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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JUNGTINIU 
TAUTU 
NUOTAIKOS
RIMAS DAIGŪNAS

Didžios išminties yra lie
tuviška patarlė: iš tų šiaudų 
nebus grūdų. Ir dabar, ma
tydami visišką Jungtinių 
Tautų organizacijos idėjinį 
dekadansą, pritaikome tai 
tarpvalstybinei organizaci
jai tinkamą motto: iš tų šiau
dų nebus grūdų. Jungtinių 
Tautų visumos debatai, nu
tarimai, nuosprendžiai pasi
darė skeveldromis, šiaudga
liais, nuokulomis.

Šios organizacijos steigi
mo sumanymas gimė Tehe
rano ir Jaltos konferenci
jų pogrindžiuose. Stalinas 
netiktai pritarė, bet ir forsa
vo organizacijos steigimą. 
Iš grūdo, daiginamo sovie
tinių interesų reikalui, pa
lengva, per trisdešimt metų 
išaugo gojelis, kuris šlama 
dabar ... “Antiimperialistiš- 
kai”, tai yra, antiameriki- 
niai.

Kiekvienais mielais mete
liais Jungtinės Amerikos 
Valstybės supila į Jungtinių 
Tautų nepasotinamus nas
rus apie pusę bilijono dole
rių ir sulaukia už tai nesi
liaujančių spiovimų į dėdės 
Šamo fizionomiją. Iš 138 JT 
narių visas šimtas yra prieš- 
amerikiniai nuteiktos valsty 
bės. Jų balsavimai triuški
na industrinių, istoriniai-ver 
tingų, intelektualiai-suma- 
nių ir ekonomiškai-jėgingų 
valstybių sveiku pi c to n di
džios tarptautinės išmin
ties projektus. JT balsavi
mo dauguma susiformavo iš 
vakarykščių genčių, iš leng
vai kito nusistatymui palen
kiamų asmenų, atstovų, va
karykščių kolonijinių amba
sadorių, kuriuos dažnai rašo 
kabutėse. Pirmiau tokiais 
atstovais vykusiai manipu
liavo Sovietų imperija ir Ki
nijos liaudies respublika. 
Dabar į areną išėjo turtais 
ir kieta valiuta pertekęs ara
bų pasaulis. Šie trys įtakos 
milžinai turi tarpusaviu gin
čų, bet jie sujungti bendros 
antiamerikinės neapykan
tos. Tad, koks bebūtų JT 
nuosprendis, šie trys milži
nai visad pajėgūs sudaryti 
formalią JT narių daugumą 
ir bet kurią JAV iniciatyvą 
pakirsti vietoje.

Gaunasi sveikam protui 
neišsprendžiamas absurdas. 
Badaujančių, korupcijoje 
merdinčių valstybėlių nykš
tukų ‘ambasadoriai’ JT bal
savimuose balsuoja prieš 
JAV projektus, nors JAV 
duoda jiems maisto, nors tų 
‘ambasadorių’ algos apmoka
mos JAV doleriais! Sovietai 
pasėjo ‘amerikinio impe
rializmo’ sąvoką. Iš tos sąvo
kos išsivystė ‘Trečiojo Pa
saulio’ frontas. Kaip visa tai 
primena mums ‘Trečiojo 
Internacionalo’ schemą, ka
daise klasinei kovai kurs
čiusią pasaulį. Tas ‘Third 
World’ dabar valdo, dėl sa
vo balsavimų persvaros, JT 
struktūrą.
‘Tretysis Pasaulis’ ižengė į 
propagandini pasaulio nuo
monių formavimo areną. 
‘Trečiojo Pasaulio’ bloko bal
sai, 100 iš 138, yra SSSR, 
Mao Kinijos ir arabų šeikų 
kišenėse. JT balsavimuose 
šie trys įtakingieji meta 
tuos šimtą balsų, kaip šu- 
leris žymėtas kortas ir laimi 
savo naudai. JAV atsidūrė 
kvailiausioje padėtyje. Jo
kia iniciatyva nepraeina be 
balsavimų daugumos. Tą
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METUS PALYDĖJUS
Ryškiausio metų įvykio šviesoje

Į prabėgusius metus žiū
rint paprastai ieškoma jų 
svarbiausio įvykio, aptem- 
džiusio kitus. 1974 metais 
toks įvykis buvo, bent čia 
gyvenantiems, prezidento 
Nixono atsistatydinimas. 
Leon Jaworski, specialus 
prokuroras, vadovavęs tar
dymui, privedusiam prie 
atsistatydinimo, dabar aiški
na nujautęs jau 1973 m. pa
baigoje, kad Nixonas buvo 
įveltas į Watergate aferą, 
bet prezidentas dar teigęs 
priešingai. Nixonui tačiau ne 
beliko kitos išeities kai juos
tos buvo perduotos prokura
tūrai.

Pasikalbėjime su People 
savaitraščiu Jaworski tarp 
kitko teigia:

“Tikiu, kad jei Richar
das Nixonas pasakytų tau
tai, kas atsitiko, po rinki-

SENU ŽMONIŲ VARGAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Jeigu mes imsime paly
ginimų pagrindu JA Valsty
bes, atrasime, kad pas mus 
nėra pensijos gavimo pro
blemų. Kiekvienas indivi
das, pasiekęs pensijos gavi
mo amžių, įteikia pareiški
mą pensijai gauti, įrodyda
mas savo uždarbio sumą, 
savo mokėtų Socialinio drau
dimo mokesčio įmokas.

Kitaip yra ok. Lietuvoje. 
Apie tai platokai ir apmau. 
dingai ra’o Algirdas Dulki
nas (Švyturys, nr. 21). Žur
nalistas rodo, kad išdirbio ir 
amžiaus sąlygų, kurios ati
tinka pensijai gauti įstaty
mą, toli gražu, ten neuž
tenka. Kiekvienas į pensiją 
pretenduojąs kolūkietis tu
ri turėti... kolūkio pirminin
ko prielankumą! Be geros 
kolūkio pirmininko akies 
pensijos gavimas bus su
trukdytas, pensijos suma iš
kreipta, susidarys sunkios 
gyvenimo sąlygos su kolūkio 
pirmininku kardus sukry
žiavus.

Kodėl gi taip gali nutik
ti? Dėlto, kad, kaip ir 
kiekvienoj beteisėje diktatū
roje, viską reiškia lokalinė 
valdžia. Koks nors psicho- 
tinis valdžios atstovas įsten
gia laužyti įstatymą pagal 
savo įgeidį, varginti ir tero
rizuoti žmones. Aišku, tokie 
ten ir įstatymai, jeigu jie pa
lieka laisvas rankas vietinės 
valdžios psichopatams!

Kėdainių rajono kolūkie- 
tei, galinčiai gauti pensiją, 
kolūkio pirmininkas net sep
tynerius metus trukdė pen
siją gauti!

Už nelaimingą kolūkietę 
(ji ir invalidė) pradėjo kovo
ti vietos mokytojai. Istorija 
pasiekė centrus, spaudą, 
viešumą. Pripažinta invalide 
moteris nėjo dirbti ir visa
galintis kolūkio pirmininkas 
‘nubaudė’ ją kazuistiniais 
trukdymais pensiją gauti. 
Taip jis kankino moterį in
validę septynerius metus! 
Kada, pagaliau, jauna laiški
ninkė atnešė kolūkietai in
validei jos pirmąją pensiją, 
invalidė “puolė bučiuoti jau
nai laiškininkei rankas už 
atneštus pinigus”. Šitaip ra
šo sovietinis žurnalas! Tai, 
vis dėlto, galima laikyti bui
tiniu sovietinio chaoso vaiz
deliu. Tai yra iliustracija, 
iki kokio laipsnio gali priei
ti seno kolūkiečio, ligoto 
pensininko tragedija “komu
nizmo statybos” imperijoje. 
Ar gali sveiko gyvenimo 
sąlygos būti pritaikytos to
kio pobūdžio scenai?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

mų, jis būtų galėjęs pergy
venti tą aferą. Jei jis pasa
kytų: ‘Turiu su jumis išsi
aiškinti. Prieš rinkimus aš 
tylėjau, nes tai būtų tapę po
litiniu futbolu, bet dabar aš 
noriu pasakyti, kas iš tikro 
buvo atsitikę’. Kelias savai
tes po to būtų didelis triukš
mas, bet jis greitai nusira
mintų... .

... Aš net manau, kad jis 
(Nixonas) būtų galėjęs tai 
padaryti prieš rinkimus ir 
juos vistiek laimėtų”.

Žinia, tai būtų surišta su 
rizika, kurios Nixonas nesi
ryžo prisiimti. Bet, jei taip, 
jei Nixonas būtų galėjęs iš
sikrapštyti iš privirtos košės 
atvirai prisipažinęs, kodėl 
jis buvo priverstas atsista-

Korespondentas platokai 
rašo apie žmonių skriaudas 
Biržų rajone. Ir ten kolū
kiečiai metų metais maldau
ja pajudinti jų pensijos bylą 
ir taip nueina metai ir kiti. 
Visokios “pensijos skyrimo 
komisijos”, ranka rankon su 
kolūkio valdžia, neatleidžia 
žmonių į jų ištarnautą pensi
ją ir tuo priverčia senus 
kolūkiečius nepasitraukti iš 
darbo. T >ks pensijos ga* >iiu 
trukdymas įgavo plačią prak 
tiką. Gal būt tai yra savo
tiška sistema prilaikyti se
nus žmones jų darbovietė
se, suktai apeiti įstatymą.

Juk Sovietų imperijoje 
netiktai eiliniai įstatymai, 
bet ir valstybės konstituci
ja nėra vykdoma. Asmens 
laisvių, kurias klastingai 
konstitucija garantuoja, nie
kas nepaiso. Tad kas paisys 
ir seno kolūkiečio teises. 
Kolūkiui reikia darbinin
ko ir tokį darbinininką pri
rakina prie darbo kolūkio 
pirmininko kazuistika. Ko
lūkio kontoroje lengva at
rasti visokių kliūčių pensi
jai gauti. Davinių stoka, 
prasta dokumentacija, dar
bo pakeitimas, nežinomas 
prieš keletą metų mokėtas 
atlyginimas -- tai vis kolū
kio kontoros ginklai, kuriais 
vykusiai triuškina kolūkie
čio pretenzijas į pensijos 
skyrimą.

Visi šie liūdni reiškiniai 
rodo Sovietinės imperijos 
nesiskaitymą su savo paval
diniais, su mažais žmoge
liais, kurių ‘labui’ ir komu
nizmas statomas. 

tydinti tiesiai prieš jo norą 
paaiškėjus? Dėl to, kad juo 
kaip prezidentu negalima 
buvo pasitikėti? Bet kuriuo 
politiku galima pasitikėti vi
su 100% ir kuris jų visiš
kai nemeluoja? Dėl to, žino
ma, jau per vėlu kvaršinti 
sau galvą. Juk šiaip ar taip, 
JAV prezidento atsistatydi
nimą pergyveno ir nesugriu
vo!

Dėl to dar negalime būti 
visai tikri. Tik po kiek laiko 
gali paaiškėti, kad preziden
to krizės suparaližuotos 
JAV paskatino tokią tarp
tautinių įvykių eigą, kurios 
pilną reikšmę dar sunku su
prasti.

Tiesa, JAV laimei didysis 
JAV priešininkas Sovietų 
Sąjunga negalėjo per daug 
tą ‘interregnumą’ išnaudoti. 
Prasidėjęs atlydis faktinai 
privedė prie to, kad ūkiniai 
Sovietų Sąjunga daugiau 
priklauso nuo Vakarų negu 
anksčiau. Likimo ironija net 
norėjo, kad ūkinis atoslūgis 
ir infliacija, -- ženklai kalbą 
apie kapitalistinės sistemos 
negalavimus -- negali būti 
sveikinami Maskvoje, nes 
kliudo penkmečio plano iš
pildymui. Be to ir dabarti
nis politbiuras nėra linkęs į 
avantiūras ir didesnes rizi
kas.

JAV interregnumą dau
giau išnaudojo šiaurinis Viet 
namas ir arabai, galybės ne

.TjpMokSos, tačiau'ir nt vi
sai bereikšmės. JAV pagal
bą Saigono režimui visą lai
ka mažinant Hanojus provo
kuojamas savo spaudimą di
dinti, o Sovietų Sąjunga ir 
Raudonoji Kinija tarp savęs 
konkuruojdamos dėl įtakos, 
turi savo tiekimus auginti.

Tuo tarpu pačiose JAV, 
Nixoną numaskavus, ilgima
si vado, kuris kaip Mozė iš
vestų tautą iš gresiančių 
sunkumų. Bet tokioje atmos
feroje labai sunku bent kam 
iškilti. Pagal istorijos pa
tirtį, vadas iškyla po katas
trofos. Churchillis po Dun- 
kerųue, De Gaulle Patainui 
kapituliavus prieš vokie
čius, Rooseveltas per didžią
ją depresiją, šiuo metu nė 
viena didžiųjų demokratijų 
neturi kokio ryškaus ar po
puliaraus vado, atvirkščiai - 
visur pastebima vis daugiau 
auganti demaskavimo aist
ra. Galimas daiktas, kad tai 
yra civilizacijos byrėjimo 
pradžia, bet, jei antra 
vertus, neatsiranda vadų, 
dėl to gali dar būti optimis
tu. Mat, gali prileisti, kad 
dar nėra tokios bėdos, kad iš 
tikro reikėtų kokio išvaduo
tojo.

Naujųjų Metų "išdykavimai"...

Prof. J. Puzinas V. Maželio nuotrauka

PAGERBTAS PROF. J. PUZINAS

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klubas ir Lie
tuvių Tautiniai Namai (tei
singiau sakant, jų valdybos) 
ir toliau tęsia užplanuotas 
kultūrines popietes Prieš 
keletą metų pradėtos kul
tūrinės popietės įsipilietino 
ir šiandien publikos yra mė
giamos ir skaitlingai lanko
mos. Šio rudens ciklą užbai
gė 1974 m. gruodžio 15 d., 
pristatydami į Chicagą per
sikėlusi nuolatiniam gyveni
mui, žinomą mokslininką, vi
suomenininką ir kultūrinin
ką prof. dr. Joną Puziną 
su žmona Konstancija.

Popietę atidarė Jr visus 
dalyvius šiltu žodžiu pasvei
kino aktorė Zita Visockie- 
nė. Plačiau prof. dr. J. Pu- 
zino asmenį ir jo darbus ap
tarti pakvietė Draugo re
daktorių Bronių Kviklį. Br. 
Kviklys pastebėjo, kad dr. 
Puzinas ir jis, abu esą rytų 
aukštaičiai, artimesni savo 
būdo savybėmis ir gal labiau 
vienas kitą suprasią. Dr. J. 
Puzinas yra baigęs Ukmer
gės gimnaziją ir Lietuvos 
universiteto humanitarinį 
fak., Heidelbergo ų-te stu
dijavo proistorę, lyginamąjį 
kalbų mokslą ir klasikinę 
archeologiją. 1934 m. įsigijo 
filosofijos daktaro laipsnį. 
Profesoriavo V.D. Universi
tete ir pasiekė pilno pro
fesoriaus titulo. Tremtyje

ANTANAS JUODVALKIS

profesoriavo pabaltiečių uni
versitete Hamburge.

Greta mokomojo darbo, 
dr. Puzinas dirbo muziejuo
se ir dalyvavo be: vadova
vo archeologiniams kasinė
jimams. Paskelbė daug 
mokslinių darbų lietuvių ir 
vokiečių žurnaluose. Trem
tyje daug laiko pašventė 
redaguodamas ir straips
niais remdamas Lietuvių 
Enciklopediją.

Nesvetimas jam yra ir vi
suomeninis darbas. Studen
tu būdamas priklausė LST 
Korp! Neo-Lithuania, vėliau 
jos filisteris. Dalyvavo viso
je eilėje draugijų ir ak
tyviai jose reiškėsi: Kalbos, 
Istorijos, Mokslo, Rytų Lie
tuvos (už veiklą šioje draugi
joje Gestapo buvo suimtas 
ir tardytas). Tremtyje - Vo
kietijoje aktyviai veikė Lie
tuvių S-goj (Liuneburgo sk. 
pirm.), Raudonajame Kry-; 
žiuje (Detmoldo skyr. pirm.) 
Lietuvių komitete ir kitur. 
Atvykęs į Jungtines Ameri
kos Valstybes apsigyveno 
Philadelphijoje, Pa. ir akty
viai įsijungė į lietuvių veik
lą. Buvo Tremtinių d-jos 
pirm., vėliau LB apyl. pirm., 
Kultūros Tarybos pirm., LB 
Tarybos narys ir prezidiu
mo vicepirm.

Dr. Jonas Puzinas yra ne
paprastai veikli iš šakota 
asmenybė. Gaila, kad savo 
srityje negali dalyvauti tie
sioginiame archeologijos ty
rinėjime, bet tą darbą okup. 
Lietuvoje tęsia jo mokiniai. 
Šiuo metu dr. J. Puzinas 
baigia rašyti stambų moksli
ni darbą lietuvių kultūros 
istorijos tema.

Liudo Kairio pastangomis 
buvo suruošta ir popietės 
dalyviams pristatyta gausi, 
nors tik dalinė, dr. J. Puzi- 
no raštų bei straipsnių pa
roda. Reikia stebėtis šio 
žmogaus darbštumu ir su
gebėjimu.

Pakviestas prie mikrofo
no prof. dr. J. Puzinas supa
žindino popietės dalyvius su 
senovės lietuvių apranga ir 
papuošalais. Savo žodį paryš 
kino gausiomis skaidrėmis. 
Susirinkusieji žavėjosi se
novės lietuvių (V-XIII amž.) 
apranga, papuošalais, sagė
mis, karoliais, juostomis ir
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AUSTRALIJOS LIETUVIU VEIKĖJUI 
JONUI MEILIŪNUI 65 METAI

BALTIMORĖS TAUTININKŲ VEIKLA

Sukaktuvininkas Jonas 
Meiliūnas gimė 1909 m. 
gruodžio 5 dieną Kaupuose, 
Vaškų valsč., Biržų apskr. 
Baigęs Aušros gimnaziją 
Kaune, agronomijos moks
lus ėjo Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje (1928 - 1933). 
Studentu būdamas priklau
sė Jaunosios Lietuvos kor
poracijai, dalyvavo studen
tų įvairiose draugijose, bu
vo Studentų atstovybės pir
mininku.

Baigęs akademiją dirbo 
rajono agronomu jaunųjų 
ūkininkų ratelių inspekto
riumi, Žemės ūkio ūkio 
rūmų vicedirektoriumi, taip 
pat įvairių organizacijų val
dybų nariu ar pirmininku.

Vokiečių okupacijos me
tais, grįžęs į Žemės ūkio 
rūmus, buvo jų direktoriu
mi, vėliau, okupacinei val
džiai šią instituciją saviškai 
pertvarkius, vadovavo že
mės ūkio švietimo darbui, 
turėdamas savo žinioje že
mės ūkio mokyklas ir jau
nųjų ūkininkų organizaciją.

Gręsiant antrajai rusų 
okupacijai, 1944 metais pasi
traukė į Austriją, kur vado
vavo lietuvių komitetui, Lie
tuvos raudonojo kryžiaus 
skyriui.

Atvykimas Australijon, 
kaip ir kitiems tautiečiams, 
reiškė naują gyvenimo tarps 
nį.

Jis veikliai įsijungė lie
tuvių bendruomenėn, kuri, 
organizaciniai susitvarkiusi, 
apėmė įvairias lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas. Taip 
pat dėjosi prie nepaliauja
mų pastangų savos tautos 
laisvei atgauti.

Jonas Meiliūnas galėjo ras 
ti laiko ne tik savo šeimai, 
bet ir bendruomeniškajam 
darbui vien dėl to, kad jo 
žmona, Sofija, suvokė savo 
vyro visuomeninės veikloj 
svarbą tautiečių naudai. Iš
augino juodu du sūnų: Joną 
ir Jurgį. Abu jaunuoliai gy
vai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime. Pirmasis, be to, 
yra ir mokytojas Viktorijos 
švietimo departamento ži
nioje esamuose Lietuvių kai 
bos kursuose.

Lietuvoje įgytasis patyri
mas, bebendraujant su pro
fesijos kolegomis bei ar
timi ryšiai su Lietuvos žmo
gumi, aktyvus dalyvavimas 
įvairių organizacijų vado
vybėse, taip pat ir išugdy
tas platesnis požvilgis į so
cialinio bei ūkinio pobūdžio 
reiškinius -- visa tai praver
tė svetimoje šalyje: Jonas 
Meiliūnas savo mintimis, na
šia veikla yra nuoširdus tau
tietis, pozityvus lietuviško
sios bendruomenės narys.

Tokiu jį pažįsta ne vien 
melbourniškiai, bet ir, saky-

Jonas Meiliūnas 
čiau, visa Australijos lietu
vių bendruomenė, kai kokie 
svarbūs reikalai gvildena
mi ALB krašto tarybos su
važiavimuose, kuriuose jo* 
dalyvaujama.

Jis yra ne vien malonaus 
elgesio bei reto takto žmo
gus, bet ir veiksmo bei 
darbo vyras. Buvo jis Aus
tralijos lietuvių kultūros 
fondo valdyboje, dėjosi prie 
šios organizacijos reikšmin
gų darbų. Buvo jis ir Mel
bourno lietuvių klubo tary
boje., įsigijusioje pirmuosius 
Lietuvių namus. Taip pat ir 
Melbourno apylinkės valdy
boje, jos pirmininkas.

Šiandieną Jonas Meiliū
nas yra Australijos lietuvių 
fondo pirmininkas, besirūpi
nąs lėšų telkimu tautinės 
kultūros apraiškomis remti, 
taip pat dalyvauja Viktori
jos baltų taryboje, talkina 
kitiems.

Ką jis bedirbtų, kokias 
pareigas beeitų, savo darbu, 
sumanymu, patarimu ar pa
slauga siekia lietuviškojo 
gyvenimo augimo, stiprėji
mo -- vykina lietuvio parei
ga

Kielę arčiau pažinodamas 
sukaktuvininką, norėčiau 
dar pasakyti, kad jis savo 
veiksmus matuoja ar užsi
brėžtų darbų eilę rikiuoja 
pagal tai, kiek jais dėdama
si prie tautinės sąmonės gili
nimo šiame krašte, tautie
čių bendravimo glaudinimo, 
tarpusavės pagarbos bei pa
kantumo ugdymo. Tokį mas
tą taiko savo darbui, pa
gal jį vertina kitų veik
lą.

Jonas Meiliūnas turi daug 
bičiulių, nes gerbia kito 
asmens pažiūras, pripažįsta 
kitam teisę turėti savo nuo
monę.

Šiuos kelis žodžius apie 
sukaktuvininką baigiu linkė
jimu, prie kurio, neabejo
ju, jungiasi ir kiti jo bi
čiuliai, pažįstami: Ilgiausių 
metų Jonui!

V. Jakutis

ELIZABETHO IR APYLINKIŲ 

LIETUVIUS SVEIKINU

SU PRAĖJUSIOMIS KALĖDŲ 

ŠVENTĖMIS IR LINKIU LINKSMŲ 

IR LAIMINGŲ 1975 METŲ

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J 
Tel. 352-2166

VOKIETIJA

JUOZUI KRIščICNUI 
75 METAI

Vokietijos LB Mainzo apy
linkės pirmininkas Juozas 
Kriščiūnas spalio 28 sulau
kė 75 metų amžiaus. Sukak
tuvininkas gimęs 1899 Ma
rijampolės apskr., Kazlų 
valsč., Skučiškių kaime. Lie
tuvos kariuomenės savano- 
ris-kūrėjas. Dalyvavo kovo
se prieš bolševikus, bermon
tininkus ir lenkus. 1921 bai
gė karo mokyklą. Baigęs 
Vytauto D. universitete eko
nomijos mokslus, tarnavo 
Lietuvos banke. Bolševik- 
mety sėdėjo kalėjime. 1941 
įstojo į savisaugos dalinius, 
paskirtas ypatingo batalio
no vadu, pakeltas majoru. 
Nuo 1944 Vokietijoje. Ilga
metis Mainzo LB apylinkės 
pirmininkas. Linkėtina, kad 
garbingasis jubiliatas dar il
gus metus gyventų sveikas 
įr darbuotųsi Vokietijos lie
tuvių bendruomenėje.

kia jo įkurtas 8593 LS kuo
poje būrelis gimnazijai rem
ti.

Spalio 29 vakare 8593 LS 
kuopoje J. Venckui pagerb
ti susirinko būrys kuopos 
narių ir keletas svečių. Prie 
turtingo stalo vado pava
duotojas kapt. J. Barasas 
pasveikino sukaktuvininką, 
primindamas jo 50 ir 60 me
tų amžiaus sukaktis ir įtei
kė kuopos narių dovaną.

Nors J. Venckus yra su
laukęs pensijos amžiaus, bet 
ir toliau liekasi 8593 
kuopos vadu.

LS

Prof. J. Puzinas
t (Atkelta iš 1 psl.)

kt. puošmenimis. Šiandieni
nės moterys gali pavydė
ti savo prabotėms, nes jų 
puošnumas toli pralenkė šių 
laikų puošmenas -- blizgu
čius. Susirinkusieji buvo 
nustebinti senovės lietuvių 
aukšta kultūra, sumanumu 
ir sugebėjimais.

Staigmena padarė Sofia 
Gedvilienė, įteikdama Kons
tancijai Puzinienei gintaro 
dirbinių už karo metu paro
dytą nuoširdumą ir suteikti 
pagalbą.

Reikia padėkoti rengė
jams už taip gražiai suor
ganizuotą dr. Jono ir Kons
tancijos Puzinų pristatymą 
chicagiškei visuomenei ir jų 
įvesdinimą į mūsų tarpą.

Puzinams kartu su visa jų 
gausia šeima (dvi dukros ir 
sūnus su šeimomis bei 8 vai- 

• kaičiai), tenka palinkėti įsi
kurti ir toliau dirbti moksli
nį bei visuomeninį darbą.

Visi popietės dalyviai ren
gėjų buvo pavaišinti kavu
te, kurios metu turėjo pro
gos pabendrauti su Puzinų 
šeimos nariais ir pasidalin
ti įspūdžiais.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V A
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JUOZUI VENClS?^ 

65 METAI

Spalio 29 Kaiserslauterne, 
8593 LS kuopoje buvo at
švęsta kuopos vado maj. J. 
Venckaus pensijos amžiaus 
riba. Sukaktuvininkas gi
męs 1909. X. 29. Telšiuose 
baigė gimnaziją 1929 ir tuoj 
stojo aspirantu į karo mo
kyklą. Karininku pakeltas 
1930, stojo j aukštesniąją 
policijos mokyklą, bet poli
cijoje tetarnavo trumpai — 
grįžo į tėviškės ūkį. Lietu
viškose LS kuopose dirba 
nuo 1947. Nuo 1959 vado
vauja 8593 LS kuopai Kai
serslauterne.

Vokietijos lietuviu bend
ruomenėje 1962-65 buvo Ta
ryboje ir keletą metu Gar
bės teisme. Jo pastangomis 
savo laiku buvo Vasario 16 
gimnazijai iš US armijos 
išrūpintas barakas ir kitais 
būdais stipriai paremta 
gimnazija. Dar ir dabar vei-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininke; 
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto)

185 North Wabash
Chicągo, III. 60601

X 4

Avenue 2nd Floor

JUNGTINIŲ
TAUTŲ...

(Atkelta iš 1 psl.) 

daugumą valdo JAV priešai. 
Priešizraeliniai arabų inte
resai pastatė JT tribūnon 
ne valstybės, bet tautinės 
organizacijos atstovą, kuris 
kalbėjo pasaulinės taikos or
ganizacijoje, pasidėjęs ant 
piupitro revolverį!

Per savo gausingas tarp
tautines agentūras ‘Tretysis 
Pasaulis’ išmetė Izraelį iš 
UNESCO, Pietų Afriką iš po 
sėdžių Bendrojoje Asamblė
joje. Kas gali žinoti: gal 
ryt poryt balsų dauguma iš
mes JAV iš JT sąstato. Už 
‘imperializmą, už militarinę 
paramą Izraeliui.

Tad nenuostabu, kad JAV 
ambasadorius John Scali, 
nors santūriai ir bailokai 
perspėjo ‘tironišką daugu
mą neužsiplėšti perdaug ir 
savo ‘Trečiojo Pasaulio’ or- 
kestruotais balsavimais ne
išstumti JAV iš JT dango
raižio. Vienok tai buvo nai
vuolio balsas šaukiantis ty
ruose. Jam atsakymą metė 
mažytės afrikinės valstybė
lės atstovas. Tą brutalų at
sakymą pateikia Time žur
nalo korespondentas- Curtis 
Prendergast. Atsikirtimas į 
Scali perspėjimą toks: “Aš 
turiu savo vyriausybės pa
vedimą balsuoti su Afro-Azi- 
jos bloku. Jeigu tarp jų ne
sutarimas, balsuoti su ara
bais. Jeigu ir čia nesutari
mas, balsuoti su arabų dau
guma".

Afrikietis identifikavo sa
vo interesus su Afro-Azijos 
ir arabų blokais. Šiuos blo
kus vienija neapykanta “jan
kių imperializmui’’. Jankių 
imperializmo schemos auto
riai gyvena Maskvoj.

Mums, lietuviams, idealis
tiškai respektavusiems JT 
organizaciją, dabar turi būti 
itin suprantama, kodėl viso
kie laiškai, kuriuos pasira
šė tūkstančiai persekiojamų 
tautiečių, dingo JT sąšlavy
nuose; kodėl niekad nėra 
atsakymų į mūsų peticijas, 
kodėl Pabaltijo klausimo ten 
neįmanoma judinti. Tačiau 
mes dabar matome ir JAV 
trumparegiškumą, kada 
JAV atstovai plojo vis nau
jam potvyniui visokių ‘am
basadorių’ iš istorijos ir eko
nominių resursų neturinčių 
genčių, į JT sąstatą. Šie 
JT organizacijos nariai yra 
JAV priešai. Bet niekad 
JAV nepasirūpino, kada bu
vo palankios sąlygos, net su- 
aikčioti dėl Pabaltijo inte
resų. Valstybės Departa-

Paskutinis šiais metais 
Taut. S-gos Baltimorės sk. 
susirinkimas įvyko lapkričio 
30 d. Atsilankė 12 narių. 
Ilgiausiai susitelkta ties klau 
simu, ką veiksime ateinan
čiais metais. Numatyti du 
renginiai: įprastinis pavasa
rinis ir skyriaus 25 metų 
gyvavimo sukaktuvinis pa
minėjimas.

Dviems renginiams atski
rai suruošti trūksta pajėgų, 
nutarta abu sujungti kartu. 
Parinktas laikas -- balan
džio 5 d. Valdybos narys 
kultūrinių parangų reika
lams M. Karaša įpareigo
tas susižinoti su vienu kitu, 
pas mus dr nebuvusiu, me
no sambūriu.

Metų pabaigoje, susipaži
nus su sk. iždo padėtimi, 
nutarta paskirti aukų: S. 
Kudirkos fondui 50 dol., 
Dirvai 50 dol., Taut. S-gos 
išleisimai knygai 200 dol. 
Maža, daugiau simbolinio 
pobūdžio, 20 dol. auka pa
skirta liet. šv. Alfonso baž
nyčiai, nes mūsų renginių 
pagarsinimu iš sakyklos ji 
yra prisidėjusi prie jų pasi
sekimo.

Dera, atsigręžus atgal, ap
žvelgti, kas skyriaus nuveik
ta. Surengti du koncertai: 
gegužės 11 d. vakaras su 
jauna dainininke Jūrate 
Veblaityte ir aktorium Vi
talių Žukausku. Spalio 12 d. 
kanadiečių liet, mergaičių 
choro ‘Aido’ su sol. Vacį. Ve- 
rikaičiu pasirodymas.

Savuoju įnašu dalyvauta 
dviejuose renginiuose lauke: 
pavasarį gegužės 25-26 die
nomis, Baltimorės Lietuvių 
Savaitgalio metu, Hopkins 
aikštėje ir rudenį, rugsėjo 
20-22 dienomis, Baltimorės 
miesto ruoštoje mugėje.

Metų pradžioje, sausio 27 
d., per vietos Lietuvių ra
dijo valandėlę sk. paruošė 
15 minučių prez. A. Smeto
nos 30 metų mirties sukak
tuvių paminėjimą.

1 Vasarą, AustrAlijai pripa
žinus Pabaltijo valstybes so
vietiniams grobikams, keli 
sk. nariai buvo nuvykę 
Washingtonan prisidėti prie 
tenykščių pabaltiečių su
rengtų demonstracijų. Bal- 
timorėje tokių protesto žy
gių nebuvo.

Per 1974 metus sušaukti 
9 sk. narių susirinkimai. 
Vienas narys numirė, trys 
įsirašė nauji.

Baigiantis sueigai, nariai 
susipažino su atsiųstu iš 
miesto valdybos pažymėji
mu (Ethnic Heritage

Award), kuriuo miesto gal
va Donald Wm. Schaefer 
pareiškia savo pagyrimą 
‘už parodytą dvasios dosnu
mą, padedant kitiems (ki
tataučiams) suprasti ir įver
tinti Lietuvos kultūrą”.

Atitinkamus, nuopelną pri 
pažįstančius lapus, yra ga
vusios visos dalyvavusių tau 
tybių organizacijos. (sm)

FLORIDOS 
LIETUVIAI

Juno Beach metodistų 
šventykloje lietuviu Klu
bo nariai ir gausūs svečiai 
gruodžio 14 d. iškilmingai 
paminėjo Lietuvos kariuo
menės 56-ją atkūrimo su
kaktį.

Minėjimas pradėtas pa- 
madomis, kurias atlaikė jau 
visiškai, po operacijos pa
sveikęs kun. Bielskus. Tai 
dienai pritaikintame pa
moksle atsiminė visus žu
vusius karius ir partizanus 
atidavusius savo gyvybę, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma.

Po pamaldų Klubo pirmi
ninkas J. Daugėla padėkojo 
kunigui Bielskui už tokį 
puikų pamokslą, kviesda
mas klubo narį M. Jokūbai
tį paskaityti šiai dienai pri
taikytą paskaitą. Prelegen
tas išsamioje ir turiningoje 
kalboje priminė susirinku
siems, kad Lietuvos kariuo
mene tebuvo politinės valios 
vykdytoja ir neperžengė 
krašto konstitucijos nuosta
tų. Kariuomenė, kaip tokia 
taip pat yra buvusi Lietuvos 
jaunų vyrų mokykla, kurio
je jie mokėsi ne tik skaity
ti ir rašyti, bet ir įvairių 
specialybių.

Po paskaitos buvo aptarti 
įvairūs klubo narių reikalai 
kaip bendra Kūčių stalo su
rengimas bei Naujų Metų 
sutikimas.

R. Zotovienė pranešė apie 
pažangą ruošiant Lietuvių 
Dieną, kuri 1975 m. vasario 
15 d.

Po susirinkimo klubo ba
rės svečius ir narius pavai
šino kava ir sekanumynais.

(b)

mentas kišo mūsų rezoliuci
jas, protestus, reikalavimus, 
“dėl šventos ramybės” į 
krepšį. Bepuoselėdami tą 
“šventąją ramybę” priaugi
no JT ‘jankių imperializmo’ 
priešų kadrus, išdavė ir sa
vo pozicijas, kurios buvo dar 
gana geros prieš dvidešim
tį metų. Prieš akis dabar ... 
JT -- idėjinės nuokūlos.

MACHINE SHOP 
FOREMAN TRAINEE 

General shop experience. Good earn- 
ings. HoBpitalizHtion. health insur- 
ance. profit sharing. pension plan. 
Overtime Opportunity for foreman; 
age no handicap.

WOODH1LL NIPPLE & SUPPLY
Call 216-229-9770 

1862 East 125 Street 
Cleveland, Ohio 

(95-1 >

WANTED JOURNEYMEN
MACHINISTS 

TURRET LATHE 
Mušt have job shop experience 
and be able to sėt up and oper- 
ate from blue prints. High hour- 
ly wape plūs overtime and ben
efits.

ACRE MACHINE PKODUCT
1315 W. 78 St., Cleveland. Ohio 

(92-1)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7,/2^ — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 — 30 mėn. su $1,000, minimum.
G'/tV — 1 metų su $1,000, minimum.

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

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Eąual Opportunity Lender

aftnt 
ttiony 

avlngs
1447 So. 49th Court • Cicero. Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues. Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed W«d.

Juozas Gribauskas, vedėjas
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Simas Kudirka pasirašo knygą “SIMAS", kurią 1970 
metais parašė rašytojas Jurgis Gliaudą (dešinėje).

L. Kanto nuotrauka

SIMAS KUDIRKA - 
REZISTENCIJOS ŽIEDAS

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

Rašytojo Jurgio Gliau- 
dos, knygos ‘Simas’ au
toriaus žodis, pasakytas 
Simui Kudirkai pagerb
ti Akademijoje Los An
geles mieste, gruodžio 
22 d.

Prieš keturiasdešimt de- 
vynius mėnesius verkėme 
Simo. Demonstracijų plaka
tai skausmingai klausė: Kur 
tu esi, išduotasis Simai? 
Amerikinė spauda smerkė 
išdavimo niekšybę. Prie Fe
deralinio pastato mūsų pui
kusis jaunimas pastatė kars
tą, simbolizuojantį laisvės 
vilčių mirtį ir 24 valandas 
tęsė budynes.

Geležinė uždanga slėpė 
dramą. Drama, kaip tragedi
ja, primena gėlę, augančią 
skausmo žemėje. Gėlė iš
skleidžia nuostabius žiedus. 
Simo dramos žiedas buvo 
jo kalba sovietinio teismo 
tvaike. Mirties akivaizdoje, 
užmiršęs savo asmenišką li
kimą, jis reikalavo laisvės 
Lietuvai, valstybinio suve
renumo. Sovietinio teismo 
patalpa tapo dramatiškiau
sios ir idealistiškiausios kal
bos tribūna. Už tą kalbą Si
mas laukė šūvio į pakaušį. 
Vaclovo Sevruko pastango
mis ta kalba pasiekė laisvą
jį pasaulį.

Gavęs pasaulinį garsą dėl 
jo išdavimo budeliams Lais
vės Statulos akivaizdoje, Si
mas tapo ginklu laisvės kovų 
epopėjoje. Pasaulis mato Si
mą ir greta jo Lietuvos tra
gediją. Dabar jo balsas 
skardus. Brezentinis apval
kalas neužgniaužė jo šauks
mo. Dabar jis gali žengti 
laisvės judėjimo priešaky, 
išdidus savo pergale. Kars
tas prie mūsų Federalinio 
pastato simbolizavo mirtį, 
o į mūsų tarpą įžengė prisi
kėlimo stebuklas. Sutarki
me tikėti: tas stebuklas 
simbolizuoja laisvės sugrįž

imą į naują, būsimą Lietu
vą.

Demonstracijų skyduose 
jaunimas nešė skausmingą 
šauksmą: Kur tu, Simai? At
sakymas: Simas mūsų tarpe, 
laisvas tarp laisvųjų! Bet 
dar neatsakytas šauksmas: 
Kur tu, Lietuvos laisvė? Į tą 
iki šiol neatsakytą šauksmą, 
jaunimas ir visi privalo atsi
liepti naujomis kovos pastan 
gomis. Simo drama ir perga
lė tvirtina: kovoje nėra kom
promisų, išeivija gyvena 
mūšio arenoje, laisvės kovos 
visad baigiamos laisvės 
triumfu.

Man, rašytojui, prieš ket
verius metus su apmaudu 
rašiusiam knygą apie Simo 
išdavimą, prakilnu matyti jį 
laisvėje, įsikūijusį realybėj 
personažą. Reta tai laimė 
mums visiems, nuostabus 
tai stebuklas. Džiugu mums 
matyti jį kovų užgrūdintą, 
mirties šalnos neįveiktą, per 
galės viltį, kaip vėliavą, iš
kėlusį ties mūsų gretomis.

PARAMA 
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

Adam Kabasinskas,
Cleveland ..................... 600.00

V. Brazauskas. Chicago .. 5.00 
A. Juodka. Chicago......... 2.00
J. Jasiukaitis, Cicero ....10.00 
M. Knystautienė.

Danbury ..........................10.00
A. Griauzdė, Avon .......... 10.00
J. Stelmokas. Lansdowne 2.00 
J. Venckus, Coventry .... 1.00 
V. Domeika, Fairfield .... 5.00 
A. Rėklaitis, Chicago .... 2.00 
Juozas Juška. Warren .. 7.00 
F. Salpukas, Flushing ...... 7.00
V. Čičinskas, Cleveland .. 5.00 
St. Thomas,

No. Miami Beach .......... 2.00

Beveik prieš trisdešimts 
metų, San Francisco mies
te, gražioje Kalifornijos Pa- 
cifiko pakrantėje, II-jo Pa
saulinio karo laimėtojai šiaip 
taip susitarė atkurti Tautų 
S-gos įpėdinį, pavadindami 
šį naujagimį Jungtinėmis 
Tautomis arba United Na
tions, sutrumpintai žinomą 
UN. Buvo planuojama ir ti
kimasi, kad šis perdažytas 
kūrinys, bus daug veiks
mingesnis už prieš II-jį Pas. 
karą, Ženevoje dažnai posė
džiavusią Tautų S-gą. Kaip 
žinoma, pastaroji niekada 
nesugebėjo apginti mažų 
tautų laisvės nuo grobuo
niškų kaimynų. Ką ir mūsų, 
šiandien bolševikų okupuota 
tėvynė patyrė, kai Lenki
ja įsakė ‘neklusniam’ gen. 
Želigovskiui atplėšti iš Lie
tuvos trečdalį teritorijos su 
sostine Vilniumi.

JT gimė didžiulių skaus
mų ir prieštaravimų ženk
le: įsileisdama į savo vado
vaujamų narių tarpą dikta- 
tūrišką SSSR, tokia gražių 
obalsių kupina organizacija 
negalėjo pateisinti į ją de
damų žmonijos vilčių. Tai 
buvo kompromisų ir vėžio li
gos, nuo pat gimimo dienos, 
apkrėsta organizacija! Jos 
veiklą puikiai prisimename 
iš per 30 metų šią organi
zaciją žudančios SSSR veik
los; pastaroji ją stengėsi 
kuo plačiausia išnaudoti 
savo propagandos tikslams. 
Ji visada stengėsi JT išnau
doti ir pakenkti jos na
tūraliam išsivystymui, o 
ypač panaudodama ‘prigim
tą’ didžiųjų valstybių ve
to teisę.

Tačiau kompromisai ir už 
uždangų vykdyti JT diplo
matų sandėriai, ir JAV mo
kesčių mokėtojų pinigai ne 
vieną kartą išgelbėjo JT nuo 
antstolio likvidacinio plak
tuko smūgio. Amerikoje 
prieš JT nukreiptą akciją 
jau senokai vykdo, žodžiu 
ir spaudoje bei per radiją, 
John Birch draugija. Žinia, 
taip pravardžiuojami birži- 
ninkai, nors ir labai sten-

V. Kecorius, Toronto .... 7.00
S. Račiukaitis, Detroit .. 2.00
F. Mackus, Cleveland .... 2.00 
J. Jurkūnas, Chicago .... 7.00 
J. Laškus, Chicago .......... 2.00
J. Matusevičius, Evanston 5.00 
A. Vasis, Cleveland.......... 2.00
J. Krivis, Rochester..........2.00
P. Dalinis, Detroit .......... 7.00
P. Sims. Chicago .............. 7.00
T. Vidugiris, England .... 2.00 
Z. Kalinauskas, Elizabeth 2.00 
A. Balsys, Kensington .. 2.00 
Globė Parcel Ine.,

Cleveland ...................... 2.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 7.00 
A. Zenkus, Worrester .. 2.00 
M. Slabokienė, Euclid ... .$2.00 
J. Dumbrys, Cleveland .. 2.00
L. Naglius, Chicago..........2.00
J. Chodakauskas, Bellevue 2.00 
Br. Tiškus, E. St. Louis .. 2.00 
J. Kazitėnas, Kenosha .... 2.00
M. Vansauskas, Lyons .... 2.00 
Ignas Verbyla, Cleveland 2.00 
A. Šalkauskas, Willowick 2.00 
J. Pečkaitis, Merrillville 2.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 2.00 
J. Musteikis, Rochester .. 3.00 
P. Pajaujis,

Mount Clemens.............. 3.00
V. Miškinis, Toronto .... 5.00 
D. Naikauskas, Windsor ... 7.00 
J. Kazlauskas. Cleveland 5.00
S. Čepas. Treasure, II......... 1.00
H. Janužys, Tampa .......... 1.00
V. Jonkus, Philadelphia .. 2.00 
Iza Jonaitienė, Cleveland 7.00 
A. Šalčiūnas, Philadelphia 4.00 
A. Vaišnys, Waterbury .. 5.00 
J. Zdanys, West Hartford 2.00 
M. Vitkus, Miami Beach 2.00 
J. Rydelis, Cleveland .... 2.00 
Pr. Damijonaitis, Cranford 2.00
T. Jurčys, Chicago .......... 7.00
J. Adomonis. Boston ....20.00
A. Nasvytis, Cleveland .. 5.00 
A. Jankus. Delair.............. 2.00
K. Vilūnas, Chicago .... <2.00
J. Maziliauskas, Cleveland 2.00 
V. Šenbergas, Cleveland 7.00
K. Adomavičius,

Winchester .....................  7.00
Visiems aukojusiems nuo

širdžiai dėkojame. 

giasi, kad JAV vyriausybė 
oficialiai išstotų iš JT, bet 
šios pastangos bent ligi da
bar turėjo labai maž pasise
kimo. John Birch d-ja yra 
negausi, pravardžiuojama fa 
šistais, tad ir plačiosios 
masės jos neremia, išski
riant dešiniojo sparno JAV 
inteligentiją.

Tačiau visai netikėtai J. 
Birch d-ja susilaukė stip
raus talkininkavimo iš medi- 
jos pusės. Taip pav. savait
raštis Newsweek savo XII. 
16 laidoje įsisėjo aštrų prieš 
JT nukreiptą vedamąjį 
vardu, ‘Nelemto pasikeitimo 
vėjai pučia JT”. Straips
nis pailiustruotas nuotrau
ka, kurioje matome, kaip 
JAV atstovas Scali kalba 
JT plenumo nariams, gin
damas Izraelį; tačiau salėje 
dalyvaujančių ir jo kalbos 
besiklausančių delegatų skai 
čių galime suskaičiuoti ant 
dviejų rankų pirštų! Štai 
ligi kurio laipsnio nusigyve
no JAV, kad jos delegato 
kalbos niekas nenori klausy
ti...

Newsweek koresponden
tas prie JT, Raymond Car- 
roll rašo, kad “girdi revoliu
ciniai vėjai labai jau pažeidę 
šios pasaulinės organizacijos 
orumą”. Ir kai koresponden
tas Scali paklausė, po tos 
prakalbos, kokioje būklėje 
pasijustų JAV, jeigu komu
nistai su III-jo pasaulio blo
ko (čia turima galvoje Af
rikos tautos) valstybėmis 
nubalsuotų išmesti Izraelį 
iš JT (Organizacijos na
riai galvoja, kad Izraelis vi
siškai nesiskaito su JT dau
guma), tada Scali atsakęs, 
“Amerika galinti savanoriš
kai save suspenduoti ir šiuo 
būdu išstoti iš JT ar suma
žinti ligi minimumo JT iš
laikymui skiriamus pinigus”.

Savaitraščio redaktorių 
nuomone daugelis JT diplo
matų pritaria Scali pažiū
rai, kad “JT nužengusi per 
toli propaguodama revoliu- 
ciškas idėjas”. III-jo bloko 
ir Sovietų kontroliuojamos 
komunistinės valstybės pri
darė daug nemalonumų ra
miai savo apkasuose sėdin
tiems vakariečių diploma
tams. Suprantama, kad vi
sas JT vaidinimas buvo re
žisuojamas Alžiro atstovo, 
paskutinės JT sesijos pirmi
ninko Abdelaziz Bouteflika; 
pastarasis pasinaudodamas 
daugumos valia, ne tik kad 
pakvietė į JT Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos va
dą, Yasser Arafat, bet taip 
pat pašalino iš pilnaties po
sėdžių P. Afrikos valsty
bę. Tačiau pagal JT statutą 
toki nušalinimai tegalimi 
tik Saugumo Taryboje. Ta
čiau JT nariai užsikrėtę 
‘daugumos valios’ pergalės 
nuotaikomis, toliau visiškai 
neboja JT didžiųjų valsty
bių valios. Mat didžiosios 
lygiai kaip ir beveik niekam 
nežinoma Maldives respub
lika (teritorija 112 kv. my-

• Dr. L. Kriaučeliūnas, 
Palos Pr., 111., Dirvai parem
ti atsiuntė auką - 10 dol. 
Ačiū.

• Dr. K. Bobelis, East 
Dundee, III. atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo Dirvai 
paremti auką 12 dol. Ačiū.

• Jonas Laurinaitis, Korp. 
Neo - Lithuania filisteris, 
gyv. Australijoje (181 
\Veston St., Sydney, Pana
ma N.S.VV. 2213) siųsdamas 
auką Dirvai paremti 10 dol., 
rašo: "Gražu, kad ištveriate 
ir išlaikote Dirvą tinkamoj 
aukštumoj. Ji, kaip tas ty
ras Tėvynės spindulėlis, vis 
praskaidrina mūsų apsi
niaukusias tremties dienas. 
Linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų. Sėk
mės !”

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

<

lių, 110,000 gyventojų, bu
vęs Anglijos protektoratas, 
priimta į JT 1971 m.) turi 
lygiai po vieną balsą. Žino
ma, tai yra nesąmonė, bet 
visokiomis nesąmonėmis yra 
grįsta ir visa politika, ar 
ne taip?

Tačiau JT bėdos susikau
pė ne tik New Yorke. Taip 
pat ir Paryžiuje posėdžiau
janti UNESCO - JT Auklė
jimo, Mokslo ir Kultūros 
Organizacija nepersenai iš
metė Izraelį iš Europos tau
tų rajoninio susirinkimo. 
Dėlei šios Unesco akcijos 
labai jau susirūpino dauge
lis Europos tautų delegatų, 
kaltindami, kad “Unesco po 

. ŠK fa t M
SKIRPSTAS

Pasaulio Lietuvio lapkričio nr. daug vietos skiria 
įvairiem ginčam. “Atgarsiai ir mintys" skyriuje užkliūva 
ir Skirpsto bene prieš pusę metą spausdinta skiltis. 
Pradžioje St.B. išklosto savo diskusijų (ir stiliaus) pa
grindus, būtent: “jei kas priklauso svetimai partijai ... 
jis šioks ir anoks, mušame jį mes - duokite į kailį jam ir 
visi kiti. Tokia jau partinio mūsų gyvenimo praktika". 
Šitaip savo principą pasibrėžęs, toliau St.B. ir vykdo - 
skirtingą nuomonę seikėja partiniu bei asmeniniu mas
tu. Tačiau šiuo atveju, jam kimbant į mano buv. pa
stabą dėl jo pasigyrimo, esą tik jo vieno nuopelnu J. 
Bačiūnas buvo PLB pirmininku, toks partinis požiū
ris visai nepritinka, nes jokių partinių dalykų nebuvo 
tuomet mano minėta nė iš tolo. Buvo tik aplamai kiek 
paliestas bet kokių rinkimų rezultato klausimas.

• Pats St.B. dar vis tebebando savo nuopelnus aukš
tyn kelti Bačiūno iškilimo į pirmininkus atveju. Esą, jį 
rėmęs ir už jį balsavęs. Betgi kas žino, kaip būtų įvykę, 
jei St.B. būtų kitaip elgęsis? Arba ir Bačiūnas, paty
ręs visuomenininkas, gal būtų kitus žygius daręs? 
Rinkimų eiga ir pabaiga dažnai neša nelauktų netikėtu
mų. O privatūs kandidatų pokalbiai, vienas kito siūly
mai į kurį postą bei derybos, užkulisio pasitarimai -- 
nėra nei faktai, nei garantijos, tik slidūs zondavimai. Kar
tais dviese vienaip sutarus, oficialiam posėdy kitaip 
apsisprendžiamą. Spėliojimai lieka tik spėliojimais - tin
ka linksmai pašnekai prie kavos puoduko, o ne rim
tos org-jos biuleteniui.

• O šis atvejis itin savitas. Juk Bačiūnui buvo lem
ta ir antrą kartą tapti PLB pirmininku, argi abu kartu 
vien nuo St.B. malonės tai priklausė? Labai abejotina. 
Juk Bačiūnas buvo ne tik pakartotinai išrinktas vado- 
vybėn, bet paliko įspūdį bemaž veikliausio, taikingiau- 
sio ir net įtakingiausio pirmininko! Tad manytina, jog 
šis senosios išeivijos ryškus asmuo tikrai buvo gabus ir 
tinkamas tai vietai, turėjo gerą vardą bei platų pasitikė
jimą, o ne vien kieno manipuliacijom pateko į aukštąjį 
postą. St.B. iškiša tik tokį argumentą: “nors jaučiau pats 
turįs sau palankią daugumą”... Tai perdėm subjekty
vus ir naivus požiūris, nes bemaž kiekvienas kandida
tas rinkimuose “jaučia sau palankią daugumą" arba to 
tikisi - antraip nebūtų prasmės kandidatuoti.

• St.B. šie klos tymai juo labiau nepatikimi, kadan
gi neiškenčia neprabilęs nauju savigyros šūviu ir Ba
čiūno žeminimu. Girdi, “Bačiūnas daugiau tiko repre
zentacijai, aš - darbui". Bent žodis! Tai ne tik netiesa, 
bet ir negraži apkalba. Išeitų pagal St.B., kad Bačiū
nas pora kadencijų nieko neveikė, tik garbės soste sėdė
jo, o kitas už jį viską atliko. Kai kam nesuprantama, jog 
PLB vadovo darbas nėra vien raštinę tvarkyti, sta
tistikas vesti, kvitus išrašinėti ar su bet kokia skirtin
ga nuomone ilgus barnius megzti. Juk jam privalu pla
tesniu žvilgsniu vadovavimą aprėpti: savo asmens svo
riu aukščiau smulkių kivirčų pakilti, narių pasitikėjimą 
įgyti, savo darbais ir įtaka autoritetą pelnytis, visus 
tautiečius, pasaulyje pasklidusius, pasiekti ir gyvai 
draugėn jungti. Bačiūnas visa tai vykdė ir pasiekė 
puikių vaisių. Jis visur lankė žmones ir pajuto jų reika
lus, teikė paramą, visus patraukė ir taikiai glaudino - 
parodė tikro vadovo pavyzdį. Nesididžiavo ir eilinių 
narių neniekino. Taip daugumą patraukė į save ir į 
LB-nę. Veltui St.B. bando tai nuginčyti. Bačiūno pirmi
ninkavimui nevienas jo įpėdinis pavydės, nes nepa
jėgs prilygti. O juoba niekas savęs aukštyn nepakels, 
Bačiūnų žemindamas.

• St.B. partiškumas, kaip įžangoje pats užsibrėžė, 
itin liūdnai atestuoja jo požiūrį į viešas diskusijas 
dar vienu faktu. Štai, jis palaukė apie pusmetį atsiliepti, 
kad skaitytojai pamirštų, kas Dirvoje rašyta, tuomet 
-- gali nebūtų daiktų prikalbėti oponento vardu. Taip 
nuklaidina apriorinis šališkas nusiteikimas. Va, kokių 
nešvankumų jis man dabar prikiša (kai ką net du kartu 
kartoja, kaip tikrą tiesą!): “beprotiškas išsišokimas .. 
neišmanymas ... mušame jį mes - duokite į kailį ir visi 
kiti..." Ne, Skripsto skiltyje tokių žodžių nė panašumo 
nebūta. Juk tai nusikalstamas darbas viešai spaudoj tar
ti, kurstant fizinėm muštynėm: “mušame mes ... duo
kite į kailį". Irgi “beprotiškas” - tai vis partinės nepa
kantos perlai, neteisingai man prikišami. Irgi net ko
miška, kai St.B. ima su savo pramanytais plūstamais žo
džiais kovą vesti... Visai aišku, su mintis iškraipančiu 
ir nebūtų dalykų prikuriančiu oponentu neįmanoma 
padorų pokalbį vesti. Tokiem spaudos rašinėtojam rei
kia bent pagrindinių dėsnių vadovėlio, gal tai kiek nors 
padėtų mūsų laikraštiniam lygiui kilti?

puliarumas labai žymiai nu
kentės, nes ši organizacija 
yra įtraukiama į Art. Rytų 
politikos žaidimą”. Prieš šią 
anti-Izraelį nukreiptą akciją, 
frontaliai pasipriešino Švei
carija, nutraukdama lėšas 
skiriamas Unesco reikalams. 
Taip pat ir V. Vokietija 
bei Prancūzija sakosi ne
bendradarbiausiančios su 
Unesco, jeigu Izraelis nebus 
grąžintas į jos narių tarpą.

Taigi kaip matome iš virš 
išvardintų pasisakymų ir 
veiksmų, kad JT ir jos at
žalos Europoje pergyvena 
rimtą krizę. Ar ir šį kartą 
diplomatija suras kompro
misą sunku žinoti.
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Foreign language papers dwindle here
By MARY SW1NDELL
In 1935. Cleveland had 53 

foreign language n e w s- 
papers, including 12 dailies, 
23 weeklies and -18 month- 
lies. By 1958, the number 
had dvvlndled to 18, and 
today there are 14.

It would be easy to infer 
from those staUstics that 
thė foreign language press 
is dying along with the old 
lmmigrant generation that 
špoke little or no English 
and relied on natlve lan
guage publications to ease 
the strain of living in an 
alien Und.

Editors and publishers of 
foreign language papers 
here, hovever, attribute the 
decline of both the number 
of non-English papers and 
the circulations of those 
that survived to a number 
of factors. Not the least of 
which, of course, is the fact 
that the number of non- 
English speaking people 
has declined greatly since 
the days of mass mlgratlon 
to this country.

"Būt that’s not the only 
reason." said Z o 11 a n 
G o m b o s , publlsher oi 
Szabadsag (Llberty) and 
Vilag (The World) 1736 E. 
22d St

"Don't forget, the num
ber of English language 
dailies has also dedined 
drastically during the past 
tevarai decades to the point 
where most cities now have 
only two. The foreign lan
guage press has had trou- 
bles for the ūme reasons 
that the English-language 
press has had: the highcr 
prices of newsprint. postai 
rates, labor and diminishing

here 1» Sfefin Deubel, who 1 
fled East Germany ln 1949.or constant returns," said . I 

Gombos. 1
Gombos. .publlsher of ’ 

f o u r Hungarlan n e w s- 
papers, rates as one of the 
most promlnent foreign lan
guage publishers in the 
country. He employs 30 
correspondents in major 
American and European 
cities who send dispatches 
to his two Cleveland-based 
papers and to the Nepszava 
(People’s Voice) in Ne* 
York. and the Hirado (Her- 
ald) in New Jersey.

Szabadsag’s circulation ls 
5300. down from 20,000 of 
15 years ago. The paper also 
went from daily to weekly 

’ publicatlon lašt year. Vilag. 
1 which caters more to older 
' people, hu a circulation of 
; 8600.

"I think our circulation

tiguzes Utdy good con- 1 
sidering the loss of readers 1 
through death," said 
Gombos. W h e n people 
began moving out of the 
Hungarian neighborhoods 
in Buckeye and the West 
S i d e our circulation 
declined.

"A flgure of 1000 circula
tion may not sound likę 
much. būt remember, each 
of those 1000 papers has 
several readers," he said. 
"Relalively speaking. we 
štili have a resp^ctable 
circulation.”

Likę most of the foreign 
language papers here. the 
Germsn-language Waechter 
u n d Anzeiger (Observer 

: and Announcer) and the 
. Saxon Volksblatt (People’s 

Voicel adhere to a strong 
anti-communist line. The 
German-language publisher

s<uon vcjoiusblau
TO wr>a*L

The Volkeblett hai 4000 
subscribers md the 
Waechter u n d Anzeiger 
3500. Deubel haa actually 
gained aome circulation in 
the lašt few years from 
high school and college stu
dentą studying German.

"I think the future ls bet- 
ter now than it was 50 
years ago.” said Deubel. 
"The hale irom both World 
Wars is beginning to go 
eway now.”

Nevertheless, b a c k in 
1953, the Waechter und An- 

1 zeiger was a daily paper 
’ and in 1935 there were 11 

German papers here instead 
of two.

Likę most of the foreign 
language papers, t h e 
Waechter und Anzeiger

leans heavily on news from i 
Europe and dispenses local 1 
news in small news briefs. 
Deubel maintains corre
spondents in London, New 
York City, Munich, Berlin 
and Dusseldorf.

Dirva, the Lithuanian 
weekly, publlshed at 6901 
Superior Avė., has 1000 
local subscribers and anoth- 
er 3000 ecattered around 
this country and Europe, 
not including Lithuania.

"lt's a Communist re
gime,” said editer Vytautas 
Gedgaudas. "They won't ac- 
cept it’ there, especially 

' with all the‘news we have 
■ been carrying on Simas 
į Kudirka.” ’

Kudirka ls the Lithua
nian uilor * h o sought 
asylum in the U.S. four 
years ago by Jumping from 
a Soviet trawler to a U.S.

Coast Guard cutter off the 1 
New England coast. I

The Coast Guard return- 
ed Kudirka to the Soviets, 
w h o proniptly sėntenced 
the hapless seaman to 10 
years in jall. Kudirka be- 
came a cause celebre in the 
Lithuanian press, and lašt 
montii, when Kudirka "as 
released. the staff at Dirva 
(The Field) rejoiced.

Kudirka’s c 1 a 1 m s to 
American citizenship were 
finally recognized by the 
Russians because his moth- 
er was born in Brooklyn.

Dirva has been in busi- 
' ness for 60 years, būt 

Gedgaudas admlts it is hav- 
ing problema.

"The ne* generation 
doesn't read it very much 
he said.

Domovina, founded in 1898, į 
ls the only foreign language ) 
paper here that could be 
called a daily.

Until recently, the Amer
iska Domovina publlshed 
gt 6117 St. Clalr Avė., put 
put a paper Monday 
through Friday. The paper 
shortage, however, has 
eliminated the Wednesday 
edition, said managing ėdi- 
tor Mary Debevec. ItS circu- 
lation stands at 9000.

"Of course our circula- 
tlon has declined." she uld. 
"Būt I don't think the for
eign language press is about 

: to du this early. We »a*r 
large numbers of Slovenlana 
corning here after Tito took 
over in Yugoslavia after 

’ World War H. Also, there ls 
a resurgence of interest in 
Slovenian among younger 
people," uid Mra. Debevec.

T U e Czech Novy Svet 
(New Wor)d), which also 
prints some newi ln Slovak, 
vtas & daily untiŲan. L

Said editor Miloilava 
Hyvnar: "It was simply too 
expensiv» to maintain it u 
a daily. We couldn't rnako 
ends meet because of the 
printing and mailing costs. 
Paper was getting more and 
more expensive too.”

Aslde from operating 
costs, Mrs. Hyvnar cites the 
olįvious reason for the de- 
cline in circulation and 
revenue.

“The older generation ls
dylng out," she said. "Most 
of them are in their late 
70s now, and not all of 
their children are Ciech-ori- 
ented. However, I think it 
will pick up again because 
the thirt generation, whose 
parents w e r e very 
Americanized, i s becoming 
interested in the Czech 
heritage and language.

"Young people are travel- 
lng to Czechoslovakia. ln 
racord numbers. There is 
also great interest in the 

. political situation there," i 
, said Mrs. Hyvnar.

No, the foreign langOage I 
press is not what lt wa« T 
forty years ago, būt Zoltan 
Gombos warns agalnst wrlt- ' 
ing it ott eniirely.

"All tfiings consldered. 
we’re holding our own," he 
said. "lt štili has a lot of 
lite. Perhaps in 25 years or 
so, most of these national- 
ity papers will have disap- 
peared, būt I think there 
will always be immigration, 
and I think there will be 
enough oi each groups to 
support perhaps marginai 
publicatloria likę month- 
lies,” said, Gombos.The Slovenian Ameriska

Ar as Tau, sese, nesakiau?

NAFTOS KAINA
JŪRATĖ STATKUTĖJE ROSALES

Prieš keturius metus, im
portuotos naftos kaina FOB 
New York buvo US $1,79 
už bbl. Rašant 1972 me
tais “Klausimus be Atsaky
mų”, kaina dar buvo tik 
$2.25 už bbl.

Jau tuomet, 1972 metais, 
netrukus po Teherano sutar
ties, darėsi aišku, kad naftos 
kainų tolimesnio kilimo JAV 
-bės sustabdyti negalės. 
Anuomet jau rašiau: “vaka
rų ekonominė gyvybė pri
klauso nuo nepertraukiamai 
išlaikomo naftos tiekimo 
ritmo”. Kiek toliau rašiau: 
“JAV-bėms teks kaskart 
daugiau priklausyti nuo Ar
timųjų Rytų naftos tieki
mo". Kitame Dirvos nume
ryje, toje pačioje straipsnių

serijoje, priėjau išvados: 
“deficitarinės padėties grės
mė JAV-ėse nusimatanti pa
ti didžiausia”.

Anais 1972 metais, nuro
džiau Dirvoje vieno londo- 
niečio eksperto niūrią pra
našystę, spėjančią, kad šio 
dešimtmečio gale nafta galė
sianti pasiekti katastrofingą 
$7 kainą. Tikrovė neįtikėti
nai greitai pralenkė anuos 
juodžiausius būkštavimus: 
šį straipsnį rašant, OPEC 
kraštų eksportuojamos naf
tos kaina yra $11.65 
už bbl. Galimas daiktas, kad 
tuo metu, kai Dirva šį 
straipsnį spausdins, Vienos 
konferencijos pasėkoje refe
rencijos kaina jau bus pasi
keitusi, gal siekiant stabili-

FLORIDA — DAYTONA BEACH
SEASCAPE BEACH MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti Seascape 
Mote] ant jūros kranto. Mūsų motelis randasi 
visų Floridos Įdomiausių vietų centre.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gra
žius ir švarius kambarius, spalvota TV, stalo 
tenisą, 2 plaukinio baseinus, žiemos metu šil
domus.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. 
Dėl informacijos rašykite:

SEASCAPE MOTEL
AD. ANDRULIS

3321 S. Atlantic Avė.
Daytona Beach, Fla. 32018 

Telef. 901-767-1372

zacijos tarp 10-ties ir li
kos dolerių.

Kryžminiame naftos kai
nų kilimo laikotarpyje, JAV- 
bės nepajėgė išvystyti veiks 
mingos savo interesų gyny
bos. Per visų šį laikotarpį, 
JAV valdžios tautos dėme
sys buvo nukreipti išimtinai 
į Watergate...

Tiesa, pirmas JAV val
džios mostas, įvykęs dar 
prieš Watergate, buvo ban- 

' dymas gauti naftos iš Sovie
tų Sąjungos. Tatai iššaukė 
laikiną arabų susirūpinimą, 
bet matyt tuoj buvo gautas 
užtikrinimas, kad sovietai 
šiuo metu naftos kainų nu
mušti neketina. Sovietai, 
kurie turi stambius naftos 
rezervus ir šiemet neoficia
liai atsistojo į pirmojo pasau
lio gamintojo vietą, yra la
biau už bet ką suinteresuo
ti išlaikyti kiek galint aukš
tesnes naftos kainas tarp
tautinėje rinkoje. Patikėti 
sovietams naftos eksploata
cijai skirtus kapitalus su vil
timi, kad dėl to naftos 
kainos sumažės, lietuviškai 
tariant yra tas pats, kaip 
duoti lapei žąsis ganyti.

Atrodo, kad kiek vėliau 
buvo bandyta iš JAV pusės 
diplomatiniais keliais paveik 
ti OPEC valstybių aukštes
nius sluoksnius, čia vėl bu
vo nepagalvota, kad nei vie
nas arabas šiuo metu savo 
noru nesustabdys į jo seifus 
plaukiančios aukso upės.

Tuomet buvo prieita prie 
viešų užuominų apie intej- 
vencijas ar net karą. Šių 
užuominų pasėkoje, iki šiol 
buvo atsiekta tik tiek, kad 
mažieji emiratai su Abu 
Dhabi priešaky, nutarė susi
jungti į vieną politinį bloką. 
Toks susijungimas tik dar 
labiau apsunkina JAV poli
tinės įtakos panaudojimą 
Abu Dangi ir kitų emiratų 
atžvilgiu.

Praktikoje, kol JAV-bės, 
Japonija ar vakarų Europa

neturės rimto pakaitalo naf
tai, tol arabai svarstys 
naftos kainų klausimus ne
kreipdami jokio dėmesio į 
JAV, Japonijos ar Vakarų 
Europos kraštų pageidavi
mus, norus ar veiklą. Vienin
telis argumentas galįs šiek 
tiek sustabdyti naftos kainų 
kilimą būtų mintis, kad pir
kėją mirtinai užsmaugus, 
naftą eksportuojantieji kraš
tai liks be pirkėjo. Iš tiesų, 
šiandieną jau yra prieita 
prie tokio taško, kad naftą 
eksportuojančios valstybės 
svarsto ne tai, kiek ir kokia 
kaina jos galės naftą ekspor
tuoti, o tai, kiek smūgių dar 
gali atlaikyti pirkėjų kraštai 
nenugaišę... Galimų aukų 
tarpę, savaime aišku, figū
ruoja ir JAV-bių vardas.

Į JAV-bių pageidavimus 
OPEC kraštai nekreipia di
delio dėmesio, bet į sovietų 
planus jau dabar yra keipia- 
mas milžiniškas dėmesys. 
Paleisdama savo naftą didės 
niais kiekiais į pasaulinę 
rinką, Sovietų Rusija gali 
sumažinti OPEC kraštų 
svarbą ir netiesioginiai nu
mušti naftos kainas. Lieka 
nuogas faktas: kol kas, ara
biškos naftos kainų JAV- 
bės sumažinti negali, o so
vietai - gali.

Čia tat reikia grįžti prie 
to paties klausimo, kurį pa
stačiau anais 1972 metais, 
Dirvos 96-tame numeryje: 
“Ar sovietai neatsidurs visa
galio pasaulinio arbitro pa
dėtyje naftos tiekimo ir kai
nų išlaikymo klausimuose?”

VIRŠUJE: Clevelande iš
einąs dienraštis The Cle
veland Press, gruodžio 26 d. 
laidoje įsiėjo per visą pusla
pį straipsnį apie tautybių 
laikraščius, išeinančius Cle
velande, jų tarpe paminėda
mas ir Dirvą. Viršuj spaus
diname sumažintą to straips 
nio nuotrauką.

šiol buvo $8.24, o ‘sunkių
jų’ - $10.80 už bbl. FOB kai
na visur yra žymiai aukštes
nė, nes prie jos priside
da bendrovių uždarbio, 
transporto ir įvairių mokes
čių kiekiai. Kai kuriais at
vejais, FOB kaina gali pa
siekti net $17 aukštį. Šiuo 
metu OPEC kraštai numato 
suvienodinti visų naftų kai
nas ir atskaityti specialų 
nuošimtį infliacijos palies
tiems kraštams. Šiuomi yra 
norima konsoliduoti ilges
niam laikui naftos kainas. 
Paminėtina, kad kainų su
vienodinimo klausimas tė
ra politinis, praktikoje jis 
bus sunkiai įvykdomas.

z- -»
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Los Angeles

SUVAIDINS
T. GLIAUDOS ”NAKTĮ”
Sausio 11 d. 7:30 v. v., 

Dramos Sambūris vaidins 
Jurgio Gliaudos trijų veiks
mų dramą "Naktis”.

Vaidinimo vieta: Thomas 
Starr King mokyklos salė, 
Fountain gatvėje.

Pastatyme dalyvauja D. 
Barauskaitė, V. Ąžuolaitis, 
V. Jatulienė, S. Pautienienė, 
M. Prišmantas, R. Urbanie- 
nė ir R. Žukas. Režisuoja D. 
Mackialienė, dekoracijos L. 
Kojelio pagal S. Kakarevi- 
čiaus eskizą.

Trečiame Festivalyje Chi
cagoje šio pastatymo aktorė 
S Pautienienė laimėjo ge
riausios aktorės žymenį.

Publika prašoma atvykti 
anksčiau. Dėl veikalo dra
matizmo 
spektaklį nevesti mažame
čių ir paauglių iki 14 metu 
amžiaus.

pageidautina į

WANTED
TOOL and DIE MAKER
Part time. Mušt be experienced. 

Age no barrier.
Call 216-771-5100

(95-3)

SECRETARY
Challanging position available 
for a bright person interested 
in a responsible role in a Uni
versity office. You will be as- 
sisting faculty members with 
thier correspondence, manu- 
script and contract proposals. 
Mušt have good typing skills 
and 1 to 2 years experience. We 
offer excellent benefits and 
tuition.

Please call our Personnel 
Office and arrange an interview

CASE-WESTERN 
RESERVE 

UNIVERSITY 
10900 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

An Equal Opportunity Eniployer 
(95-2)

EXI’ERIENCED
JOB SETTERS

sėt up and operate on dnll pres- 
jncluduiL’ tappers, multispindle 

Mušt be able to work 
shift.

To
sės . ___
and radini.
either
APPLY OR CALL MR- D. HALSLR 

AT
313-543-7510

BENI)IX CORP.
FILTER DIVISION
434 W. 12 Mile R<1. 

Madison Ileijrhts, Mich.
An Equal Opportunity F.mpiover M 'f

(95-2)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6KI5 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
'V'“'**’

Z”
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR CONDITIONED KOPLYČIOS
Pastaba - Referencijos 

kaina yra sutartina OPEC 
kraštų kaina pagal kurią 
yra skaičiuojami už naftą 
imami mokesčiai. Šiaip naf
tos kainos yra labai įvairios, 
nes jos priklauso nuo naftos 
rūšies ir versmių geografi
nės padėties. Vadinamųjų 
‘lengvųjų’ produktų vidur
kio kaina bendrovėms iki

Mašinoms vieta

REpuhlic 7-8600 REpublic 7-860J

I

Viešėdami Chicagoje aplankykite DIDI UI
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * AllUlllH

n
F" z.

V

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

4^^ K!”i
£

Savininkai: J. JANUŠA1TIS ir J. MAŽEIKA

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

K a i n o b žemos — Pasirinkimaa didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

MAROUETTl PIRK CHICAGO
2533 W. 71 St. tti GR 6 2345 6 ♦

CICERO ILUNOIS
U10 S. 50 ht., lei TO 3-2101 s

M
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NETINKAMAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
ALGIRDAS GUSTAITIS

N

JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Taryba 
1973 metais išleido spalvotą 
Lietuvos žemėlapi 59 inčų 
(150 cm) platumo ir 48 inčų 
(120 cm) aukštumo. Žemė
lapi atspausdino Rand & Mc 
Nally Co. Chicagoje pagal 
užsakymą.

Stebina, kad JAV LB 
Švietimo Taryba, kurios pir
mininku tada buvo J. Kava
liūnas, Lietuvos žemėlapio 
braižytoju pasirinko asme
nį, neišmananti apie Lietu
vos ribas. Prileidžiant, kad 
visi teritoriniai plotai, vieto
vardžiai, upių pavadinimai 
ir kt. suteikti kitų asmenų, 
dar būtina turėti gerą brai
žytoją. Sukreivėzotų linijų 
išvedimas žemėlapiuose ne
leistinas ne tik XX a. pabai
goje, bet buvo neleistina ir 
prieš keletą šimtmečių.

Nelygių brūkšnelių, linijų, 
apskritimų, kvadratų ir kito
kių drebinių pilnas visas 
tas žemėlapis. Drebančiomis 
rankomis negalima braižyti 
žemėlapio! Tai yra pasibai
sėtinas žemėlapio techniš
kas trūkumas, darantis gė
dą, tarsi neturėtume gero 
braižytojo!

Geruose, tiksliuose žemė
lapiuose mastelis yra bū
tinas. Be mastelio, tik ‘iš 
akies’ padaromieji neskai
tomi žemėlapiais. Tokiais 
braižytojais gali būti kores
pondentai, prie rašinių pri- 
dedantieji apytikslius braiži- 
nėlius, kartais atstumus pa
žymėdami skale. Tik bend
rai nuovokai.

Pagal duotą atstumų ska
lę patikrinau kai kurių gy
venviečių atstumus. Ištisa 
jų eilė netiksliai išdėstyti. 
Pav., tarp Kybartų ir Vilka
viškio yra 2 km netikslu
mas. Tarp Panevėžio ir Ra
mygalos yra 2 km. klaida. 
Tarp Pumpėnų ir Pasvalio 
vėl 2 km. apsirikimas. 
Tarp Šilutės ir Pagėgių 
jau įvelta 5 km klaida. Tarp
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VYTAUTO ALANTO istorinis romanas "ŠVENTA- 
RAGIS” antrasis tomas jau išsiuntinėtas knygų platin
tojams. Norintieji gali įsigyti ir tiesiog Dirvoje. Knyga 
616 psl. kietais viršeliais 9 dol. Minkštais viršeliais 8 dol. 
Galima dar gauti ir pirmąjį tomą (kietais viršeliais 6 dol., 
minkštais — 5 dol.).

— — — — ATKIRPTI — — —

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu...........................dol. ir prašau atsiųsti man:

Šventaragis I tom. kiet. virš............., minkšt. virš.............

Šventaragis .11 tom kiet. virš. , minkšt. virš..............

Pavardė ir vardas .......................................................................

Adresas ..........................................................................................
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Zarasų ir Turmano vėl 5 km 
pražiopsojimas.

Atstumas tarp Varėnos I 
ir Babriškės yra 9 km. LB 
Lietuvos žemėlapyje tų gy
venviečių nėra.

Tarp Varėnos II iki plento 
į šiaurę virš Eišiškių yra 37 
km. LB žemėlapyje Varėnos 
II nėra, o Varėna I ir Varėna 
II suplaktos i vieną Varė
ną.

Turi būti Pirčiupis, ne Pir- 
čiupiai. Panašiu vardu dvi 
vietoves negalima pakeis
ti, įrašant daugiskaita ! Turi 
būti Maišiogala, ne Maišia
gala. Turi būti Medininkai, 
ne Medninkai. Turi būti 
Tvankstė, ne Karaliaučius.

Parodytas platus geležin
kelis tarp Alytaus ir Varė
nos, kai ta geležinkelio li
nija yra nuardyta. Taip pat 
pažymėtos geležinkelių li
nijos Joniškis -Žeimelis. Ir 
Jonava - Ukmergė. Ir 
Skapiškis - Suvainiškis. Ma
žoji Lietuvos Tarybinė En
ciklopedija rašo, kad tos ge
ležinkelio linijos nuardytos 
1960-1962 metais.

Nepažymėti plentai, su
pantieji Tvankstę. Nepažy
mėtos dvi geležinkelio lini
jos, jungiančios Tvankstę. 
Klaidingas išvestas geležin
kelis, einantis pro Subačių. 
Iš Vėžaičių eina plentas i 
Žemaičių Naumiestį, kai 
teparodytas vieškelis, o Vė
žaičiai iš viso neįrašyti.

Didžiausias Prūsijos eže
ras Spirdingis turi 10.590 
ha ploto, su įlankomis 12.250 
ha. Jis upeliu jungiasi su 
gretimu Rašio ežeru, iš ku
rio teka upė Galinde. Gi LB 
žemėlapyje tas ežeras (rašo 
Spirdinga) ‘pakabintas’ be 
reikiamo ryšio, o gretimą 
ežerą pavadina Rasų ež.

Turi būti Dubingių ež., 
ne Dubingių. Turi būti Šir
vinta (upė), ne Širvinta. 
Turi būti Ašmena (upė), ne 
Ašmena.

Neteisingai pažymėta Prū

PASKUBĖKITE 
ĮSIGYTI 

'ŠVENTARAGĮ’

Antra laida 
nebus 
leidžiama 

sijos upė Rominta, nepažy
mėti jos intakai Blindė 
Juodupė. Nepažymėtas Gal
dapės ež., vandens duodan
tis ne tik Galdapės upei.

Nepažymėti Unguros apy
linkėse esantieji didieji, su
sijungiantieji, ežerai Mau
ras, Šventasietis, Springe- 
lis, Dargainis (teduotas klai
dingas vardas Darginis). Ne- 
ažymėta Galdaparo ežerą su 
minėtais Unguros apylinkė
se esančiais ežerais jun
gianti Sapininės upė ir tarpe 
esantis Didžiojo Sodininko 
ežeras.

Netgi klaidingai pažymė
ta Nemuno ištekėjimo vie
ta. Be kitko, ji neturi per
kirsti Minsko-Slucko plen
tą. Ir tas plentas klaidin
gai išvestas. Paskutiniu lai
ku okup. Lietuvos žemėla
piuose Nemunas parodomas 
įtekantis į Kuršių mares. LB 
išleistame Lietuvos žemėla
pyje Nemuno vardas dings
ta nepasiekęs Kuršių marių.

JAV LB Švietimo Trybos 
sudaryta Lietuvos žemėla
piui tikrinti Komisija, pirm, 
dr. VI. Viliamo, J. And
riaus parengtą Lietuvos že
mėlapį atmetė. O žemėlapis 
vistiek buvo išleistas. Ko
dėl?

Spaudoje buvo viešai per
spėta neleisti netikusio Lie
tuvos žemėlapio. J, Kava
liūnas buvo perspėtas raš
tu nedaryti klaidos ir ne
leisti Lietuvai kenkiantį že
mėlapį. Bet žūt-būt norėta 
nustebinti pasaulį Ir tikrai 
nustebintas, bet kokia gė
dinga kaina!

Švietimo Tarybos pirm. J. 
Kavaliūno sudaryta “žinovų 
ir ekspertų komisija” atliko 
žalingą paslaugą. Vienas tos 
Komisijos narys, išvardintas 
ekspertu Lietuvos sienų 
klausimu, teisingai pasielgė 
išsigindamas Drauge ir laiš
ku man. Tai Algimantas Gu- 
reckas, dėl ko jis vertas pa
garbos. O kiti Komisijos na
riai vis dar džiaugiasi jiems 
suteiktu ‘paaukštinimu’? Ar 
jie skaitosi kompetentingais 
spręsti su Lietuvos žemėla
pio parengimu susijusius 
klausimus, problemas, pai
niavas?

Žemėlapyje valstybinės ri 
bos yra labai svarbus daly
kas. Jos yra viso dėmesio 
pagrindas.

LB Lietuvos žemėlapje 
ypatingai neteisingai, blo
gai, nusikaltėliškai lietu
vių tautai išvestos sienos 
pietuose ir vakaruose.

Vakaruose Potsdamo lini
ja nėra kokia lietuviams 
privalom riba. Lietuviams 
neleistina Prūsiją dalinti į 
dvi dalis, kurių vienoje sė
di rusai komunistai, antroje 
lenkai-komunistai. Potsda
mo linija yra tiek pat ne
teisinga ir nepriimtina lie
tuviams, kaip ir neteisinga 
dabartinė rusų vykdoma 
Lietuvos okupacija. Atbrėž- 
ti Prūsiją nuo Lietuvos at
skirai, ir ją dar perker
tant į dvi dali, ir Lietu
vai sieną išvesti Nemunu, -- 
yra neleistina ir nusikaltė
liška! Tuo įtaigojama dabar
tinė okupacinė Prūsijos pa
dėtis, pripažįstant Sovietų 
Rusijos okupuotas ribas!

Nemažiau dovanojama 
Lenkijai, dabar okupavusiai 
pietinę Prūsijos dalį. To
ji sritis taip pat turi priklau
syti lietuvių tautai!

Atsižadėti lietuvių tautai 
turinčių priklausyti žemių 
negali ne tik J. Kavaliūno 
sudaryta Komisija, bet jų ne 
gali atsižadėti joks padorus 
lietuvis. Tokių žemių gali 
atsižadėti Tautos Seimas ar 
panaši, visą tautą pilnai at
stovaujantis, įstatyminę ga
lią turintis, organas. Padri
kai sudarytos Komisijos ne

gali svetimiesiems atidavinė 
ti lietuviškų žemių. Žemėla
pis nėra tik šiaip sau la
pas ir juo svetimieji žinos 
kaip pasinaudoti lietuvių tau 
tos tolesniam naikinimui.

Šioji išdavikiška žemėla
pinė prielaida netgi atskirai 
išbraižyta kairiame žemėla
pio kampe, kur parodytas 
situacinis Pabaltijo valsty
bių buvimas, netgi įrašant 
angliškai: Baltic Statės. Tai
gi, visa buvusi Prūsija nu
mesta, padovanota komunis
tams! Kai tuo tarpu reikia 
tartis su latviais, estais, 
amerikiečiais ir kitais, sten
giantis prie Lietuvos pri
jungti visą buv. Prūsiją. 
Lenkai, rusai, vokiečiai ir 
kiti negamina ir organizuo
tai neplatina žemėlapių, ku
riuose pakraštiniai jų plo
tai atiduodami lietuviams. 
LB Švietimo Tarybos išleis
tu Lietuvos žemėlapiu lietu
viai toliau vykdo savo tautos 
naikinimą savo pačių ranko
mis ir netgi palaiminimais, 
garsinimais.

1920 m. tarp nepriklauso
mos Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos Maskvoje pasirašyto
je taikos sutartyje Lietuvai 
pripažintas Augustavas. Ta 
sutartimi dažnai naudojama
si netgi tarptautiniai, nors 
ja Lietuvai sienos išvestos 
toli gražu per mažos, apka
potos lietuvių tautos nelai
mei. Betgi tos sutarties pa
ragrafų, sutartų sienų nei jo
kiu būdu neleistina patiems 
lietuviams menkinti, ją dar 
mažinti ir netgi viešai per 
žemėlapį nurodyti, kad tos 
sienos Lietuvai išvestos per 
didelės, ir štai dabar, J. Ka
valiūno Komisijos paramsto- 
mas J. Andrius tą sutar
tį laužo ir iš Lietuvos ati
ma Augustavą!

Toks elgimasis yra parai
džiui vykdymas dabartinės 
Sovietų Rusijos nurodymų: 
kur tik galima griauti ir nai
kinti visus nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės atlik
tus darbus, įskaitant Lie
tuvos ribas. Griauti nepri
klausomos Lietuvos sienas 
ir viską, kas jų ribose buvo 
gražaus, kilnaus, patriotiš
ko, tautinio, istoriniai lietu
viško.

Be to, dar netgi raštu ban
do skleisti lietuvių tautai 
nepriimtiną melą, esą, Au
gustavas turįs priklausyti 
Lenkijai, esą, Augustave ir 
apylinkėse dabar nesą save 
lietuviais laikančių kaip ra
šoma Draugo kultūr. priede 
1974.1.5 d. Augustavas bu
vęs paskirtas Lenkijai 1569 
metais.

Žemėlapio autorius J. 
Andrius bus pamiršęs, kad 
1569 m. pasirašyta vadina
ma Liublino unija, kuri lietu
vių tautai buvo savotiškai 
primesta. Rengiantieji Lie
tuvos žemėlapius privalo ži
noti ne tik Liublino uni
jos aktą, bet ir daugybę ki
tokių lietuvių tautai reikš
mingų istorinių įvykių. Dr. 
A. Šapoka, baigdamas Lie
tuvių Enciklopedijos XVI t. 
337 psl. straipsnį apie Liub
lino uniją, rašo: “Tuo atgi
musi lietuvių tauta ją visad 
vertino kaip šaltinį didelių 
nelaimių, nešėją netvarkos, 
kuri privedė prie valstybės 
žuvimo".

O tą žuvimo idėją J. And
rius atkakliai gina Draugo 
kultūriniame priede. Tame 
straipsnyje yra kitokių ne
teisingų, lietuviams žalingų 
minčių.

Panašiai ‘argumentuojant’ 
Sovietų Rusija įrodinėja, 
kad, esą, 1940 m. nepri
klausoma Lietuva pati savo 
noru įstojusi į Sovietų Są
jungą, kas yra melas. Pa
našiai kada nors gal Vokie
tija bandys įrodinėti, kad 
Hitlerio laikais nepriklauso
ma Lietuva savo noru Vokie
tijai atidavusi Klaipėdos 
kraštą, kas irgi yra žiaurus 
melas.

TĖVIŠKĖS 
NAMŲ DURYS

BALYS AUGINĄS

Kiekvieną kartą, kai atveriu 
Savo bičiulišką glėbį,
Degantį sutikimo džiaugsmu — 
Matau karštas akių žarijas 
Ir palaimintą ilgesį------
Sau tariu:
— Nieko juk aš neturiu — 
Tik didelį nuoširdų glėbį, 
Kuriuo aš su meile apglėbiu, 
Kviesdama savo sielos vidun 
Pasiilgusį
Širdies namų------

Kai palydžiu išeinantį, 
Suviliotą saulės svetimos, 
Kūkčioju gailiai ant slenksčio 
Atsiskyrimo verksmu — — 
Mano atodūsių aidas 
Slegia tolstantį žingsnį 
Ir negyvuos namuos 
Pasilikusiai
Man neramu------

— Grįžk — (tykiai verkiu ir šaukiu): — 
Mano pravertam laukimo glėby 
Sutirps
Tave geliantis ilgesio
Išėdas------

AR RAŠYTINOS NOSINĖS 
ŽODŽIU ŠAKNYSE?

Iki šiol mūsų kalbininkai 
nėra pasisakę prieš nosinių 
rašymą žodžių šaknyse, nors 
rašybos klausimais ir daug 
yra rašė. Tokia tyla šiuo 
Svarbiu klausimu rodo, kad 
dabartinės taisyklės, nor
muojančios nosinių rašymą 
žodžių šaknyse, yra arba 
tiek įsigyvenusios, kad jų 
jau nebegalima pajudinti, ar 
ba jos absoliučiai tikslios 
ir nebeįmanomos pakeisti. 
Gal būt. Iš tikrųjų rašybos 
keitimas, kad ir mažas, nėra 
toks paprastas dalykas. Vis 
dėlto, turint galvoje tą pai
niavą, kuri kyla jaunimą mo
kant taisyklingai rašyti, tik
rai yra verta šią problemą 
panagrinėti ir, jei pasirody
tų įmanoma, atsisakyti nuo 
nosinių rašymo žodžių šak
nyse.

Dabartinė, kalbininko Jo
no Jablonskio sudaryta, lie
tuvių kalbos rašyba, kaip 
žinoma, iš esmės pagrįsta 
žodžių tartimi - garsu, t.y. 
žodžiai rašomi taip, kaip jie 
girdimi tariant. Vis dėlto 
daugelį žodžių, kurių gar
sus iš tarties nelengva nu
statyti, Jablonskis rašė pa
gal jų kilmę. Taip mūsų ra
šyba susiformavo iš dviejų 
sistemų -- garsinės ir kilmi- 
nės rašybos. Jeigu būtų 
buvę laikytasi tik vienos gar 
sinės rašybos, be abejo, no
sinės nebūtų patekusios į 
žodžių šaknis, nes nosinės

Lietuviams reikia siekti 
ne mums nepriimtinų ribų, 
bet tokių, kurios yra nau
dingos lietuvių tautai ir gali 
būti rimtai paremiamos tei
singais, logiškais argumen
tais, duomenimis.

Dr. Z. Ivinskis parašė ir 
1947 m. V. Vokietijoje iš
leista jo studija Lietuvos 
sienų klausimu, su priedu: 
Lietuvos žemėlapiu, užvar
dintu Map of the Boundries 
of Lithuania, braižytu arch. 
S. Šlapelio. Be kitko, ten iš
vesta Lithuania Proper (Li
thuania propria) riba, Lietu
vai priskirianti Balstogę, da- 

(Nukelta į 6 p91.) 

žodžių šaknyse rašomos tik 
remiantis tų žodžių kūme, 
bet ne tartimi. Gal ir būtų 
pateisinama, jei tų dviejų 
rašybos sistemų ištisai bū
tų laikomasi. Deja, taip nė
ra. Pav., rašoma kyla, šyla, 
lyja (garsinė rašyba, nors tų 
žodžių kilmė ir atpažįsta
ma), bet jau kąsti, gręžti, 
mįslė, siųsti rašoma kilmine 
rašyba. Jeigu rašoma kyla, 
šyla, lyja (o ne kįla, šįla, 
lįja), tai kodėl nerašoma 
kasti, gręžti, mislė, siusti 
(be nosinių)? Kam reikalinga 
ta painiava? Visai būtu 
nuoseklu, jei visi žodžiai, 
kurių kilmė lengvai atpa
žįstama, būtų rašomi pagal 
jų kilmę, kaip kad prof. K. 
Būga yra rašęs, bet neskirs
tomi į dvi rašybines siste
mas, kaip kad dabar yra 
daroma. Arba visi toki žo
džiai būtų rašomi tik viena 
garsine rašyba, kaip kad ra
šome kyla, šyla, lyja.

Čia gali kilti klausimas: 
ar nepažeistume rašomosios 
kalbos atsisakė rašyti nosi
nes žodžių šaknyse? O gal 
neatpažintume kai kurių žo
džių prasmės? Pav., užuot 
rašę ąžuolas, ąsotis, kąsnis, 
kęsti, skęsti, grįžti, mįslė, 
šąla, bąla, siųsti, skųsti, ra
šytume ąžuolas, ąsotis, kąs
nis, kęsti skėsti, gryžti, 
mislė, šala, bala, siusti, skus
ti. Šie pavyzdžiai aiškiai ro
do, kad atsisakę rašyti nosi
nes žodžių šaknyse nieko ne
nustotume, tik normaliai su
prastintume mūsų rašybą ir 
tuo išspręstume pąiniausią 
rašybinę problemą. Gal kai 
kam atrodytų, kad kai ku
rių žodžių prasmė be nosi
nių būtų sunku suvokti, 
pav., rąstas-rastas (rasti), 
siųsti-siusti (dūktiz, šąla-ša- 
la, bąla-bala ir t.t. Dėl to ne
tenka baimintis, nes kiekvie
nas tų žodžių nebus sunku 
atpažinti iš sakinio prasmės.

Čia pareikštos mintys ri
bojasi tik nosinių rašymo 
klausimu žodžių šaknyse. No
sinių rašymas priešdėliuose, 
galūnėse ir priebalsių rašy
mas pagal žodžių kilmę ne
liečiamas.

B. Vyliaudas
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

SIMO KUDIRKOS SUTIKIMAS

vo apie 150 žmonių ir jų tar
pe, turbūt, buvo visų Detroi
te esančių organizacijų pir
mininkai arba jų atstovai. 
Taip pat ir Windsoro, Kana
dos atstovai.

Vakarą atidarė Antanas 
Sukauskas. Programą vedė 
Liuda Rugienienė. Organiza
cijų atstovai sveikindami 
Kudirką įteikė dovanas: pi
nigais ar daiktais.

Pertraukos metu Simas 
Kudirka ir jo palyda buvo 
nuvažiavę į Southfield mies
to tarybos posėdį, kur meras 
savo proklamacija paskelbė 
gruodžio 16 Kudirkos diena 
ir Simui įteikė miesto herbo 
medalį.

Grįžus buvo tęsiami svei
kinimai ir jiems pasibai
gus Simas Kudirka padė
kojo ir pasakė kalbą. Jam 
baigus buvo sugiedota il
giausių metų ir sušukta 
tris kartus valio. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Toliau 
vyko privatūs pasikalbėji
mai ir S. Kudirka prasi- 
rašinėjo ant knygų.

Šis reportažas apie S. Ku
dirkos viešnagę Detroite 
yra sutrumpintas ir dėl vie
tos trūkumo negalima išvar
dinti visų asmenų prisidė
jusių prie tokio gražaus Ku
dirkos sutikimo ir pagerbi
mo.

Didelė padėka priklauso 
DLOC valdybos pirminin
kui adv. Rimui Sakiui-Su- 
kauskui, kuris į S. Kudir
kos pagerbimo ir išleistu
vių vakarienę laikraščių 
bendradarbiams parūpino bi
lietus ir už juos apmokėjo.

Gruodžio 14 d. 6 v.v. Kul
tūriniame Centre įvyko Si
mui Kudirkai ir jo šeimai 
iškilmingas sutikimas ir pa
gerbimas. Šeimą bažnyčioje 
ir salėje labai gražiai sutiko 
jaunimas. Bažnyčioje ir salė
je buvo užgesintos šviesos 
ir jaunimas išsirikiavęs prie 
įėjimo laikė rankose degan
čias žvakutes. Žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės ir nukan
kintų Sibire prisiminimui 
Kudirkai nunešė ir prie al
toriaus padėjo vainiką.

Salėje gerbimo iškilmes 
pradėjo komiteto pirminin
kas Vincas Tamošiūnas šiais 
žodžiais: -- Mielas, brangus, 
Lietuvos didžiavyri, kanki
ny Simai. Sveikinu Tave Si
mai ir šeimą Michigano lie
tuvių komiteto vardu. Lin
kiu po skaudžių, šiurpulin
gų išgyvenimų, ramaus poil
sio.

Mes didžiuojamės tavimi, 
broli Simai už didvyrišką 
kovą su maskviniu okupan
tu, reikalaujant Lietuvai 
laisvės.

Toliau programą vesti pa
vedė Rapolui Valatkai.

Adv. Algirdas Ambrozė 
įteikė Simui Kudirkai Det
roito miesto mero C. Young 
diplomą, kuriuo jis pakelia
mas į miesto garbės pilietį.

Toliau sveikino organiza
cijų atstovai, kurių čia visų 
dėl vietos trūkumo išvardin
ti ir jų žodžius pakartoti 
neįmanoma.

Simas Kudirka visiems 
padėkojo. Po pertraukos se
kė meninė programa, kurią 
atliko muz. S. Sližio vado
vaujamas moterų ansamblis, 
A. Petersonaitė, kanklinin
kės, studentų oktetas, A. Še 
petytė, Šilainė, mergaičių 
kvartetas Aušra ir Žiburio 
lit. mokyklos choras.

Gruodžio 15 d. Simas Ku
dirka su žmona ir motina da
lyvavo pamaldose šv. Anta
no bažnyčioje.

Po mišių aplankė parapi
jos kavinę ir lituanistinę 
Aušros mokyklą.

Vėliau lankėsi šv. Petro 
bažnyčioje. Ten jiems para
pijos choras vad. muz. Sta
sio Sližio pagiedojo specia- . 
liai Simui Kudirkai sukurtą 
giesmę. Klebonas kun. Vik
toras Kriščiūnevičius klebo
nijoje pavaišino šampanu.

Lankantis Dariaus ir Girė
no klube ir Lietuvių Na
muose juos sutiko ir pasvei
kino abiejų organizacijų pir
mininkas Antanas Norus. 
Taip pat jis Lietuvių Na
muose surengė jiems ir 
priešpiečius. Po užkandų nu
vyko į Kultūrinį Centrą ir 
ten dalyvavo lituanistinės 
žiburio mokyklos Kalėdų 
eglutėje.

Gruodžio 16 d. 7 v.v. Kul
tūriniame Centre Michigano 
Lietuvių Komitetas Simui 
Kudirkai pagerbti suruošė 
atsisveikinimo vakarą ir iš
leistuvių vakarienę. Dalyva-

BENDROS KOČIOS

Jūrų šaulių Švyturio kuo
pos moterų sekcijos pastan
gomis gruodžio 24 d. 8 v.v. 
šv. Antano parapijos patal
pose turėjome suruoštas 
bendras kūčias, kuriose da
lyvavo apie 70 asmenų.

Pradedant kūčių vakarie
nę Juozas Kinčius pasveiki
no ir taręs žodį pakvietė 
kun. K. Simaiti ir R. Macionį 
uždegti Kalėdų Eglutėje 
žvakutes.

Pagerbus atsistojimu mi- 
-rusius šaulius, R. Macionis 
pasveikino svečius su Kalė
dų šventėmis pažymėda
mas jų reikšmę. Vėliau žo
dį tarė moterų sekcijos va
dovė Vera Kulbokienė.

Šaulė Angelė Šukienė pa
deklamavo poetės Marijos 
Sims du eilėraščius, o I-jo 
skyriaus mokinė Vytė šnapš 
tytė padeklamavo apie kiš
ki.

Klebonui kun. K. Simai
čiui sukalbėjus maldą buvo 
pradėtos kūčios. Kūčių va
karienės metu iš plokštelių 
buvo perduodamos kalėdi
nės giesmės.

Kuopos pirmininkas R. 
Macionis padėkojo už gražų 
ir gausų kūčių stalo parengi
mą šaulėms Verai Kulbokie-

žodį.
Banketo meninę progra

mą atliko solistė Ona Biru
tė Aleksaitė, dr. Vyteniui 
Vasyliūnui lydint. Nors ban
ketas ilgai užtruko, dauge
lis publikos apspito Kudir
ką. Daugelis norėjo paspaus
ti S. Kudirkai ranką ar įteik
ti jam dovanėles.

Simas Kudirka su Bostono

nei, Angelei Šukienei, Leo
kadijai Banaitienei ir Uršu
lei Vitienei, o taip pat ir 
joms talkininkavusiems šau
liams: Juozui Kinčiui ir Vin
cui Rinkevičiui. Kūčioms pa
sibaigus visi dalyvavo šv. 
Antano bažnyčioje bernelių 
mišiose.

ŽEMĖLAPIS...

lietuviais Vliko banketo pabaigoje. J, Rentelio nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl.) 
lį Baltvyžio miškyno. Toji 
linija pakartota 1956 m. LE 
išleistame Lietuvos žemė
lapyje, bet 1973 m. LB jos 
jau nėra. Ar taip staiga 
‘išnyko’ tenai gyvenantieji 
lietuviškos kilmės žmonės? 
‘Ekspertai ir žinovai’ nuka
pojo galimybes Lietuvai at
gauti mūsų tautai teisėtai 
turinčias priklausyti žemes. 
Apie tų sričių lietuvišku
mą ne kartą rašiau įvairioje 
lietuvių spaudoje.

Plačiai garsinamas Lietu
vos žemėlapis, JAVLB Švie
timo Tarybos išleistas 1973 
m. yra parengtas ne tik ne
mokšiškai, su stambiomis 
ir gausiomis įvairių rūšių 
klaidomis, bet net neleisti
nai, nusikaltėliškai atsiža
dant lietuvių tautai turinčių 
priklausyti žemių. Etnogra
finių lietuvių tautos žemių 
paskira užsienio lietuvių 
grupelė negali atsisakyti! 
Etnografinių lietuviškų že
mių yra reikalavę įvai
riose valstybėse vykusios lie 
tuvių konferencijos, jų rei
kalavo ir Lietuvos Seimas.

Lietuvių tautai konksmin- 
gų žemėlapių negalima 
spausdinti, nes tuo paken
kiama lietuvių tautai, jos 
ateičiai.

Dar prieš spausdinimą 
skelbiau lietuvių spaudoje 
nedaryti klaidos ir neleisti 
Lietuvai kenksmingo Lietu
vos žemėlapio. Nepaklausė 
manęs ir pakenkė ne tik vien 
lietuviams, bet ir latviams 
ir estams ir bendrai Pabal
tiečių būsimai laisvei.

Tą LB išleistą Lietuvos 
žemėlapį reiktų slėpti nuo 
žmonių akių, jo nerodyti, ne
siuntinėti svetimiems ir jo
kiu būdu neleisti iš jo moky
tis lietuvių jaunimui.

Lauktina teisingo Lietu
vos žemėlapio išleidimo, taip 
pat su motyvuotais teisin
gais raštiškais paaiškini
mais apie lietuvių tautai 
siektinas žemes.

1974 m. gruodžio 7-8 
dienomis Bostone įvyko Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimas, kurio 
sesijose dalyvavo 38 vilki
nių grupių atstovai ir 7 val
dybos nariai. Vliko seimo 
posėdžius taip pat stebėjo 
gausus Bostono lietuvių vei
kėjų būrys.

1974 metų Vliko seimas 
buvo nepaprastas dėl dvie
jų atvejų. Pirma, jame pa
sirodė neseniai iš pavergtos 
Lietuvos išvaduotas Simas 
Kudirka. Antra, Bostono lie
tuvių istorijoje pirmą sykį 
suvažiavo seiman Vliko at
stovai.
Gruodžio 7 d. 7 vai. vak. 

buvo banketas Simui Kudir
kai pagerbti. Vakarienėje 
dalyvavo 380 asmenų. Be 
abejo, tokią apsčią publiką 
sutraukė Simas Kudirka. 
Banketą atidarė Vliko seimo 
rengimo komiteto vicepirm. 
Aleksandras Chaplikas. Po 
trumpo, bet balsaus žodžio, 
A. Chaplikas perdavė pro
gramos vedimą Mykolui 
Drungai. Simas Kudirka, 
sklandžiai ir jautriai kalbė
damas be užrašų, iškėlė ko
munistinės santvarkos tiro
niją ir niekšiškumą. Jis nuo
širdžiai padėkojo Bostono lie 
tuviams už susirūpinimą jo 
likimu ir šaukė visus padė
ti savo tautiečiams paverg
toje Lietuvoje. Banketo iro
niškas momentas buvo toks, 
kad geros yalios lietuviai 
susirinko vakarienės me
tu pagerbti Simą, o pats 
garbės svetys pasninkavo, t. 
y-, laikėsi, drauge su Vaclo
vu Sevruku, viešuoju bado 
streiku, solidarizuojant su 
Sovietuose pasmerktu ukrai 
niečių intelektualu.

Vėliau kalbėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos pirm, 
kun. Leonardas Andriekus. 
Prelatas Vytautas Balčiū
nas įteikė Simui ‘Krikščio-

nis gyvenime’ pilną
komplektą. Kudirką sveiki
no ir ukrainiečių atstovas 
Konradas Husak. Bostono 
burmistro Kevin White įga
liotinė J. Marcinauskaitė 
perskaitė ypatingą burmist
ro proklamaciją ir lietuviš
kai tarė S. Kudirkai šiltą

BOSTONO SANDAROS 
KUOPA IŠRINKO 

NAUJĄ VALDYBĄ
1974 m. gruodžio 15 d. 

Sandaros 7-toji kuopa Bos
tone sušaukė metinį susirin
kimą So. Bostono Piliečių 
Klubo patalpose. Nariai iš
rinko naują valdybą 1974-75 
metams, į kurią įeina: Alek
sandras Chaplikas — pirmi
ninkas; Vladas Bajerčius — 
' įcepirmininkas; Antanas 
Andriulionis — iždininkas; 
Juozas Lekys — finansų se
kretorius; Bronius Bajer
čius — protokolų sekreto
rius; o Alfonsas Baika ir 
Anna Lane — iždo globėjai.

Algirdas Budreckis

I
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LMF Bostono skyriaus narės su valdyba. Pirmoje ei
lėje iš kairės: O. Ulevičienė, F. Karosienė, M. Lend- 
raitienė, pirm. A. Daukantienė- Moriarty, O. Gerulienė 
ir I. Manomaitienė.

Tik 1 doleris!

i

SIMO knygos antrosios 
laidos liko tik kelios de
šimt egzempliorių. Norėda
mi. kad ji plačiau pasklistu 
skaitytojuose, vietoj 3 dol. 
nutarėme atpiginti iki 1 dol. 
Užsisakykit tuoj pat Dir
voje, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.

Simas Kudirka tarp Detroito lietuvių. Iš kairės: V. Staškus, K. Balys, Simas 
Kudirka, K. Ražauskas, R. Ražauskienė, G. Kudirkienė, V. Tamošiūnas M 
Šulskienė ir K. Sragauskas.

MECHANICS
Factory an<l eųuipment mainten- 
anee. Mušt have somc knoulede 
of Mechanical & Electrical work, 
Wekling argi Carpentry.
Will traiii also. Plaut is at East 
7*Jth St. near Woo<l)and. Start
inę salary S4.IMI per hour. Mueh 
room for advancement depending 
on ability and desire.

Call 216-881-5214 192-1)

GERA ŽINIA
siunčiantiems

DOVANAS giminėms Lietuvoje ir USSR.
Abišaliu susitarimu su 

VNIEŠPOSYLTORGU Maskvoje, 
vienintelė oficiali atstovybė Jungt. Valstybėse 

PODAROGIFTS, INC.
skelbia, kad žymiai atpiginami

PREFERENCINIAI RUBLIŲ CERTIFIKATAI.
Ta proga primename klijentams, jog jau dabar lai
kas užsakyti automobilius, norint, kad būtų tenai 

gauti ateinantį pavasarį.

Gaunami šie modeliai:
ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102 — Station
ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas
MOSKVIČ 408 — IE
MOSKVIČ 412 — IE
MOSKVIČ — Station Wagon 
ZAPOROŽEC ZAZ — 968

Taip pat:
MOTOCIKLUS. ŠALDYTUVUS. SKALBIAMAS MA
ŠINAS. TELEVIZIJOS APARATUS. KAMERAS, 
SIUVAMAS MAŠINAS. BALDUS. DRABUŽIUS. 
MEDŽIAGAS, KAILINIUS. RANKINIUS LAIKRO
DŽIUS IR MAISTO PRODUKTUS.

Wagon 
Modelis

— 426. 427

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
’ N1US CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGA be 

jokit} tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS. INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 

įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su 
VNIEŠPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
188 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
723 \Valnut St.. Philadelphia. Pa. 19106 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway. N. Y.. N. Y. 10019

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
210 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

Atidaryta kasdiena iki 5 vai. išskyrus sekmadieniais.



1975 m. sausio 3 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. Dainius Degėsys, 
baigęs Case Western Re- 
serve University School of 
Dentistry, atlikęs stažą Ve
teranų ligoninėje Clevelan
de ir šiuo metu einąs klini
kinio instruktoriaus parei
gas Case Western Reserve 
School of Dentistry, šiomis 
dienomis atidaro dantų gy
dymo kabinetą The Euclid 
Medical Plaza, kambarys 
524, 26300 Euclid Avė., Eu
clid, Ohio 44132, telefonas: 
289-4466.

Linkime naujam dantų 
gydytojui sėkmės.

• K. Pocius, Vilties drau
gijos pirmininkas, sveikin
damas Dirvos tarnautojus 
su šventėmis rašo:

”Daug nuoširdžios laimės 
ir džiaugsmo, visam tauti
nės minties laikraščio Dir
vos personalui. Jūs atlieka
te vieną iš didžiausių darbų 
išeivijoje lietuvybės išlai
kymui. Per laikraštį Dirvą 
Jūs sujungiant laisvame 
pasauly visus lietuvius. Ma
no nuoširdi pagarba ir pa
dėka Jums”.

Prie šių linkėjimų pridė
jo ir savo asmenišką dova
nėlę. Ačiū.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus AViIliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5^4 %

Už te minuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6%% — 7%%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $40,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių {mokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

MIRĖ EDUARDAS PETKEVIČIUS
1974 m. gruodžio 24 d., po 

neilgos ligos, Clevelande mi
rė teisininkas Eduardas 
Petkevičius.

Velionis buvo gimęs 1899 
m. balandžio mėn. 9 d. Jur- 
kaičių kaime, Kražių vals
čiuje, Raseinių apskr. Jis 
baigė Kražių gimnaziją, vė
liau įstojo į Vytauto Didžio
jo Universiteto Teisių Fa
kultetą, Kaune, kurį baigė 
1932 m. Atlikęs teisininko 
stažą, jis ėjo tardytojo pa
reigas Ukmergėje 1934-1935 
m. Nuo 1935 iki 1939 m. bu
vo paskirtas tardytoju Ku
dirkos' Naumiestyje. 1940 
m. iki bolševikų okupacijos 
buvo prokuroro padėjėju 
Marijampolėje prie Mari
jampolės Apygardos Teis
mo.

Bolševikų atleistas iš tei
sininko pareigų, jis kurį 
laiką galėjo dirbti paprastu 
darbininku Tilmanso fabri
ke, bet vėliau — tik slaps
tytis. Išvijus bolševikus, jis 
grįžo į savo pareigas. Kiek 
vėliau buvo paskirtas pro
kuroro padėjėju prie Šiau
lių Apygardos Teismo. Ku
rį laiką ėjo teisėjo pareigas, 
vėliau perėjo į advakatūrą, 
kuria vertėsi iki pasitrauki
mo į Vakarus.

Vakaruose Vokietijoje 
buvo aktyvus lietuvių sto
vyklose. Į JAV atvyko 1949 
m. gruodžio mėn. Iškart ap
sistojo New Yorke, bet po 
metų persikėlė į Clevelan- 
dą, kur išgyveno iki mirties.

DIRVA

A.A. Eduardas Petkevi
čius.

Būdamas studentu pri
klausė stud. ateitininkų Vy
tauto Klubui Lietuvoje ir 
čia atsikūrusiame Clevelan
de. Buvo aktyvus Lietuvių 
Teisininkų Draugijos narys, 
jos sekretorius. Visų lais
vuose kraštuose esančių lie
tuvių teisininkų korespon
dentiniu keliu buvo išrink
tas į Garbės Teismą, kurio 
būstinė Clevelande. Velio
nis buvo veiklus lietuviška
me gyvenime, lietuvių bend
ruomenėje, pensininkams 
susiorganizavus — ir pensi
ninkų klube. Jis buvo tvirto 
būdo, tiesus, visad mielas. 
Pasitraukęs į pensiją akty
viu talkininkavo Dirvoje 
prie spausdinimo techniškų 
darbų.

Nuliūdime liko žmona 
Justina (Gudėnienė), posū
niai dr. Kazys ir Jonas Gu- 
dėnai, keturi vaikaičiai ir 
Lietuvoje broliai Mečislovas 
ir kun. Vladas ir seserys 
Teresa ir Antanina ir jų 
šeimos, kiti giminės ir drau
gai.

Laidotuvės įvyko gruo
džio 27 d. Iš Jakubs ir sū
naus laidotuvių namų atly
dėtas j iDevo Motinos Nuo
latinės Pagalbos bažnyčią, 
kur įvyko gedulingos pamal
dos. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse.

F. Mackus 

ATITAISYMAS
Praeitame Dirvos nume

ryje po V. Bacevičiaus nuo
trauka (7 psl.) iš šv. Kazi
miero lit. mokyklos suvai
dinto vaizdelio "Motinos 
mokykla” antra iš kairės 
yra ne Kazlauskaitė, bet 
Elena Muliolytė.

• G. V. Voinovich, apskri
ties kontrolierius, primena 
šunų savininkams, kad iki 
sausio 02 d. turi išsiimti šu
nims leidimus.

HAUSE FOR SALE
Near Our Lady. Brick 

bungalow off East 185 St. 
on East Park. 2 bedrooms, 
big living room, expention 
up.

GEO. KNAUS Realtor
819 East 185 St. 

481-9300

OI’PORTŪNITY FOR
PROFESSIONAL HELI’

For a 250 bed accredited hospital 
REGISTEREI) NURSES 

For all services and all shifts. 
Excellent startinę salary. Dif- 
ferential for evening and night 
shifts.

Also
LABORATORY
TECHNICIANS 

NUCULEAR MEDICINE 
TECHNICIANS 

REGISTERED X-RAY 
TECHNICIANS 

Challenging opportunity to work 
in a community oriented hospital 
and participate in a progressive 
program of patient care. Excel- 
lent starting salaries commen- 
surate with training and experi- 
ence. Liberal benefit program 
and free lighted parking.

Sent resume to: 
DETROIT OSTEOPATHIC

HOSPITAL
12523 3rd Avė.

Detroit, Michigan 4820.3 
.313-859-1200 Ext. 1.3

(90-2,

• KARYS, pasaulio lietu
vių karių-veteranų mėnesi
nis žurnalas, redakcinis ko
lektyvas ir leidėjas LVS 
"Ramovė” NY skyrius — 
džiaugiasi ištesėję 20 metų 
spaudos baruose. Verta 
stabtelti ir pažvelgti atgal 
kaip atrodo virš 200 žurna
lo numerių virtinė tremties 
fone; virš 1500 numerių nuo 
Kario gimimo Lietuvoje.

Tam paminėti yra ren
giamas 20 metų sukakties 
atžymėjimas 1975 sausio 26 
d., Kultūros židinyj, Brook- 
lyne.

• Nijolė ir Aleksas Vaite
kūnai, gyvenę Riverview, 
Mich., švenčių metu Alekso 
įstaigai persikėlus į šiauri
nę Chicagą, turėjo irgi kel
tis ir dabar jų naujas adre
sas yra: 330 Grove Avė., 
Dės Plains, III. 60016.

• Eglė Juodvalkytė, sie
kianti magistro laipsnio bal
tų teatro srityje Southern 
Illinois universitete, Car- 
bondale, Kalėdų atostogas 
panaudojo susipažinti su 
Anglijos teatrų veikla. 
Gruodžio 26 d. išskrido į 
Londoną dviem savaitėm.

• Ignas Petniūnas, Hart
forde, linkėdamas Dirvai 
geresnių 1975 metų pridėjo 
auką 7 dol. Ačiū už linkėji
mus ir auką.

• P. Budininkas, Chicago
je, pratęsdamas Dirvos pre
numeratą, laikraščiui pa
remti pridėjo auką 15 dol. 
Ačiū.

• Lietuvių amerikiečių 
respublikonų lyga Illinois 
valstijoje, vadovaujama Ka
zimiero Okso, per sekreto
rių Anatolijų Miluką atsiun
tė Dirvai paremti auką 10 
dol. su šventiniais sveikini
mais, linkint kuo geriausios 
sėkmės ateities darbuose, 
informuojant lietuvių visuo
menę. Ačiū už paramą ir 
linkėjimus.

PLUMBER
Interesting full-time position 
available. 2-4 yrs. experience 
as maintenance plumber. Will 
be vvorking on the maintenance 
of plumbing throughout the 
University. Excellent salary. 
benefits nd working condi- 
tions.

Please call our Personnel 
Office and arrange an interview

CASE-WESTERN 
RESERVE 

UNIVERSITY 
10900 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO

An Enual Opportunity Employer 
_______ (95-2)

HOUSE FOR SALE
Brick near Our Lady

Off East 185 St. 2 bed
rooms and clay tile bath 
down. $30,000. Excellent 
condition.

GEO. KNAUS Realtors
819 East 185 St. 

481-9300
(95-2)

Aplankykite lietuviškų krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935
Krautuvė atidaryta pirmad-. iki ketvirtad. 9-7 v. v.

Penktad. 9-9 v. v. Seštad. 9-6 v. v.
Sekmdti. 10-3 v. p. p.

Nr. 1 — 7

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande 
kalėdinės eglutės programos atlikėjai, patys jauniausi 
mokiniai (viršuje), vadovaujami mok. J. Orantienės, 
ir apačioje dalis žiūrovų, tarp kurių sėdi šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas, kurio parapijos 
patalpose yra prisiglaudusi mokykla.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Clevelando pensininkai turėjo bendras Kūčias, kurio
se dalyvavo gausus būrys pensininkų. Gale stalo kalba p. 
Mikoliūnas. V. Bacevičiaus nuotrauka

NAUJAS ANATOLIJAUS 
KAIRIO DRAMINIS VEIKA
LAS

KARŪNA
Istorinė drama — poema 

iš Mindaugo laikų — nuo 
1237 iki 1268 metų — pa
rašyta eiliuota kalba ir su
sideda iš trijų savaimingų 
dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, 
vaizduoja Mindaugo kovas 
į karūną. Antroji dalis —

FOR RENT
3 rooms furnished down- 

stairs. Near St. Vitus. Call: 
481-6073. (95-1)

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

• Aprfraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
bite kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

Karūnos žiedai, 3 v. drama, 
apima krikšto, karūnacijom 
ir jau suvienytos valstybės 
problemas. Trečioji — Ka
rūnos vaisiai, 3 v. tragedi
ja, sprendžia Mindaugo mir
ties, o kartu ir Lietuvos 
tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 
veiksmai, 27 paveikslai, 
prologas ir epilogas, 318 
puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai 
iliustruota ir gražiai Išleis
ta. KARŪNA tinka vaidin
ti, skaityti, deklamuoti mo
kyklose, parengimuose, mi
nėjimuose, graži, taisyklin
ga ir vaizdi kalba. Tai ver
tinga dovana švenčių, var
dadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet ku
ria kita proga savo vaikams, 
anūkams ar draugams, lie
tuviško teatro darbuoto
jams.

KARŪNĄ išleido knygų 
leidykla DIALOGAS. Kaina 
$6.50 su persiuntimu. Gali
ma gauti DRAUGE, DAR
BININKE, KELEIVYJE, 
MARGINIUOSE, VAZNE- 
LIŲ PREKYBOJE, TER- 
ROJE, įvairiuose spaudos 
kioskuose ir pas platintojus, 
arba užsisakyti tiesiai iŠ 
leidyklos tokiu adresu: Lei
dykla DIALOGAS, 8457 So. 
Pulaski Rd., Chicago, III. 
60652.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA 4

WANTED AT ONCE 
COLOR MATCHERS 

Experienced persons to work 
with colored coatings to coordin- 
ate and monitor machine runs. 
Please contact:

Jim Anderson 
LUDLOVV SPECIALTY 

PAPERS 
Cummings St., 

Ware, Mass. 01082 
41.3-967-6204

An Lųij.i1 Opportunity Tniplover 
(92-4)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Svetimšaliai, neturin
tieji JAV pilietybės, iki sau
sio mėn. pabaigos turi už
pildyti pašto jstaigose gau
namą registracijos kortelę. 
Nuo registracijos atleidžia
mi tik akredituoti diploma
tai.

Neišpildę šių pareigų sve
timšaliai gali būti baudžia
mi.

• ”Tautinės minties ke
liu” istoriją parėmė įsirašy
dami mecenatais ar garbės 
prenumeratoriais šie asme
nys bei organizacijos.

200 dol. A LT S-gos Balti- 
morės skyrius, 100 dol. dr. 
Antanas Butkus, 50 dol. An
tanas Mažeika iš Los Ange
les. Po 20 dol. ALT S-gos 
Cicero skyrius ir J. Stulga.

ALT S-gos valdyba reiš
kia visiems padėką.

• Lietuvių Gydytojų kor- Abraitienė yra ALT S-gos 
poracija ”Fratemitas Litu- n.jį vicepirmininkė, 
anica” New Yorke š. m.
gruodžio 15 d. Kultūros ži- • Kazimieras Pocius, Ve
dinyje paminėjo savo mirų- ties draugijos pirmininkai, 
sius narius: dr. V. Nagevi- su šeima išvyko atostogų j 
čių 10 metų sukakties pro- Floridą, kur išbus iki sau
ga, dr. A. Baublį, dr. L. šio 15 d.

Dirvos tarnautojui, teisininkui

EDUARDUI PETKEVIČIUI

mirus, jo žmonai JUSTINAI, šeimai ir 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

A. A.
EDVARDUI MICKŪNUI

mirus, velionio tėvams ADELEI ir 
VLADUI MICKŪNAMS, žmonai BI
RUTEI ir sūnui EDMUNDUI, broliams 
ČESLOVUI, ALMIUI ir RIMUI MIC
KŪNAMS ir jų šeimoms, reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime

Plechavičių ir dr. B. Matu
lionį.

Dr. V. Ingelevičių pager
bė jo 85 metų amžiaus pro
ga. Korporacijos pirminin
ku yra dr. Vytautas Avižo
nis.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus vaidybai, kuriai 
pirmininkauja Vytautas 
Abraitis, ir mielam talki
ninkui Stasiui Lukoševičiui 
nuoširdžiai dėkojame už 
taip gausų kalėdinių sveiki
nimų surinkimą Dirvai. Tai 
gražus pavyzdys ir kitiems 
skyriams, kaip galima Dir
vą finansiniai paremti su
randant savo vietovėse skel
bimų. Dar kartą ačiū.

• Vytautas ir Stella Ab- 
raičiai, Fords, N. J., išvyko 
atostogų į Floridą, kur iš
bus iki sausio 22 d. Stella

Ada ir Petras
A u s i e j a i 

su šeima

Kun. dr. Kornelijui Buč
inys, OFM, Darbininko vyr. 
redaktorius.

REDAKTORIUS 
SUKAKTUVININKAS

Kun. dr. Kornelijus Buč- 
mys, OFM, Darbininko vyr. 
redaktorius nesenai atšven
tė kunigystės 25 metų su
kaktį. Tačiau jis lietuvių iš
eivijai daugiau žinomas, 
kaip spaudos darbuotojas 
bei visuomenininkas.

Gerai žinome, kad mūsų 
laikraščių redaktorių parei
gos nesibaigia aštuoniom 
darbo valandom, o tęsiasi be 
pertraukos ir kasdieniniame 
ir švenčių privačiame gyve
nime, sekant pasaulio ir lie
tuviškojo gyvenimo įvykius, 
svarstant juos galimai ob
jektyviau pateikti skaityto
jams, atskirti gaunamų in
formacijų tikslumą bei tei
singumą ir nevėluojant per
teikti skaitytojams. O taip 
pat reikia rasti laiko ir pa
čiam dalyvauti bei savo aki
mis stebėti mūsų veiklos di
džiuosius reiškinius.

Gimė jis 1927 m. balan
džio 13 d. 
ir pradėjo 
mas 1943 
gimnaziją 
kunigų seminariją. Likimo 
nublokštas toliau teologijos 
mokslus tęsė Vokietijoje ir 
Romoje, kur buvo įšventin
tas į kunigus 1949 m. spalio 
30 d. Ten pradėjęs kuniga
vimo darbą kartu gilino stu
dijas ir 1954 m. gavo Kano
nų teisės daktaro laipsnį, o 
taip pat pradėjo reikštis lie
tuvių visuomeniniam ir 
ypač spaudos pasaulyje.

1955 m. atvyko j JAV, o 
1961 įstojo j pranciškonų or

Kretingoje. Ten 
mokslą, baigda- 
m. pranciškonų 
įstojo į Telšių

Pozityvios lietuviškosios poezijos 
kūrėjui, tautinės dvasios ir pakilios nuo
taikos skatintojui ir stiprintojui, dra
maturgui, libretistui, gražaus sakinio 
virtuozui, radijo pranešėjui, visad 
skaidriam ir linksmam aukštaičiui, jau
nųjų dienų nuoširdžiam draugui

KAZIUI INČIŪR AI
mirus, gimines Lietuvoje ir išeivijoje, 
užjaučia

Jonas P, I^enktaitis

Teisininkui

EDUARDUI PETKEVIČIUI
mirus, jo žmonai, šeimai ir giminėms reiškiame 

užuojautą

Lietuvių Teisininku Draugija 
Clevelande

A. A.
EDVARDUI MICKŪNUI 

mirus, jo tėvus ADELĘ ir VLADĄ MICKŪ

NUS bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučia-

me

• RAŠAU šią apžvalgą be
laukdamas Kūčių vakarie-, 
nes. Prieš porą dienų Chi- 
cagą užklojusi sniego danga 
buvo kalėdinėmis nuotaiko
mis nuspalvinusi miestą, 
skęstantį įvairiaspalvėse 
šviesose. Po sniego sekė at- 
lydis ir bematant jo menki 
lopeliai teliko. Bet nūn, Kū
čių vakarui temstant, vėl 
oro pranešimai apie atslen
kančią sniego bangą. Jei tai 
išsipildys, Kalėdos bus bal
tos ir Bernelių mišių gies
mės bei varpeliai dar įspū
dingiau skambės. O ruošia
mės kilti į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, į tą senąją Chi- 
cagos lietuvių baziliką, ku
rioje lietuvišką žodį ir gies
mę ištikimai tebesaugo kun. 
Adolfas StaŠys ir kiti, kur 
subėga Dainavos ansamblis, 
o didžiųjų švenčių metu ir 
patys garsieji mūsų solistai. 
Kalėdiniuose sveikinimuose 
iš Lietuvos atėjo žinios, kad 
ten oras nepastovus, kad ru
duo buvo labai lietingas ir 
prieškalėdyje pasirodžiusį 
sniegą kitą dieną naikino lie
tus, panašiai, kaip ir Chica- 
goje. Taip buvę Kaune ir 
kitur. Žygio už Tikėjimo 
laisvę komitetas, kurio cent
ras yra Clevelande, kalėdi
niame sveikinime pridėjo ir 
įdomią statistiką, kuriuose 

diną ir 1966 m. buvo paskir
tas pranciškonų leidžiamo 
Darbininko vyriausiu redak
torium.

• Lietuvių Fondas per 
mūsų bendradarbį VI. Būtė
ną atsiuntė Dirvai paremti 
"kalėdinę dovanėlę” 20 dol. 
Ačiū už paramą.

• V. Natkevičius, Vasario 
16 gimnazijos direktorius, 
gruodžio 1-9 čl. lankėsi Ame
rikoje.

Bronė .luknaitienė 
Sofija Račinskienė
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Kun. dr. J. Prunskis

pasaulio miestuose gyvena 
daugiausia lietuvių kunigų. 
Jų žiniomis, Chicagoje gy
vena net 77 lietuviai kuni
gai, Kaune - 37, Romoje -- 
25, Vilniuje -- 23 ir t.t. Rei
kia tikėti, kad kruopštaus 
komiteto surinktos žinios 
yra apytikslės. Bet ką vei
kia 77 liet, kunigai Chica
goje, kai pilna to žodžio 
prasme lietuviškų parapijų 
belikę gal tik keturios? Tie
sa, dar čia yra dvi gyvos 
vienuolijos - jėzuitų ir mari
jonų. Antrą vertus, ką vei
kia 37 kunigai Kaune, kai vi
sos eilės mažesnių Lietuvos 
parapijų klebonai kartais tu
ri aptarnauti net po ke
lias filijas. gal į tą Kaune 
gyvenančių kunigų skaičių 
įeina ir Kauno Kunigų semi
narijos profesoriai ir to išda
voje susidaro nemažas kuni
gų skaičius. Aplamai tą lie
tuvių kunigų statistiką būtų 
įdomu giliau ir kruopščiau 
pagvildenti. Gal kas tai pa
darys netolimoje ateityje?

• KAI Simo Kudirkos 
triumfališkas atvykimas į 
laisvę iškilo į viso krašto 
didžiosios spaudos, TV ir ra
dijo pranešimų antraštes, 
mes Chicagoje perdaug nė 
neapsidžiaugėm, kad veik
lusis mūsų laikraštininkas 
bei mecenatas, kun. dr. J. 
Prunskis buvo iškilęs taip 
pat į didžiosios amerikiečių 
spaudos antraštes. Nors lie
tuvių skaitytojų gal labai 
liberaliu laikomas, bet nuo
latos ginąs mažųjų teises 
dienraštis Chicago Sun-Ti- 
mes lapkričio 11 d. nr. per 
visas laidas dėjo šešių 
skilčių antraštę “Priest-edi- 
tor resists communism for 
3 decades”. Tas ilgokas ir 
dramatiškas juodosios ra
sės žurn. B.J. Mason straips 
nis kaip tik ir buvo skirtas 
iškelti ryžtingąjį plunksnos 
kovotoją prieš komunizmą 
kun. dr. J. Prunskį, iš kovos 
lauko nepasitraukusį per 
tris dekadas. Aprašęs tai, 
kaip 1940 m. birželyje raud. 
armija žiauriai sutriuškino 
Lietuvos nepriklausomybę, 
žurn. B.J. Mason ypač dra
matinėmis spalvomis nupie
šia kun. dr. J. Prunskio 
pasitraukimą iš Lietuvos pa
čiomis pirmosiomis okupaci
jos savaitėmis. Ir jo nusi
kaltimas raudoniesiems te
buvo tik toks, kad jis reda
gavo katalikų dienraštį ir 
tuo pačiu jau buvo rezis
tentas prieš komunizmą. 
Straipsnio autoriaus žo
džiais, tomis dienomis iš 
penkių lietuvių keturi buvę 
rezistentai - kovotojai prieš 
okupantą. Aprašęs tai, kaip 
kun. dr. J. Prunskis per Wa- 
shingtone viešėjusio Chruš
čiovo malonę išprašė leidi
mą savo mamytei, buvusiai 
Sibiro tremtinei, atvykti į 
laisvą Ameriką pas savo vai
kus, žurn. B. J. Mason 

straipsnį baigia pabrėžda
mas, kad kun. dr. J. Pruns
kis per paskutinius 25 m. 
yra parašęs per 8,000 
straipsnių bei reportažų ir 
išleidęs apie 25 knygas bei 
brošiūras. Jei 77 lietuvių 
kunigų kuopa, kuri priskai
čiuojama Chicagoje, turėtų 
talento, energijos ir ryžto 
pasekti kun. J. Prunskio ke
liu, kokia galinga būtų mūsų 
informacija ir kokia didžiu
lė pagalba iš laisvės gyva
jai lietuvių tautai namuose. 
Todėl nebe reikhlo už tokį 
didžiulį įnašą spaudos-infor- 
macijos baruose kun. J. 
Prunskis yra pakeltas į Lie
tuvių Žurnalistų s-gos gar
bės narius, taip pat atitinka
mai įvertintas kitų orga
nizacijų bei sambūrių.

• TARPE tų žmopių, ku
rie informacijos srityje apie 
lietuvius ir Lietuvą ypač 
Chicagoje daug pasitarnau
ja kitataučiams, o taip pat 
ir nuo lietuvių kamieno nu- 
tolusiems vaikams bei vai
kaičiams, ypač minėtinas lie- 
Jietuvis Stanley Balzekas, 
Jr. ir jo įsteigtas bei vado
vaujamas Lietuvių Kultūros 
muziejus. Vieną prieškalė
džio vakarą praleidus su 
Balzekais ir plačiau išsikal
bėjus, paaiškėjo, jog jis kar
tais nebežinąs, kiek muzie
jui reikia samdyti tarnauto
jų. Esą skambinimų ir viso
kių paklausimų visada pilna: 
pradedant klausimais apie 
kai kurias Lietuvos istori
jos detales ir baigiant tai, 
kaip iškepti lietuvišką ku
gelį... Sausio 19 d. St. Balze- 
ko vadovaujamas Lietuvių 
Kultūros muziejus ruošiasi 
vėl sujudinti Chicagos lie
tuvius. Tą dieną Martiniųue 
restorano pokylių salėje ren
giama metinė muziejaus 
šventė iškiliajam metų lie
tuviui pagerbti. Pernai buvo 
pagerbta Lietuvos gen. kon
sule Chicagoje J. Daužvar
dienė. Šiemet gi kandidato 
jau nebereikėjo ieškoti, kai 
laisvę pasiekė šių dienų mū
sų herojus Simas Kudirka. 
Ir. Balzekienei susisiekus 
su S. Kudirka telefonu, gau
tas jo sutikimas, kad į Chi- 
cagą gali vėl atvykti sausio 
19 d., sekmadienį. Tad tą 
dieną ir bus didysis S. Ku
dirkos ir jo šeimos pagerbi
mo banketas. Gautas pel
nas, mažiausiai po 1.000 dol., 
bus paskirtas Kudirkų duk
ters ir sūnaus mokslapini- 
gių fondui, o kita dalis pel
no eis muziejaus išlaikymui. 
Tai buvo paskelbta spaudos 
konferencijoje gruodžio 18 
d. Šarkos restorane. Šis įvy
kis, kurs, aišku, sutrauks ne
mažai žmonių, nemalonus 
Lietuvių Žurnalistų s-gos 
centro valdybai, nes kaip tik 
po Šešių dienų, sausio 25 d. 
toje pačioje salėje įvyks di
dysis Spaudos balius, pradė
tas skelbti jau prieš daugelį 
laiko. Bet, tikėkime, kad ak
tyvieji lietuviai, pagerbę 
Kudirką ir parėmę Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejų, 
nepamirš ir spaudos baliaus, 
nes juk spaudos žmonės tar
nauja visiems, apie juos ra
šydami, keldami jų atsieki- 
mus, jų pozityvius darbus 
ir t.t. Be to, Spaudos balių 
pelno didžioji dalis eina į 
Dr. Daužvardžio fondą jau
niesiems spaudos, radijo bei 
foto bendradarbiams ug
dyti. Gi kiekvienas gyvas 
ir ateitimi besisielojąs lietu
vis trokšta, kad ir ateities 
lietuvių laikraščiai bei radijo 
valandėlės turėtų jaunų 
bendradarbių, nes vyres
niuosius mirtis vis retina. 
Štai dėl ko spaudos ba
liai ypatingai turi būti 
remiami.
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