsų senoliai, Ridig do ir 
Neskųsk drauguži tu barz
dos ir T. Makačino dvi dai
nas — Pypkės dūmai ir Kur 
Nemunai jaunų dienų.

Vėl solistas V. Verikai
tis solo padainavo V. Klo
vos — Udrio dainą iš "Pi
lėnų” operos ir R. Plan- 
ųuette — ariją iš ”Korne- 
vilio varpai”.

Po solo dainų ir vėl ARAS 
padainavo V. Juozapaičio 
dvi dainas — Tamošiaus pa
gavimas ir Negerki trečios, 
J. Budrevičiaus — Visos 
tokios pačios, J. Zdaniaus
— Ei, učia ir T. Makačino
— Mano pypkė.

Koncertą užbaigė V. Ve
rikaičio paruošta amerikie
čių sena daina — Mano kai
mas. Išpildė choras ARAS 
ir solistas V. Verikaitis.

Baigus programą, publika 
taip įsisiūbavo, kad nenorė
jo choro paleisti ir vis prašė 
dainuoti. Uždanga kelis 
kartus kylo ir leidosi, o 
publika plojo ir plojo, šiek 
tiek aprimus, rengėjai cho
ro vadovams prisegė po gė
lytę ir įnešė gyvų gėlių 
krepšį. Margučio vadovui 
Petrui Petručiui ARO val
dybos pirm. J. Karasiejus 
įteikė dovaną.

Po koncerto, pripildytoje 
kavinėje buvo vakarienė ir 
smagus pabendravimas.

ARO koncertas paliko ge
rą įspūdį ir koncerto daly
viai liko sužavėti. Tenka 
padėkoti Margučiui už pa
rodytą ryžtą ir drąsą, iš
kviesti didesnį junginį (apie 
50 žmonių), surištą su di
delėmis išlaidomis ir Chica
gos lietuviams, už gausų at
silankymą, pilnai užpildant 
didžiąją salę.

Toronto lietuvių vyrų 
valdybą sudaro: pirm. J. 

Karasiejus, ižd. T. Stanulis, 
vicepirm. P. Murauskas, 
sekr. V. Pečiulis, meno vad. 
M. Slapšys ir pareng. vad. 
V. Melnykas.

DAIL. D. JURGUTIENĖS 
MENO PARODA

Dail. Danguolės Jurgutie- 
nės meno darbų parodos ati
darymas įvyko š. m. lapkri
čio 21 d. Čiurlionio Galeri
joje, Jaunimo Centre, Chi
cagoje. Apie kūrybą, meną 
ir dailininkę D. Jurgutienę 
sparnuotą žodį pasakė ra
šytoja Birutė Pūkelivičiū- 
tė. šiltai ir nuoširdžiai kal
bėjo ir pati kūrėja Danguo
lė Jurgutienė, išstačiusi 40 
spalvingų darbų (plačiau 
apie D. Jurgutienės kūry
bą buvo rašyta š. m. lapkri
čio 20 d. DIRVOJE V. 
Alanto).

Po atidarymo ir parodos 
apžiūrėjimo gausūs dalyviai 
susirinko į kavinę pasiklau
syti Balio Gaidžiūno poezi
jos ir išgirsti žodį apie nau
joji poezijos rinkinį — Ma
no kartos likiminiai metai.

Kalbėjo Nijolė Kersnaus- 
kaitė ir poetas Stasys San
tvaras. Vakaronę pravedė 
Rita Penčylienė.

Abu renginius — meno 
parodą ir poezijos knygos 
sutiktuves, suruošė LSS 
skaučių seserijos vadija.

PAGERBTAS BROLIS 
PETRAS KLEINOTAS, SJ

Chicagoje įsikūrusių tėvų 
jėzuitų tarpe yra vienas 
brolis Petras Kleinotas, SJ. 
Brolis Petras šiais metais 
atšventė 50 metų sukaktį 
vienuoliško gyvenimo Jė
zaus ordene.

Mums yra įprasta vienuo
lius matyti kunigus, bet ne 
pasauliečius. Iškilmingų mi
šių metu, kurios įvyko š. m. 
lapkričio 23 d. 3 vai. p. p. 
tėvų jėzuitų koplyčioje, da
lyvaujant 10 kunigų, kun. 
J. Bagdonavičius savo pa
moksle šį klausimą iškėlė 
ir plačiau pagvildeno. Iš
kilmingoms mišioms vado
vavo pats provincijolas tė
vas Leonas Zaremba, SJ, 
giedojo solistė Praurimė 
Ragienė, vargonavo muzi
kas M. Motiekaitis. Pamal
doms prisirinko pilna kop
lyčia žmonių.

Po pamaldų, Jaunimo 
Centro kavinėje, įvyko su
kaktuvininko brolio Petro 
pagerbimas ir vaišės. Pri
sirinko pilna kavinė ir vos 
pajėgė rengėjai sutalpinti, 
nes iš anksto registruotis 
nereikėjo.

Pagerbimo popietę prave
dė Pranas Nedas. Apie bro
lio Petro Kleino to nueitą 
gyvenimo kelią ir 50 metų 
vienuolišką gyvenimą, pa
pasakojo dr. Zigmas Smil
ga. Brolis Petras yra ne vi
sų pamatomas, bet visur 
dalyvauja, visiems padeda 
bei pagelbsti. Kaip ta darbš
čioji bitelė: čia jis buvo tė
vų jėzuitų maitintojas, il
gus metus vienuolius aprū
pindavo maistu, kol susilp
nėjusi sveikata, nuo to dar-

Solistė Aldona Stempužienė-Švedienė pirmą kartą Chicagoje 
dainuos Jono Švedo sukurtas dainas iš Henriko Nagio premi
juotos poezijos knygos "Prisijaukinsiu sakalą”. Koncertas jvyks 
gruodžio 14 d., sekmadieni, 3 vai. p. p. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Rengėjai: Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla.

bo atpalaidavo. Buvo "Laiš
kų lietuviams” administra
torius, koplyčios zakristijo
nas, aukų rinkėjas, spaudos 
platintojas. Pradėjus leisti 
”Mūsų žinias”, brolį Petrą 
sutinkame visuose gausiuo
se Jaunimo Centre vykstan
čiuose renginiuose, nešantį 
glėbį biuletenio ir platinan
tį susirinkusiųjų tarpe. Ne
svetima yra ir laikraštinin
ko plunksna.

Po ilgesnio dr. Z. Smilgos 
įvadinio žodžio, pasveikino 
provincijolas L. Zaremba, 
SJ, pažymėjęs, kad ir aukš
čiausias ordino vadovas ge
nerolas Arupe atsiuntė pa
sveikinimą, kurį jau anks
čiau įteikė broliui Petrui.

Lietuvos dukterų draugi
jos pirm. E. Kielienė, svei
kindama brolį Petrą, palygi
no su maža lakštingala, ku
ri gražiai čiulba, bet jos 
negalima pamatyti...

Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. dr. G. Balukas svei
kinimo rašte brolį Petrą pa
lygino su darbščiaja bitele, 
kuri nesigarsindama dirba 
savo darbą.

Panevėžiečių klubo vardu 
dir. Juozas Masilionis bro
lio Petro asmenyje matė 
daug Petrų, dirbančių įvai
rius darbus: vienas Petras 
prieš mišias platina "Mūsų 
žinias”, antras — koplyčioje 
uždeginėje žvakes, trečias 
— paruošia aukas, ketvir
tas — atneša krepšelius au
koms rinkti, penktas po mi
šių ir vėl dalina "Mūsų ži
nias” ir t.t.

Visi kalbėtojai linkėjo ge
ros sveikatos ir ištvermės 
Viešpaties vynuogyne ir lie
tuvybės išlaikymo darbe.

Meninėje layje ragelių 
trio: Balys Pakštas, L. 
Bichnevičius ir J. Vaitke
vičius pagrojo keturias dzū

kiškas dainas, o solistė Pr. 
Ragienė, akompanuojant M. 
Motiekaičiui, padainavo lie
tuviškas dainas.

Baigiant meninę dalį 
Praurimė Ragienė, Balys 
Pakštas ir Manigirdas Mo
tiekaitis išpildė vieną dainą.

Buvo sugiedota ilgiausių 
metų ir pakeltas tostas.

Galiausiai žodį tarė ir 
pats sukaktuvininkas brolis 
Petras Kleinotas, SJ. Jis 
prisiminė vargingą gyveni
mo pradžią, įstojimą į vie
nuolyną ir jame praleistas 
gyvenimo dienas. Dėkojo 
visiems s u s i r inkusiems, 
ypač Lietuvos Dukterims už 
šių vaišių suruošimą ir jo 
vienuolio gyvenimo garbin
gos sukakties paminėjimą.

Visi gausūs dalyviai Lie
tuvos dukterų pastangomis 
buvo puikiai pavaišinti. Lyg 
vestuvių puotoje, susirin
kusieji į eilę sustoję ir ati
davę skirtas dovanas, buvo 
brolio Petro pavaišinti ra
guočiu, kurį dovanojo Bal- 
tic kepyklos savininkai An- 
kai.

Algimantas Kezys, SJ, 
paėmęs akordeoną, visus iš
judino, prisidėjo prie nuo
taikos pakėlimo ir visų su
sirinkusiųjų įjungimą į ben
dra lietuvišką dainą.

Dažniausiai prisimenami 
garsūs ir dideli žmonės, 
švenčiamos jų visokeriopos 
sukaktys, bet retai išgirs
tame apie pagerbimą mažų
jų žmonių, kurie kaip tos 
nematomos lakštingalos ar 
darbščiosios bitelės, per die
nas pluša, dirbdamos kas
dieninį, nematomą ir ne
įvertinamą darbą.

Būk pasveikintas broli 
Petrai ir dar ilgai darbuo
kis Kristaus vynuogyne ir 
lietuvybės dirvonuose.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMO SUKAKTIS

Lapkričio 23 d. šv. An
tano parapijoje buvo pami
nėta Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 62 metu sukaktis. 
10:30 vai. parapijos bažny
čioje už žuvusius ir gyvus 
Lietuvos karius-ramovėnus 
atnašavo mišias ir pasakė 
pamokslą kun. Alfonsas Ba
bonas. Mišiose organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. Jas 
tvarkė Jūrų "švyturio” šau
lių kuopos pirmininkas Al
fa Šukys. Auką nešė: Kris
tina Daugvydienė ir Stasys 
Šimoliūnas. Giedojo sol. Da
nutė Petronienė, vargonais 
grojo J. Sinkus. Po mišių 
sugiedotas Lietuvos him
nas.

Akademija ir meninė da
lis buvo pravesta parapijos 
kavinėje. Atidarė ir žodį ta
rė savanoris-kūrėjas Kazi
mieras Daugvydas. Garbės 
svečiais pakvietė: kun. Al
fonsą Baboną, Stasį šimo- 
liūną, Kristiną Daugvydie- 
nę, Vincą Tamošiūną ir Al
fą Šukį. Invokaciją sukal
bėjo kun. Alfonsas Babo
nas. Atsistojimu ir tylos 
minute buvo pagerbti Lie
tuvos laisvės kovotojai: 
kūrėjai savanoriai, ramovė- 
nai ir dabar žustantieji pa
vergtoje Lietuvoje. Toli
mesnei programai vesti pa
kviestas Vincas Tamošiū
nas. Alfa Šukys paminėjo 
pirmąsias Lietuvos savano
rių kautynes prie Kėdainių 
ir Alytaus ir pirmuosius 
kritusius dėl Lietuvos lais
vės — Lukšį ir kar. A. Juo
zapavičių. Ir paskaitė iš pa

WE MAKE TREES
(713) 747-6357

NC & CNC 
MACHINES

Vertical Twin Spindle New Britain 45"-56" 
Vertical lurret Lathe

MANUAL MACHINES 
Radial Drill Press 56"-74" Vertical Turret 
Lathe

FIELD SERVICE 
MACHINISTS 

Based in Houston, at our 4901 Oates Rd. 
shop, you'II ūse manual lathes, mills, drill 
presses and welding equipment on elose 
tolerance repair and rework proįects.
Būt it the job reguires on-site attention, 
we'll send you on short term proįect as- 
signments to vvherever the customer needs 
portable focing, eutting or weldmg opera- 
tions.

CHA Y TOOL COMPANY
P.O. »•> 2291

HOUSTON, TEXAS 77001 
(713) 747-6357

rašytos J. Petručio knygos 
"Laisvę ginant" ištrauką 
"Pirmųjų kautynių įspū
džiai”, kuriose buvo apra
šytos kovos prie Panevėžio. 

.Po to deklamavo "Aušros” 
lituanistinės mokyklos mo
kinės Vytė šnapštytė ir Rū
ta šnapštytė, o Vilija Tely- 
čėnaitė pagrojo klarnetu. 
Vincas Tamošiūnas paskai
tė iš savo atsiminimų "Špio
nažas Lietuvos nepriklau
somybės kovose”. Baigus 
sugiedota Marija, Marija. 
Sekė vaišės. Kava ir pyra
gaičiai buvo duodami už dy
ką. Apmokėjo birutietės. 
Paminėjimą rengė: savano
riai, kariai ramovėnai, bi
rutietės ir šauliai. Svečių 
tiek, kiek galėjo tilpti.

SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos metinis 
susirinkimas Įvyks gruodžio 
7 d. 12 vai. Lietuvių namuo
se. Bus kuopos valdybos na
rių pranešimai ir aptartos 
gairės ateinantiems me
tams. Taip pat bus renka
ma 1981 metams kuopos 
valdyba. Visų narių yra pa
reiga susirinkime dalyvauti.

PARAPIJA STOVI 
TVIRTAI

Lapkričio 23 d. Šv. Anta
no parapijos žiniose buvo 
paskelbta parapijos paja
mų-išlaidų apyskaita, kuri 
suvesta su geru likučiu ir 
nežiūrint jos nemažų išlai
dų, parapija dar laikosi 
tvirtai.

PADĖKA
š. m. lapkričio mėn. 2 d. 

Detroite įvyko Dirvos 65-rių

DIRVA

Kalba A. Kasiulaitis. šalia sėdi moderatorius dr. V. Plioplys.
C. Genučio nuotr.

(R) LB Simpoziumas
š. m. lapkričio 9 d. Lie

tuvių Tautiniuose Namuose 
Chicagoje įvyko R. Lietu
vių Bendruomenės simpo
ziumas, kurį trumu žodžiu 
pradėjo R. LB tarybos pirm. 
A. Juškevičius, simpoziu
mui vadovauti pakviesda
mas dr. V. Plioplį iš Rock- 
fordo. Jo tema: ”Mūsų san- 

metų sukakties minėjimas 
ir rašytojui Vytautui Alan
tu i Dirvos novelės premijos 
įteikimas. Akademija ir 
meninė dalis buvo užbaigta 
padėkos žodžiu ir himnu. 
Kavutės metu turėjome 
sveikinimus laureatui Vy
tautui Alantui ir Dirvai, ir 
loteriją.

A. L. Tautinės S-gos De
troito skyriaus valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkojus:

1. už sveikinimus: LB De
troito apylinkės pirminin
kui Narimantui Udriui, Lž 
S-gos Detroito skyriaus pir
mininkui Baliui Gražuliui, 
Vilniaus krašto centro val
dybos pirmininkui Albertui 
Misiūnui, Radijo klubo 
"Lietuvių Balsas” vardu 
Stasiui Garliauskui, JAV 
LB krašto valdybos pirmi
ninkui Vytautui Kutkui ir 
jo įgaliotiniui Karoliui Ba
liui, DLOC valdybos vardu 
Stasiui Šimoliūnui ir Detroi
to lietuvių kultūros klubo 
pirmininkui Antanui Mus- 
teikiui;

2. už paaukotus fantus lo
terijai : Elzbietai Baukienei, 
Antaninai Jonynienei ir 
Stasei šimoliūnienei;

3. už paaukotus pyragus: 
Stasei šimoliūnienei, Liudai 
Mačionienei, Lidijai Mingė- 
lienei, Antaninai Jonynie
nei, Bliūdžiuvienei, Vaitie- 
kaitienei ir J. švobienei;

4. už pinigines aukas pa
rengimui paremti: Albertui 
Misiūnui, Stasiui Bartkui, 
Vincui Tamošiūnui ir Jonui 
Gaižučiui.

J. Švoba

tykiai su Vliku, Altą ir Lie
tuvių Bendruomene”. Kal
bėtojus tiksliai nusakė, ko
dėl ir kaip tos trys organi
zacijos atsirado ir jų pa
skirtis. Vlikas, kaip tautos 
atstovybė, savo veiklai man
datą gavo pavergtoje tau
toje, 1944 metais Vasario 
mėn. 16 dieną, susijungusių 
politinių partijų deklaraci
ja ; Altas yra sukurtas 
Amerikoje, visų JAV lie
tuvių patriotinių organiza
cijų, jo tikslas politinis. Da
ryti viską, kad Lietuva at

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East l85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakube ir sūnum William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą pat&rnąvimą.

HOUSEKEEPING SUPERVISOR
4 P.M. to 12:30 AM

Immediate full-time evening position 
available in o large West Side hospital. 
One veor minimum hospital experience 
necessary. N E HA certification preferred 
or presentlv working toward certification. 
Excelient salary and fringe benefits. 
Applications occepted from 9 to 11 A.M. 
and from 1:30 to 3:30 or phone for ap- 
pointment.

Personnel Department 
476-7169

FAIRVIEW GENERAL HOSPITAL
18101 LORAIN AVĖ. 
Cleveland Ohio 44111

Eaual Oooorhjnrtv EmoWv*r M/F/H

ELECTRICAL MECHANICAL 
TECHNICIAN

WE HAVE AN IMMEDIATE OPENING IN OUR EOUIPMENT MAIN
TENANCE GROUP FOR EXPER1ENCE TECHNICINlAN. REQUIRERS 
MINIMUM 3 YEARS IN ELECTRONIC AND MECHANICAL REPAIR 
OF AUTOMATED PRODUCTION EOUIPMENT. MUŠT BE ABLE TO 
INTERPERT AND ŪSE BLUE PRINTS. & SCHEMATIC DRAWINGS.

Call 214-349-0190 for interview appointment
OPTIC ELECTRONIC CORP.

11477 Pagemill Rd.
Dalias, Texas 75243

Egual Opportunity Employer M/F
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gautų nepriklausomybę; L 
B-nė Įsteigta, rūpintis lie
tuvių kultūriniais ir lietu
vybės išlaikymo reikalais. 
Blogai, kad tos skirtingos 
organizacijos, pradėjo nesu
tarti. Blogai, kada LB pra
dėjo dublikuoti Vliko ir Al
to darbus, nes tas kenkia 
Lietuvos laisvinimo bylai. 
Po paskaitos buvo daug 
klausimų. Iš klausimų su
sidarė įspūdis, kad publika 
labai susirūpinusi LB vado
vybės trukdymais Vliko ir 
Alto darbui.

Antras kalbėtojas, peda
gogas Ignas Serapinas. Jo 
tema: "Mūsų ryšiai su oku
puota Lietuva". Jis paneigė 
tiltininkų paskleistą gandą, 
kad Vlikas draudžia lanky
tis okup. Lietuvoje. Gera, 
kada brolis lanko savo gi
mines, draugus ar artimuo
sius. Bet blogai, kada inte
ligentai naudojasi gen. Pet
ronio ir kitų pareigūnų 
lengvatomis ir ten liaupsina 
okupantą. Drąsiai yra para
šęs dr. Nemickas, kad jie 
yra lietuvių tautos išdavi
kai ir bendravimas su jais 
yra lietuvių tautos išdavi
mas (Draugas, 1980 m. 
rugpiūčio 16 d.).

Įdomus svečias kalbėto
jas A. Kasiulaitis, todėl ne
didelė Tautinių namų salė, 
buvo pilna klausytojų.

Ignas Petrauskas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



1980 m. gruodžio 4 d.

KULTŪROS DARBUOTOJŲ 
KONFERENCIJA

Daug buvo kalbama apie 
Amerikos lietuvių kolonijų 
kultūros darbuotojų arti
mesnio bendradarbiavimo ir 
veiklos koordinavimo gali
mybes. ši idėja realizavosi 
šiais metais lapkričio 22-23 
dienomis, kada JAV LB 
Kultūros Taryba i Clevelan
dą sukvietė kultūros dar
buotojus visuotinam suva
žiavimui. Į šia konferenciją 
suvažiavo kultūrinio darbo 
atstovai iš Chicagos, Detroi
to, Bostono, Philadelphijos, 
Putnamo, Waterbury, Ro- 
chesterio, Hot Springs ir ki
tų apylinkių.

Konferenciją trumpu įva
diniu žodžiu atidarė Kultū
ros Tarybos pirm. I. Bub
lienė, o toliau vadovauti 
pakvietė J. Stempužį. Invo- 
kaciją sukalbėjo jėzuitų 
provincijolas kun. L. Za
remba, S. J.

Konferenciją žodžiu svei
kino JAV LB krašto valdy
bos pirm. V. Kutkus, PLB 
vicepirm. V. Kleiza ir LB 
Clevelando apyl. vardu V. 
Mariūnas. Kultūros Tarybos 
sekretorė Rita Balytė kon
ferencijos dalyvius supa
žindino su pagrindiniu šios 
konferencijos k a 1 b ė t oju 
prof. Tomu Venclova. Jis 
kalbėjo tema "Kultūros 
vaidmuo išeivijos buityje”.

Savoje kalboje palietė 
tris mūsų tautines kultū
ras; kultūrą, kuri reiškiasi 
bolševikų sistemoje, kiek tai 
galima, pogrindyje besireiš
kianti kultūra ir išeivijoje.

Kultūros darbuotojų posėdyje.

JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Kutkus.

DIRVA

Kultūros darbuotojų konferencijos dalyviai ir svečiai.Prof. T. Venclova

JAV LB Kultūros Tarybos pirm. Ingrida Bublienė. 
J. Garlos nuotr.

Ypač jis daug dėmesio sky
rė kultūros pasireiškimams 
išeivijoje, nes čia jo many
mu yra labai daug nuveikta 
ir šią kultūrine apraišką jis 
laiko tikrąją mūsų tautos 
kultūra. Panašiai tikroji 
tautos kultūra buvo kuria
ma ir kitų tautų, kada jų 
kultūros atstovai dėl poli
tinių įsitikinimų, turėjo iš 
savo krašto emigruoti. Be 
to, jis pastebėjo, kad visa 
kas mūsų čia kuriama, tau
ta labai seka tėvynėje ir tai 
sudaro jiems didelę morali
nę paspirtį kovoje su oku

pantu. Todėl reika kiek ga
lim su jais mūsų laimėji
mais dalintis.

Po šios įdomios paskaitos 
sekė diskusijos, kur dauge
lis pareiškė savo nuomones 
ir prelegentas į jas mielai 
atsakinėjo.

Po diskusijų sekė Liet. 
Fondo Tarybos pirm. A. 
Razmos pranešimas. Jis la
bai vaizdžiai nupasakojo 
Liet. Fondo gimimo ir augi
mo istoriją. Ypač iškėlė fak
tą, kiek Liet. Fondas šian
dien pajėgus palaikyti mūsų 

kultūrinę veiklą bei švieti
mą.

Pietų metu kalbėjo PLB 
viceprm. V. Kleiza apie kul
tūrinę veiklą kituose kraš
tuose.

Po pietų pertraukos kon
ferencijai vadovavo Kultū
ros Tarybos vicepirm. Vik
toras Mariūnas. šioje daly
je vyko Kultūros Tarybos 
narių pranešimai iš savo 
veiklos sričių. Be to, jie pa
teikė savo idėjas apie šių 
kultūros veikloj sričių su- 
gyvinimą. Šia proga dailės 
srities vadovė dail. Nijolė 
Palubinskienė pranešė, kad 
1980 metų Kultūros Tary
bos dailės premija buvo pa
skirta dailininkui Viktorui 
Vizgirdai iš Bostono.

Labai įdomų ir išsamų 
pranešimą teatro reikalais 
padarė A. Kairys. Toliau se
kė svarstvbos tema "Kultū
rinis darbas apylinkėse”. 
Svarstybose dalyvavo: Liu
da Rugienienė, Teresė Ge
čienė, Stasys Santvaras, 
Aloyzas Astravas ir Danutė 
Augienė.

Vakare visi konferencijos 
dalyviai dalyvavo Dainavos 
ansamblio pastatyme opero
je "Čičinskas".

Lapkričio 23 d., sekma- 
dienj, konferencija buvo to
liau tęsiama Liet. Namų, 
Čiurlionio ansamblio patal
pose. čia buvo perskaityta 
dar eilė sveikinimų iš apy
linkių ir apygardų pirmi-

J. Gailos nuotr. ninku. Taip pat gautas laiš-

Nr. 48 — 13

J. Garlos nuotr.

Tėv. L. Zaremba, S. J.
kas iš Br. Keturakio, ku
riame jis iškelia sporto 
svarbą visuomeniniame auk
lėjime. Toliau sekė informa
cinis referatas apie "Alkos” 
muziejų, kuri paskaitė dr. 
Juozas Kriaučiūnas iš Put- 
namo. Likęs laikas buvo 
skirtas klausimams, disku
sijoms ir kitiems reikalams 
susijusiais su kultūrine vei
kla. Čia ypač daug įvairių 
pasiūlymų patiekė atstovas 
iš Bostono. Taip pat buvo 
iškelta, kad tokie suvažia
vimai labai naudingi, nes 
Kultūros Taryba čia daug 
sužinojusi pageidavimų ga
lės lengviau ir tiksliau nu
statyti veikimo gaires. Kon
ferencija buvo turininga 
darbo momentais ir įspū
džiais.

Dalyvių vardu už konfe
rencijos sušaukimą Kultū
ros Tarybai padėkojo rašy
tojas Stasys Santvaras, o 
JAV LB Krašto valdybos 
vardu pirm. Vytautas Kut- 
kus.

Konferencija baigta gies
me "Lietuva brangi". Po to 
sekė pietūs ir atstovai dar 
turėjo progos pasidalinti 
konferencijos įspūdžiais.

(JP)
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T ~ -lv* • • v *• J 9įspūdžiai is Čičinsko
Clevelande

NIJOLĖ BARTUŠKAITĖ VON KIPARSKI

Atsilankiusieji j Dainavos 
Ansamblio "Čičinsko” ope
ros pastatymą Clevelande, 
galėjo džiaugtis Clevelando 
ir jo apylinkių lietuviais. 
Euclido aukštesniosios mo
kyklos salė buvo pilna, ir 
tuomi clevelandiečiai ir jų 
kaimynai parodė, kad jie 
savųjų darbą mėgsta ir re
mia. Tokius spektaklius pa
ruošti, ir su jais gastroliuo
ti nėra lengva, ir Dainavos 
Ansamblis tuomi jau nuo 
senai gerai žinomas, ir di
džiai gerbiamas.

Po spektaklio teko nugir
sti daug įvairių nuomonių
— pagyrimu ir papeikimu. 
Vienas muzikos žinovas pa
gyrė chorą ir bosus solistus
— kad būk tai Clevelando 
opera tokio choro ir tokių 
solistų neturi. Daug kam 
buvo sunku veikalą sekti, 
nes solistų tarsena buvo ne
aiški. Kai kuriem nepatiko 
dekoracijos, nes nebuvo aiš
ku ką jomis norėta pavaiz
duoti. Dar kita ponia pa
stebėjo, ir daug kas jai pri
tarė, kad opera neoriginali, 
o mišinys sukurtas iš "šikš
nosparnio”, "Fausto”, ”Lu- 
cia di Lammermoor”, ir ”La 
forza dėl destino”. Buvo ir 
pastabų dėl kostiumų. 
Nors kostiumai ir buvo gra
žūs, bet jie nebuvo iš 17-to 
šimtmečio. Patikrinus enci
klopedijoje radau, kad Vla
dislovas Čičinskas istori
niuose dokumentuose mini
mas tarp 1649 ir 1673. Sce
nai atsidarius, dar progra
mos nespėjusiem perskaity
ti, nebuvo aišku kas darosi. 
Šiai operai trūksta prologo, 
kuris trumpai ir aiškiai 
publikai paaiškintų veikalą. 
Tai puikiai ir efektingai da
rė Shakespearas savo dra
mose. Dauguma, o gal ir 
net visi tepažįsta tik Mai
ronio "Čičinską”, ir Anato
lijaus Kairio kūrinys yra 
naujenybė.

Čičinskas neatrodė kaip 
lenkų bajoras, bet daugiau 
kaip Drakula. Nors jo rūbai 
skyrėsi nuo visų, bet jis ne
pajėgė scenoje dominuoti. 
Beveik per visą operą jį nu
stelbė gražiai, spalvingai iš- 
sipuošę dvariškiai, kurie už
ėmė tiek daug vietos, kad 
solistams nebuvo kur pa
judėt. Nors Čičinskas daug 
gėrė, jis niekuomet neatro
dė girtas. Nors visi nuolat 
linksniavo jo žiaurumus ir 
jo pasileidimą, bet to sce
noje Čičinskas neparodė. Jis 
elgėsi ramiai ir padoriai, ir 
niekeno per daug netrukdė 
pasodintas scenos šone. Ne 
vienam iš publikos net buvo 
jo gaila.

Albina, kaip Čičinsko mei
lužė, elgėsi per daug pado
riai. Ji juk neaiškios mora
lės moteris, dvaro gyvento
ja ir jai viskas galima. Van
da, tragiškoje rolėje, vietoj 

užuojautos dažnai publiką 
net prajuokino. Jos kostiu
mas ir ant scenos pavaiz
duotas charakteris neatiti
ko padoriai, kad ir išprotė
jusiai, moteriai. Jos liūde
sys prie nudurto Bagdono 
buvo neįtikinantis. Kas kur 
matė ar girdėjo, kad mylin
ti moteris leistų savo nu
mylėtinio, kad ir negyvą 
ranką taip sunkiai ir skau
džiai kristi ant žemės. Kri
to į akį ir tai kad ji nė kar
ta nepasilenkė prie savo 
mylimojo veido, o liūdėjo 
kažin kur tai ties jo lieme
niu.

Kaip ir Čičinskas, Upytės 
dvasiškiai neatrodė kaip di
deli gėrikai ar palaidūnai. 
Per ištisą operą jie buvo 
lyg sustingę, lyg dar apke
rėti. Choras turėtų daugiau 
pajudėti, ir daugiau panau
dot visą, o ypač gilumos 
sceną. Tuomi jie paįvairin
tų monotonišką stovėjimą, 
ir taip pat būtų likę daugiau 
vietos solistam ir šokėjam. 
Dvariškių pasileidimui at
vaizduoti scena, kur ketu
rios porelės kažin ką tai la
bai ilgai darė, mano, ir dau
gelio senoviškam jautrumui 
buvo per vulgari. Tokiai 
scenai pavaizduoti reiktų 
surasti daugiau priimtiną 
būdą, arba apie tai visai pa
miršti.

Kmita ir Dubowskis savo 
vaidyba džiugino visus, bet 
Teologas galėjo būti iškil
mingesnis. Jo rolė nukentė
jo kada jam buvo leista pa
rodyti nekantrumą ir pyk
tį, Čičinską nuo savęs pa
stumiant. Jadvyga turbūt 
visus sužavėjo savo švelnu
mu ir įtikinančia vaidyba. 
Dvariškiam taip išdidžiai ir 
padoriai elgiantis, gal dau
giau tikėjaus iš šokėjų. To
kie kokie jie buvo, šokiai 
buvo gerai atlikti, bet lan
kiau kokio nors skandalin
go tvykstelėjimo verto Či
činsko blogai reputacijai.

Labai nepatiko panaudo
jimas "spot lights”, kada 
paskiri asmenys buvo akli
nančiai apšviečiami, o kiti 
tiek pat svarbūs ir taip pat 
dainuojantys veikėjai buvo 
paliekami šešėliuose. Ne
daugiau patiko ir tos kelios 
bauginančios tylos, kada nė 
iš veikėjų ant atidaros sce
nos, nė iš orkestro nesigir
dėjo nė garselio. Buvo laiko 
pradėt galvot, kad gal kas 
klaidą padarė, kad opera gal 
pairo, ir kaip čia dabar 
bus...

Tai tik tiek ir pastabų. 
Nepaliečiau solistų dainavi
mą, muzikos, ir vos tik už
kabinau libretą, todėl be
veik visi suminėti negeru
mai lengvai režisieriaus pa
taisomi. Kaip jau A. Juod
valkis savo straipsnyje sa
kė "tobulumui galo nėra”, 
ir reikia jo siekti. Dainavos

Dvikovos scena iš operos "Čičinskas”. J. Garlos nuotr.

Žvilgsnis į 'Čičinską’
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kiekvienas stambesnis 
mūsų kultūrinės apraiškos 
įvykis savaime sukelia di
delių diskusijų, ginčų, ver
tinimų bei kritikos. Tai tei
giamas reiškinys, nes rodo 
didelį susidomėjimą. Tačiau 
gaila, kad tiek kritikoje, 
tiek diskusijose retai teban- 
dome rasti "aukso vidurį", 
kuriame būtų nevien anali
zuojamos meninės vertybės 
pagal pačius aukščiausius 
reikalavimus, bet taip pat 
būtų bandoma įžvelgti į kai 
kuriuos faktorius, kurie nu
lemia mūsų renginių koky
bę. Kvalifikuoti kritikai (jų 
kaip ir nebeturime), steng
damiesi kelti mūsų lygį, sa
vo pozityviu kritikos žodžiu 
taikliai nurodo klaidas ir 
tiksliai įvertina tai, kas yra 
vertingo. Juk visi daugiau 
ar mažiau stebime televizi
ją, :kurioje dauguma kome
dijų, farsų ar net taip va
dinamų dramų yra žemiau 
bet kokios kritikos. Tačiau 
masės tais "kūriniais” gė
risi, perka jų mecenatų 
(sponsorių) gaminius ir iš
tisas valandas praleidžia net 
nepastebėdamos tiek vaidy
binio, tiek kūrybinio talen
to trūkumų. O vistiek tele
vizijoje dirba vien tik aukš
tai atlyginami profesiona
lai: rašytojai, aktoriai, re
žisieriai, dainininkai, ir t.t.

Mūsų dramas, operas, 
operetes stato pasiaukoję 
mėgėjai, į repeticijas sku
bėdami iš įstaigų, fabrikų, 
įmonių ir verslo institucijų. 
Rašytojai rašo, vogdami sa
vo poilsio laiką. Tačiau kul
tūrinio veržlumo skatinami, 
bendro lietuviškos kultūros 
ilgesio jungiami, palyginti 
su kitomis, daug gausinges
nėmis ir turtingesnėmis 
Amerikoje gyvenančiomis 
mažumomis, sukuria ope
ras, operetes, vaidinimus, 
g r a ndiozinius festivalius,

Ansamblis atliko dar vieną 
didelį darbą, šiek tiek pri
dėjus šen ir atėmus ten, 
Dainavos Ansamblio pasku
tinis spektaklis ne tik žiū
rovams bet ir patiems vei
kalo kūrėjams ir atlikėjams 
duos dar didesni malonumą 
ir pasitenkinimą. 

tuo plačiajai lietuviškai ma
sei suteikdami mūsų kūry
binės gyvybės kibirkštis ir 
dirvą mūsų talentams pa
sireikšti.

Tiesa, kad kai kurių kri
tikų manymu Čičinskas pa
sirodė scenoje lyg ir ne visai 
pačiame aukščiausiame ly
gyje. Teisingi priekaištai 
libretui buvo pastebimi ir 
eilinio žiūrovo. Stoka veiks
mo ir dinamikos masinėse 
scenose, nesiderinimas nuo
taikos su arijomis (Jadvy
gos ir Čičinsko scena) — 
visa tai taisytina. Čičinsko 
silpnąsias puses išperka 
choras, puiki pavienių solis
tų vaidyba ir dainavimas. 
Turiu pati prisipažinti, kad 
mane asmeniškai viliojo Či
činskas, o baugino ir stū
mė teologas. Kame dabar 
rasti klaidą? Ar libreto au
torius nepajėgė išryškinti 
charakterių savo tekste, ar 
režisierius netinkamai in
terpretavo libretą? Ir vėl 
pagalvoju: solistai repetuo
ja,' skrisdami savaitgaliais 
iš Toronto, režisierius — iš 
Clevelando, choras gi renka
si iš Chicagos ir jos prie
miesčių ... O vistik Cleve
lando lietuviams Čičinskas 
buvo pakili šventė, nežiū
rint visų kritikų atsiliepi
mų. žavios buvo kai kurios 
arijų prošvaistės. Kad ir 
gan statiškai sustatytas 
choras savo dainavimu, 
ypatingai pabaigoje savo 
dramatišku ”Cha, cha", bu

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 41119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
ĮVERTI NTOJ A.

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Ma- 
tieaę, pilnateisę namų jvertintoją.

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

LOCATKjN
širviu inc

vo malonus ausiai ir arti
mas širdžiai. Skoningi kos
tiumai, vykę šviesų efektai, 
visa tai sudarė vieną pasi
gėrėtiną visumą.

Dainava, švenčianti savo 
sidabrinį jubiliejų, vadovi- 
mą perėmui Aloyzui Jurgu- 
čiui, pakėlė savo pobūdį, su
teikdama emigracinei visuo
menei progą išgirsti naujus 
kūrinius ir stebėti, kaip 
Dainavos eiles papildo jau 
ir pačios jauniausios kar
tos atstovai, tuo lyg įrody
dama savo gyvybės tęstinu
mą ir užtikrindama savo 
ateitį.

Abejonės nėra, kad Či
činskas ir Dainava susi
lauks gilesnių ir platesnių 
kritikos žodžių. Reikia su
tikti su tuo, kad be kriti
kos pažanga neįmanoma, 
nes iš klaidų galima tik ta
da mokytis, kada jos yra 
nurodomos. Tik tiems, ku
rie kuria ir neša mums savo 
kūrybos vaisius, kritika ne
privalo palaužti nuotaikos ir 
sustabdyti kūrybinį proce
są. Todėl, nesigilindama į 
detales ar bet kokią muzi
kinę analizę, ją palikdama 
kvalifuotiems kritikams, Či
činską palieku dėkingos 
publikos sprendimui. Kūry
binis darbas turi tęstis to
liau, nežiūrint trūkumų ir 
sunkumų, nes tik per jį mes 
užtikrinsime savo dvasios 
gyvybę.

• Studentų ateitininkų 
centro valdyba pardavinės 
kalėdines korteles šiais 
metais. Kortelės yra stu
denčių ateitininkių meninin
kių darbas ir bus parduoda
mos vietinių studentų atei
tininkų draugovių. Kaina už 
dešimt kortelių — $2.50. 
Prašom visus paremti stu
dentų ateitininkų sąjungą 
ir pirkti šių jaunų meninin
kių darbus. Kortelės taip 
t>at užsakomos paštu (kaina 
$3.00 su persiuntimu). 
Kreiptis į Danutę Balčiū
naitę, 18712 Arrowhead, 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
216-486-0283.

House for sale by owner 
East Park Dr. beautiful 2 
bedroom home, fire place, 
two bath etc. Owner agent 
531-6787.

Bendradarbiai: 
dalu Širvaitis 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI LINDEN
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS 
PATRIC1A A. SAJOVEC 

VYTAS MATAS — 
■Matais patarėja*
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• SLA 14 kuopos nariu 
metinis susirinkimas ir ka
lėdinis pobūvis bus gruodžio 
7, sekmadienį, 12 vai. Lie
tuviu namuose. Visi SLA 14 
kuopos nariai prašom susi
rinkime dalyvauti. Bus 
trumpi pranešimai ir valdy
bos rinkimai. Po to narių 
bendros kalėdinės vaišės.

šiais metais kuopos val-
dybą sudarė pirm. J. Stem
pužis, vicep. N. Braziulienė, 
finansų sekr. Povilas šūkis, 
protokolų sekr. Br. Berno
tas, iždininkas Vacys Vinc- 
Iovas, iždo globėjai Ona Jo- 
kūbaitienė ir Petras Jurgu- 
tavičius, organizatorius Li
na Jokūbaitis ir daktaras 
kvotėjas dr. D. Degėsys.

• Lietuvių klubo visuo
meninės ir kultūrinės pre
mijos banketas įvyks 1981 
sausio 10 Lietuvių namų 
salėje.

• Gintaro valgyklos pa
talpa pirmadieniais ir sek
madieniais išnuomojama ka
lėdiniams pobūviams, gim
tadienių ir kitų sukakčių 
vaišėms. Prašom teirautis 
pas klubo vedėją R. Armo- 
ną telef. 531-2131.

• Kleb. kun. B. Ivanausko 
išleistuvių banketo pakvie
timams įsigyti paskutinė 
data gruodžio 14 d. Rezer
vacijas prašome daryti šv. 
Jurgio parapijos raštinėje 
telef. 431-5794.

• Tarptautinis bazaras 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
7 d. nuo 12 vai. iki 6 vai. 
vak. 1368 E. 55th St. prie 
St. Clair Avė. Dalyvauja 
įvairios tautybės su savo 
gaminiais. Įėjimas laisvas. 
Rengia Goodrich - Gannett 
Neighborhood centras. Dėl 
papildomų i n f o r m acijų 
kreiptis į Claudia Carson 
tel. 432-1717.
_____ ____________________________ — suomeninę veiklą susiejo su

Lietuvių Namų Moterų Klubas pradeda veiklos darbus. 
Visos susidomėjusios moterys maloniai kviečiamos prisijungti 
Susirinkimai vyksta kas mėnesį, trečio antradienio vakare 7:30 
v. v. Lietuvių Namų patalpose. Nuotraukoje klubo valdyba iš 
kairės: Dana Penkauskienė, Jūratė Neimanienė — pirm., Val
donė Žiedonienė ir Birutė Vedegienė. Nuotraukoje tūksta Lo
retos Čipkutės.

J. Daugėlos nuotr.Sukaktuvininkas J. Abraitis.

Dr. Juliui Abr;
Mūsų tautos atgimimo, 

savos nepriklausomos vals
tybės atstatymo laikotarpis 
dar ir šiandien mums vai
denasi, kaip gražiausi Lie
tuvos istorijos metai, ku
riais tautos sūnų idealizmas 
sušvito skaisčiausiomis var
somis ir paskirų asmenų 
darbai apsivainikavo gra
žiausiais pasiaukojimo pa
vyzdžiais. Savo laiku šį is
torinį laikotarpį esu pava
dinęs "Didžiąją Gadyne", 
kuri išugdė eilę didingų as
menybių, kurių patriotiz
mas yra istorijai paliudytas 
ne šūkiais ar deklaracijo
mis, bet tik pasiaukojimu ir 
nenuilstamos kovos dvasia. 
Bet, oi, kaip nedaug ir kaip 
nedaug beturime gyvųjų 
šios gadynės liudininkų. 
Veik visi jau iškeliavo į 
Anapilį ir tik vos keli beli
ko mūsų eilėse ... O kol jie 
dar buvo gyvi kaip dažnai 
užmiršdavome juos, kasdie
ninių rūpesčių vejami, ne- 
matomis prabėgdavome pro 
juos. Tik prie jų karstų 
droždavome griausmingas 
kalbas ir tik tada spaudoje 
prisimindavome jų nuveik
tus darbus.

Taip ir šiandien jau dau
gelio užmirštas ir tik šei
mos narių ir draugų bepri
simenamas, žmonos Mari
jos rūpestingai globoja
mas Clevelando priemiesty- 

ličiui 90 metų
je noksta vienas paskuti
niųjų "Didžiosios Gadynės” 
liudininkų dr. Julijonas Ab
raitis. Gruodžio mėn. 14 d. 
jis švenčia savo devynias
dešimtąjį gimtadienį.

Dr. J. Abraitis yra mūsų 
tradicinės Suvalkijos lygu
mų sūnus. Prieš devynius 
dešimtmečius jis gimė 
Barzdukynės kaime (Šums
ku vlsč.). Baigęs Marijam
polės gimnaziją, Maskvoje 
pradėjo studijuoti teisės 
mokslus, bet vėliau perėjo 
į mediciną ir sėkmingai 
šiuos mokslus užbaigė. At
stačius Lietuvos nepriklau
somybę įsijungė į tautos 
sveikatos tarnybą. Pradžio
je buvo Alytaus apskrities 
gydytojas, o vėliau sveika
tos departamento vicedi
rektorius. Nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgesnį laiką buvo 
mūsų šauniosios kariuome
nės sveikatos sargyboje ir 
išsitarnavo pulk. Įeit, laips
nį.

Tačiau sukaktuvininko il
gas gyvenimo kelias nesiri
boja vien jo profesiniu dar
bu. Jo jaunystės patys kū
rybingieji metai yra tamp
riai surišti su tautos prisi
kėlimo legendarišku laiko
tarpiu. Į šį tautai lemtingą 
sąjūdį jis metėsi visa jau
nystės energija ir tuometi
nių patriotų įgimtu entu
ziazmu. Tuo metu savo vi-

Dr. V. Kudirkos įžiebtu tau
tiniu varpininku sąjūdžiu. 
Buvo "Aušrinės" reda k to
rius, bendradarbiavo "Lie
tuvos žiniose”, "Santaro
je” ir tuometiniam "Lietu
vos ūkininko" redaktoriui 
A. Rimkai išvykus pavada
vo jį. Tuo metu šiame sa
vaitraštyje jis yra paskel
bęs eilę prasmingų vedamų
jų ir šiaip straipsnių. Slapy- 
vardė — Sėjikas.

Tuo metu dr. J. Abraičiui 
teko susitikti ir artimai 
bendrauti su daugeliu di
džiųjų mūsų veikėjų — tau
tos atgimimo puoselėtojų. 
Daugelį jų jis asmeniškai 
pažino ir daugelio jų veidai 
ir žodžiai ir po daugelio me
tų yra gyvai išlikę jo at
mintyje.

Nesenai aplankiau jį jo 
kuklioje, bet pavyzdingu 

rūpestingumu tvarkomoje 
rezidencijoje. Pasivaikščio
jome medžiais ir puikiomis 
gėlėmis apsodintoje sodybo
je, pakvėpinau margaspal
vius didžiulius rožių žiedus 
ir pabandžiau bent šį bei tą 
išgauti "Dirvos” skaityto
jams iš jo turiningo gyve
nimo praeities. Bet, deja, 
tas sukaktuvininko visa gy
venimą puoselėtas asmeniš
kas kuklumas. Kai patie
kiau jam kelis klausimus, 
tai gavau tik šį atsakymą: 
”Visi mes tais senais lai
kais dirbome kiek kas galė
dami ir ko dabar apie tai 
”triūbyti". Nuo to triukš
mingo jomarko aš jau nu
tolęs ir tokiu noriu pasilik
ti. Kas kita, jeigu kam rei
kėtų istorinių žinių iš tų se
nų laikų, tai mielu noru pa
sidalinčiau”.

Kasdieniškame gyvenime 
dr. J. Abraitis yra visada 
ir visiems nepaprastai ma
lonus, draugiškas, paslau
gus ir vispusiškai sąžinin
gas. Į savo profesiją jis nie
kada nežiūrėjo kaip į pasi- 
pelnimo ar praturtėjimo 
šaltinį. Gydytojo darbą vi
sada dirbo vedinas tik vie
no vienintelio tikslo — pasi
tarnauti artimui ir rūpin
tis mūsų mažos tautos svei
katingumu. Tiek jo visuo
meninė veikla, tiek ir gydy
tojo pareigos per visus 
šiuos ilgus metus yra atžy
mėta kilniadvasiškumo ir 
idealizmo žymėmis.

Jo šilta asmenybė ir at
vira lietuviška širdis bei 
tautinis solidarumas yra pa
likę malonius neužmiršta
mus prisiminimus visiems, 
kuriems tik yra tekę arti
miau su dr. J. Abraičiu pa
bendrauti. Visiems mums 
jis yra sukėlęs gilios pagar
bos jausmus.

Abraičiai išaugino ir iš
mokslino dukrą Nijolę ir sū
nų Saulių. Abu jie yra bai
gę aukštuosius biblioteki
ninkų mokslus.

Tad visi sveikindami dr. 
Julijoną Abraitį šios didin
gos jo amžiaus sukakties 
proga, širdingiausiai linki
me geroje sveikatoje ir as
meninėje energijoje susi
laukti visos šimtinės.

Jonas Daugėla

• Kalėdinių eglučių paro
doje Statė Theatre, 1621 
Euclid Avė. gruodžio 4-6 d. 
nuo 11 vai. iki 6 vai. vak. 
galima bus pamatyti šalia 
kitų tautybių ir Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sekci
jos (vad. O. Mikulskienė) 
papuoštą lietuviškais orna
mentais kalėdinę eglutę 10 
pėdų aukščio, šaulės taip 
pat ir šiais metais sutiko 
papuošti kalėdinę eglutę 
Cleveland Justice centre, 
kur kasdien praeina daug 
žmonių.

• Uršulė Astrienė iš 
Grand Rapids, Mich., plačiai 
žinoma lietuviškų šiaudinu
kų paveikslų’ ir kalėdinių 
papuošalų kūryba atvyksta 
į Clevelandą. Jos darbų pa
rodą rengia Lietuvių Namų

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• GRUODŽIO 14 D. Myko

lo Krupavičiaus 10 metų mir
ties minėjimas Clevelande.

• GRUODŽIO 7,12 vai. Lie
tuvių Namuose SLA 14 kuopos 
metinis susirinkimas ir kalėdi
nis pobūvis.

• GRUODŽIO 21 D. Šv. Jur
gio parapijos klebono kun. Ba
lio Ivanausko išleistuvių ban
ketas.

• GRUODŽIO 21 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• SAUSIO 3 D. 6 v. v. bend
ra Clevelando skautininkų- 
skautininkių sueiga-pabendra- 
vimas Lietuvių Namuose.
4 Sausio 4 D. 4 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose vyks vaikų 
Eglutė. Ruošia Lietuvių Namų 
Moterų Klubas.

• SAUSIO 10 D., šeštadie
nį, Lietuvių Klubo premijos 
banketas, Lietuvių Namuose.

• VASARIO 1 D. 4 v. p. p. 
Dr. T. Remeikio knygos ”Op- 
position to Soviet Rule in Li- 
thuania 1945-1980” pristatymas 
Lietuvių Namuose.

• VASARIO 8 D. Aldonos 
Stempužienės-Švedienės ir Jo
no Švedo koncertas įvyks 
Cleveland Music School Settle- 
ment patalpose.

• VASARIO 15 D., sekma
dienį, Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16 d. šventė. 
Ruošia ALTas.

• VASARIO 28 D. — Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komiteto 
rengiamas Užgavėnių Blynų 
balius Lietuvių namuose.

• KOVO 7 D. Kent Statė 
Universiteto liet, programai 
paremti vakaras. Rengia LB 
apyl. ir apyg. valdybos.

• KOVO 15 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 28-29 D. Meno pa
roda. Rengia Korp. Giedra.

• KOVO 28-29 D. Clevelan
do menininkų dailės paroda 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
D.L.K. Birutės d-jos Clevelan
do skyrius.

• BALANDŽIO 25-26 D. 
Dailės paroda D.M.N.P. para
pijos salėje. Ruošia Neringos 
Tunto Židinys.

• BALANDŽIO 26 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 10 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 17 D. JAV LB 
Kultūros tarybos premijų įtei
kimas.

• GEGUŽĖS 23 D. Abitu
rientų balius. Ruošia LB Ohio 
Apygardos valdyba.

• BIRŽELIO 7 D. O. Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 20 D. Joninių 
laužas O. ir V. Jokūbaičių so
dyboje. Ruošia Clevelando 
skautininkai-ės.

Motery Klubas gruodžio 13- 
14 dienomis Lietuvių Namų 
patalpose. Parodos atidary
mas šeštadienį, gruodžio 13 
d. 7 vai. vakare ir tęsis sek
madienį, gruodžio 14 d. nuo 
12-4 vai. p. p. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.



DIRVA
TORONTE MINĖS 
DIRVOS 65 METŲ 

SUKAKTĮ

Grupė Kanadoje gyve
nančių tautininkų š. m. 
gruodžio 14 d. ruošiasi pa
minėti Dirvos 65 metų su
kakti.

Minėjimas įvyks tuoj Vil
ko Seimo posėdžiams pasi
baigus, gruodžio 14 d. 5 v. 
v. Lietuvių Namų salėje.

Minėjime dalyvaus Vil
ties draugijos valdybos vi
cepirmininkai inž. Jonas 
Jurkūnas iš Chicagos ir dr. 
Viktoras Stankus iš Cleve
lando ir Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus iš Chi
cagos. Taip pat dalyvaus 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vicepirm. Bronius 
Dūda iš Los Angeles.

Bus vakarienė su vynu. 
Bilietus (po 10 dol.) galima 
įsigyti pas A. Kuolą, tel. 
769-6884, B. Abromaitienę 
— 532-4793, A. Jucį — 
766-5996, P. Kvedarą — 
932-1665, J. Jankaitį — 
762-9183 ir Lietuvių Na
muose.

Į minėjimą maloniai kvie
čiami visi atsilankyti.

• Vliko seimas įvyks š. 
m. gruodžio 13-14 d. Toron
te, Lietuvių Namuose 1573 
Bloor St.

Bus pranešimai Vliko 
pirm. dr. K. Bobelio, Vlado 
šakalio — „Kryptys kovoje 
už Lietuvą”, Algirdo Vokie
taičio — ”Vliko atstovybė 
Švedijoje 1944 m.”, prel. J. 
Balkūno — "Lietuvių veiks
niai ir jų paskirtys”, bei 
pranešimai • apie Tautos 
Fondą.

• Juzė Katiliūtė, Ženevo
je gyvenanti tapytoja, da
lyvauja Šveicarijos moterų 
dailininkių sąjungos narių 
kolektyvinėje parodoje, ati
darytoje lapkričio 8 d. Biel 
mieste. Jury komisija atrin
ko parodai du dailininkės 
paveikslus. Paroda truks iki 
gruodžio 6 d.

Parodoje taip pat daly
vauja dailininkė iš Bazelio, 
kurios pavardė Erda Raga
nas (Kaganaitė?).

Parodos atidaryme daly

1986 m. gruodžio 1 d. 1 val.p.p. 
mirė mūsų mylimoji motina

CELINA MOŠINSKIENĖ,
104 metų amžiaus, gyv. Pompano 
Beach, Fla.

Nuliūdę liko sūnūs ALGIRDAS 
Brazilijoje ir VYTAUTAS Flori
doje su šeimomis, anūkais ir 
proanRais.

Velionė laidojama gruodžio 3 
Pompano Beach kapinėse Flori - 
doje.

vavo Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos narys Dr. A. Ge
rutis, gyv. Berne.

• Darbininkas, Brooklvnc 
išeinąs savaitraštis, lapkri
čio 16 d. paminėjo 65 metų 
sukaktį. Laikraštį leidžia 
tėvai pranciškonai. Redak
torius kun. K. Bučmys. Su
kaktis buvo atžymėta kon
certu, kurio programą atli
ko sol. D. Stankaitytė ir St. 
Baras.

ATITAISYMAS

Dirvai aukojo (Dirva Nr. 
45) ne č. Sodeika iš Farm- 
ington Hills, Mi., bet č. ša- 
deika. Atsiprašome dėl klai
dos.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 

dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo.
M ARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

PIETŪS SPORTININKŲ 
IŠVYKAI PAREMTI

Šį sekmadienį, gruodžio 7 
d.č, Naujosios parapijos 
apatinėje salėje ruošiami 
pietūs sportininkų išvykai 
į Australiją paremti.

Pietūs tęsis nuo 11:00 
vai. ryto iki 4:00 vai. po 
pietų. Pietus ruošia Cleve
lando sportininkų išvykai 
į Australiją Remti Komite
tas.

Clevelandiečiai kviečiami 
kuo gausingiau atsilankyti.

PLAUKIMO 
PIRMENYBĖS

Šį sekmadienį, gruodžio 7 
d., Clevelando Case-Western 
Reserve universiteto basei
ne įvyks 1980 m. š. A. Pa- 
baltiečių ir Lietuvių plau
kymo pirmenybės. Pradžia 
9:00 vai. ryto ir tęsis iki 
12:30 vai. Vykdo — LSK 
žaibas.

Atvyksta plaukikai iš To
ronto, Detroito, Chicagos, 
Rochesterio, Washingtono 
ir kitų vietovių.

Plaukymo mėgėjai kvie
čiami atsilankyti. Įvažiavi
mas iš Adalbert gatvės per 
parkinimo aikštę.

• Baltųjų Rūmų ruošia
ma senųjų euro-amerikiečių 
konferencija įvyks š. m. 
gruodžio 4-6 d.d. Hollenden 
House patalpose, 6th St. ir 
Superior Avė., Clevelande. 
Bus svarstomos pokarinių 
emigrantų vengrų, lenkų, 
vokiečių, lietuvių, italų ir 
kitų europiečių specialios 
problemos. Laukiama apie 
300 dalyvių iš įvairių etni
nių organizacijų.

• Išnuomojamas 3 miega
mųjų butas 17726 Neff Rd. 
Teirautis pas Gražulius tel.: 
692-2006. (47-48)

.. METALURGIST
TW»’ENTRY LLVEL PROCLSS 

Melaluryint for superclloy lourdrv 
project. Located in Detroil nuburoj. 
Ezcdlent benefil package. Good op- 
portunity with rapidly expanding 
company Send rtkume to:

HOWMET TURB1NE
COPONENTS CORP.

M ETA L PRODUCTS D1VIS1ON
BOX 600 

PLYMOUTH, MICH. 48170 
Equul Opportunitv Ernplover 

(40-4))

WANTED LXPF.R!ENCF.D
FOREMEN 

EXPER1ENCED CORRUGATOR 
FOREMAN 

and 
EXPERIENCED F1N1SHING 

FOREMAN
To work in Southwest aiea. Exceilcnt 
dimalc opporlunity for udvancement. 
Salary commmru rante with experi- 
enee & ability. Send resume: To 
Personnel Department.
SOUTHWEST FOREST INDUSTRIES 

6968 Indus! rial 
EI Paso, Texas 79915 
or call 915-779-3900 

An Equai Opportunity Employer

GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS

KAINAS, KURIOS 
NESIKARTOS

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

Soft Velvet Perm
Gaukite vieną iš šių nuostabių sudėjimu kol jie 
yra prieinami už šią ekonomišką kainą. Plati- 1 
kiąs vingiuotas judesys, duodąs paramą ten. kur $14.9! 
plaukų stilius reikalauja. Puikus sudėjimo... ne $25 
švelni ir natūrali išvaizda.

Helene Curtis Perm
Vienas iš labiausiai žinomų vardų išsilaikančia
me sudėjime jūsų plaukai bus puikūs be prie
kaišto ir lengvai tvarkomi, net jeigu yra ploni., 
sausi, žili, dažyti ar išbaltinti. Švelnus pageri
nimas ir puikūs plaukai.

UniPcrm
Labiausiai žinomas vardas išsilaikančiuose su
dėjimuose. Daugelyje salionų ima iki S50 už 
šį sudėjimą ir nepadaro jo taip gerai kaip mes.

tik
$21.95

Mes taip pat turime Pantene ir "No Sėt" sušukavimą ir 
Go sudėjimą moterims ir vyrams.

Stilizuotas kirpimas
Puikiai paruošti kirpimo ekspertai duos jums išvaizdą 
kuri kaip tik tinka jums. Šiandieninį lengvai išlaikomą 
stilių puikiai pritaikytą jūsų gyvenimo stiliui. Užsisaky
kite dabar kirpimą, kuris duos jums išvaizdą, kuria bū

site patenkinti.

Tik $5.95
Plovimas ir sudėjimas

Mūsų šukuotojai yra laimėję daugelį premijų stilizavimo 
varžybose krašte. Jie pritaikys stilių specialiai jums. Jūs 

atrodysite ir jausitės visada geriausioj formoj.

$5.45
Penktad.. šeštad. ir prieš šventes 50 centu daugiau.

andre duval
KAST

• 406 Euclid Avė.. 2d F. 781-3161
• Southgate. 5899 Warrensville. 

663-6316
• Severanee Center.

382-2600. 382-2569
• Shoregat, Lake Shore Blvd.. 

911-6700
• Mentor. 255-9115. nešt toZavre’s
• Opposite Eastgate, 149-3135

ATITAISYKITE IR 
KITAS KLAIDAS

Dirvos lapkričio 20 d. — 
46 Nr., tarp didelių ir mažų 
skelbimų, buvo įdėta nuo
trauka, kuri, dviem savai
tėm praėjus, turbūt buvo 
lyg ir visa Dirvos duoklė 
Lietuvos pavergimo keturių 
dešimtmečių skausmo mi
nėjimui, rengtam Dievo Mo
tinos parapijos lapkričio 9 
d. didžiojoje auditorijoje, 
kurioj buvo susirinkę apie 
500 Clevelando ir apylinkių 
lietuvių.

Po ta nuotrauka, nežinia 
kokio stabo garbei, buvo 
privelta daug klaidu. Lap
kričio 23 d., po Čičinsko ope
ros, redaktoriui V. Gedgau
dui padariau priekaištus. 
Dirvos Nr. 47 buvo atitai
sytos dvi klaidos, o kitos pa
liktos, kaip buvusios. Štai 
jos: ištraukas iš mano nau
jos knygos skaitė ne S. Ban- 
kaitytė, bet Mirga Bankai- 
tytė; Grandinėlė šoko ne 
kelis šokius, bet tik vieną

tik
$16.95
ne $30

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate.

333-6646
• l*armatown.

881-6300
• Sheffield Center.

I.orain 233-7211. 
Elyria 321-5713

Blezdingėlę. Lygiai Grandi
nėlė, lygiai E. Muliolvtė 
kanklėmis ir J. Muliolis ra
geliu, atliko ne atskirą pro
gramą, kaip parašas po nuo
trauka sudaro įspūdį, bet 
buvo bendra dalis, ryški
nanti mano knygos patrio
tinę poeziją, įjungtą į Lie
tuvos pavergimo skausmus.

Balys Gaidžiūnas

COPY 
MECHANICS 

HEAVY DUTY 
TRUCK 

MECHANICS
With GMC diesel experience. 

ALSO
TRANSPORTATION 
REFRIGERATION 

MECHANIC
With transmission/gear ex- 
perience. Salaries open. de- 
pending on expcrience and 
ųualifications plūs excellent 
benefits. Pleasc write to E. Estes 

MIDWEST GROWERS INC. 
14280 Monte Vista 
Chino, Ca. 91710 

or phone 714/597-4841

• M. Krivinskas rodys 
video filmą iš tautinių šo
kių šventės, LB rengiamoje 
popietėje šį sekmadienį, 
gruodžio 7 d. DMNP para
pijos salėje.
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