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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

b

IR VĖL KONCERTAI...
Prieš porą metų sovieti

nių okupantų vadinama kul
tūrinė ofenzyva prieš lais
vojo pasaulio lietuvius, pa
naudojant tam tikslui kaip 
įrankį okupuotos Lietuvos 
dainininkų koncertus, lauk
tų rezultatų okupantams 
nedavė. Tikrumoje, jie dau
giau pralaimėjo, negu lai
mėjo. Laisvojo pasaulio lie
tuviai akivaizdžiai pamatė 
ir įsitikino, kad nors ir il
gus metus okupacijoje išgy
venusi, lietuvių tauta tebė
ra gyva, nors ir pavergta, ji 
sugeba išsiauginti talentin
gus lietuvius menininkus. 
Tada okupuotos Lietuvos 
dainininkai gavo progos pa
žinti ir pabendrauti su lais
vojo pasaulio lietuviais ir 
patirti jų svetingumą. Vie
ni ir kiti galėjo asmeniškai 
pajusti ir įsitikinti, kad va
dinama sovietinė Lietuva 
nėra laisva, o Maskvos oku
puota ir, kad okupuotos Lie
tuvos kultūrininkai ir me
nininkai taip pat nėra lais
vi, bet privalo aklai ir be
sąlyginiai paklusti okupa
ciniam Lietuvos režimui. 
Galutinoje išvadoje minė
tieji koncertai išėjo į naudą 
ne rusiškiems okupantams 
ir jų propagandai, o patrio
tiškai nusiteikusiems lietu
viams.

Tas privertė okupantus 
laikinai nuo panašių oku
puotos Lietuvos menininkų 
koncertų susilaikyti ir kurį 
laiką jie nieko užsienin iš 
okupuotos Lietuvos neišlei
do.

Dabar jie savo koncerti
nę ofenzyvą vėl atnaujino, 
tik ne vyrais, o moterimis. 
Tai Lietuvos operos daini
ninkė G. Kaukaitė ir pianis
tė Aldona Dvarionaitė. Bet 
su vienu ryškiu ir žymiu 
pakeitimu ir apribojimu: šį 
kartą dainininkus kviečiasi 
ir jų koncertus organizuoja 
vadinamieji "pažangiečiai”, 
arba kolaboruojantieji su 
okupuotos Lietuvos režimu. 
Mat, koncertų kontrolė turi 
būti išlaikyta patikimųjų 
okupantų agentų rankose, o 
patys koncertantai turi būti 
pristatyti ne Lietuvos, o so
vietiniais dainininkais. Tik 
pasižiūrėkime į Giedrės 
Kaukaitės ir jos akompo- 
niatoriaus Gyčio Trinkūno 
pirmuosius koncertus. New 
Yorke pirmasis koncertas 
įvyko sovietų misijoje, ant
rasis buvo suruoštas sovie
tų - amerikiečių draugijos, 
draugijos, trečiasis Jungti
nėse Tautose buvo suorga
nizuotas kažkokio bolševi
kinio klubo, dar kitas buvo 
suorganizuotas laisviečių. 
Panašiai pasikartojo Chica
goje, kur "iniciatyvos” ėmė
si pažangieji... ir Mask
vos kolaborantai, nedrįsę 
net savo vardų padėti po 
pakvietimais.

Kaip šių koncertų atžvil- 
turėtų laikytis Amerikos 
lietuviai? Jei tuos koncer
tus rengia Lietuvos okupan
tų sovietinės misijos, bolše
vikiniai rusų klubai, sovie- 
tų-jLmerikiečių organizaci
jos ar Lietuvos -okupantų 
agentai vadinamieji "pa
žangieji” vilniečiai, laisvie- 
čiai ir kiti, Amerikos lietu
viai tuos koncertus turėtų 
ignoruoti, i juos neiti.

Kalba apie tokių koncertų 
lankymą galėtų būti tik to- 
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Dalis visuomenininkų VLIKo seime Clevelande. Iš kairės seimui rengti komiteto pirmininkas J. Dau
gėla, VLKo pirm. dr. K. J. Valiūnas, komp. A. Mikulskis, neseniai iš Lietuvos atvykęs teis. Zigmas 
Butkus, PLB pirm. S. Barzdukas, PLB vicepirm.dr. H. Brazaitis, Vliko tarybos narys kun. A. Stašys, 
Tautos Fondo vicepirm. Z. Jurys ir PLB Kultūros Tarybos pirm. dr. A. Nasvytis.

J. Garlos nuotrauka

Įteikė 12.000 dolerių
Iš VLIKo Seimo Clevelande darbų

JAV UŽSIENIO POLITIKA
NUO SĄJUNGŲ PRIE MANEVRU IR INTRIGŲ

Valstybės Sekretorius 
W. Rogers palikimas sa
vo vietoje antram Nixono 
terminui kalba už tai, kad 
prezidentas ir toliau ma
no pats vadovauti JAV už
sienio politikai. Dėl to nė
ra ko stebėtis. Visų pir
ma Nixonaš ją mėgsta, 
antra per pirmą terminą 
toji politika susilaukė 
pasisekimo ir pripažini
mo.

Koks gi skirtumas tarp 
ankstyvesnės ir dabarti
nės JAV užsienio politi
kos? Bene tiksliausią api
brėžimą davė buvęs Ken
nedy ir Johnsono adminis
tracijų Valstybės Pasek- 
retorius George Bali, ra
šydamas lapkričio 20 d. 
Newsweek magazine. 
Anot jo:

"Pakeitimai jos vedi
me buvo ne tik naujas dip- išlaikyti jėgų lygsvarą 
lomatinis stilius, bet išnaudojant atskirųpart-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
drastiškai pakeista pati 
užsienio politika... Kai 
prezidentas atėmė užsie 
nio politikos vedimą iš 
Valstybės Departamen
to... jis pakeitė Ameri
kos sąjungų siekimą ma
nevro politika.

Vietoje siekimo apjung
ti vienaip nusistačiusias 
valstybes, kad suderinus 
jų strategijas ir ištek
lius, ieškant atlydžio san
tykiuose su Maskva ir Pe 
kinu, mes pradėjome in
triguojantį žaidimą su 
prezidento pavadintais 
"lygiais" partneriais — 
Sovietų Sąjunga, Kinija, 
Vakarų Europa ir Japoni
ja".

To žaidimo tikslas yra

BRAŽINSKU LAIŠKAS DIRVAI

-ntvvi The Lithuanian 
lauapaper

BDŽTOB TTTA0T1S OBDOAODAS 
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44105. U.8.A.
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Gerbiamas Ponas Redaktorius J

Jusu redaguojamas 1.pasaulio lietuviu tautinis laikraštis 
"Dirva** pasiekia mus per Vilka ir Dalia beveik kiekviena savaite, 
nors ir su gerokais ultruklmals.

Tos dienos,kai raus pasiekia taip mums visiems brangi lietuviška 
spauda* būna tartum šviesesnes šiame pilkame kalejime,kurlame (visiš-
kai neuktarnautal!) tenka praleisti jau trečius metus ...

kl laiške rakome perskaito ka tik gauta "Dirvos" numeri (1972m. 
lapkričio men. 8 d., Bo.86 ), kuriame tilpo labai svarbus straipsnis 
■lautos Sąvoką Uodernaus UokBlo Šviesoje*.

Prašom perduokite to straipsnio autorei Jūratei Statkutei - 
De Bosais* susu uštlkrinlma.kad Lietuvos jaunimas yra visiškai 
solidarus eu tame reikšmingame straipsnyje Iškeltomis idėjomis Ir 
pasiryšės ui jas kovoti.

tuo pačiu norime perduoti Ir nuoširdų palinkęjima,kad studijos 
BALTU ir BALTISTIKOS problemų gvildenimo linkme butu visokeriopai 
remiamos,keliamos Ir vystomos.

■es tik gerai suprasdami ir šlnodaml savo tikrąją praeiti, 
galėsime nutiesti teisingus Ir tvirtus kelius Šviesiai

Tautos ateičiai!..

BALTIJOS Atgimimas turės liklmlnes istorines reikšmes 
ne vien tik Lietuvai, ne vien tik Buropal , bet 

ir visam pasauliui!

nerių interesus, neda
rant skirtumo tarp sąjun
gininko ir priešo. Pasise
kimo šiame žaidime gali 
sulaukti išnaudodamas 
netikėtinumo efektus ir 
staigiai pakeičiant pozi
cijas. Visa tai žinoma, 
reikalauja maksimumą 

V paslaptingumo ir lanks
tumo.

Štai dėl ko prezidentas 
pradėjo pats vesti užsie
nio politiką, padedamas 
tik nedidelio Kissingerio 
bendradarbių štabo. Mil
žiniškas Valstybės De
partamento aparatas at
lieka tik einamuosius rei
kalus. Pakeitimus ir li
nijas ateičiai nubrėžia 
pats prezidentas.

Čia pat reikia pastebė
ti, kad toks politikos ve
dimo būdas faktinai 
prieštarauja demokra
tinei sistemai. Istorijos 
bėgyje geriausi tokios 
politikos žaidėjai buvo 
Metternichas irBismarc- 
kas, kurie neturėjo skai
tytis nei su viešąja nei 
su parlamentų nuomone. 
Moderniais laikais de 
Gaulle parodė Nixonui 
kaip galima priversti vie
šąją nuomonę sutikti su 
180 politikos pakeiti
mais. De Gaulle, kuris 
atėjo į valdžią, kad iš
laikytų Prancūzijai Alži- 
rą, vietoje to jį atidavė

Kanados Tautos Fon
do Atstovybės pirminin
kas A. Kuolas pateikė at
stovybės veiklos šią apy
skaitą:

"Nors Kanados Tautos 
Fondas, vėliau pavadin
tas Tautos Fondo Atsto
vybe Kanadoje, veikia jau 
22 metus, tačiau aš, kaip 
to Fondo pirmininkas tu
riu garbę prabilti pirmą 
kartą šioje garbingoje au
ditorijoje. Nemanau, kad 
būtų prasminga čia minė
ti kiek ir kokia Kanados 
vietovė yra davusi aukų 
Tautos Fondui. Tokios 
apyskaitos aš nepada
riau, ypač dar ir dėl to, 
kad apyskaitiniai metai 
nėra pasibaigę. Tačiau 
šiame sutelktame man žo
dyje, noriu iškelti kai ku 
riuos finansinius aspek
tus, kurie, man rodos,tu
ri nemažos reikšmės ir 
visai Vliko veiklai. Visi 
žinome, kad pinigas yra 
visokios veiklos varik
lis.

Vliko biudžetas, kuris 
šiais metais siekia apie 
50.000 dol. yra paremtas 
iš surenkamų aukų lais
vame pasaulyje esamų 
tautiečių. Taigi, Tautos 
Fondas yra lyg ir Vliko 
finansų ministerija, o 
Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje yra viena iš tų 
arterijų, kuriomis atplau
kia maistas Vliko veik
lai.

Kanadoje gyvena ne
daug lietuvių — valstybi
niai statistiniai duome
nys rodo esant apie 27. 
000 (tai gal būtų maž
daug tiek, kiek lietuvių 
yra Clevelande ar Det
roite), tačiau Kanados lie
tuviai kasmet sutelkia 
Vliko gyvybei išlaikyti 
apie 10.000 dolerių. Tai 
aišku nėra labai daug, 
t.y. vos apie 40 centų 
nuo vieno gyvo lietuvio. 
Tačiau, jei tokiapatpro- 
porcija būtų surinkta Tau
tos Fondui ir iš kitų lais
vame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių, manau, be di
delių aritmetinių skai
čiavimų Vliko biudžetą 
turėtumėm kelis kart di
desnį. Kanadoje gi nėra 
lietuviai geriau įsikūrę 
kaip JAV, N. Zelandijoj, 
Australijoj ir kt. Kokia 
gi paslaptis yra, kad Ka
nada sugeba duoti Tau
tos Fondui nemažą dalį 
(gal 20%) Vliko biudže
to.

Gal amerikiečiams ir 
nebus malonu, bet tiesa 
reikia pasakyti Kanados 
lietuvių naudai, kad Ka
nados lietuviai sugebė
jo išvengti didesnių trin- 
čių tarp ideologiniai ar 
politiniai skirtingai gal
vojančių asmenų. Mūsų 
organizaciniame susi
tvarkyme turime tik vie
ną bendrinę organizaci
ją — Kanados Lietuvių 
Bendruomenę — kuri su 
savo skyriais ir atitinka
mų sričių komitetais ar 
fondais, apima visas lie
tuviško gyvenimo sri
tis, kaip kultūrą, švieti
mą ir politiką, t.y. kraš 
to laisvinimo darbą. Šio
je organizacijoj sutelpa- 
me visi ir visiems, no
rintiems dirbti užtenka 
darbo. Taigi, ir Tautos 
Fondo Atstovybė Kana
doje yra, kad ir netiesio
ginis, KLB padalinys į dir
bąs labai glaudžiai su 
bendruomenės vadovybe 
ir Krašto Bendruome
nės Revizijos Komisija, 
tikrina ir Tautos Fondo 
pajamas, išlaidas ir ki
tą atskaitomybę.

Tautos 'Fondui aukų rin • 
kimas yra įvairus. Dau
giausia lėšų surenkama 
per Vasario 16 d. minėji
mus, tačiau kai kurios 
vietovės Tautos Fondui 
aukas renka ištisus me
tus. Ten kur atsiranda 
tam reikalui pasišventu
sių asmenų, Tautos Fon
dui aukos siekia apie 1 
dol. vidurkis vienam as
meniui. Čia manau, ver
ta būtų paminėti Toron
to Tautos Fondo atstovy 
bės pirmininką p. A. Fi- 
ravičių, kuris savo as
meniniu pasišventimu su
rinko šiais metais iš To 
ronto apylinkės per 8.000 
dol. (8.044 dol.) — To
ronte gyvena apie 7.000- 
8.000 lietuvių). Gi iš vi
so Kanados lietuviai 
šiais metais — dar me
tams nepasibaigus, — 
jau sutelkė lėšų Tautos 
Fondui arti 13,000 dol. 
(12,882.40).

Kad tai, ką aš čia kal
bu nėra koks nors tuš
čias pasigyrimas ir Ka
nados lietuvių nupelny
tas iškėlimas — įrody
mui čia pat noriu įteikti 
Tautos Fondo pirminin
kui prel. J. Balkūnui iš 
Kanados lietuvių aukų — 
12.000 dol.čekį",jbaigėsa- 
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LtlTOVlAt, LAtSVBS KOVOTOJAI

(Nukelta į 2 psl.)

VLIKo seime grupė dalyvių ir svečių: Vilties draugijos valdybos pirm. A. Laikinas, kun. A. Stasys, 
muz. O. Mikulskienė, ALT S-gos pirm. T. Blinstrubas, inž. P. J. Nasvytis, K. Laikūnienė ir komp. A. 
Mikulskis. J. Garlos nuotrauka
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KISSINGERIO KARJERA

(5)
Sovietų ambasadorius 

Washingtone Anatolius 
Dobryninas greitai su
prato, kokią galią savo 
rankose turi Kissinge- 
ris. Nuo pat pirmo susi
tikimo jis stengėsi Kis- 
singeriui pataikauti. Jei 
dėl kokio reikalo žemes
ni amerikiečių ir sovie
tų pareigūnai negalėdavo 
sutarti, problemą leng
vai išrišdavo Kissinge- 
ris su Dobryninu.

1972 m. balandžio m. 
pats Brežnevas per Dob- 
ryniną pakvietė Kissin- 
gerį į Maskvą, aptarti 
būsimą Nixono viešna
gę Sovietų Sąjungoje. So- 
vietijos valdovas pasiro
dė esąs inteligentiškes- 
nis ir geriau informuo
tas negu Kissingeris ti
kėjosi. Tiesa, jis nega
lėjo lygintis su Mao ar 
Čiu Enlai filosofinėje 
plotmėje. Atrodė, kad jis 
neturi nei didelių užsi
mojimų nei didelių svajo
nių. Brežnevas esąs la
bai konkretus žmogus, 
kuriam rūpi tik dabartis, 
bet ne ateitis ar praeitis.

Pasikalbėjimai. ėjo 
taip sklandžiai, kad dėl 
visko galima buvo leng
vai sutarti. Brežnevas 
tik priešinosi dėl kai ku
rių amerikiečių siūlomų 
prieš raketinių raketų su
tarimo detalių (SALT), 
bet ir šiuo klausimu Kis
singeris greitai pasiekė 
kompromisą su Dobryni
nu, kurį Brežnevas ak
ceptavo.

IR VĖL KONCERTAI...
(Atkelta iš 1 psl.)

kiu atveju, jei juos rengtų 
privatūs asmenys, žinomi 
lietuvių visuomenei, muzi
kai ar draugijos, kurių sve
čiais būtų iš okupuotos Lie
tuvos atvykę dainininkai ir 
muzikai be raudonųjų "an
gelų sargų’’ ir "pažangių
jų” palydovų.

Kaip praeitis parodė, šiuo 
klausimu Amerikos lietuvių 
visuomenėje gali pasireikš
ti įvairios ir net griežtai 
skirtingos nuomonės. Lais
vėje gyvenantiems tai na
tūralūs ir suprantamas reiš
kinys. Neužmirškime, kad 
priešo svarbiausias tikslas 
yra Amerikos lietuvius su
skaldyti, juos savo tarpe 
supiudyti, o ne džiuginti 
koncertais.

Kas liečia pačią daininin
kę G. Kaukaitę, ji gali būti 
tikrą, kad Amerikos lietu
viai ją laiko pačios lietuvių 
tautos sukurtos ir išbran- 
dintos Lietuvos operos so
liste, bet ne sovietinio oku
pacinio režimo dainininke ir 
jos priverstinis pajungimas 
sovietinei propagandai ke
lia laisvuose lietuviuose tik 
pasipiktinimą ir pasibjaurė
jimą sovietinių okupantų 
vykdomu okupuotos Lietu
vos kultūrininkų moraliniu 
prievartavimu.

Blogiau buvo su Viet
namu, nors apie jį buvo 
šnekėta daugiau negu 
apie ką nors kitą. Brež
nevas atsisakė prilaiky— 
ti sovietų ginklų tiekimą 
šiauriniam Vietnamui, 
nors davė aiškiai supras
ti, kad nepritaria Hano
jaus pradėtai Velykų ofen. 
zyvai. Kremliaus valdo
vams atrodė, kad Vietna
mo byla jau esanti iš
spręsta: kai tik amerikie
čiai iš ten pasitrauks, 
Saigono režimas pats su
grius. Už tat Hanojaus 
pastangas tuojau pat lai
mėti, Kremliui atrodė ne 
suprantamos ir padeda
mos aukos nepateisina
mos. Faktinai tą patį Ko
syginas jau sakė 1967me
tais tuometiniam britų 
premjerui Haroldui Wil- 
sonui.

Atrodo, kad Brežnevas 
Nixono vizitą Maskvoje 
laikė savo karjeros kul
minaciniu punktu ir as
meniškuose pašneke
siuose su prezidentu ne
norėjo kitų Kremliaus 
aukštų pareigūnų — po- 
litbiuro narių dalyvavi

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1972.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris 
specialiai parinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie 
labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai nau
dingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies 
megztinis, itališkas vyriškas arba moteriškas nailo
ninis lietpaltis, vilnonės angliškos vyriškai eilutei 
medžiagos, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe
cialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, 
puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 
dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių. $125.00.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba 
vilnonių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 
3 jardai sunkios crimplene medžiagos moteriškai ei
lutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga suknelei. 
$115.00

MAISTO SIUNTINYS 1972.
1/2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausiu 

baltų miltų, 2 sv. ryžių, 1/į sv. kvepančių pipirų, % 
sv. lapelių, </2 sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nescafes, 
l>/2 sv. razinkų, l'/į sv maišytų džiovintų vaisių, 1 
sv. šokoladinių saldainių. $35.00.

Taip pat, dedamame į šiuos arba kitus Jūsų rū
bų užsakymus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai 
naudingi ir vertingi.

Dirbtinio minkkailio paltui viršus $40.00, nai
loninio kailio paltui viršus $25.C0, vyriški arba mo
teriški nertiniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00, nai
lono lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, 
vilnonės arba nailoninės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus: automobilių, mo
tociklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

DIRVA

mo. Išimtis buvo padary 
ta tik užsienio reikalų 
ministeriui Gromyko. 
Kartu Brežnevas reika
lavo, kad būtų tik vienas 
vertėjas — sovietas Su- 
chodrejevas, kuris pagal 
reikalą kalba anglišku ar 
amerikonišku akcentu. 
Nixonas, kiek nustebęs, 
su tuo sutiko.

Aplamai imant Brežne
vas, kaip ir Nixonas, no
ri pats vesti užsienio po
litiką. Brežnevas per vai
šes net prasitarė Kissin- 
geriui: "mes turėtumėm 
Gromyko su Rogersu pa
siųsti į Marsą pasižiūrė 
ti kaip iš ten atrodo. Jei 
jie negrįžtų, dėlto ne
reiktų gailėtis".

Nepaisant tokio panie
kinančio pareiškimo, 
Gromyko per pašneke
sius pasirodė turįs ne 
tik daug žinių, bet ir kris
lą humoro. Kai per vieną 
platesnį pašnekesįbuvo 
p ati ekti vai s i ai, Kis s inge - 
ris labai akylai pradėjo 
žiūrėti į vieną apelsiną 
ir obuolį. Pasiteiravus 
dėl jo tokio dėmesio, Kis
singeris atsakė svars
tąs, kuriame iš tų vaisių 
yra slaptas mikrofonas. 
Tai išgirdęs Gromykopa
sakė: "Kaip Jums, mes 
mikrofoną padėtumėm ki - 
tur". Tai sakydamas jis 
žiūrėjo į salės lubas, ku
rias puošė apsinuogin t- 
sios moterų figūros...

Savaime aišku, kad so
vietams nebuvo paslapti
mi Vakarų spaudos taip 
išpūsta Kissingerlo silp 
nybė — gražių moterų 
pamėgimas. Mitas,kurio 
išplėtimui pats Kissin
geris nenori priešta
rauti. Svečiavimoši 
Maskvoje metu aukš
tas sovietų saugumo pa
reigūnas Antonovas pri 
migtinai norėjo kalbėti 
su Kissingeriu apie mote

ris, aiškindamas, kad ru
sių nepažinęs, negali iš 
viso kalbėti apie mote
ris. Kissingeris manda
giai šypsojosi. Jis nebu
vo pasirengęs rizikuoti 
savo reputaciją, kurios 
vertę jis pažino savo vieš
nagės Kinijoje metu.

Apie tai sekančiame 
numeryje.

VM
JAV užsienio 
politika...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ir yra laikomas didvyriu, 
net jo priešai laiko tai jo 
didžiausiu nuopelnu!

Amerikoje senatas ir 
kongresas prileido prie 
tokio "autoritarinio" už
sienio politikos būdo dėl 
nelaimingo Vietnamo ka
ro. Prezidentui, nors ne
noromis buvo praktiškai 
duotos 'laisvos rankos', 
kad kaip nors pabaigus tą 
taip ilgai nusitęsusįką
rą. Kai jis bus baigtas, 
pasibaigs reikalas ir 
slaptai diplomatijai, ku
rios nereikalingos nor
malus gyvenimas.

Ryšiams su Vakarų 
Europa ir Japonija su
stiprinti nebereikia tokių 
teatrališkų mostų kaip 
Nixono kelionės į Mask
vą ir Pekiną. Geriausia 
išeitis iš susidariusios 
padėties, Bali nuomone 
būtų to paties Kissinge- 
rio paskyrimas Valsty
bės Sekretorium, kas įga
lintų tą instituciją atgau
ti prarastą prestižą.

Metternichas buvo rei
kalingas Austrijai, ku
rios imperija be jo poli
tikos lankstumo būtų su
griuvusi, JAV, anot Bali 
toli gražu nėra tokioje 
tragiškoje situacijoje. 
JAV yra stipriausia ir 
turtingiausia pasaulio 
valstybė, kuri gali grįžti 
prie daugiau atviros už
sienio politikos vedimo 
būdo.

Iš kitos pusės tačiau 
faktas, kad toji galingiau
sia pasaulio valstybėper 
tiek metų vis tiek nesu
gebėjo pabaigti palyginti 
mažą Vietnamo karą aiš
kia pergale, kalba užiai, 
kad ir turtingiausia vals
tybė negali atsisakyti ap
sukrumo ir tų metodų, ku 
rių griebėsi Nixonas.

VLIKO SEIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vo pranešimą A. Kuolas, 
įteikdamas čekį.

Dėl visų aukščiau mi
nimų pranešimų diskusi
jose kalbėjo 17 asmenų. 
Tarp jų ir ALT-os vice
pirmininkas dr, J. Valai
tis. Jis pareiškė, kad 
šiemet ALTa Vilkui jau 
davė $9.000.00 ir duos 
daugiau.

Sekmadienį, lapkričio 
26 d, 12 vai. buvo pradė
tas trečias posėdis. Sta
sys Dzikas, Vlikosekre
torius, skaitė paskaitą 
"Didieji įvykiai pavergto
je Lietuvoje ir mūsų už
daviniai", Jis išanaliza
vo įvykius ir išryškino 
uždavinius.

Pasibaigus praneši
mams ir diskusijoms, 
Seimas priėmė nutari
mus. Po nutarimų priė
mimo Vliko pirminin
kas dr. Valiūnas, dėko
damas Seimui ruošti ko
mitetui, Clevelando lietu
viams, prelegentams, 
meninės dalies išpildy- 
tojams ir Seimo na
riams, aktyviai dalyva
vusiems jo darbuose,bai 
gė Seimą. Sugiedotas Tau 
tos Himnas. (B)
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Sovietų aukso kasyklos pagal 1963 metų Compton*s enciklope
diją.

KLAUSIMAI BE ATSAKYMU

AUKSAS
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

Bandant nustatyti Lieuvos ateities vargus ar 
galimybes, visų pirma tenka užklausti, kiek ilgai 
tęsis rytų-vakarų medaus mėnuo?

Nors šiandieną viso pasaulio spauda unisonu 
tebetraukia "aleliuja" rytų-vakarų prekybos gar
bei, jau viena kita žinutė rėžteli ausį disonansu. 
Pav. ausį erzinančiai skambtelėjo trumpa, spau
doj užtikta, užuomina apie Sovietų Sąjungos "dide
lius aukso rezervus". Kyla klausimas, kodėl, tuo 
metu, kai pasaulis palaipsniui pereina ant nekon- 
versinių valiutų sistemos, sovietai į rūsius krau
na tokią anachronišką vertybę kaip auksą? Kokiais 
tikslais?

Nurodyti, kiek iš tikrųjų sovietai aukso-turi 
ar iškasa yra beveik neįmanoma. Kadangi šiuo me
tu Rusijos ekonominės ateities projekcijos tiesio
giniai liečia Lietuvos ateities perspektyvas, būtų 
labai įdomu, jei kuris lietuvis specialistas, turin
tis priėjimą prie atatinkamų JAV bibliotekų, pa- • 
bandytų šį klausimą giliau pagvildenti naujausių 
šaltinių šviesoje.

Mat rusų aukso kasyklų gamybos skaičiai yra 
nežinomi. Vakaruose, aukso gaminančių kraštų 
statistikose yra priimta sovietus statyti į antrą
ją pasaulinę vietą, tuoj po Pietų Afrikos. Tokia so
vietų klasifikacija yra pagrįsta ne produkcijos kie
kiais, o veikiau spėliojimais, berods sprendžiant 
iš žinomų Rusijos aukso kasyklų kokybės ir skai
čiaus. Ant kiek ši klasifikacija yra akla, liudija 
faktas, jog Rusija buvo klasifikuojama antroj vie
toj kai buvo vakarams žinomos tiktai Uralo aukso 
kasyklos, ir tebėra klasifikuojama antroj vietoj 
po to, kai paskutiniojo dešimtmečio bėgyje atsira
do nemažas skaičius naujų aukso kasyklų Sibire.

Paskutinis žinomas rusų aukso judėjimas tarp
tautinėje biržoje įvyko 1967 metais, parduodant pa
lyginti nedidelį 15 milijonų dolerių vertės aukso 
kiekį (skaičiuojant vertę pagal anuometinę $35 už 
aukso unciją kaina). Po to, per paskutinius pen
kerius metus, kiek galima spręsti iš IMF statis
tikų, apie rusų auksą vakaruose nebebuvo girdė
ti, nebent tiek, kiek patys vakariečiai spėliojo, ar 
rusai turės pajudinti savo aukso rezervus kviečių 
užpirkimui iš vakarų.

Kaip ir kam rusai auksą vartoja? Sovietų vi
daus apyvartoje aukso kaip ir neregėti. Užsienio 
prekybai, rusai vartoja įvairiais skruzdėliškais 
būdais sukrapštytas užsienio devizas. Gi pats rub
lis praktikoje jau seniai yra vartojamas kaipo 
priverstina, nekonversinė moneta, nors oficialiai 
jis, berods, tebėra paremtas aukso rezervais?

Vėlgi rusų aukso rezervų reikalas yra labai 
miglotas. Nors vakarų ekonomistai dažnai mini Ru
siją kaipo "didelius aukso rezervus" turintį kraš
tą, tų rezervų kiekio konkretus apibūdinimas svy
ruoja nuo atsargios "kelių šimtų milijonų dolerių 
vertės" nuomonės (pagal IMF), iki visiško atsisa
kymo ką nors įspėti.

Kaip ten bebūtų, daleidžiant, kad rusai iš tik
rųjų turi dėmesio vertus aukso rezervus, dabarti
nėje ekonominių santykių padėty tegali būti tiktai 
trys rusų aukso vartojimo atvejai: 1) arba sovietai 
už vakaruose jiems suteikiamus kreditus apmokės 
aukso garantijomis, ir tuo pačiu taps paneigtas va
kariečių nekonversinio pinigo teorijos principas; 
2) arba jie auksą pasilaikys saviems rezervams, 
ir tuo pačiu jie vieną gražią dieną galės paleisti į 
pasaulinę apyvartą stiprią konversinę monetą, tuo- 
mi pažeisdami vakarietiškų "svyruojančių" mone
tų padėtį; 3) arba jie pardavinės bei vartos auksą 
kaipo industrinį, demonetizuotą metalą.

Kažin, kuri iš šių alternatyvų sovietams bū
sianti maloniausia?

AUTOMOTIVE MECHANIC
JOURNEYMAN OR 8 YEARS EXPERIENCE 

Experienced in all phases of eęuipment repair on industrial 
trucks, mobile cranes and highway tractors.

Apply Employment Office
7 A. M. to 4.30 P. M.

DANA CORPORATION 
Midwest Frame Division 

Ft. of Great Lake Avė.
ECORSE, MICHIGAN

An Equal Opportunity Employer r<)2-96)
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VLIKO SEIMO
NUTARIMAI

KREIPIMASIS I PAVERG- laisvojo pasaulio lietu-.
TĄJĄ TAUTĄ

Vliko Seimas gilia 
malda ir susikaupimu len
kia galvas, prisiminda
mas visus už Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomy 
bę žuvusius, kurių krau
jas pašventino Lietuvos 
žemę ir kurių kaulai il
sisi Sibiro ledynuose. Jų 
gyvybės auka yra toji 
sėkla, iš kurios išaugs 
naujos lietuviškosios kar
tos laisvės kovai vesti ir 
lietuviškajam kūrybi
niam darbui dirbti.

Su giliausia pagarba, 
padėka ir susižavėjimu 
Vliko Seimas stebi ir se 
ka pavergtųjų savo bro
lių ir sesių kovą prieš 
komunistinio rusiškojo 
imperializmo terorą, 
kovą už laisvę, nepri
klausomybę, lietuviš
kąją kultūrą ir religi
jos teises. Pastarųjų 
metų įvykiai pavergtoje 
Tėvynėje, savo karžygiš- 
kumu prilygstu patiems 
didiesiems tautos įvy
kiams istorijoje, giliai 
palietė laisvųjų brolių 
protus ir širdis. Tėvy
nės meilės ir kovos lieps
nose žuvę broliai gyvens 
per amžius dėkingos ir 
gyvos tautos šventame at
minime. Tolydžio pasi
kartoją didvyriški rėžis 
tencijos aktai yra aki
vaizdus tautos nemaru
mo laidas.

Pavergtųjų brolių gy
vybės aukos ir kančios 
akivaizdoje, Vliko Sei
mas pakartotinai:

1. Protestuoja prieš 
Lietuvos okupanto sklei
džiamą melą apie Lietu
vos savanorišką įsijun
gimą į tariamą Sovietų 
Sąjungą.

2. Reikalauja kuo grei
čiausio pasitraukimo vi
sų karinių ir kitokių oku
pacinių pajėgų iš okupuo
tos Lietuvos, kad nepri
klausoma Lietuvos vals
tybė galėtų vykdyti sa
vo suverenumą.

3. Reikalauja visų ka
linių ir tremtinių sugrą
žinimo į Tėvynę ir atlygi
nimo visų nuostolių, pa
darytų Valstybei, tautai 
ir piliečiams.

4. Kreipiasi į visas 
tarptautines institucijas, 
vyriausybes ir kiekvieną 
laisvę mylintį žmogų, 
kad padėtų pavergtajai 
lietuvių tautai išsilaisvirį - 
ti iš žiauriausios tarptau
tinio komunizmo ir rusiš 
kojo imperializmo ver
gijos.

II
KREIPIMASIS į LIETU
VIŠKĄJĄ IŠEIVIJĄ

Vliko Seimas nenuils
tančios kovos pavergto
je Tėvynėje ir tautiečių 
kančios 'bei aukos aki
vaizdoje kviečia visus 

vius sujungti jėgas vienin
gam, drausmingam ir su
derintam darbui dėl Lie
tuvos laisvės.

Laisvoji išeivija netik 
gali, bet ir turi atlikti jai 
skirtą misiją kovoje dėl 
tautos ir brolių laisvės. 
Jai atlikti turi būti panau
dota įvairūs būdai bei 
priemonės.

Seimas kviečia visą iš
eiviją atskleisti save po
litinės kovos realybei ir 
susiglaudinti Vliko va
dovaujamoje politinėje 
kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomy
bės.

Seimas teigia, jog su
telktinis ir koordinuotas 
darbas yra mūsų stipry
bė ir ragina visas insti
tucijas bei organizacijas 
siekti tarpusavio susi
pratimo/ veiklos derini
mo ir darbų pasidali
nimo.

Seimas sveikina visas 
individualines ir atskirų 
sambūrių pastangas lais
vinimo darbe ir apskri
tai lietuviškoje visuome
ninėje veikloje, jei jos 
netrukdo sutelktiniam ir 
koordinuotam darbui.

Seimas kviečia visus 
lietuvius kuo gausiau
siai remti Tautos Fon
dą, skiriant tam reikalui 
per metus bent vienos 
dienos uždarbį.

III

BENDRIEJI REIKALAI

1. Vliko Seimas pave
da Vliko Valdybai ir to
liau sekti Europos Sau
gumo konferencijos eigą, 
koordinuojant visas gy
vąsias lietuvių jėgas Lie
tuvos Valstybės ir Lietu
vių Tautos interesams 
ginti.

2. Seimas paveda Vli
ko Valdybai pareikšti pa
dėką JAV ir kitų kraštų 
vyriausybėms, organiza
cijoms ir asmenims už 
reiškiamą palankumą 
Lietuvos ir kitų kraštų 
išlaisvinimo kovoje.

3. Seimas pakartoti
nai atkreipia lietuvių vi
suomenės dėmesį į Lie
tuvos Diplomatinės Tar
nybos svarbą, džiaugiasi 
jos darbais, ir paveda Vli
ko Valdybai ir toliau dė
ti pastangų Lietuvos dip
lomatiniams postams iš
laikyti, jiems stiprinti ir 
reikalui esant finansiš
kai remti.

4. Vliko Seimas kvie
čia ir ragina visas jį su
darančias organizacijas 
skleisti Lietuvos laisvės 
kovos mintį jaunimo tar
pe ir įtraukti jį į Lietu
vos laisvinimo darbą. Sei
mas paveda Vliko Tary
bai ir Valdybai ieškoti 
naujų ir patrauklesnių bū
dų Vlikui stiprinti, ypa
tingą dėmesį kreipiant į

DIRVA

II P.L. Jaunimo kongreso Komitetas išsiorganizavimo posėdyje š.m. lapkričio 11 d. Chicagoje. bėdi 
iš kairės: Laima Nainytė, S. Mikaliukas, dr. J. Kazickas, M. Lenkauskienė, R. Sakadolskis, St. Barz
dukas ir J. Šlajus. Stovi (vairių darbo komisijų pareigūnai. A. Gulbinsko nuotrauka

Jaunimo Kongreso komitetui
Nors Jaunimo kongreso išrin- 

tieji atstovai seniai jau sugr(žo 
Į savo vietoves, vieni iš jų be- 
sireikšdami suaktyvinta jaunimo 
veikla, o kiti ramiai poilsiauja 
arba užimti mokslo studijomis 
universitetuose, tačiau to kon
greso Komitetas dar ir dabar te
betriūsia rūpindamasis baigia
maisiais praėjusio kongreso su
sumavimais. Praėjusio kongre
so darbų apžvalgai ir Komiteto 
išsiorganizavimui, lapkričio 11 
d. Jaunimo centre, Chicagoje, II 
PLJK-so Komitetas buvo suva
žiavęs pilnaties posėdžiui, ku
riame savo pranešimus padarė 
kongreso darbo pareigūnai.

Komiteto posėdj pradėjo JK 
pirm. Romas Sakadolskis ir pri
statė .atvykusius PLB pirm. St. 
Barzduką, JK Finansų komisijos 
pirm. dr. Juozą Kazicką, PLB 
vicepirm. M. Lenkauskienę,JAV 
LB-nės Krašto valdybos vice
pirm. Juozą Gailą ir kitus JK 
komiteto narius iš Kanados, Cle
velando, Chicagos ir kitur.

Posėdyje pirmuoju kalbėjo 
PLB pirm. St. Barzdukas. Sa
vo kondensuotoje kalboje išreiš
kė pasitenkinimą, kad Jaunimo 
kongresas praėjo su geru pasi
sekimu, buvo su juo sutariama

jaunimo įjungimą į Vliko 
veiklą.

5. Siekiant tampresnės 
Vliko konsolidacijos, Sei
mas kviečia giminingas 
politines grupes ir re
zistencinius sąjūdžius 
jungtis į stipresnius vie
netus. Vliko organizaci
jų glaudos klausimui na
grinėti Seimas siūlo Vli
ko Taryboje sudaryti spe
cialią komisiją.

6. Seimas primena ir 
ragina lietuvių išeiviją 
santykių su pavergtąja 
tauta klausimu laikj'tis 
bendro veiksnių nusista
tymo.

7. Seimas paveda Vliko 
Valdybai tirti sąlygas 
bendram Baltų Informa
cijos Centrui įsteigti.

8. Seimas pakartotinai 
įpareigoja Vliko Valdybą 
daryti žygių, kad artimo
je ateityje būtų paruošta 
ir išleista Lietuvos et
nografinių sienų studija.

9. Seimas, išklausęs 
Vliko organų praneši
mus, didžiai vertina jų 
atliktus darbus ir reiš
kia padėką juose dirban
tiems, ypačiai Vliko Val
dybos pirmininkui dr. 
Kęstučiui J. Valiūnui už 
jo ypatingą pasiaukojimą 
laisvinimo darbui,Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nei, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir kitoms orga
nizacijoms bei asme
nims už visokeriopą Vli
ko veiklos rėmimą.

9. Seimas Išskirtinai 
dėkoja Tautos Fondo at
stovybėms pasaulyje už 
talką kaupiant lėšas ir 
Petrui Minkūnui už rū
pestingą per 15 metų be 
atlyginimo atliekamą 
darbą, tvarkant Tautos 
Fondo atskaitomybę.

10. Seimas nuoširdžiai 
dėkoja visiems jį sveiki
nusiems žodžiu ir raštu.

(ELTA)

JUOZAS ŠLAJUS
ir neišsiskirta principiniuose da
lykuose. Išreiškė padėką JK 
pirm. R. Sakadolskiui už gerai 
atliktą darbą, dr. J. Kazickui 
sėkmingą lėšų sutelkimą ir vi
siems komiteto nariams už iš
tesėjimą (vairiuose darbo (sipa 
reigojimuose. Kongresą jis skai
to pasisekiusiu, nors vieni j( gi
ria, kiti kritikuoja, o kritikuoja 
dėlto, kad yra apie j( ką kalbėti 
bei kritikuoti.

Dr. Juozas Kazickas savo iš
samiam pranešime apžvelgė 
jaunimo pastangas, jų pasiryži
mą didžiam uždaviniui, nežinią 
ir baimę jų akyse dėl visų už
davinių pasisekimo ir jų (vykdy
mo. Pr. J. Kazickas pastebėjo 
kad dar pradiniame finansų tel
kimo vajuje jis bandė jaunuosius 
padrąsinti ir užtikrinti, kad su 
visų pagelba ir jaunyste tas už
davinys bus (vykdytas. Stovėda
mas skirtingose pareigose šalia 
komiteto, jis bandė sudaryti fi
nansines sąlygas, kad tas didy
sis uždavinys būtų (vykdytas ir 
praeitų sėkmingai. "Malonu to
dėl šiandie paskelbti jūsų pas
kutiniame posėdyje -- kalbėjo 
dr. J. Kazickas, -- kad iš finan
sinio taško kongresas praėjo 
sėkmingai. Paskutinius davinius

MEILES 
APRAIŠKA

Vienas alaus mėgėjas kitam
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 4B226

išsiskirsčius
kuriuos mes galėjom sustatyti 
vakar, rodo, kad buvo užsibrėž
ta sutelkti 160.000 dolerių, o su 
rinkom 158.000. Pats kongresas 
su visomis išlaidomis, parengi
mais ir kitom kongresinėm iš
laidom mums kainavo 116.000, 
taip, kad bendras likutis yra 
43.516 doL, ką mes galim pava
dinti pelnu..." Revizijos komi
sijai davinius patikrinus, likutis 
bus perduotas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, kad ji galėtų tęs
ti jaunimo užsibrėžtą darbą ir 
žiūrėti, kad toji pasėta sėkla už
augtų į naują ir gražų vaisių. Be 
to, dr. Kazickas išreiškė savo 
asmenišką ir išskirtiną padėką 
Laimai Nainytei, S. Mikaliukui 
ir R. Sakaldolskiui ir pasveiki
nęs savo vardu jiems (teikė po 
vokel( kariuose galėjo būti ir jo 
asmeniški čekiai.

II PLJK-so pirm. R. Saka
dolskis apžvelgė praėjusio kon
greso eigą, pastebėdamas, kad 
praeities patirtis būna didelė pa 
gelba ateities darbut Viena da
bar esą aišku, kad Studijų die
nos Kent universitete, kokios 
jos buvo, buvo pertrumpos. Ant
rasis Jaunimo kongresas praėjo 
tobuliau pasinaudodamas pirmo
jo kongreso patirtimi, o tretysis 
galės pasinaudoti mūsų patirti
mi bei sugestijomis.

Nr. 94 — 3
JK iždin. - kontrol. S. Mika

liukas apžvelgė visų kongreso 
komisijų padarytas išlaidas ir 
padalino tų išlaidų surašytus da
vinius, Beveik visos komisijos 
neperžengė savo sąmatų. Pav. 
Informacijos komisija iš savo 
sąmatos 2910 dol. išleidojik ne
pilnus 80 nuošimčių. Kadangi Fi
nansų komisija numato išleisti 
detalią pajamų ir išlaidų apys
kaitą ir ją išsiuntinėti spaudai 
bei stambesniem aukotojam, 
smulkesnę išlaidų apžvalgą čia 
nežymėsiu. Kongresas savo 
eigoje yra surinkęs (vairių paja
mų virš 47.000 dolerių.

Posėdžio eigoje pranešimus • 
dar padarė dalyvavę: M. Lenkaus
kienė, J. Gaila, B. Čeponkus, J. 
Kuraitė, A. Idzelis, T. Neima- 
naitė, A. Kizlauskas, R. Kaspa
ras, dr. A. Norvilas, J. Soliū- 
nas, J. Kisieliūtė, St. Lukauskas, 
R. Vedegys, V. Ruibytė, D. Vait
kevičiūtė ir kt.

Paskutinis darbotvarkės punk- 
tas buvo JK Komiteto išsiorgani 
žavimas, bec tas klausimas ne
svarstytas, nes dar yra likę ne
užbaigtų darbų, kuriems gali pri 
reikti Komiteto pasisakymas. Tb 
kėtina — korespondenciniu bū
du.

II PLJK sutraukęs iš keturių 
kontinentų lietuvišką jaunimą, su 
geru pasisekimu praėjo palikęs 
gilius pėdsakus jaunimo veiklo
je. Spaudoje ir žmonėse, ypač 
jaunime, jis ir dabar dar gyvas. 
Iš spaudos žinome, kad sugrąžę. 
JK atstovai tęsė pokongresinį 
darbą, ruošdami diskusines su
eigas, o spaudoje yra padarę gra 
žiu atsiliepimų, ypač iš Austra
lijos, Pietų Amerikos ir kt. Ta
čiau viename kongresiniame Įsi
pareigojime jaunimo atstovai 
yra supasavę, ui Jaunimo peti
cijos akcijoje, nes šių Įsiparei
gojimų ištesėjimo Peticijos ko
misija tesulaukė nežymiai.

* Miami Beach išnuomo
jami butai ir kambariai nu
pigintomis kainomis, su vi
sais patogumais, prie pat 
jūros, Vainų vasarvietėje, 
8210 Harding Avė., Miami 
Beach, Florida. Tel. (305) 
864-3586.
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GRESIA MIRTIES BAUSMĖ
NKVD NAGUOSE...

esąs prancūzų herojus ir 
tardytojai juo žavėjosi. 
Pagaliau jie paklausė, ar 
jis sutiktų su jais suval
gyti naktipiečius. Po de
šimties minučių Billotte 
valgė puikius pietus links
moje atmosferoje ir Rau 
donoji mergina su malo
numu atlikinėjo namų šei- nimu. Paskutinysis tvir- 
mininkės pareigas. Bil
lotte optimizmas augo.

Apie ketvirtą valandą 
ryto jis vėl buvo su sar
gyba grąžintas į kame
rą. Voldemaras ir Ind- 
rišiūnas laukė nerimau
dami. Kada Billotte pa
pasakojo kas atsitiko, jie 
negalėjo patikėti. Penktą 
valandą ryto yra kalinių 
kėlimasis ir sargybiniai 
jam priminė kad jis nega
lįs miegoti.

Diena praėjo netikro
je atmosferoje, pasakoja 
toliau Billotte. Mano 
draugai, nežiūrint savo 
liūdno likimo, šypsojosi 
jam dėl laimingų perspek
tyvų, kurios jam buvo 
prieš akis.

Pusę dešimtos vakaro 
šviesos kamerose užgesi- reakcijos. Jie pradėjo po 
narnos. Dešimtą valandą 
nieko. Vienuoliktą — 
nieko. Vidurnaktį kame
ros durys'atsidarė. Pa
galiau! Manęs atėjo ieš
koti: greitai, greitai, tar 
dytojai laukia. Aš skubu. 
Vėl valandas kambary 
reikia laukti. Visa tai pa
sirodė tyčia daroma. Gal 
tai gera slavų rasei, bet 
atrodo kvaila prancūzų 
karininkui.

Apie antrą valandą ry
to Raudonoji mergina at
ėjo manęs ieškoti. Ji pa
sirodė mažiau linksma 
negu išvakarėse, gal tai 
buvo optiška iliuzija. Aš 

' įėjau į vieną kambarį. Už 
stalo kaip ir išvakarėje 
sėdėjo trys tardytojai. 
Bet ne tie patys. Šįpasi- 
keitimą aš palaikiau kur- 
joziškumu, nes tie ponai 
iš NKVD ne kasdien turi 
progos tardyti prancūzų 
karininką. Ir mane, ma
tyt, perleido kitai ekipai, 
kad ji galėtų savo keliu 
pasidžiaugti. Bet taip ne
buvo.

Trys tardytojai šį va
karą nebuvo tokios geros 
nuotaikos kaip vakarykš
čiai ir jų rūsti nuotaika 
man buvo neraminanti ir 
juokinga. Tiesa pasa
kius, jie atrodė grubūs. 
Jie pasidėjo priešais ant 
stalo revolverius kas yra 
vaikiška ir man sukėlė 
juoką. Raudonoji mergi
na atrodė blogai jautėsi 
savo rolėje, kas man da
vė norą į viską žiūrėti 
nerimtai.

Ilgas pareiškimas ka
rininko, kuris pirminin
kavo. Ilgas ir vertimas: 
"Jūs nelegaliai peržen-

Voldemaras ir Indri- 
šiūnas tiek gerai pažino
jo NKVD, arba buvusios 
čekos ar GPU metodus, 
toliau pasakoja savo kny
goje gen. Pierre Billotte, 
kad jie prarado bet kokią 
viltį.

Aš bandžiau juos pa
drąsinti, bet be iliuzijos. 
Mes palietėme mano at
vejį. MANO (šįžodįBil- 
lotte pabraukia) lietuviai 
man davė suprasti, kad 
mano atvejis ne kiek ne- 
geresnis už jų. Aš sovie
tų akyse aiškiai padariau 
nusikaltimą įkeldamas 
koją į jų suverenumo te
ritoriją.

— Bet, — bandžiau 
jiems atsakyti, — mano 
tardymas Virbaly ir Tau 
ragėje leidžia man tikė
tis, kad perkels į Mask
vą ir atiduos britų am
basadai.

Iš naujo jų veiduose 
šypsenos: "Rusas yra na
tūraliai geras, kai jis ne
turi imtis jokio sprendi
mo ir jei jis tėra tik ra
telis milžiniškame ad
ministracijos aparate, 
jis nemato reikalo kodėl 
turėtų vaidinti nemalonų 
vaidmenį neriminti klau- 
sovą.

Virbalio ir Tauragės 
tardymai buvo tik kaip 
sviestas ir neturėjo jo
kios reikšmės. Tai nuo 
dabar aš turėsiu pakelti 
tardymą. Ir būtų tikrai 
stebuklas, jei man pavyk
tų išsisukti iš likimo, ko 
kio sulaukė milijonai ne
kaltų Stalino aukų. NKVD 
niekad nepaleidžia savo 
aukų. Žmonės nežino to
kio pavyzdžio.

Tokie žodžiai man nu
garoje kėlė šaltą šiur
pą. Dešimtą valandą nak
ties, vos aš pradėjau mig
ti, atsidarė durys ir atė
jo manęs ieškoti, be abe
jo tardymui. Manęs pa
prašė greitai pasiruošti. 
Išeinant Voldemaras 
man palinkėjo laimės, 
aiškiai tuo nė kiek neti
kėdamas, kad jo žodžiai 
išsipildys. Kada pakliū- 
nama į NKVD rankas, nė
ra jokios laimės, o tik 
nelaimės.

Lydimas ginkluotų sar
gybinių, aš ėjau tuo pačiu 
keliu, kaip čia atveda
mas. Mane įvedė į dide
lę salę, kur atrodo nese
niai buvo padaryti per
skyrimai, salę padali
nant į nedidelius biurus. 
Viename jų mane paso
dino ir aš pradėjau lauk
ti ilgas valandas.

Apie antrą valandą ry
to jauna brunetė moteris 
atėjo manęs ieškoti: 
"Draugai jus laukia", pa
sakė ji prancūziškai, vi
siškai korektiškai. Ji bu. 
vo apsiavusi juodais auli
niais batais, turėjo tam
siai mėlyną sijoną ir švie- g^te sieną^ Tą jūs prisi- 
siai melsvos spalvos bliu- 
zę su laipsnio atžymėji- 
mu antpečiuose. Billotte 
prisiminęs, kaž kada 
skaitęs romaną Vierge 
rouge, ją knygoje vadina, 
tuo vardu.

Billotte buvo nuvestas 
pas tris NKVD karinin
kus, kurie iš naujo prašė 
pasakyti savo vardą ir pa 
vardę ir pakartoti pabė
gimo istoriją. Ką jis ir pa 
darė. Čia Billotte suži
nojo, kad už peržengimą 
sienos be paso ir vizos 
nusikalto aštuntam 
straipsniui kažkokiam ko- kurį , kaip mes žinome, 
dui. Jis taip pat sužino- stipriai saugo. Jūsų kėlio
jo, kad jie žinojo, jog jis nė traukiniu per Pome

pažinote. Tai prieštarau 
ja mūsų kodo straipsniui 
ir už tai gresia astuoni 
metai ištrėmimo į Si
birą. Bet yra dar blogiau, 
daug blogiau. Mes apklau- 
sinėjome jūsų du drau
gus. Tarp jų pasakojimo 
ir jūsų yra toks didelis 
skirtumas, kad mes pri
versti visus tris parody
mus laikyti melagingais. 
Mes įspėjame, kad jums 
sunkiai pavyks mus įti
kinti, kad jūs galėjote be 
nacių pritarimo pabėgti 
iš Oflag Pomeranijoje,

raniją ir Rytprūsius taip 
pat neįmanoma be vokie
čių žinios. Mes neįsivaiz 
duojame kaip jūs galėsi
te įrodyti, kad neesate 
nacių šnipai".

Aš išklausiau iš pat 
pradžios vertimą nuste
bęs, paskui su pasipikti-

man sukėlė juo-

juokas jų buvo 
su riksmu. Aš

tinimas 
ką.

Mano 
sutiktas 
irgi pradėjau rėkti gar
siau už visus tris tardy
tojus, norėdamas paro
dyti, kad yra riba kalti
nimams ir trenkiau vi
sa jėga kumštimi į sta
lą. jog šis sugriuvo ir jų 
revolveriai nubyrėjo į 
visas puses. NKVD kari
ninkai netekę savo biuro 
pasirodė beverčiai, lyg 
jie būtų apnuoginti ir aš 
beprotiškai pradėjau kva
toti. Mes pasiekėme gro- 
tiškumo viršūnę.

Trys enkavedistai, ku 
rie savo šuns gyvenime 
nematė nieko panašaus, 
suakmenėję pasiliko be

kambario kampus ieškoti 
savo revolverių, pasiju
tę nepatogiai prieš mane 
ir merginą. Dabar joks 
stalas mūsų neskyrė. Kal
tintojų ir kaltinamojo po
zicija nebebuvo materia
lizuota. Iš tardymo ga
lėjo vystytis pasikalbėji
mas.

Raudonoji mergina, iš 
moteriško instinkto be 
abejo, pirmoji suprato ir 
priekaištingu, bet kartu 
ir pagarbiu tonu pasakė:

— Jūs bereikalo taip 
pasielgėte, draugai nėra 
patenkinti.

Ir beveik susijaudinusi 
pridėjo:

— Jie man pavedė 
jums pasakyti, kas dėl 
paskutiniojo kaltinimo, 
jei jums nepavyks įrody
ti nekaltybę, jums gresia 
mirties bausmė".

(Bus daugiau)

Korp! Neo-Lithuania Detroito padalinio suruošto jubiliejaus posėdžio prezidiumas. Korporaciją svei
kina pirmasis Detroito padalinio pirm. V. Pauža. Priestalo: Jonas Gaižutis, Mindaugas Gilvydis, pirm. 
Arūnas Vaitiekaitis ir Jaunutis Gilvydis. Prie vėliavos: Rūta Burnytė, Alfonsas Petravičius ir Marytė 
Alkevičiūtė. Rimo Gaižučio nuotrauka

Detroito neolituanų šventė
Lapkričio 25 d. Detroito Korp! 

Neo-Lithuania Lietuvių namuo
se minėjo auksinę 50 metų su
kakti. Turėjo: akademiją, meni
nę dali ir balių su šokiais.

Prezidiumą sudarė: Arūnas 
Vaitekaitis, Mindaugas Gilvydis, 
Jonas Gaižutis, Jaunutis Gilvy
dis. Vėliavą laikė Alfonsas Pet
ravičius ir prie jos stovėjo: Rū
ta Burnytė ir Marytė Alkevičiū- 
tė. Akademija pradėta Lietuvos 
himnu. Po jo filisteris Jonas 
Gaižutis pasakė kalbą ir sve-

čius supažindino su Korp! Neo- 
Lithuania, jos atsiradimu ir 
kuriam tikslui ji buvo įkurta. 
Jo pasakymu, Korp! Neo-Lithu
ania buvo {kurta 1922 met. lap
kričio 11 d. Kaune ir jai šiais 
metais suėjo 50 metų. Šie me
tai jai yra ypatingi ir brangūs. 
Sukakti švęsti nenueita kur į 
viešbuti ar kitą vietą, bet kaip 
tautinė organizacija pasirin
kom savus Lietuvių Namus. Po 
Jono Gaižučio kalbos skyriaus 
pirm. Arūnas Vaitekaitis pra

FiL Dalia Gilvydienė ir Amelija Banienė sveikina naujai pakel
tąsias J seniores Dalią Gaižutytę ir Dalią Petravičiūtę.

Rimo Gaižučio nuotrauka

Neolituanų šventėje Detroite sol. Audronė Simonaitytė, akompanuojant Živilei Modestienei, išpildo 
meninę programą. J. Gaižučio nuotrauka

nešė, kad skyrius savo sueigo
je rugpiūčio 13 d. nutarė pakel
ti J seniores Dalią Gaižutytę ir 
Dalią Petravičiūtę ir atliko jų 
pakėlimo ceremonijas.

Gražu buvo žiūrėti, kai dvi 
jaunos gražios mergaitės pa
sirėdžiusios tautiniais drabu
žiais kalbėjo priesaikos žo
džius:

— Aš, priimdama Neo-Lithu
ania ženklus, iškilmingai fr vi
su rimtumu pasižadu...

Arūnas Vaitekaitis pasveiki
no naująsias seniores, o Emili 
ja Banionienė, asistuojama Da
lios Gilvydienės, {teikė po gėlių 
puokštę.

50 metų sukakties proga Korp! 
Neo-Lithuania sveikino: Korp! 
Neo-Lithuania centro valdybos 
vardu Audronė Pavilčifltė, Det
roito Neo-Lithuania skyriaus bu 
vęs pirmasis pirmininkas Vla
das Pauža, Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos skyriaus vardu Živilė 
Modestienė. LŠST c.v. ir ALTS- 
gos Detroito skyriaus vardu Jo
nas Švoba, Ann Arbor lietuvių 
studentų vardu Asta Banionytė, 
studentų ateitininkų sveikinimą 
rašytą R. Garliauskaitės per
skaitė N. Udrys.

Akademija baigta sugiedojus 
visiems "Gaudeamus” Po to bu
vo persikelta { kitą salę ir čia 
turėjome: meninę dal{ ir balių 
su šokiais. Salėje stovėjo su
statyti apvalūs stalai, iškil
mingai raudonomis staltiesė
mis apdengti. Ant jų stovėjo rau
donos žvakutės.

Sol. Audronė Simonaitytė — 
sopranas padainavo 4 liaudies 
daineles, bet svečiai tuo nebuvo 
patenkinti ir savo ilgais ploji
mais ją vėl iššaukė ir ji padai
navo dar vieną. Akompanavo Ži 
vilė Modestienė. Solistė, ne tik 
gražiai dainavo, bet ir pati la
bai gražiai atrodė. Solistei {teik 
u gėlių puokštė.

Penkiasdešimties metų pro
ga išgertos šampano taurės ir 
sugiedota ilgiausių metų!

Orkestrui užgrojus valsą, nau
jai pakeltos J seniorės laipsni, 
Dalia Gaižutytė ir Dalia Pet
ravičiūtė su savo tėvais, Jonu 
Gaižučiu ir Alfonsu Petravi
čiumi, išėjo šokti. Vėliau { šo
kius įsijungė ir kiti.

Šokiams grojo Korp! Neo-Li- 
thuania orkestras vad. Algio Mo
desto iš Chicagos. Atvykusieji 1 
minėjimą labai gražiai praleido 
vakarą: valgė, gėrė ir šoko. Tik 
labai gaila, kad tą vakarą ir oras 
buvo nekoks ir pasiteikė daug vi
sokių išvažiavimų ir l Neo-Li
thuania auksini 50 metų sukak
ties paminėjimą atvykusiųjų sve
čių skaičius nesudarė nei šim
tinės. Valentinui ir Rimai Bulo- 
tams nebuvo baisus oras ir J š{ 
paminėjimą jie atvyko net iš 
Chicagos. A. Grinius

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
TEN, KUR NEMUNAS • • •

Švietimo Tarybos nau
jai išleistas VI sk. vado
vėlis — A. Tyruolio Ten 
kur Nemunas banguoja, 
II pataisytas leidimas — 
tuoj akį patraukia gera 
išvaizda: spalvingas, kie. 
tas viršelis ir viduje gau
su įvairių paveikslų (lie
tuviškos gamtos, istori
nių, vietovinių, beletris
tinių). Piešiniai, nuotrau
kos , atvaizdai rūpestin
gai atspausti, glostyte 
glosto žvilgsnį. Be abejo 
kai kur vaizdų surikiavi
mas ar spalvų darna gal 
dar būtų taisytina, tačiau 
aplamai tas gyvas spal
vingumas vertintinas tei
giamai (tik 251 pusi, nuo
trauka visai netinkama 
— atsitiktinis gyvas as
muo priekyje negailes
tingai nustelbia patį 
Čiurlionį). Pravartus po 
ranka pradžioje įdėtas že
mėlapis. Gyvenant sve
tur labai naudinga jau
niems moksleiviams nuo
latos prieš akis turėti 
Lietuvos geografinį vaiz
dą. Net ir vyresnioji kar
ta privalėtų namuose iš
sikabinti sienoje didoką 
tėvynės žemėlapį, gre
ta Vyčio ir kitų tautinių 
ženklų, kad šeimoje sa
va žemė būtų vis akyse 
ir širdyje gaivinama, kad 
Lietuvos upės, kalnai, 
ežerai, miestai būtų vis 
ryškiai primenami ir ne
pamirštami.

Nesigilinant į vadovė
lio mokslinės programos 
tūrį, šiuo trumpu žodžiu 
tenkinamės. vien bendro 
įspūdžio pastabom. Sale
ziečių spaustuvės .darbas 
atliktas sąžiningai, jau
čiamas rūpestingumas ir 
nuovoka. Jie, regis, išvi
so ten specializuojasi jau
nimo leidiniams, todėl 
tikrai verta ir toliau jų 
paslaugom daugiau pasi
naudoti.

Skaitiniai eina nuosek
liai tam tikra linkme, 
įvairiai pamarginant: 
poezija ir proza, tekstai 
ir paveikslai, dainos ir 
mįslės, klausimai ir žo
džių paaiškinimai. įvai
ru, patrauklu. Irgi dide
lis patogumas, kad visa 
yra sukirčiuota, tad net 
suaugusiems paskaity- 
tina, norint savo tartį 
bent kiek patobulinti. Žo 
džiu, vadovėlių ruošos 
srityje daroma pažan
ga, Šv. Tarybos rim
tos pastangos rodo gerus 
vaisius. Žinoma, tobulu
mui nėra ribų. Gal būt 
vadovėliams rengti tiktų 
sudėtinė kelių asmenų au 
torystė: pedagogas, geo
grafas, rašytojas - poe
tas, istorikas, kalbinin
kas . Tuomet būtų iš visų 
pusių tikriau nugludinta, 
niekalai atsijoti.

Skaitymo gabalus, at
rodo, tinkamiausia būtų 
parinkti vien iš tikrai ge 
rų, klasinių autorių arba 
tautosakos, o ne šiaip 
sau "ta proga paskubom" 
ką surezgant, kaip šioje 
knygoje. Pvz. čia tuoj 
akin krinta Žemaitė, Bi
liūno, Valančiaus, Gied
riaus taupiai ryškūs, sa 
vitai vaizdingi gabalė
liai, be skystų pasikar
tojimų, be balasto. Iš jų 
moksleivis greitai pajus 
lietuviško žodžio blizge
sį, minties ir vaizdo bran 

dūmą. Tuo tarpu kiti raši
niai lyg atkištinai su
mesti — blankaus brai
žo, ištęsti pasikartoji
mais žodžių ir frazių be 
savito spalvingumo. Men
kina įspūdį vis kartoji
mas to paties epiteto: gra
žus Nevėžis, gražioji Du
bysa, gražios kopos, gra 
ži Neringa, gražūs Za
rasai ir t.t. Taip pat per 
dažni yra: įdomus, gar
sus, didžiausias, nepap
rastai... Tikrų autorių 
tekstai tokio balasto iš
vengia. O ypač jaunam 
skaitytojui teiktina me
džiaga tiktai pavyzdinė 
ne vien turinio, bet ir kal
bos — stiliaus atžvilgiu 
(pvz. koks luošas saki
nys: "nešėsi namo užti
nusią akį").

Bendru žvilgsniu sve
riant, lyg dar būtų geis
tina daugiau linksmesnio 
atspalvio turinyje. Jau
niems greičiausia limpa 
prie širdies ir dainos su 
juoku, net prie rimtų te
mų prigretintas humoras 
patraukia (M. Valančius 
tai gerai įvertino!). To
dėl šen ten dar daugiau 
įterptina bent smulkio
sios tautosakos, nekiek 
vietos užsėda, o smagiai 
pagyvina. Ritmiškų mįs
lių ir priežodžių, trumpų 
juokingų dainučių — tik 
reikia atidžiai parinkti.

Be reikalo palikti kai 
kur barbarizmai, kai jų 
vietoje turime visai ge
rus savus žodžius: die
dukas, bobutė, duknelės,

ar
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Jei CTS autobusas 
traukinukas neatima darbo 

pasiekimui darbo . . . Jeigu tai tai 
nesutaupo nusinešiojimo mašinos, 

kurią jus mylite . . . Jeigu tai 
nekainuoja mažiau negu važiuojant 

į darbą . . . Jeigu tai 
nepadeda geriau justis 

prisidedant kovai su oro 
tarša jūsų mieste . . . Tada ....

giškių kaimo netoli Griš
kabūdžio, kilęs"; jis gi
mė Kubilių kaime prie 
Naumiesčio ir tik 17 me- 

bočiai, dūšia, gojai, šio- tų amž, su šeimanukiloį 
vina. Jeigu jau vadovė
lio autorius išmetė tar- 
mybes (Valančiaus "Gu
vus Vencė"), nors jos yra 
puikus savos kalbos tur
tas , tik mokiniui dar per 
sunkus virškinti, tai sve
timybes juo labiau pri
derėjo iššluoti.

Gana naudingi tie žo
dynėliai po kiekvieno 
teksto. Tiktai vietomis 
jie nuslysta įšunkelį, kai 
gerą lietuvišką ir dau
geliui (jei ir ne visiems) 
(prastą ir žinomą žodį 
įmama paaiškinti bar
barizmu, pvz. ar palapi
nę dar vaikams reikia 
paremti būda, statinę — 
bačka, sagę — broše, 
krosnį — pečium? Bent 
į vadovėlį jaunimui ne- 
kištini joki nereikalingi 
svetimžodžiai, kad nė pa- tų aukštaičiams, tad ne- 
gundos nesukeltų juos ka
da nors vartoti. Arba ge
riau anglicizmai inei per 
senusios slavybės.

Jeigu knygos autorių 
būtų keletas, ne vienas, 
gal būtų atsijoti ir visi 
turinio netikslumai (ar
ba Šv. Taryba privalo 
įsigyti akylą prievaiz
dą ir nuodugniai patik
rinti pati, nepasitikint 
vieno asmens išmany
mu). Pavyzdžiui, užsimo 
ta čia kai ką parašyti apie 
Sūduvą, bet, deja, net pa 
grindinių žinių stokota. 
Grubi netiesa, kad kap
sus nuo zanavykų "ski
ria Novos upė". Taip pat 
J. Jablonskis ne "iš Ry-

Rygiškius, iš kur J. Jab
lonskis netrukus išvyko 
miestuose mokytis. Ne
tikslu tarti, kad Žuvinto 
ežeras yra šiaurės Sū
duvoje, nes jis atsiremia 
į Dzūkiją. Irgi labai ne
aiškus aptarimas, kad 
esą sūduviai — "gyven
dami užnemunėje ir ma
žiau vergavę svetimie
siems". Kodėl mažiau? 
Reikėjo čia pat pora žo
džių paaiškinti arba — vi 
siškai tokios miglotos 
mįslės nedėti. Šio kraš
to žmonių apibūdinime 
taip pat yra klaidingos 
linkmės mintis: "kaip ir 
kiti aukštaičiai, jie yra 
vaišingi ir draugiški". O 
kaip tiktai kapsai ir zana
vykai būdu yra artimes
ni žemaičiams, o ne ry- 

tikslu taip primygtinai 
gretinti. Žinoma, dabar 
Lietuvoje žmonės jau iš 
vietų išjudinti ir visai 
sumaišyti, nekiek beliko 
ir anųjų vietovinių būdo 
skirtumų, tai praeitis. 
Betgi jeigu dar norima 
tuos faktus minėti, reikia 
paisyti tikslumo ir tie
sos.

Nežiūrint smulkių trū
kumėlių, knyga yra pa
traukli ir vertinga. Pasiū- 
lytina pirkti ne tik mokyk 
lų VI skyriui, bet ir vi
soms šeimoms su vai
kais arba toliau gyvenan
tiems ir mokyklų su sa
vo atžalynu nepasiekian
tiems — Čia bus ko paši

MINDAUGINĘ TEMĄ IR 
PROBLEMA PRISIMENANT

C

A, Rimtenis
•' • "“'T'* '. ' '

Neseniai Lietuvių akademinis 
sambūris Montrealyje rašytoju!
J. Kralikauskui paskyrė litera
tūrinę Vinco Krėvės premiją už, 
jo romaną "Vaišvilkas", kuris 
yra paskutinioji mindauginės trl 
logijos dalis (pirmosios dvi: 
"Titnago ugnis" 1962 ir "Min
daugo nužudymas" 1964 buvo 
"Draugo" premijuotos). Mindau- 
ginė tema ir problema buvo stip
riau pajudintos prieš gerą dvi
dešimtmetį Tada (1951)buvo su
ėję 700 metų nuo Mindaug krikš
to ir jo vainikavimo Lietuvos ka
raliumi (1953). Gal ta reikšmin
ga sukaktis bus ir mindauginės 
trilogijos autorių pastūmėjusi 
imtis to platesnės apimties už
mojo. Kiek pirmuose dviejuose 
jo romanuose eina kalba apie pa • 
t{ Mindaugą ir jo laikų Lietuvą 
bei jos socialinę padėtį, tiek šia
me trečiajame išgirstame ilgą 
Mindaug sūnaus Vaišvilko mono
logą apie jo kaip Rytų apeigų 
vienuolio ir Lietuvos valdovo 
pergyvenimus. Tai jo išpažintis, 
kaip patssakosi,'*§ventajaiCerk. 
vei ir Ganytojams" (p. 229). Čia 
Vaišvilkas pasirodo kaip savo tė
vo Mindaug antipodas: prieš 
pastarojo {vestą Vakarų krikš
čionybę jis stato rytinę, pravo
slaviškąją: "Taip, tik { Rytus! 
Tai tik iš ten Lietuvai išgelbė
jimas. Lietuvai arba su rusi-

žiūrėti ir paskaityti, dai
neles paniūniuoti, mįs
lėmis protą mankštintis.
Nedels ę išpirkime neblo
gą knygą, tuomet Šv. Ta
ryba galės greitai dau
giau panašių ir dar dailes
nių leidinių parūpinti.

A.K. 

Jūs visad galite grįžti 
kovoti su judėjimu 

skubėjimo valandose ... Jūs 
galite tęsti sudevėjimą savo 
mašinos, kurią mylite ... Jus 
galite išleisti papildomai 

pinigus benzinui, alyvai, 
susinešiojimui ir parkinimui. Ir 

jus galite tęsti oro teršimą 
su savo benzino motoru.

Bet . . . Neatsisakykit jei 
neišbandėte bent vieną 

kartą. Jus kartais 
galite 

atrasti . . .
it’» not hard to take.

nais, arba galop žūti: trečio ke
lio nėra..." (p. 213). Bet tai tik 
ryžto žodžiai, o iš tikrųjų Lie
tuva, karaliui Mindaugui priė
mus krikštą, jau buvo {rašyta J 
krikščioniškųjų tautų tarpą, nors 
tas krikštas buvo gavęs dar tik 
pačią pradžią. Iš tautų istorijos 
žinome, kad tautos apsikrikš- 
tijimas paprastai siejamas su 
jos valdovo krikštu. Tuo pagrin
du ir prieš dvidešimtmeti pašau, 
lio lietuvių buvo nusistatyta Lie
tuvos krikšto datą pradėti nuo 
Mindaugo krikšto. Vėliau kai ku
rie mūsų istorikai dėl šios datos 
suabejojo ir ėmė daugiau pabrėž
ti jogailinio krikšto (1388-87 m.) 
reikšmę, nors iš tikrųjų tai tėra 
mindauginio krikšto tęsinys, tik
riau -- galutinis, visuotiniu 
mastu pravestas, tautos apkrikš 
tijimas.

ŠJmet, suėjus 720 metų nuo 
Mindaugo krikšto, šią problemą 
priminė J.M. Venclova savo bro
šiūroj "Mindaugo krikštas--Lie 
tuvos krikštas" (išleido JAV LB 
Brighton Parko apylinkės valdy
ba Chicagoj). Čia, remiantis 
gausia savųjų ir svetimųjų lite
ratūra, stipriai pabrėžiamas 
Mindaugo krikšto galiojimas vi
sai lietuvių tautai. Nors autorius 
šiam darbeliui buvo pirmiausia 
skatinamas gyvo patriotizmo, 
bet ir be to aišku, kad svetimie. 
ji istorikai nebuvo suinteresuoti 
ankstesniu Lietuvos krikštu, 
ypač jeigu jis buvo gautas ne iš 
jų rankų. Atremdamas pirmiau
sia vokiečių istorikų teigimus, 
kad Mindaugas atsimetęs nuo 
krikščionybės (Ordinui, be abe
jo, atsimetimas nuo jo dėl jo 
grobuoniškų tikslų jau reiškė 
atsimetimą nuo krikščionybės)

(Nukelta { 6 psL)
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Nauja plokštelė 'LABĄ RYTĄ”
Tai jau antroji šiochoroplokš

telė išleista per palyginti dar 
trumpą šio vieneto gyvavimo 
metą. Pirmoji plokštelė išleis
ta 1976 m. diriguojant muz. VI. 
Baltrušaičiui. Jam išvykus į 
Chicagą, vadovauti New Yorko 
vyri# chorui pakviestas muz. Vyt. 
Strolia, kuris sėkmingai su šiuo 
choru tebedirba ir dabar. Pats 
gi choras praeitais metais pa
sivadino New Yorko vyrų cho
ras "Perkūnas" vardu.

Taigi šie "perkūniečiai" pa
sirodė su nauja plokštele, pa
vadinta "Labą Rytą". Vienoje 
viršelio pusėje bepatekanti 
saulė ir plokštelės pavadini
mas, kitoje trumpa choro isto
rija ir dainų pavadinimai lie
tuvių ir anglų kalbomis, šone 
dirigento nuotrauka koncerto 
metu ir dainininkų pavardės. 
Viršelis choro nario J. šileikio. 
Dirigentas muz. V. Strolia, jo 
asistentas V. Daugirdas, forte
pijonu palydi muz. A. Prižgin- 
tas ir P. Skabeikis, solo parti
jas atlieka Vyt. Alksninis, V. 
Daugirdas ir P. Vasiliauskas, 
talkininkavo muzikai A. Ka- 
čanauskas ir A. Prižgintas.

Plokštelėje {dainuota 16 dai
nų, dauguma lietuvių kompozi
torių kūriniai. Iš svetimtaučių 
yra "Labą rytą", muz. Fried- 
rich Wilhelm Berner, "Vienu
ma", muz. Johannes Brahms, 
vyrų chorui pritaikė Vyt. Jan- 
čys, ir "Piliakalnis" muz. Ju- 
rij Bleichman, vyrų chorui pri
taikė Vyt. Strolia. Lietuvius čia 
atstovauja muzikai: E. Gailevi- 
čius, J. Strolia, VL Jakubėnas,
K. Griauzdė, A. Jasenauskas, 
V. Juozapavičius, J. Gaidelis, 
A. Gečas, S. Graužinis, V. BucL. 
revičius ir J. Švedas. Dainos 
gan įvairios, nuotaikingos ir gy- 
vos.

Pats dirigentas V. Strolia šia 
plokštele atžymi savo 25 metų 
chorinio darbo sukaktj, gi cho
ras savo gyvavimo dešimtmeti.

Muz. V. Strolia pradėjęs dirb
ti su chorais dar Vokietijoje, 
vėliau Bostone, dar vėliau diri- 
gavęs New Yorko "Operetės" 
chorą ir nuo 1967 m. vadovauja 
New Yorko vyrų chorui "Per
kūnas". Tai reto darbštumo ir 
ištvermės žmogus. Jis visur 
skuba ir visur suspėja. Čia jis 
groja {vairiuoseamerikiečių or
kestriniuose vienetuose, daly
vauja su paskaitomis, turi ne
paprastai turtingą plokštelių ko
lekciją, gana dažnai kalba per 
"Laisvės Žiburio" radijo valan
dą {vairiais muzikiniais klausi
mais, paruošia chorui gaidas, o 
be to, dar j{ gali matyti beveik 
visuose lietuvių parengimuose. 
Kasdieninę gi duoną pelnosi dirb

Mindauginę 
temq...

(Atkelta iš 5 psl.) 
autorius, remdamasis {vai
riais šaltiniais prieina išvados, 
kad "Lietuvos karalius Mindau
gas krikščionybę .{vedė Lietu
voj, kad jo laiku, krikščionybė 
buvo Lietuvoj {leidusi šaknis, 
kad Mindaugas mirė ištikimas 
krikščionybei, kaip kankinys" (p. 
10-11). Dažnas lietuvių grįžimas 
{ pagonybę po jogailinio krikšto 
autoriui duoda progos tą krikš
tą sieti greičiau su lenkybės, ne 
gU krikščionybės {vedimu. Tai 
rodo tik krikštijančiųjų metodo 
klaidingumą, nepasiruošimą tam 
darbui iš anksto (ypač kai tokie 
krikštai daromi valdovo vedybi
ne proga), čia autorius, kaltin
damas kai kuriuos mūsų istori
kus, primena jų pasitarnavimą 
svetimoms pretenzijoms { Lie
tuvą: "Liūdniausia, kad tų mūsų 
"kritiškų istorikų" užsispyrimu 
palaikomos tik lenkų pretenzijos 
{ pačią Lietuvą" (p. 16), Nors ir 
nebe to, kad kai kur tie patys is 
torikai bus turėję ib racijos, sa 
kysim, kad ir to paties kontra- 
versinio Narbuto atveju. Nėra 
abejonės, jad jo kai kas "išras
ta", nors tai reiškia sieti ne tiek 
su sąmoningai apgauliu klastoji
mu, kiek su romantinės dvasios 
kuždesiais. (Atsiminkim tik gar
siąsias Machpersono- "raudas" 
anglų literatūroj, kurių niekad 
liaudis nežinojo). Taip pat rei
kia pripažinti didesnę reikšmę 
Daukanto stiliui, negu jo istori
nės tikrovės atskleidimui. Bet ap 
lamai J.M. Venclovos ryškus pat 
riotinis nusiteikimas paremtas 
daugiau patikimais, negu kontra 
veršiniais šaltiniais ir mūsų 
sąlygomis vertintinas itin tei
giamai.

mija įvyko Lietuvių Ame
rikos Piliečių klubo salėje.

damas {staigoje.
Plokštelę išleidžiant ypač 

daug dirbo buvęs choro pirm. 
V. Alksninis ir dabartinis pirm. 
Z. Jurys.

Atrodo, jog ši naujoji plokš
telė turėtų būti gera kalėdinė 
dovana savo artimiesiems. Vi
sais plokštelės reikalais nuro
dyta kreiptis { choro vadovą 
muziką V. Strolią, 60 Myrtle 
Avė., Edgewater, N.J. 07028, 
tel. (201) 224-7952.

Sėkmės "perkūniečiams". 
St. Sakalas

HARTFORD
• Hartfordo ramovėnai 

nuoširdžiai dėkoja "Auku
ro” vadovybei ir dalyviams 
už lietuviškas dovanas. Taip 
pat didelę padėką reiškia 
visiems talkininkas prisidė- 
jusiems prie spalio 21 ir 22 
d. parengimo: šeiminin
kėms už maisto pagamini
mą, ponioms už aukotą 
maistą bufetui ir jo aptarna 
vimą, ponioms ir ponams už 
loterijos pravedimą, už au
kotas gėles ir jų paruoši
mą, už priėmimą "Aukuro” 
dalyvių ir nakvynių parū- 
pinimą, už salės paruošimą, 
p. J. Bakšui už nenuilstamą 
darbą parengimų metu. 
Ypatinga mūsų padėka vi
siems atsilankiusiems j pa
rengimus.

• Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji
mas Hartforde įvyko lap
kričio 26 d. šv. Mišias atna
šavo ir progai pritaikytą 
pamokslą pasakė lietuvių 
šv. Trejybės parapijos kle
bonas kun. J. Matutis. Pa
maldų metu giedojo Hart
fordo mišrus choras "Ai
das” vedamas muz. J. Pet- 
kaičio. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis. Iškil
mingas minėjimas - akade

DIEMAKERS 
”experienced” 

PROGRESSIVE AND 
COMPOUND DIES 
High precision Work 

EXCELLENT STARTING 
SALARY/BENEFITS 

POSITIONS AVAILABLE NOW 
Relocation expenses negotiable. 
Personai interviews will be ar- 
ranged* Submit complele back- 
ground including salary desired 
to:

V. PIDGEON. Personnel Dept.

BULOVĄ
WATCH COMPANY 

75-20 ASTORIA BLVD. 
JACKSON HEIGHTS, N. Y. 11370 
An Equal Apportunity Employer— 

MF
(93-941

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SKILLED
MACHINE BUILDERS 

BORING MILL OPERATORS 
LATHE HANDS

Mušt have machine tool esperience. 
Apply to Personnel Dept. 

7OLON1AL BROACH & MACHINE CO 
21601 Hoover Rd.

Warren. Mich. 
313-758-0800 

(94-98)

DIE SETTER AND PRESS 
' _ MAINTENANCE MAN 

txperienced with knowledge of pres- 
:es to 200 tona.
Dnly vvilling and steady man need 

apply. See Mr. McKay 
THE SUNDAY CO.

277 E. SECOND 
ROCHESTER, MICH. 

313-651-6035
(94-96)

INDUSTRIAL SPRAY 
PAINTER

EXPERIENCED IN WRINGLE AND 
HAMMERTONE F1NISHES. 
REQUIRED FULL TIME. 

PLANT LOCATED IN EAST 
CLEVELAND.
216-481-8878 

(94-98)

WANTED AT ONCE’ 
JOURNEYMEN 

PLASTIC MOLD MAKERS 
OR 

EXPERIENCED MACHINIST 
& DIE MAKERS 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up. work from blue 
prints &c close lolerance. 
Salary commensurate with experience, 
excellent company paid benefits. 
NORTHERN DIE & MOLD CO. 

3804 E. WILDER RD. 
BAY CITY. MICH. 

517-684-5573
(90-96)

JEI IŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ I LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRE8S & TRAVEL AGEJICY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway,

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729

N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NilEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENT0WN, PA. — 126 Tilghman Street__________________________435-1654
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street  _______________ ________ 342-4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue__________________ 467-6465
BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue __________________________895-0700
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue_______ ,______________ 486-2818
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street_______________ ____________ 376-6755
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. .............. *____ _-.925-2787
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ................... 771-0696
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9 ...................... 363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ---------- ------------------- 249-6216
LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue................................-385-6550
NEBARK, N. J. — 378 Market Street _______  —642-2452
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue _______    674-1540
NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue................... —475-7430
PHILADELPHIA. PA. — 631 W. Girard Avenue ........................  769-4507
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue...............  381-8800
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue —........................-............. -257-6320
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street . ...........-..................... -475-9746
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue__________________ _______ 392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street--------- ------------------- - -------- -----

VERTICAL
BORING MILL 

OPERATORS
TOP WAGES 

AND 
BENEFITS

THE AKRON 
EQUIPMENT CO.

633 E. Exchanve St.
Akron, Ohio
216-762-9361

(93-96)

PUMP HOUSE 
OPERATOR 

3RD CLASS LICENSE REOUIRED 
ROTATING shift. 

HIGH HOURLY RATE. 
AND MANY FR1NGE BENEFITS. 

APPLY IN PERSON 
UNITED STATĖS STEEL

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(93-98)

WANTED AT ONCE 
EXPER1ENCED

STEEL PLATE FITTERS 
ARC WELDERS 

Experienced only. Paid benefits. Exlra 
^vertime, good working conditions. 

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES 

45 I E. Wilson 
Pontiac, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(93-99)

EXPERIENCED 
INSPECTOR 

FOR
PRECISION AND A1RCRAFT PARTS. 

STEADY WORK 8c FR1NGE 
BENEFITS

SHIELD TOOL
23261 FENKELL 

DETROIT, MICH.
(93-97)

PRINTING PRESSMEN
For night shift on Mtehle 36 and 
Harrie LXD offsets. Mušt know 
color and have ability to do qual- 
ity printing. Union shop with all 
premiums paid for Blue Cross and 
Blue Shield for employees and fa- 
mily. Siek and accident insurance 
Vacations .and holidays paid. Fu’ 
time plūs overtime.

Come to work for a company tha 
hasn't laid off a man in 45.vears.

KALAMAZOO LABEL COMPANY
321 W. Ransom St. 

Kalamazoo, Mich. 49006 
Phone 616-381-5820 
ask for Mr. Holmee.

(88-94'

HEAD NURE—Mentei Health Inpa- 
Vieni Unit. Full'time, daylight poal- 
tion. Two years experlence aa Head 
Nuree, three years experience in a 
peychiatric setting required. 265-bed 
community hospital near Pittaburgh. 
Send resume to: Personnel Dept.

HOMESTEAD HOSP1TAL 
1800 Weat Street 

Homestead, Pa. 15120
(93-94)

WANTEU 
IST CLASS SKILLED 

ENG1NE OR TURRET LATHE 
M1LL1NG MACHINE 

DR1LL PRESS 
OD & 1D GR1NDER 

OPERATORS
Mušt have sel up experience & toojs. 

LUNDBERG MANUFACTUR1NG 
CO-. INC.

950 S. Robertą 
Jackson, Mich.

(91-94)

MACHINE 
OPERATORS 

Experienced in performing sėt .ups 
from blue prints.

HORIZONTAL TURRET 
LATHE 

VERTICAL TURRET LATHE 
W&S — AC 

2nd shift 3:15 p. m. to 11:45 p. m.
Good Wages and Benefits

THE GORMAN RUPP CO.
305 B0WMAN ST. 

MANSFIELD, OHIO 44902 
An Equal Opportunity Employer 

(92-96)

MACHINISTS
Excellent working condi- 

tions and good rates.
216-464-2313

(92-98)

SECURITY GUARDS 
BOILER OPERATORS 

LOW PRESSURE—Licenset. For »e- 
eurity guards. Can be retired. Full 
and part time positions available. 
Complete uniforma furnished at com
pany expense in addition to other 
benefits. Join the nation'a third larg- 
est security guard co. Apply in per
son Mon. thru Fri- bet. 10 a. m.-4 p.m.

THE WACKENHUT CORP.
194II W. McNichols 

Detroit, Mich. 
313-538-9050 

An Equal Opportunity Employer 
(93-95)

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 

W1TH JOB SHOP EXPER1ENCE 
HIGH HOURLY RATE 

SUBSTANT1AL OVERTIME. 
EXCELLENT FR1NGE BENEFITS 

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MAD1SON AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

(88-90)

DIEMAKERS
Immediate opening for Diemakers 
wlth experience on medium to large 
automative and appliance dies. High 
hourly rate with substantial over
time. Excellent fringe benefits.

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MAD1SON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(88-90)

KELLER OPERATOR
JOB SHOP EXPER1ENCE 

HIGH HOURLY RATE 
PLENTY OF OVERTIME 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MAD1SON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(88-90)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

APARTMENTS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartments. $125 and 
up. Well furnished. No 
children or pets. 486-0050.

(91-7)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a  

ŠVENTARAGIS
Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 

iš Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
liais 6 dol., minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Tai knyga, kurią pradėjus skaityti, negalima 
atsitraukti, kol nebaigiamas paskutinis puslapis.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■B

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GRUODŽIO 9 D. Koncertas 
Naujos parapijos salėje. Rengia 
Saleziečiams remti komitetas.

GRUODŽIO 10 D. 12vai. Nau
jos Parapijos salėje LB Ohio 
Apygardos suvažiavimas.

GRUODŽIO 10 D. Saulių meti
nė šventė šv. Jurgio parapijos 
salėje.

GRUODŽIO 17 D. Sv. Kazimie 
ro litaunistinės mokyklos Kalė
dų Eglutė.

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus me 
tinė šventė ir Korp! au metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 8 va), vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11.D. Lietuvos Ne
priklausomybes atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

KOVO 3 D. Čiurlionio Ansamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv, Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis Duplex

3 miegamieji, salionas ir 
1/2 vonios pirmame aukšte. 
Arti Naujosios parapijos.

GEO. KNAUS 
Real Estate 

819 E. 185 St.
481-9300 

__________________ (94)
• Gyvybės, sveikatos ir

pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mufual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.______________

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

CUSTODIAN NEEDED
Our Lady of Perpetual 

Help area. Husband and 
wife. ’Can be retired. No 
children or pets. 486-2030. 

(91-94)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE ŽUVO 
KUN. ROMANAS 

KASPONIS
Los Angeles šv. Kazimie

ro liet, parapijos vikaras 
kun. Romanas Kasponis žu
vo automobilio nelaimėje.

Po suruošto su velioniu 
atsisveikinimu Los Angeles 
lietuvių parapijoje, velio
nies kūnas lėktuvu atvežtas

Praeitą sekmadieni, gruodžio 3 d. suruoštas Clevelando miesto viešųjų įmonių direktoriaus inž. 
Raimundo Kudukio pagerbimas sutraukė pilną sale žmonių — lietuvių ir amerikiečių. Nuotraukoje Bi
rutė Balčiūnaitė įteikia nuo visų Clevelando lietuvių dovaną. Dešinėje — Gražina ir Raimundas Kudu- 
kiai. J; Garlos nuotrauka

į Clevelandą, kur gyvena 
motina, broliai ir seserys, 
ir pašarvotas Della Jakubs 
laidotuvių koplyčioje 936 E.

kiški. Visi buvo padau
ginti ir išdalinti sesijos 
dalyviams. Švietimo Ta
ryba pasirodė kaip kom 
petentinga ir sutartinai 
veikianti institucija. Ta. 
rybos sesijos darbotvar 
kėje buvo numatytos 3 
vai. diskusijoms lituanis
tinio švietimo reikalais. 
Sesi jon buvo sukviesta ir 
atvyko gausus būrys li
tuanistinių mokyklų mo
kytojų, tėvų komitetų at 
stovų ir mokyklų vedė
jų. Atrodo buvo gera 
proga išgirsti ir jų paty
rimus, pastabas, sumany 
mus bei pageidavimus 
(tur būt, tam jie ir buvo 
kviesti?). Deja, didžioji 
dalis diskusijoms skir

to laiko buvo bergždžiai 
išeikvota kai kurių Ta
rybos narių gražbylys
tėms ir gana "vandenin - 
goms" diskusijoms ne
esminiais, nuo mokyklų 
problemos nutolus-iais 
klausimais, ir dirbančio 
konkretų darbą aktyvo pa
sisakymams laiko neli
ko. Tik baigiantis sesijai 
buvo suteiktos kelios mi
nutės laiko Clevelando 
Šv. Kazimiero lituanisti 
nės mokyklos vedėjui 
mok. Pr. Karaliui pakal
bėti apie pribrendusį li
tuanistinių mokyklų re
formos reikalą.

Seka Lituanistinių mo 
kyklų reformos klausi
mas.

185th St., CIevelande.
Laidojamas bus šį šešta

dienį, gruodžio 9 d., 9:30 v. 
po gedulingų pamaldų iš šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčios. Į 
laidotuves atskrenda iš Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas prel. J. 
Kučingis.

CIevelande velionies liūdi 
motina Antanina Kaspera
vičienė, seserys ir broliai, 
kuriems Dirva reiškią nuo
širdžią užuojautą.

• LB Clevelando apylin
kės svarbus susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., penk
tadienį, 7 vai. vakaro, Nau
josios parapijos viršutinėje 
mažojoje salėje. Bus ren
kami atstovai į LB Ohio 
Apygardos suvažiavimą ir 
diskusijos jaunimo klausi
mais. Apylinkės valdyba 
kviečia visus lietuvius daly
vauti.

LIETUV1ŠKŪI0 ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALAI
Iš JAV LB Tarybos sesijos CIevelande š.m. spalio 28-29 d.

(3)
BENDRINES LITUANIS
TINIO ŠVIETIMO PRO
BLEMOS

SUPERIOR 
SAVINGS

• Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando skyriaus metinė 
šventė ir Korp! 50 metų su
kakties paminėjimas su me
nine programa įvyks sausio 
21 d.

(Švietimo Tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas)

Remiantis 1960 m. JAV 
gyventojų surašymo duo
menimis, apskaičiuota, 
kad JAV turėtų būti apie 
8000 mokyklinio amžiaus 
lietuvių vaikų. Iš to skai
čiaus 1967 m. lituanisti
nes mokyklas lankė 3223 
mokiniai (40%), o 1971 m. 
jau tik 2824 mokiniai (35. 
3%). Taigi mokinių skai
čius mažėjas kasmet po 
2.5%. Lig šiol iš 26 mo
kyklų gautais duomeni
mis, tas mokinių skai
čiaus mažėjimas vyksta 
11 mokyklų, o kitose jis 
sustojęs arba pastebi-

mas šioks toks prieaug
lis.

Praeitų metų 42 mokyk 
lų metinis biudžetas buvo 
apie $145,000.00. Mokyk 
lų išlaikymo našta guli 
daugiausia ant mokyklų 
laikytojų — tėvų pečių. 
Iš Liet. Bendr. Apygardų

valdybų per 1971/72 m.m. 
gauta iš viso $1301.00, o 
iš apylinkių valdybų — 
$1889.00, taigi iš viso 
$3190.00.

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

Clevelando V. Valančiaus lit. 
mok.

New Yorko lit. mok.

Los Angeles lit. mok.

Clevelando §v. Kazimiero lit. 
mok.

What you give isn’t nearly 
as important as why

Think of it as money.

a CLEVELAND TRUST

Iš tikrųjų, tėvai išlei
džia daug daugiau, remda
mi mokyklas įvairiuose 
jų parengimuose.

Mokytojų atlyginimas 
— daugiausia $2.50 už pa 
moką. Tik Brocktone, 
kur atlyginimą moka 
miesto valdyba, cenzuo- 
tam mokytojui moka 
$6.50 už pamoką. Vokie
čių šeštadieninėj moKyk 
loj New Yorke 1969 m, 
buvo mokama pirmuo
sius metus dirbantiems 
mokytojams po $6 dol., o 
antraisiais metais, po 7 
dol. už valandą. O mes tu
rime mokyklų, kur mo
kama po $1.25 arpo $1.60 
už pamoką arba ir nieko 
nemokama.

Mokytojų paruošimas 
lituanistinėms mokyk
loms vydomas keturiose 
institucijose: Pedagogi
niam Institute Chicago
je ir pedagoginiuose litu
anistikos kursuose CIeve
lande, Detroite ir Los 
Angeles. Mokytojams to
bulinti daug pagelbsti 
nuo 1967 m. kas vasarą 
rengiamos mokytojų stu
dijų savaitės Dainavoje, 
o taip pat Šv. Tarybos lei
džiamas žurnalas "Švie
timo Gairės".

Lituanistika dėstoma 
šiuose universitetuose:

Pennsylvania valsty
biniam Universitete (lai
kas nuo laiko), Roches- 
terio Universitete, Chica 
gos Universitete, Kent 
Statė Universitete, 1111- 
nois Universitete Chica
gos skyriuje (Circle) šių 
metų kursui užsiregistra
vo 79 lietuviai ir nelietu
viai studentai.

Per šį dvidešimtmetį 
mes esame sukūrę tokį 
lituanistinių mokyklų 
tinklą ir parengę vi
siems skyriams bei kla
sės vadovėlius, ko nėra 
padariusi nė viena kita 
tautinė mažuma JAV, ir 
svetimieji su pagarba ste-

Tėvų mokestis užvai-
kų mokslą 
pav.,

nevienodas,

UŽ ĮVAIKI UŽ 2 VAIKU

50.00 65.00

50.00 87.50

43.00 63.00

45.00 60.00

bisi mūsų 
bais.

atliktais dar-

Lituanistinių mokyklų 
programas iš pagrindų 
peržiūrime ir pertvarko 
me. Naujieji vadovėliai 
(išsibaigus senoms lai
doms) pagrindinai pertai
somi ir pritaikomi nau
jiems reikalavimams.

Pasidžiaugęs JAV lie
tuvių milžinišku tautiniu 
potencialu (36 tomų liet, 
enciklopedija, lietuviška 
opera, milžiniškos dainų 
bei tautinių šokių šven
tės, viso pasaulio liet, 
jaunimo kongresai ir t.t.) 
J. Kavaliūnas iškėlė rei
kalą parodyti daugiau dė
mesio mūsų jaunosios 
kartos lietuvybės ugdy
mui ir išlaikymui.

Jo pasiūlyti 4 punktai 
po ilgokų diskusijų ir su 
mažom korektūrom bu
vo priimti.

1. Paskelbti Lietuviškų 
knygų vaikams vajų ir li
gi 1973 m. spalio 1 d. su
kelti $50,000 įvykdyti Šv. 
Tarybos planui paruošti 
ir išleisti per penkeris 
metus kasmet po 5 kny
gas mažiesiems ir po 3 
knygas paaugliams, iš vi 
so 25 knygas mažiesiems 
ir 15 knygų paauliams.

2. Sudaryti JAV lietu
vių kartoteką, kuri būtų 
labai reikalinga, norint 
pasiekti visus lietuvių 
vaikus, nelankančius li
tuanistinių mokyklų, siun
čiant jiems mūsų leidžia
mų knygų bei vadovėlių 
katalogus ir prospektus.

3. Kiekvienų metų rug
sėjo mėnesį paskelbti lė
šų ir lit. mokyklų moki
nių telkimo vajų.

4. Raginti Liet. Bendr. 
Apygardas ir Apylinkes 
dosniau remti lit. mokyk 
las.

REPORTERIO PRIE
RAŠAS: Švietimo Tary
bos narių pranešimai bu
vo gerai paruošti, daly-

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 
$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės, valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVA MIELAS 
LAIKRAŠTIS

Siunčiu čekį apmokėti 
Dirvos prenumeratai už 
1973 metus ir kartu skiriu 
auką.

Dirva —*- mielas laikraš
tis Australijoje. Vartyda
mas jos puslapius lyg ir jau 
ti Tėvynės Lietuvos laukų 
alsavimą ir tautinių jaunys
tės idealų atgimimą. Gražu, 
kad Dirva pasišventėlių dė
ka vis išsilaiko savo aukš
tumoje.

Sveikinu visus prietelius 
Naujų Metų proga, linkiu 
sėkmės ir iki pasimatymo 
laisvojo Tėvynėje.

Jonas Laukaitis
Neo-Lithuania filisteris

DAINOS VAKARAS 
ROCHESTERYJE

Dainavo iš Chicagos at
vykę Nerija Linkevičiūtė 
— sopranas, Bernardas 
Prapuolenis — baritonas, 
Vytautas Nakas — bosas.

Akompaniavo muzikė Ni
jolė Dėdinienė.

Tai buvo solo, duetų ir 
trio koncertas, lyg maža 
opera. Dainos skambėjo ža
vėtinai gražiai. Publika en
tuziastingai koncertą įver
tino — dainininkams teko 
programą papildyti. Tai bu
vo dar negirdėtas ir nema
tytas čia Rochesteryje kon
certas. Daug rimtumo ir 
grožio koncertui suteikė 
dainininkų laikysena ir iš
orinė išvaizda.

Koncertą suruošė 
ninku Miško Brolių
ba.

NEW YORK
• ALT S-gos Richmond 

Hill skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyko lapkri
čio 26 d., A. ir I. Vakselių 
rezidencijoje. Skyriaus pra
eitos kadencijos veiklos ap
žvalgą padarė pirm. J. Siru- 
sas. Jis paminėjo, kad sky
rius surengė rašyt. J. Gliau- 
dos "Simas” ir E. čekienės 
”Kad ji būtų gyva” knygų 
pristatymą lietuvių visuo-

Buying paper money and 
coins of Lithuania for in- 
formation write to John E. 
Armonas, P. O. Box 710, 
Newark, Ohio 43055.

(94-95) 

ateiti- 
valdy-

(rl)

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 
gruodžio 4 d. automobilio nelaimėje žuvo

Kun. Romanas Kasponis.
Bus pašarvotas penktadienį Della Jakubs laido
tuvių koplyčioje 936 East 185 St. ir laidojamas 
šeštadienį, gruodžio 9 d., 9:30 vai. iš šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios Clevelande.

Motina Antanina Kasperavičienė, 
broliai ir seserys

Šviesios atminties

A. A.

KUN. ROMUI KASPONIUI

tragiškai mirus, jo motiną ANTANI

NĄ, seseris VIDĄ ir LIVIJĄ, brolius 

JUOZĄ ir VIRGILIJŲ ir jų artimuo

sius, širdingai užjaučiame ir skaudų 

liūdesį drauge išgyvename

Juoze ir Jonas
Daugėlai

menei. Abu parengimai pra
ėjo sėkmingai. Praeitą va
sarą Richmond Hill sky
riaus iniciatyva įvyko ryti
nio pakraščio skyrių gausus 
išvažiavimas pirm. J. ir E. 
Sirusų sodyboje.

A. Vakselis, LB New Yor- 
ko Apyg. pirm, šiame susi
rinkime padarė pranešimą 
apie LB veiklą, o dail. J. 
Bagdonas, BALFo reikalų 
vedėjas apie BALFą. Iš
rinkta skyriaus valdyba iš 
šių asmenų: Jurgis Siru- 
sas — pirmininku, Irena 
Vakselienė — vicepirminin
kė, dail. Juozas Bagdonas— 
sekretorius ir Petras Pa- 
prockas — iždininkas.

Buvo diskutuoti organi
zaciniai ir bendrai lietuvių 
išeivijos įvairūs veiklos 
klausimai ir pareikšta su
sirinkimo dalyvių nuomonė:

1) Stiprinti Dirvą ir Nau
jąją Viltį ne tik aukomis, 
bet ir naujais prenumera
toriais, stiprinti savo sky
rių naujais nariais.

2) Susirinkimas vienbal
siai pasmerkė BALFo sei
me įvykdytą nutarimą — 
perkelti BALFo įstaigą iš 
New Yorko i Chicagą su 
nuostoliu parduodant nuo
savus namus ir Chicagoje 
mokant kitiems nuomą iš 
suaukotų neturtingiems lie
tuviams šelpti lėšų. O ir 
pats perkėlimas pareikalaus 
daug lėšų.

3) Susirinkimas nasisa- 
kė, kad LB-nė ir ALTa veik
lą derintų ypač, kai liečiami 
santykiai su JAV pareigū
nais Washingtone.

Po oficialios dalies p. 
Vakselienė dalyvius pavai
šino.

DIRVAI 
AUKOJO
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
P. J. Nasvytis, Cleveland..50.00
A. Barčas, Bellwood........ 2.00
K. Baronas, Hamilton......2.00
J. Narbutas, Stanbridge... 10.00
V. Balsys, Toronto ..............5.00
K. Balčiūnas, Lemont.......5.00
J. TaruSka, Waterbury.... 2.00
E
A. Elijošius, Rexdale........ 7.00
A. Mikulskis, Cleveland .. 10.00
V. Girnius, Chicago...........10.00
K. BaČauskas, Woodhaven.. 5.00
Z. Obelenis, Cleveland......10.00

V. Noreikos nuotraukaAmerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo š.m. lapkričio 11 d. Chicagoje dalyviai ir svečiai.

A. Bliudžius, Detroit........5.00
G. Alekna, Raclne...............2.00
E. Rašytinis, Detroit.......10.00
S. Vaškys, Ozone Park .... 5.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 2.00
J. Miškinis, Rochester......5.00
M. Ignas, Cleveland...........5,00
J. Garla, Cleveland......... 10.00
F. Gaudušas, Chicago.......10.00
P. Šepetys, Dearborn......10.00
J. Šimonis, Santa Barbara 2.00 
V, Vasikauskas,

Richmond Hill ........... 5.00
V. Liaukus, Wethersfield„ 5.00
G. Dragūnas, Philadelphia 3.00
J. Preibys, Detroit...........5.00
M. Vaišnys, Ocean City .... 3.00
S. Jankauskas, Toledo..... 10.00
A. Tveras, Chicago...........10.00
K. Dabulevičius, Chicago.. 10.00
F. Andriūnas, Wyncote .. 30.00
S. Jučas, Hot Springs .... 3.00
P. Chalko, Cleveland... 12.00
K. Krivickas, Clarks

Summit .................. 2.00
R. Tamulionis, Detroit .. 2.00 
J. Laurinaitis, Australia 5.00
O. Andrius, Santa Monica 10.00
S. Jurgaitis, Cleveland ..... 7.00
V. Nausėdas, Chicago.......5.00
J. Gruzdaitis, Phoenix..... 2.00
A. Logucki, Inglevood.......3.00
PLIAS, Washington......... 30.00
Lith. Catholic Religiuos

Aid, Ine., Maspeth ... 30.00
Ramovė Hartfordo Sk. ... 5.00 
V, Gulbinas, W. Germany 2.00 
V. Stankaus kas, Cleveland.. 2.00 
Z. Kalinauskas,Elizabeth... L00 
B. Pautienis, Cincinatti ... 10.00
N. Gintalas.Baltimore ..... 2.00 
V. Alksninis, Flushing.......2.00
K. Kregždė, Toronto......... 2.00
E. Manomaitis, W. Roxbury3.00 
A. Dargis, Rochester........ 2.00
K. šimulis, Lemont........ 12.00
A. Kiršonis, Inglevrood .... 10.00 
J. Daniliauskas, Stamford.. 5.00 
J. šilgalis, Baltimore ....... 2.00
M. Vitkus, Detroit ........... 2.00
J. Gribauskas, Cicero.....  5.00
A. Varnas, Chicago ........... 7.00
V, Bakūnas, Los Angeles 2.00
N, von Kiparski, Huntsburg 3.00 
E. Budriūnas, Los Angeles 2.00 
D. Naikauskas, Windsor .... 7.00
A. Weisbecker, Melbourne 

Beach ............................7.00
O, Mironąitė, Chicago.......7.00
V. Lozoraitis, Linden.......2.00
A. Šalkauskas, Willowick .. 2.00
J. Briedis, Detroit............2.00
H. Bitėnas, Elizabeth.......2.00
K. Pautienis, Cleveland ... 10.00
L. Šaudzis, Philadelphia ., 3.00
J. Stimburys, Willowick ... 2.00
R. Nelsas, Fullerton........ 2.00
S. Butrimas, Cleveland .... 4.00
T. Stankūnas, So. Boston ... 7.00
P. Keturka, La Šalie......... 2.00
V. Augulis, Dayton.............. 3.00
J. Naras, Philadelphia..... 2.00
K. Valaitis, Mt. Brydges .. 7.00
J. Mačys, Cleveland..........6.00
J. Gilvydis, Franklin........ 5.00
J. Matusevičius, Evanston 7.00 
M. Vinclovas, Cleveland ... 2.00 
P. Michelevičius.Chicago.. 2.00 
A. Cesonis, Philadelphia ...3.00
J. Tumas, Oak Lawn......... 2.00
A. Masiulis, Chicago......... 7.00
V. Girnius, Chicago..... . 10.00
E. Manomaitis, W. Roxbury2.00
B. Klovas, Chicago.........  12.00
K. Milkovaitis, Chicago .... 5.00 
P. Drabišius, Cleveland ... 7.00
J. Strazdas, Guelph...........2.00
P. Vaičaitis, So. Boston .... 2.00 
Z. Jakulis, Rocky River .... 5.00 
T. Savickas, Monticello .... 2.00 
A. Milunas, Chicago...........2.00
K. Petrauskas, Chicago..... 2.00
J. Stelmokas, Landsdowne..2.00
A. Ramanauskas, Deerfield 1.00 
I. Vasyliūnas, Somerville ..5.00 
A. Puteris, Toronto...........2.00
K. Bobelis, E. Dundee.......5.00
D. Orantas, Willowick.......2.00
D. Trimakas, Westlake......7.00
E. Cižinauskas, Tinley Pk. 2.00
L. Kazėnas, Cleveland......2.00
G. Stančius, Mt. Vernon .... 4.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

DETROITE PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENES 

ATKŪRIMO SUKAKTIS

Šventės minėjimas pra 
dėtas Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, kur kun. 
K. Simaitis už žuvusius 
dėl tėvynės atlaikė mi
šias ir pasakė pritaiky
tą šventei pamokslą. Or
ganizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Vėliavų įne
šimą ir jų išnešimą tvar
kė ats. ltn. Mykolas Vit-' 
kus.

Po to Lietuvių Namuo
se vyko II šventės minė
jimo dalis: akademija, 
meninė dalis ir pietūs.

Akademiją atidarė ats. 
majoras Kazys Daugvy- 
das, pasveikinęs atvyku
siuosius ir taręs vieną 
kitą žodį apie Lietuvos 
kariuomenę. Minėjimo 
programai pravesti pa
kvietė jūrų šaulių "Švy
turio" kuopos pirmininką 
ats. ltn. Mykolą Vitkų. į 
garbės prezidiumą pa
kviečiami: ats. gen. Jo
nas Černius, kun. Kazi
mieras Simaitis, LB apy 
linkės pirmininkas Vla
das Selenis, ats. kap.Sta
sys Šimoliūnas, ats.ma
joras Kazimieras Daug- 
vydas ir birutininkų atsto
vė Elena Gerulaitienė. 
Mykolas Vitkus perskai
tė gyvenančių Detroite L. 
K.K. savanorių sąrašą ir 
atvykusiems prisegti tau
tiniai kaspinėliai. Sofija 
Sirutienė, asistuojama 
Veros Kulbokienės ir Ne 
lės Urbšaitienės, tauti
nėmis juostelėmis papuo
šė šių savanorių krūti
nes: Jono Černiaus, Ka
zio Daugvydo, Vinco Mi- 
siulio, Stasio Šimoliūno, 
Jono Bajausko ir Bronio 
Tatariūno. Sugiedotas 
Amerikos Himnas. Gie
dojo Danutė Petronie
nė, o jai akompanavo Re
gina Šližytė.

Paskaitą skaitė Stasys 
Šimoliūnas. Labai gra
žiai ir vykusiai nušvietęs 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atsistatymo laikus ir 
kaip kūrėsi Lietuvos Ka
riuomenė. Paskaita buvo 
trumpa ir įdomi. Po pas
kaitos atsistojimu ir ty
los minute buvo pagerbti 
žuvę dėl Lietuvos lais
vės.

Meninėje dalyje sol. 
Danutė Petronienė pa
dainavo tris liaudies dai
neles. Jai akompanavo 
Regina Šližytė. Sofija Si
rutienė padeklamavo sa
vo pačios sukurtą apie 
Lietuvos partizanus ei
lėraštį. Solistė ir dekla- 
muotoja buvo papuoštos 
prisegant po gėlytę. Bai
giant akademiją visi su
giedojo Lietuvos Himną.

Po to buvo persikelta į 
kitą salę iškilmingiems 
pietums. Pietų progra
mą pravedė Mykolas Vit
kus. Žodį tarė: Jonas 
Černius, Vladas Selenis, 
Kazimieras Daugvydas, 
Stasys Šimoliūnas, Mari

jonas Šnapštys, Antanas 
Sukauskas ir kiti. Sofija 
Sirutienė padeklamavo 
antrąjį savo eilėraštį. 
Oficialiems pietums pa
sibaigus šaulė VeraKul- 
bokienė, Cecilija Balsie
nė ir šaulys Jonas Acus 
šventė savo gimimo su
kaktis. Sugiedota ilgiau
sių metų ir įteiktos dova
nos.

Kariuomenės šventės 
minėjimą surengė: LKK 
savanoriai, ramovėnai, 
birutininkės ir šauliai. 
Vyriausias rengimo vado
vas Mykolas Vitkus.

* LŽS-GOS DETROI
TO SKYRIAUS narių meti
nis susirinkimas įvyks 
gruodžio 17 d. 12:15 Lie
tuvių Namuose. Bus ren
kama nauja valdyba ir 
priimami nario mokes
čiai.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.. 

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ii- daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST,
NEW YORK, N. Y. 10022 

Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

New York, N. Y. 10003, 39 Sefcond Avenue___ Tel.-. 254-5456
New York. N.Y., 10011, 135 W. 14 St...........................  CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue_______542-1767
Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway________ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road____ ____ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue —.372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė._____ 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. _ .365-5255 
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue _______246-9274
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St............... 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. ....261-2994 
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard___ _____ 562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street...................472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadtfay __________ 345-2028
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street.......... 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street.......... 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street...................756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road...................... 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. -__ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street -—743-0440

----------------------- --- i

* MYKOLAS BERIS, 
jūrų šaulių "Švyturio" 
kuopos šaulys, mirė lap 
kričio 18 d. ir lapkričio 
22 d. su atlaikytomis šv. 
Antano bažnyčioje pamal
domis buvo nulydėtas ir 
palaidotas Holy Sepulch- 
re kapinėse. Žmona Sa
lomėja, dukra Gražina ir 
sūnūs Algis ir Mindau
gas liko Lietuvoje. Lai
dotuvėmis rūpinosi gimi
nės Veronika ir Jonas 
Pleskai ir jūrų šauliai.

A. Grinius

MACHINISTS
Steady work for men with ex- 
perience; day shift; overtime.

Apply at:
HYTROL MFG.

18335 Weaver 
Detroit, Mich.

I’hone: 313-272-7330
(90-94)
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