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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LAIMINGIEJI 
DIRVOS 
SKAITYTOJAI
Vykdant kasmetinį dova

nų paskirstymą Dirvos rė
mėjams, kurie, atsiliepdami 
į praeito rudens Vilties 
draugijos ir Dirvos prašy
mą atsiuntė auką, sausio 9 
d. burtų keliu buvo paskirs
tytos dovanos, kurias lai
mėjo:

• Viena savaitė atostogų 
2 asmenims Floridoje Sa- 
phire Sea Motei, 700 Ocean 
Dr., Juno Beach, Fla 33408. 
Dovanojo sav. V. Tomkus. 
Laimėjo Jonas Švoba, Madi- 
son Hts., Mich.

• Viena savaitė atostogų 
2 asmenims Floridoje Mary- 
Annette Motei, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Fla. 
33154. Dovanojo sav. S. 
Jazbutis. Laimėjo Gerardas 
Juškėnas, Clevelande.

• Minko kailis. Dovanojo 
Sofija ir Normanas Burstei- 
nai, kailių parduotuvės sa
vininkai, 185 North Wabash 
Avė., Chicago, III. Laimėjo 
V. Dautas, Willoughby 
Hills, Ohio.

• Medžio drožinys. Dova
na skulptoriaus Petro Vėb
ros. Laimėjo kun. J. žvirb
lis, Grand Rapids, Mich.

• Paveikslas. Dail. J. 
Paukštienės dovana. Laimė
jo A. širvaitis, So. Euclid, 
Ohio.

• Paveikslas. Dail. A. La- 
bokienės dovana. Laimėjo 
V. Janulaitis, Chicago, III.

• Paveikslas. Dail. A. 
Petrikonio dovana. Laimė
jo P. Matiukas, Rochester, 
N. Y.

• Modemus žadintuvas- 
laikrodis. Dovana auksaka
lio ir brangenybių krautu
vės sav. A. Tvero, 2646 W. 
69th St., Chicago, III. 60629. 
Laimėjo V. šeštokas, Los 
Angeles, Ca.

• Kristalinė peleninė. Lai
mėjo A. Plateris, Bethesda, 
Md.

• Lietuviška koplytėlė — 
medžio drožinys. Laimėjo 
V. Senuta, Brockton, Mass.

• Šventaragis II tomas. 
V. Alanto istorinis romanas. 
Laimėjo: O. Dailidienė, Sy- 
racuse, N. Y., D. Janutienė, 
Berkeley, Ca., V. Prūsaitis, 
Scarborough, Ont., V. Rau
linaitis, Tacoma, Wa., A. 
Burneika, New Britain, 
Conn.

• Rezistencija. R. Spalio 
romanas. Laimėjo: L. žido- 
nytė, New Haven, Conn., A. 
Kisielius, Sidney, O., V. Gir
nius, Chicago, K. Valaitis, 
Brydges, Ont., P. Rulis, 
New Pork Richey, Fla., L. 
Gaudušas, Omaha, Nebr. S. 
Čepas, VVeston, Ont., V. Na- 
gevičienė, Willoughby, O., 
A. Kuslis, Watertown, Conn. 
J. Rugienius, Detroit, Mich.

• Laisvės kovų dainos. 
Lietuvos partizanų poezija. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo dovana. Laimėjo: S. 
Pacevičius, Toronto, Ont., J. 
Kalnietis, Baltimore, Md.,

J. Musteikis, Rochester, N. 
Y., K. Ripskis, Chicago, III., 
A. Petrauskas, Dearborn, 
Mich., V. Urbaitis, Mayfield 
Hts., O., E. Balceris, Los 
Angeles, J. Vadopalas, Cice
ro, III., J. Chmieliauskienė, 
Los Angeles, Ca., S. Proč- 
kys, Chicago, III.

• Kad ji būtų gyva. Emi
lijos čekienės publicisti
kos rinkinys. Laimėjo: J. 
Kregždė,, Cincinnati, Ohio, 
H. Bagdonienė, Chicago, III., 
A. Cukuras,, Chicago, III., 
M. Ramanauskas, Oakville, 
Ont., A. Kalvaitis, Chicago, 
III.

• Draugas don Camillo. 
Giovannino Guareschi saty
rinis romanas. J. Palukaičio 
vertimas. Laimėjo: P. Side- 
ravičius, Cicero, III., J. Kap- 
čius, Juno Beach, Fla., A. 
Statulevičienė, Weston, On- 
tario, K. Baronas, Hamil- 
ton, Ont., M. Knystautas, 
Danbury, Conn., A. Ambra- 
ziūnas, Los Angeles, Ca., D. 
čipkienė, Willowick, O., A. 
Grinius, Detroit, Mich., J. 
Liaukus, Woodhaven, N. Y.

• House upon the Sand. 
Jurgio Gliaudos romanas. 
Laimėjo: J. Vaičaitis,* Ak- 
ron, Ohio, A. Zaparackas, 
Royal Oak, Mich.

• The Sonata of Icarus. 
Jurgio Gliaudos romanas. 
Laimėjo: J. Dačys, Dorches
ter, Mass., A. Macys, Dow- 
ners Grove, III., J. Bakšys, 
Chicago, III., J. Simutienė, 
Laurelton, N. Y.

• Plokštelės. Laimėjo: R. 
Sidrys, Streeton, III., J. Po- 
vilaitienė, Omaha, Neb., 
Ed. Jansonas, Osterville, 
Mass.

Visiems dovanų aukoto
jams ir rėmėjams Vilties 
draugijos valdyba ir Dirva 
nuoširdžiai dėkoja už para
ma. Ačiū.

FORDO PUSĖ METU
Sulaukė daugiau kritikos negu kredito

Praėjusią savaitę suėjo 
pusė metų nuo prezidento 
Fordo įvedimo į turbūt sun
kiausias pasaulyje pareigas. 
Iš vienos pusės JAV yra ga
lingiausia šios planetos vals
tybė, iš kitos -- ji nėra visa
galė. Tas pats tinka ir jų 
prezidentui; jis daug ką gali, 
tačiau toli gražu jis nėra vi
sagalis. Jis priklauso nuo 
masių ūpo, kuri negali visu 
šimtu nuošimčių kontroliuo
ti. Pagaliau jis yra tokio
je vietoje, kad kiekvienas

THE SECRETARY OF STATĖ 

VVASHINGTON

Henry A. Kissinger

Mr. Joseph Rajeckas,
Charge d’Affaires of Lithuania.

February 1, 1975

Dear Mr. Charge d'Affaires:

I am pleased to extend to you and the 
Lithuanian people greetings and best wishes 
on behalf of the Government and people of 
the United Statės on the occasion of the 
fifty-seventh.anniversary of the proclamation 
of Lithuanian independence.

Our Nation has long benefitted from the 
contributions of its many talented citizens 
of Lithuanian background. We are therefore 
especially aware of the continuing aspirations 
to freedom and self-determination of the 
Lithuanian people, and we continue to admire 
the courage which animates their efforts to 
preserve their cultural and national heritage.

Best regards,

VYTAUTAS MESKAUSKAS

nori jį pamokyti kaip jis tu
rėtų tvarkytis.

Pvz. Chicago Daily News 
Washingtono koresponden
tas Peter Lisagor sampro
tauja, kad vienintelis bū
das, kuriuo jis galėtų sau 
laimėti palankią vietą isto
rijoje, būtų atsisakyti nuo 
kandidatavimo perrinkimui 
1976 metais ir sudaryti tau
tinės vienybės vyriausybę i 

ją pasikviečiant ryškesnius 
demokratus. Iš pirmo žvilgs
nio toks patarimas gali pasi
rodyti geras. Šiaip ar taip 
kraštas reikalingas pasitikė
jimą turinčios administraci
jos, kuri viena galėtų ji iš
vesti iš dabartinių ūkinių 
sunkumų. Juk tam reikia ne
populiarių žygių, kurių ne
drįsta griebtis politikas, no
rįs perrinkimo.

Iš kitos pusės tačiau rei
kia atsiminti, kad krašto 
ūkinė būklė nėra tokia blo-

VILNIUS - LIETUVOS 
SOSTINĖ L Pilies griuvė
siai (XIII-XVI a.), 2. Kated
ra (XIV-XVIIIaJ, S. Lietu
vos globėjas šv. Kazimieras, 
•4. Aušros vartai (XVIa.), 
5. Vilniaus universiteto rū
mai (XVI am.) ir 6. Šv. Onos 
bažnyčia (XIV-XV a.).

Elta-Press nuotrauka

ga, kad ją galima būtų išgel
bėti tik tokiom drastiškom 
priemonėm. Ir nėra jokios 
garantijos, kad trumpo dik
tatūros laikotarpio vėl ne
paseks demokratinis chao
sas, kuris nepaisant visų jo 
blogų pusių, visdėlto yra ge
riausia santvarka pasaulyje.

Už tat negalima smerkti 
Fordo, kad jis nepasinau
dos tuo patarimu. Patekęs į 
prezidento pareigas netikė
tai, jis, savaime aišku, nega
lėjo turėti savos progra
mos. Pasaulinė ūkinė krizė 
jį užtiko taip pat nelauktai. 
Reikia kartu atsiminti, kad 
Nixono nuvertimas davė 
puikią progą kongreso na
riams (atstovams ir senato
riams) atstatyti savo presti
žą, bet ką jie padarė? Pra
eitų metų rinkimai sustipri
no demokratų pozicijas, o 
prezidento neveiklumas tie
siog provokavo jų iniciaty
vą, bet jos iki šiol nematė
me.

Visa tai davė progos pre
zidentui iniciatyvą vėl paim
ti į savo rankas. Jis pasiūlė 
biudžetą su dideliu defici
tu, ilgainiui paskatinančiu 
infliaciją, tačiau prieš tai 
duodančiu impulsą ekonomi
nei veiklai, ir savo energi
jos programą.

Kaip ir reikėjo tikėtis, jo 
siūlomas mokesčių sumažini
mas rado kongrese pritari
mą. Atstovų rūmų ‘Ways 
and Means’ komitetas, per 
kurį turi pereiti visi mokes
tiniai įstatymai, administra
cijos siūlomą mokesčių su
mažinimą net padidino. Pa
gal jame priimtą įstatymo 
projektą, uždirbę nedaugiau 
30.000 dolerių 1974 metais, 
gali tikėtis jų dalies (tarp 
100 ir 200 dol.) grąžinimo. 
Be to turėtų būti sumažinti 
1975 m. mokesčių išskaičia-

(Nukelta t 2 psl.)
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LIETUVIU DIENOMS PRAĖJUS

Pakeliant vėliavas...

Šiandien, laimingai grįžus 
atgal į Sydnėjų, Lietuvių 
Dienos Adelaidėje yra tik 
gražus prisiminimas. Ir tik
rai, tai buvo prisiminimas 
tos savaitės laiko, tame, 
Australijoj vadinamame 
‘Bažnyčių mieste’, kuris dar 
labai ilgai paliks atmintyje 
ne tik mano, bet ir visų ki
tų buvusių svečių tarpe.

Neseniai gautame PLB 
pirmininko inž. Br. Nainio 
laiške jis rašo:

“PLB valdybos išvyka į 
Australiją liko praeityje, ta
čiau jos prisiminimai dar il
gai bus gyvi visų dalyvių 
mintyse, nes tai buvo, nors 
ir trumpas, bet nepaprastai 
gražus grupės narių epizo
das. Patiko mums Austra
lijos miestai, patiko mums 
gražūs paplūdimiai, intere
savo mus gamta, augmenija, 
gyvūnija, sodai, muziejai, 
australų gyvenimo būdas, 
papročiai, bet iš visų labiau
siai mums patiko Jūs, mieli 
Australijos lietuviai. Jūs pa
rūpinote mums nakvynes, 
maitinote, aukodami savo

N. Grincevičiūtė atsiima 
laimėtą dovaną.

Fordo...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vimai ir duotos kitos leng
vatos. Blogiau su energijos 
programa. Kadangi ji suriš
ta su energijos pabrangimu, 
ji negali būti populiari ir 
tuo pačiu negali rasti kon
grese pritarimo. Šias eilutes 
rašant demokratai dar nebu
vo paskelbę savo plano kaip 
su ta problema susitvarky
ti.

Pravartu atsiminti, kad 
daugiausia bedarbių yra au
tomobilių ir statybos pra
monėje. Ir dėl to turi būti 
rimtesnė priežastis. Juk jei 
žmonės pradės pirkti dau
giau automobilių, jie tik pa
sunkins energijos problemą. 
Jei jie pradės statyti namus, 
kur nėra viešo susisiekimo, 
rezultatas irgi bus toks pat. 
Tai reiškia, kad Amerikos 
materialinis ‘way of life’, ku
ri iki šiol pažinojome, turi 
pasikeisti ir visos priemonės 
ji dirbtinai toliau išlaikyti 
sunkumus tik padidins.

Turint visa tai galvoje, 
tenka konstatuoti, kad For
do pirmas pusmetis nebuvo 
toks blogas, koks galėjo bū
ti. Tiesa, jis nėra populia
rus, bet kas galėtų būti šio
se aplinkybėse populiares
nis?

laiką, lėšas ir vežiojote po 
aplinką ir kitokiais būdais, 
bei nuoširdumu sudarėte 
mums ne tik moralines, bet 
ir materialines geras sąly
gas. Iš Australijos išsive- 
žėm labai gražius įspūdžius. 
Patyrėme, kad Australijos 
Lietuvių Bendruomenė yra 
gerokai organizuota, vienin
ga, išmintingai vadovauja
ma ir nuoširdžiai dirbanti 
Lietuvos laisvei, bei mūsų 
išlikimui, įsitikinant, kad 
visiems Australijos lietu
viams vienodai rūpi visi lie
tuviški reikalai. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos vardu tad leiskite 
Jums visiems labai nuošir
džiai padėkoti’’.

Gražu ir malonu mums 
Australijos lietuviams, ypa
tingai Lietuvių Dienų šeimi
ninkams adelaidiškiams, kad 
apie šią iškiliąją savaitę, su
traukusią kone pusantro 
tūkstančio svečių iš didžio
sios Australjos plotų ir 
Amerikos, bei Kanados, yra 
pareiškiami tokie širdingi 
atsiliepimai.

Darbininko vyr. redakto
rius tėvas dr. K. Bučmys, 
pagal pasakytus atsisveiki
nant' žodžius, išsivežė taip 
pat labai gerus įspūdžius ir 
prisiminimus iš Australijos. 
Gražų ir nuoširdų padėkos 
laišką atsiuntė dr. Grigas 
Valančius, paminėdamas, 
kad mes lietuviai turime 
dvi Lietuvas: okupuotąją 
Lietuvos žemės Lietuvą ir 
tremties Lietuvą. Paskuti
nioji yra be ribų ir visame- 
pasaulyje išbarstyta. Nėra 
tarp jų kilminio nei dvasi
nio skirtumo, o tėra tik lai
kinis geografinis apsiriboji
mas. Jie -- ąžuolo kamie
nas prie Nemunėlio, o mes -- 
audrų nulaužytos, išmėtytos 
to ąžuolo šakelės. Daryki
me viską, kad tos, pasauly
je išbarstytos šakelės nenu
džiūtų.

Ir tikrai, Australijos lie
tuviai, per savo gyvenimo 
Australijoje pirmą 25-tį darė 
ir daro, kad dar Australi
jos karštoji saulė ir su 
einančiomis įvairių srovių 
įtakomis neišdžiovintų mū
sų lietuviškųjų medžių ir jau 
čia išaugusių jo atžalų. Kol 
kas dar mums sekasi gana 
neblogai, ko didžiausi vai
siai yra parodomi kas antri 
metai įvykstančių Lietuvių 
Dienų metu. Būtų gal būt 
netikslu mums patiems gir
tis savo atsiektais darbo

vaisiais, tačiau, kada tuos 
pagyros ir, gal daugiau pa
dėkos, žodžius išreiškia sve
čiai iš užjūrio, tada telieka 
tik man, kaip Australijos 
Lietuvių Bendruomenės na
riui, kartu su visais kitais 
Australijos lietuviais, savo
se širdyse džiaugtis ir paro
dyti to vidujinio išdidumo, 
kad štai ir gyvendami la
bai, labai toli nuo lietuviš
kojo savojo ar tremties ka
mieno, dar esame gyvi, 
gajūs ir pilnai dirbą lietu
viškąjį darbą.

Atvažiavę svečiai iš Ame
rikos ir Kanados, suteikė 
mums didžiausio džiaugsmo, 
praskaidrino mūsų nuolati
nę gyvenimo raidą, įdiegė 
mumyse daugiau lietuviško 
darbingumo ir, neskaitant 
asmeniškų malonumų, paro
dė, kad ir mes dar esame 
nepamiršti. Nuoširdus ačiū 
ir Jums visiems mūsų buvu
siems svečiams, kad, nepabi
joję 10.000 mylių atstumo, 
Jūs atvykote į šį ‘Kengū
rų’ kraštą, kuriame sau lai
minga prieglobstį rado kelio
lika tūkstančių lietuvių, no
rinčių kuo ilgiau išlaikyti sa
vo tautinį charakterį ir duo
ti savajam prieaugliui bent 
mažą dalį tos lietuviškos 
kultūros, meno ir tautinio 
atsparumo, kad ir beaugan
tis prieauglis būtų atsparus 
australiškoms uraganinėms 
audroms, galėdamas bent 
dalimi džiaugtis ir didžiuotis 
savo kalba, papročiais ir vi
sa kas yra lietuviška ir 
mums taip brangu.

Baigiant galutinai užvers
ti šių paskutiniųjų Lietuvių 
Dienų istorinį puslapį, aš ne
galiu prabėgti nepastebėda
mas ir nepadėkodamas mū
sų šios šventės didžiausioms 
darbininkėms, būtent ALB 
Moterų Sekcijai ir Katalikių 
Moterų Soc. Globos D-jai. 
Šios moterys, atsisakyda- 
mos visų kitų asmeninių ir 
kultūrinių malonumų, kiek
vieną dieną, heapsiriksiu pa
sakydamas, dirbo nuo tam
sos iki tamsos, pavaišinda- 
mos ir pavalgydindamos 
ne vieną ir ne du šimtus, 
bet gal ir tūkstančius mū
sų bendruomenės atstovų, 
jaunimo, sportininkų ir visų 
kitų svečių įvairiuose jų su
buvimuose, iškylose ir ba
liuose. Pagarba ir gili padė
ka iš visų svečių priklau
so šioms mūsų niekad ne- 
pavargstančioms, lietuviško 
darbo bitelėms, be kurių ir 
visas mūsų darbas tikrai 
būtų labai sunkus.

Mes tikimės, kad ir atei
tyje, vienokiu ar kitokiu 
būdu, nugalėję visas kliū
tis Australijos lietuviai susi
lauks didesnės moralinės 
paspirties iš savo užjūrio 
brolių, nes tik tokiu būdu 
yra įmanoma mums dar il
gus metus išlaikyti lietuviš
ką dvasią ir lietuvišką kul
tūrą šioje tolimoje Austra
lijos žemėje. Nuolatinis tar
pusavio bendravimas ir as
meninis bei grupinis apsi-

■ laiškai Dirvai

VIEŠAS PAKLAUSIMAS
Besiruošiant Vasario 16- 

sios iškilmei, netikėtai pas 
mus iškilo kivirčas. Nuo pat 
pokarinių ateivių atvykimo 
Baltimorėje buvo įprasta, 
kad iškilmingą mūsų tauti
nės šventės proga pokylį 
rengdavo vietos Liet. Drau
gijų Taryba, kurią sudaro 
dar veikiančios liet, organi
zacijos, kiekviena atsiųsda
ma po du atstovu. O savai
te vėliau Vasario 16-tos pa
minėjimą su paskaita ir me
nine dalimi rengdavo vie
tos liet. Bendruomenė.

Sužinojusi, kad šiemet Ta
rybos garbės svečiu yra pa
kviestas S. Kudirka, B-nė 
kreipėsi į Tarybos pirminin
kę adv. E. Armonienę su la
bai geru pasiūlymu. Kad 
daugiau tautiečių galėtų pa
matyti Simą (mat, ne visi ei
davo į abu tuos renginius), 
bendruomenininkai sumanė 
savo ruošiamą paminėjimą 
vykdyti tą pačią dieną. Ta
ryba pasiūlymą priėmė. Su
tarta, kad B-nė savo paminė
jimą atliks nuo 1 vai. ligi 4 
vai. p.p. O tos pačios, vasa
rio 8-tos, dienos vakare pra
sidės nepriklausomybės 
šventės pokylis, šį kartą 
skirtas pagerbti Simui. Lig 
tol visi Tarybos posėdžiai 
vyko labai sklandžiai. Tik 
paskutiniame pasitarime va
sario 3 d. B-nės valdyba, su
žinojusi, kad S. Kudirka 
būsiąs apnakvydintas ne pas 
juos, bendruomenininkus, o 
neutralioj gražioj lietuviškoj 
šeimoje, sukėlė didelį triukš
mą, reikalaudami Simą ati
duoti jiems globoti, o ne kam 
kitam. Tie du vyrai, kurie 
ardė ramų Tarybos posė
dį, yra vietinės B-nės valdy
bos nariai. Jie buvo tik sve
čiai atėję pranešti apie savo 
parengimą. O du oficialūs 
Tarybos nariai, Tarybon at
siųsti atstovauti B-nei, visai 
nesipriešino nutarimui ap- 
nakvvdinti Simą pas Algir
dą Veliuoną.

Posėdžiui pasibaigus, vie
nas tų svečių prasitarė: jam 
atrodą, kad čia ‘Taryboje) 
į savo rankas viską perėmę 
tautininkai. O kodėl tatai 
turėtų būti bloga -- juk tau
tininkai ne bolševikai! Tie
sa, daugumas Tarybos narių 
kad ir būdami kitų organi
zacijų atstovais (delegatais 
Tarybon) kartu priklauso ir 
Tautinei Sąjungai.

Parenkant Simui nakvy
nės vietą, turėta galvoje

bešališkumas, kad būtų iš
vengta piktumų, kaip kad 
yra atsitikę vienoj kitoj vie
toj kitur. Taryba numatė 
Simą apnakvydinti puikioj 
lietuvių šeimoj, kuri nepri
klauso nei tautininkams nei 
ateitininkams, nei kuriai ki
tai srovinei pakraipai. Alg. 
Veliuona ir jo žmona Ro
zalija yra nepaprasta lie
tuviška šeima. Jis yra stro
pus parapijos narys, pri
klauso Balt. liet, sporto klu
bui, dainuoja liet, vyrų cho
re. O jo žmona, kuri yra 
antros kartos italų kilmės 
amerikietė, gerai išmokus 
lietuviškai, taip šneka ir su 
savo penkiais mažais vai
kais. Su vietos liet, studen
tų grupe ji šoka mūsų tau
tinius šokius. Abu dalyvau
ja beveik kiekviename liet, 
renginy Liet. Salėje. Mano 
nuomone, rasti kitą tokią 
gražią lietuvišką šeimą ne
būtų lengva.

B-nės valdybai, jų pačių 
žodžiais, labai nepatikę, kad 
kas drįso Simą apnakvy
dinti, jų nepasiklausę! Jie 
aiškino, kad esą būtų geriau, 
jei Simas apsistotų pas žmo
nes, kurie žino Baltimorės 
lietuvių praeitį ir kurie va
dovauja (tik nepasakė, kam 
vadovauja). Kai jiems pri
miniau, kad turiu žmogų, 
Baltimorės lietuvybės tyri
nėtoją, kuris yra surinkęs 
žinias apie vietos lietuvių 
veikimą šimto metų laiko
tarpyje, nuo pat jų šiame 
mieste atsiradimo, - tai tas 
bendruomenininkų taip pat 
nepatenkino.

Norėčiau paklausti: ar 
nuo šiol Balt. Liet. D-jų 
Taryba, ką rengdama, turės 
klaustis kitų, nors ir atsto
vauja daug didesniam Balti
morės lietuvių skaičiui, negu 
vietinė B-nė? Ir antra: no
rėčiau žinoti, kodėl B-nės 
požiūriu viena šeima yra ge
resnė už kitą, jei jos abi yra 
lietuviškos, nenutautusios, 
geros šeimos.

Vytautas Bačanskas

Waterbury

VASARIO 16 D. 
WATERBURY

Po iškilmingo, ALTo ruo
šiamo Vasario 16 d. minė
jimo, tą pačią dieną, Danu
tės Venclauskaitės iniciaty
va jos motinai už labdarin
gus darbus atminti, įvyks 
tradicinis pobūvis lietuvių 
klube, 48 Green St.

D. Venclauskaitė parūpi
na vaišes, o svečių sudėtos 
aukos atiduodamos Vasario 
16 d. lietuvių gimnazijai 
remti.

Tokius pabūvius ji ruošia 
jau 15-ą kartą. Visada jie 
būna vasario 16 d. — vis- 
vien ar šventė ar darbo die
na. (k)

• žurnalas SĖJA gauna
mas Chicagoj — Marginiuo
se, Paramoj, Vaznelių pre
kyboj ir Sėjos administra
cijoj — J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, 
III. 60160.

lankymas yra ir bus tas pats 
geriausias ryšių palaikymas. 
Todėl dar kartą dėkojant 
visiems mūsų buvusiems 
svečiams iš Amerikos ir Ka
nados, mes tikimės ir ateity
je jūsų daugiau susilaukti 
Australijoje.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROG1FTS. 1NC. 

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

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

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE. FLOOR 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

Australijos lietuviai spor
to veteranai prie vėliavos 
per šventės atidarymą. Prie
ky stovi: L. Baltrūnas, A. 
Iganatavičius ir P. Pilka. Už 
ją matosi A. Laukaitis, J. 
Gurskis ir S. Umevičius.

1’2 VERTI FIKATVS MOKAME: 
7J4r; — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’Zj'J — 4 metų su $1.000. minimum.

— 30 mėn. su $1,000. minimum. 
O’/į'; — 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 įdė
jus atitinkama sumą.
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thony 
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Fort Wayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd..................432-5402
Grand Rap.ds, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Haihtramck. Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06106, 518 Park St,___  ______24fy-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Ix>s Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.........261-2994
New Haven. Conn. 06511, 1329 Boulevard________ 562-1446
Newark. N. J. 07HM1, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street.......... ....... 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadvay —— — 345-2028 
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th St........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. ___ _763-4818
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San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St„ .—346-1571 
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street------------- 756-6766
VVoodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. __ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440
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LIETUVOS ATSTOVO ŽODIS

Lietuvos atstovo J. 
Rajecko žodis, pasaky
tas 1975.II.9 d. Vasario 
16 Dienos minėjime, su
rengtame Washingtono 
Lietuvių Dr-jos ir Wa- 
shingtono Lietuvių 
Bendruomenės Apylin
kės jungtinio Komiteto, 
Washington viešbutyje.

Giliai nuoširdžiai sveikinu 
susirinkusius paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 57-tąją sukaktį.

Vasario šešioliktoji Lie 
tuvos istorijoje yra toji die
na, kada Lietuvos Taryba, 
remdamasi pripažintąja tau
tų laisvo apsisprendimo tei
se, paskelbė 1918 metais at
statanti Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir ją at
skirianti nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis. Tai bu
vo padaryta visų Lietuvos 
Tarybos narių nuoširdžiu 
vieningumu ir sutarimu. Ta
da visų lietuvių vienybė 
reiškėsi bendra veikla, dar
bais, aukomis ir pasišven
timu tikslu Lietuvos Ne
priklausomybę įgyvendinti. 
Tai buvo realizuota dėka 
lietuvių ryžto ir kovų už 
Lietuvos laisvę. Lietuva 
tapo pilnateisiu tarptautinės 
valstybių bendruomenės na
riu ir šauniai reiškėsi tarp
tautiniame gyvenime, atsiek 
dama viduje didingų laimė
jimų visose srityse.

Lietuvių tautos suvereni
nių teisių vykdymas buvo 
sustabdytas 1940 m., kada 
Sovietų Sąjunga Lietuvą 
okupavo, sulaužydama jos 
pasirašytas sutartis ir iškil
mingus pasižadėjimus gerb
ti Lietuvos nepriklausomy
bę bei teritorinę jos nelie
čiamybę.

Šiandieną, užuot džiaug
tis, mes su dideliu susikau
pimu minime Vasario še
šioliktąją. Mūsų mintys 
skrieja Lietuvon. Mums at
siveria prieš akis mūsų tau
tiečių okupacijoje gyveni
mas, su visais sunkumais, 
kur pagrindinės žmogaus 
teisės yra mindžiojamos ir 
negerbiamos. Ten kartas 
nuo karto tragiškai suskam
ba šūkiai - LAISVĖS 
LIETUVAI.

Simo Kudirkos buvimas 
mūsų tarpe šiandieną mums 
reiškia lietuvių, trokštančių 
laisvės, gyvą vaizdą.

Visi lietuviai viską darė, 
kad jis būtų laisvas. JAV- 
bių geros valios žmonės. 

spauda, kongresmanai, se
natoriai, Administracija -- rū 
pinosi jo išlaisvinimu. Buvo 
laimėta.

Mums malonu mūsų tarpe 
matyti ponią Robert P. Han- 
rahan, kurios vyras yra ne
paprastai daug padaręs ir 
nusipelnęs ne tik Simui Ku
dirkai išlaisvinti, bet ir Lie
tuvos bylai.

Miela mums mūsų tarpe 
turėti ir Valstybės Depar
tamento pareigūną, p. Wil- 
liam S. Shepard su žmona. 
Jis gerai žino mūsų bylą ir 
padėtį. Jo buvimas su mu
mis paryškina JAV-bių Vy
riausybės laikyseną, kuria 
atsisakoma pripažinti prie
vartinė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporacija į So
vietų Sąjungą. Valstybės 
Sekretoriaus man atsiųstas 
sveikinimas Vasario 16-sios 
dienos proga -- kar kartą 
parodo JAV-bių laikyseną.

Mes nesame vieni kovoje 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės ir Laisvės. JAV-bės 
ir kitos Vakarų valstybės 
nepripažįsta militarinės Lie
tuvos okupacijos. Kiti nu
skriaustieji taip pat kartu su 
mumis kovoja už pavergtų 
kraštų laisvę.

Šiame minėjime turėsime 
progos girdėti poną Murray 
Seeger, kuris buvo Sovietų 
Sąjungoje ir yra lankęsis 
Lietuvoje. Jis pateiks mums 
savo mintis, kurios parodys 
mūsų tautiečių nuotaikas 
okupacijoje. Su dėkingumu 
mes prisimename jojo pui
kius straipsnius apie Lietu
vą iš praeitų metų.

Visa, ką mes pergyvena
me šiame Vasario šešiolik
tosios Dienos minėjime te
sustiprina mūsų viltis Lie
tuvos Nepriklausomybei at
gauti. Teuždega mumyse 
tvirtą ryžtą vieningai veik
ti, kad Lietuva taptų vėl lais 
va ir nepriklausoma.

• Palm Beach Lietuvių 
Klubas, per pirm. Joną Dau
gėlą, Dirvai paremti atsiun
tė auką 15 dol., dėkojant už 
dedamas pastangas išlaiky
ti Dirvą ir ją vis tobulinant, 
ta pačia proga jungia vi
siems laikraščio darbuoto
jams ir bendradarbiams šir
dingiausius sveikinimus.

Trys asmenys 1939-1944 metais turėję įtakos Vilniaus 
miesto ir krašto gyvenimui, po ilgo nesimatymo susi
tiko žurnalo Karys' popietėje, sausio 26 dieną, Kultūros 
Židinio patalpose, New Yorke. Iš kairės: pulk. Jonas Šle
petys, pirmasis Vilniaus miesto ir apskrities viršinin
kas, Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vidaus reikalų 
ministeris, tremtyje ilgametis Liet. Bendruomenės pir
mininkas, viduryje, gen. štabo pulk. Karolis Dabulevi- 
čius, Lietuvos Karininkų Ramovės, Kaune, pirmininkas, 
vėliau Vilniaus miesto burmistras, dabar Lietuvos atsar
gos karininkų organizacijos ‘Ramovė’ centro valdybos 
pirmininkas, ir dr. Jonas Lenktaitis, buv. spaustuvės 
ir knygų leidyklos ‘Patria’ Vilniuje ir tremtyje savinin
kas, Vilniaus Valstybinės Filharmonijos ir Operos direk
torius. Visi trys buvo aktyvūs rezistencijos veikėjai.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas /J 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke) 
Chicagoje

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

v ‘4
t

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601

Ukmergės plentas Kaune, dabar okupantų pavadintas Raudonosios armijos 
prospektu. J- Čikoto nuotrauka

PRANCŪZIJA GINKLUOJA ARABUS
BRONIUS AUŠROTAS

Š.m. sausio pabaigoje 
Egipto prezidentas Anwar 
Sadat buvo nuvykęs į Pary
žių, kaip žinoma, ne pava
sariškų moterų madų pasi
žiūrėti, bet pasitikrinti ar 
Prancūzija vis dar nepasi
keitė po to, kai de Gaulle pa
kreipė kraštą į arabams pa
lankios politikos kursą.

Sadatui teko pasirinkti šią 
kelionę į Prancūziją ne kaip 
kapituliaciją prieš Vakarus, 
bet kaip gerai apgalvotą 
šachmatinį pastūmėjimą šio
je diplomatų dažnai žaidžia
moje lentoje. Neušmirški- 
me, kad š.m. pradžioje 
SSSR ‘caras’ L. Brežnevas 
privalėjo aplankyti tris ara
bų kraštus ir Egipto neap
lenkiant. Bet ar tikrai komu
nizmo bosas susirgo ar tai 
tėra tik jo apsimestinė liga 
to negali nustatyti nei ‘Ti
me’, ne ‘Newsweek’ savait
raščių ‘daktarai’ turį savo 
biurus pačioje Maskvoje.

Kaip mus maitina libera
lų kontroliuojamos žinių 
tarnybos ne tik JAV, bet ir 
Europoje, būk tai arabai 
ruošiasi dar vienam lemtin
gam pasisūmėjimui Art. Ry
tuose. Tačiau Sadatui sunku 
pasitikėti vien savo po 1973 
m. karo su žydais nualinto
mis jėgomis, o ypač gink
lais, kai Egiptas, kaip teigia 
‘Time’ savaitraštis savo 1974 
11.10 laidoje “nuo 1973 m. 
karo pabaigos tegavo vos du 
kartus atsarginių dalių gink
lų siuntas iš SSSR’’.

Pagal savaitraštį pro-so- 
vietiškieji Egipto arabų 
sluoksniai griežtai kritikavę 
Sadatą, kad pastarasis sa
vo pataikavimu Saudi Ara
bijos karaliui Faisalui per 
daug susirišęs su arabų 
konservatorių sluoksniais, 
tuomi pačiu atstumdmas So
vietų paramą. Teigiama, 
kad Egipto aukštieji armijos 
karininkai reikalavę, kad 
Sadatas padarytų kai kurių 
politiškų nuolaidų sovie

tams, kad tuomi atpalaiduo
tų bolševikų ‘dosnumą’.

Taigi Sadato kelionė į 
Prancūzijos sostinę pilnai 
pateisino jo politikos šali
ninkų į šią ‘apsipirkimo’ ke
lionę sudėtas viltis; Prancū
zija sutiko Egiptui parduo
ti 50 Mirage F-l lėktuvų 
naikintojų, neapibrėžtą skai
čių AMX-30 tankų, Crota- 
le priešlėktuvinių raketų, 
ištisą tinklą praneūžiško 
radaro įrengimų. Be to Egip
tui pažadėta 116 milijonų 
dolerių kreditų būsimiems 
pirkiniams padengti. Visą šį 
biznį suvedant į vieną la
pą, atrodo, kad Sadatas, su 
jį remiančių arabų kraštų 
parama, perginkluoja savo 
karo aviaciją ir šarvuočių 
divizijas. Vietoje sovietiškų
jų MIGų, kurių 120 Egip
tas neteko 1973 m. kare su 
žydais, į Egipto aerodro
mus dabar atskris prancū
ziškos gamybos Miražai. 
Taigi Sadat ne tik gavo dalį 
savo kariuomenei pergink
luoti reikalingų ginklų, bet 
taip pat kuriam laikui nu
malšino savo politikos kriti
kus, kurie vis garsiau buvo 
girdimi įvairiuose krašto gy
nybos pasitarimuose.

Sadatas, baigęs savo poli- 
tinius-biznio pasitarimus su 
Prancūzijos prezidentu Va- 
lery Giscard d’Estaing, pa
reiškė, kad “pirmą kartą 26 
metų laikotarpyje yra gali
ma pagalvoti apie taikos su
kūrimą Vid. Rytuose". Vie
nok, šie Sadato ir kitų po
litikų pareiškimai tėra ski
riami viešajai nuomonei su
klaidinti: nes gi nei Egip
tas nei Sirija visiškai negal
voja nusileisti žydams, kol 
arabų okupuotos žemės ne
bus išlaisvintos iš Izraelio 
kontrolės.

Taigi pasitarimai tęsiami 
ne tik ginklavimosi įmonė
se, bet ir diplomatų užda
ruose kabinetuose. Įkandin 

Sadato iškylai į Paryžių, 
taip pat ir SSSR užsienio 
politikos ‘vairuotojas’ drg. 
Gromyko nuskubėjo į Siriją; 
į jo kelionės dienotvarkę 
taip pat buvo įtrauktas 
Kairo aplankymas. Neabejo
kime, kad Maskva, kai tik 
pajus, kad arabai gali gauti 
ginklų iš kitų kraštų, tuč 
tuojaus “atriš savo dovanų 
maišą", kad nenustoti tokio 
puikaus poligono, kaip Art. 
Rytai. Gi šiame kovų lauke, 
kuriuo buvo naudojamasi 
nuo pat II-jo Pasaulinio ka
ro pabaigos, yra buvę ban
domi ne tik naujausi gink
lai, bet taip pat ir diplomatų 
suktumas.

Todėl netenka nei kiek 
stebėtis ir JAV politikos už
kulisių motyvais: dar prieš 
dvi savaites valst. departa
mento sekretorius tik galvo
jo, kad gal ir jam tektų vyk
ti į Art. Rytus pasitarti 
su Izraelio vadais dėl kai 
kurių iš Sinajaus atsitrau
kimo smulkmenų aptarimui. 
Tačiau po Gromyko vizito į 
Bagdadą ir Kairo, ir Sada
to sėkmingos kelionės į Pa
ryžių ir Kissingeris nuta
rė, kad jau ilgiau delsti ne
dera: dabar nuvyko į Izrae
lį, Siriją, Egiptą ir Saudi 
Arabiją, kad pasitikrintų 
vietoje, kas darytina, jog bū
tų sėkmingai pradėtos tai
kos derybos Ženevoje. Tikė
kimės, kad jam pavyks pri
versti Izraelį vykdyti bent 
dalį sutartyse numatytų pa
žadų ir kad taika dar kar
tą bus išlaikyta Art. Rytuo
se.

• National Catholic News 
Service paskleidė 400 JAV 
katalikų laikraščiam trijų 
dalių išsamų straipsnį apie 
tikėjimo persekiojimą Lie
tuvoje, parašytą Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarny
bos kun. Kazimiero Pugevi- 
Čiaus.
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Rūta Bobelis,

Denver, Colo.
A. Samušis,

Richmond Hill, N. Y.
Emilija Plavičiūtė,

Philadelphia, Pa.
Kazys Laukaitis, 

Hinsdale, III.
Algis Čaplėnas,

Madison, Wisc.
Jūratė Shages,

Berkeley, Ca.
Vitalis šeputa,

Troy, Mich.

Almis Zdanius, 
Jonesboro, Ark.

James N. Bray,
Seattle, Wash.

Edward Mažionis, 
Elizabeth, N. J.

Valeria F. Radys, 
Beverly Shores, Ind.

Kazys Ražauskas, 
Dearborn Hts., Mich.

Stasys Skorupskas,
W. Bloomfield, Mich.

Šarūnas Mingėla, 
Sterling Hts., Mich.

Nina Šalkauskis,
Hollywood, Fla.

J. Ališauskas,
Cicero, III.

Alicija Rūgytė,
Chicago, TU.

Liucija Stasiūnienė, 
Chicago, III.

V. Paulauskas, 
PĮvmouth, Pa.

Stanlev J. Berkiel, 
Tntioch, III.

Jurgis Narušis, 
Elizabeth, N. J.

Aleksas Petraška,
Euclid, Ohio

Simas Kvečas,
Santa Monica, Ca.

Asta Karalis,
Marina Dėl Rey, Ca,

Algis Markevičius, 
East Chicago, Ind.

Adomas Didžbalis, 
Chicago, III.

Visus šiuos asmenis ma
loniai sveikiname įsijungu
sius į gausią Dirvos skaity
tojų šeimą.

Skaitykit ir platinkit

DIRVĄ
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Sausio 17 d. Dirvoje 
kviečiau Naujienų redakto
rius neiškraipyti tiesos ir 
vengti vienašališkų patari
mų bendrinėje lietuvių veik
loje, nes to pobūdžio patari
mai tėra ‘meškos patarna
vimas’ ne tik ALT ar Bend
ruomenei, bet taip pat ir iš
eivijos lietuvių pagrindi
niams uždaviniams. Nenorė
damas tvirtinti, kad Naujie
nos sąmoningai prasilenkia 
su tiesa, daleidau, kad tai 
galėjo atsitikti dėl keletos 
priežasčių. Pirma, dėl jų 
įprasto ‘grubaus’ stiliaus, 
antra, dėl į dalykus neįsi- 
gilinimo ir trečia, dėl tų rei
kalų nesupratimo.

Sausio 25 d. Naujienų ve
damasis “Nenori tarnauti 
meškoms” yra lyg ir atsaky
mas į mano kreipimąsi kal
bėti tiesą. Jame rašoma: 
“Naujienų stilius, rodos, su
prantamas ir aiškus. Naujie
nos kylančių klausimų ne- 
vynioja į vatinį ar celofani
nį popierių. Naujienų re
daktoriai kartais sakinį dar 
kartą perrašo, kad jis būtų 
aiškesnis ir suprantames
nis; kad skaitytojas neabe
jotų, kad jis žinotų, ką Nau
jienos norėjo pasakyti”.

Gražu būtų, jei tai būtų 
tiesa, ar bent tiesos nuošir
dus ieškojimas. Ypatingai 
būtų sveikintinas kylančių 
klausimų atviras diskutavi
mas, nemaišant tų klausimų 
su asmeniškumais. Svar
biausia, priešingas nuomo
nes keliančių asmenų 'ne- 
maišymas su žeme’...

Deja, sunku patikėti Nau
jienų redaktorių troškuliu at 
skleisti tiesą ir nagrinėti ky
lančius klausimus, nemai
šant jų su tuos klausimus 
keliančiais asmenimis. At
seit, nenueinant į asmeniš
kumus. Faktai kalba aiškiai 
ir, deja, kitaip. Palyginkime 
juos:
Pirma, tame pat vedama

jame Naujienos savaip su- 
parafrazavo mano pavarto-

A. A. Dr. Marijos Staneikienės, mirusios praeitais 
metais liepos 9 d. Wyncote, Pa., portretas, darytas jos 
vyro dail. Adalberto Staneikos.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA

Dar dėl Meškos patarnavimų”
DR. ANTANAS BUTKUS

H

tą lietuviams gerai žinomą 
‘meškos patarnavimo’ sąvo
ką ir mano sąskaiton prime
tė jų pačių išsigalvotą tei
gimą: “Dr. A.B. kelis metus 
tarnavęs lietuviškom meš
kom, dabar nenori, kad toms 
meškoms būtų suteiktas 
joks patarnavimas”. Stiliaus 
atžvilgiu gal ir įdomus saki
nys, bet ką jis bendro turi 
su tiesa, ar su mano teigi
mu, kad iškraipyta tiesa, ar 
vienašališkas patarimas ken 
kia (atseit, daro ‘meškos pa
tarnavimą’) ne tiktai bendri
nėms lietuvių organizaci
joms, bet ir jų užsibrėž
tiems tikslams?!

Toks Naujienų stilius nė
ra nei suprantamas, nei aiš
kus. Tokiu jis ir liks iki tol, 
kol jų redaktoriai, sakinius 
perrašinėdami, kraipys juo
se keliamas mintis. Savo lai
ku nepavyko ir Goebelsui, 
kuris tikėjo, kad kasdien 
pakartojant melą, pasaulyje 
jis bus priimtas už tiesą...

Antras Naujienų tvirtini
mas taip pat nieko bendro 
neturi su tiesa. Jos primeta 
kad aš “negalįs suvokti, kad 
už gerą jo (mano) poziciją jis 
gali būti pagiriamas, o jeigu 
jis užima lietuviams nege
rą poziciją jis buvo papei
kiamas”. Naivu būtų iš mano 
pusės, ar ne, gerb. skaity
tojau, jeigu tai būtų tiesa, ką 
Naujienų redaktoriai teigia. 
Faktai, tačiau, yra kitokie. 
Naujienų redaktoriai mane 
gyrė ar peikė ne už mano už
imtas skirtingas pozicijas, 
bet už vieną ir tą pačią: 
mano pasiūlytą projektą 
ALT ir Bendruomenės tarp- 
organizacinei veiklai sude
rinti!

Trečia, Naujienos sausio 25 
d. teigia, kad žinančios jog 
p. Barzdukas pasisakęs 
prieš mano projektą. Gi 
sausio 9-tą dieną jos įtikinė
jo savo skaitytojus, kad aš iš 
p. Barzduko pasimokęs ir 

pagal jo pageidavimą tą 
ALT ir Bendruomenės veik
los suderinimo projektą su
kūriau...

Ketvirta, Naujienų redak
toriai tvirtina, kad: Dr. A.B. 
yra geras gydytojas ir ne 
toks jau geras politikas”. Į 
politikus nepretenduoju, o 
gydytojas nesu. Sunku pati
kėti, kad Naujienų redak
toriai mano profesijos neži
notų. Gerai prisimenu, kad 
jiems girdint, Tabor Farmos 
Spaudos, Radijo ir Bendruo
menės darbuotojų susitiki
me, to paties ALT ir Bend
ruomenės projekto svarsty
mo metu esu pareiškęs, 
kad ilgus metus dirbdamas, 
analitinėje chemijoje įpra- 
tau ne tik tiksliai matuoti, 
bet ir savo užrašytus žo
džius pasverti. Kaip tuomet, 
taip ir dabar dar kartą siū
lau gerb. laikraštininkams 
ne tik su žodžiais skaitytis, 
bet ir tarp žodžių nepa
mesti tiesos.

Penktas Naujienų redak
toriaus teigimas yra gana 
kompolikuotas, bet įdomus: 
“Dr. B., būdamas p. Barz
duko dešiniąja ranka pačio
je aukščiausioje Bendruome
nės viršūnėje ir turėdamas 
galios šaukti susirinkimus 
įvairiems projektams aiškin
ti, “nesušaukė tokio susi
rinkimo ir savo projekto ne
pravedė”. Tiesa, kad buvau 
PLB vykdomasis vicepirmi
ninkas, taigi p. Barzduko de- 
šinioji ranka (bent popig: 
fiūjej. ^Šaukti susirinkimus 
ganą arba p. B. pavedus, ar 
PLB valdybai nutarus. Ta
čiau PLB viena pati negalė
jo ir negali tokio susirinki
mo sušaukti, kuriame būtų 
svarstomi nutarimai ALT ir 
JAV Bendruomenės veiklos 
suderinimui. Dar daugiau, 
JAV LB pagal statutą tvar
kosi savarankiškai. Taigi net 
ir jai PLB nutarimai dėl or
ganizacinės santvarkos ne- 
gdioja. PLB tegali- įtaigotu 
Kraštų Bendruomenes, arba 
PLB Seimo metu stengtis 
pravesti nutarimus, galio
jančius Kraštų Bendruome
nėm.

Paskutinis PLB seimas 
Washingtone nutarė ir įpa
reigojo dabartinę PLB val
dybą sudaryti specialią k-ją 
organizacijų ir Bendruome
nės santykiams derinti. Iki 
šiol apie tos k-jos darbą, net 
ir apie jos egzistenciją nie
ko negirdėjau. Dar daugiau, 
net ir šio PLB seimo nutari
mo nemačiau paskelbto tarp 
kitų to seimo nutarimų. Be
je, būdamas PLB valdyboje 
stengiausi pravesti nutari
mą, kad PLB drauge su Vil
ku panašią k-ją sudarytų. 
Kalbėjau tuo klausimu ir su 
keliais Vliko nariais priva
čiai. Deja, nei man būnant 
PLB valdyboje, nei, atrodo, 
Vlike šio klausimo nepavyko 
išjudinti ‘iš mirties taško’.

Tarporganizacinė trintis, 
mano supratimu, yra pati 
didžiausia rakštis išeivijos 
lietuvių veikloje. Rakšties il
gai nepašalinus, gali atsiras
ti pūliavimas ir kitos kompli
kacijos. Dirvos rekdatoriui 
leidus, apie tarporganizaci- 
nę veiklą ateityje norėsiu 
plačiau pasisakyti. Kviečiu 
ir Naujienas tuo klausimu 
atvirai, bet bešališkai disku
tuoti.
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Iš Lietuvos Dukterų, popietės surengtos Tautiniuose Namuose Chicagoje. 
Viršuje iš kairės: reviz. kom. pirm. E. Sidzikauskienė, buv. pirm. S. Adomaitienė, 
buvo. pirm. B. Briedienė ir dabartinė pirm. E. Kielienė. Apačioje dalis Lietuvos 
dukterų prie vaišių stalo. Z. Degučio nuotrauka

kroado/ lietuvių žinia/
PETRAS LELIS

ATIDARYTA GINTARO 
SVETAINE

Seniai įrengtas ir laukia
mas Lietuvių Namų baras 
sausio 28 d. buvo atidary
tas. Kadangi tas įvyko ant
radienio vidudienį, tai lanky
tojų buvo nedaugiau 50, bet 
vakare prisirinko virš šimto. 
Lietuvių Namų pirm. Straz
das, atidarydamas barą, 
pasakė trumpą kalbą, kvie
tė svečius vaišintis ir neuž
miršti paremti L.N. stojant 
į narių eiles. Lietuvių kal
boje žodis ‘baras’ turi įvai
rias prasmes, pav. šienpiū- 
vių baras, fronto baras, lite
ratūros baras, tai L.N. savo 
barą pavadino tinkamesnių 
vardu ‘svetainė’, o kad 
priminti senovės lietuvių gė
rimus -- alų ir midų, sve
tainė pavadinta tos pat spal
vos papuošalu -- gintaru.

Vakare toje svetainėje jau 
buvo ūžesys kaip bičių avily
je -- žmonės susėdę prie sta
liukų, su bokalais ir stik
liukais rankose, negalėjo at
sišnekėti, atrodė, kad jie la
bai seniai nesimatę... Sve
tainės gale susėdusi jaunimo 
grupė traukė lietuviškas 
dainas. Jauni padavėjai suši
lę lakstė su gėrimais prie sta 
liukų aptarnaudami svečius 
(vienas iš jų, jaunas jūrinin
kas pabėgęs iš sovietinio 
laivo ir dar neturįs pasto
vaus darbo). Bartenderis 
Aselskis, apsivilkęs baltu 
švarku, kaip reikalauja įsta

tymas, šypsodamasis, vos 
spėjo pilstyti gintarinį ir 
skaidriąją, kad patenkinti iš
troškusius tautiečius, nors 
tai buvo jo vargo šypsena -- 
išstovėti ant kojų trylika 
valandų nejuokai. Kol kas jis 
pavaduotojo dar neturi.

Pirmąją dieną baras pa
darė apyvartą apie $850 ir 
į L.N. narius įstojo 12 asme
nų. Jei toliau bus ir pusė 
tos ‘normos’ kasdieną, tai 
baras galės gyvuoti. Baras 
veiks kiekvieną dieną nuo 12 
vai. iki 1 vai. nakties. Dabar 
Toronto lietuviai turi vietą 
kur gali kiekvienu momentu 
užeiti, susitikti su draugais 
ir pažįstamais ir susėdus 
prie putojančio alaus stiklo, 
valandėlei užsimiršti gyve
nimo vargus ir rūpesčius.

L.N. Valdyba yra numa
čiusi tą svetainę išpuošti - 
išdekoruoti. Įrengiant šią 
svetainę, virš baro buvo pa
darytas (Jakubausko) gra
žus stogelis, kurio kraštai 
išpiaustyti tautiniais moty
vais ir iš vidaus apšviesti. 
Tas papuošimas visiems pa
tinka, argi bereikia geres
nio. Baro lankytojams gal 
geriausias papuošimas bus - 
jų draugai ir putojantis alu
tis ant stalo.

PAVYKĘS VAIDINIMAS.

Š.m. vasario 2 d. sekma
dienį L.N. didžiojoj salėj 
Šaulių Teatras ‘Aitvaras’ su
vaidino trijų veiksmų isto
rinę dramą ‘Mirga’. Į vaidi
nimą atsilankė apie 450 lie
tuvių.

Pagal istorinę legendą 
Mirga buvusi Vytauto žmo
nos tarnaitė, kurios rūbais 
Vytautas persirengęs pabė
go iš Krėvės pilies kalėjimo. 
Pagal L.E. Vytauto išsilais
vinimo aplinkybės nėra tiks 
liai žinomos, gi istorikas Jo
nynas nustatęs, kad Vytau
tas pabėgo persirengęs savo 
žmonos rūbais.

Kaip ten bebūtų šis vaidi
nimas susilaukė daug publi
kos, visi išėjo patenkinti ir 
sumetė Šaulių teatrui apie 
$750. Vaidino Vytautą -- V. 
Staškevičius, jo žmoną Oną 

- R. Giniotienė, Mirgą -- A. 
Dargytė-Byszkiewicz, kitas 
roles S. Ramanauskas ir A. 
Stonkus. Režisavo A. Dar- 
gytė-Biszkiewicz.

Gaila, šio vaidinimo netu
rėjau progos matyti, tai ne
galiu smulkiau aprašyti, bet 
Mirgos vaidinimą esu matęs 
Lietuvoje prieš 54 metus, 
gimnazijoj, kur roles turėjo 
būsimi poetai Babickas, 
Graičiūnas ir Inčiūra (ne
seniai miręs).

Iš vaidinimo 'Mirga’. Gim
butas (A. Stankus) kalbina 
Mirgą (A. Dargytę-Byszkie- 
viecz) bėgti i laisvę.

»**
• TORONTO PENSININ

KŲ klubo susirinkime sau
sio 19 d. buvo išrinkta nau
ja valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirm. 
St. Paciūnas, vicepirm. M. 
Barškietis, sekr. A. Basa
lykas, ižd. V. Streitas, ryš. 
J. Žiūrinskas, šviet. reik. J. 
Jegėla,- mot. sekc. O. Taci- 
liauskienė ir E. Dambraus
kienė, randarbių T. Benotie- 
nė ir B. Strazdienė.

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



1975 m. vasario 14 d. DIRVA Nr. 13 — 5

PASISEKĘS DIRVOS VAKARAS 
CHICAGOJE

Nuotraukos K. POCIAUS ir A. PLAUŠINAIČIO
Š.m. vasario 1 d. LTNa- 

muose, Chicagoje, buvo su
rengtas DIRVAI paremti 
vakaras. Vakarą rengė ALT 
S-gos trys skyriai: Chica
gos, Cicero ir East Chica
gos.

Pagrindinė organizacinio 
darbo dalis teko didžiajam 
Chicagos skyriui, o kiti tik 
pagelbėjo. East Chicagos 
skyrius pasirūpino progra
ma, kurią išpildė vietinės 
meninės jėgos: solistė Na
talija Aukštuolienė ir vyrų 
oktetas, vadovaujamas mu
ziko Antano Giedraičio. Šis 
meninis vienetas veikia vos 
vieneri metai, bet savo apy
linkėje spėjo gražiai užsi
rekomenduoti.

Solistė N. Aukštuolienė

ir vyrų oktetas, kurį sudaro: 
A. Aukštuolis, G. Brazaitis, 
K. Domarkas, A. Moliejus, 
Z. Moliejus, A. Skudra ir 
V. Vailionis, vadovaujant 
muzikui A. Giedraičiui išpil
dė keletą dainų ir publikai 
nerimstant, turėjo dar pri
dėti bisui. Vakaro dalyviai 
buvo nustebinti ir sužavė
ti programos išpildymu.

Programa buvo trumpa, 
įdomi, įvairi ir puikiai atlik
ta. Vakaro vedėja Vilija Ke- 
relytė, pristatydama šį me
no vienetą pastebėjo, kad 
dalyviai nėra pirmos jaunys
tės dainininkai, dirba plie
no fabrikuose, augina vai
kus ir net vaikaičius. Nuo 
savęs galėčiau pridurti, kad 
tiems vyrams nelengva su-

bėgti į vieną krūvą, nes plie
no liejyklose darbas dirba
mas keturiomis pamainomis 
ir nėra nei savaitgalių nei 
kitų švenčių. Tad, tokiam 
skaičiui žmonių surasti tą pa 
čią laisvą dieną yra neleng
va ir tenka griebtis visokių 
kombinacijų. Muzikas A. 
Giedraitis gyvena Chicagoje 
ir pasirodo tik sekmadie
niais. Tik didelė meilė lietu
viškai dainai, šiuos vyrus 
suburia į vieną meno viene
tą. Čia daug geros iniciaty
vos parodė Vilties d-jos pir
mininkas K. Pocius.

Nežiūrint tokių sąlygų, 
oktetas pilnai pasiruošė ir 
savo puikiais balsais pro
gramą meistriškai išpildė.

Žinodami lietuviškos spau 
dos sunkią finansinę padėtį, 
solistė Natalija Aukštuolie
nė ir oktetas su vadovu A. 
Giedraičiu, atsisakė nuo 
jiems priklausomo honoraro. 
Solistė N. Aukštuolienė jau 
nebe pirmas kartas talkina 
Dirvos renginiams.

Vakarą pradėjo sveikini
mo žodžiu Chicagos skyr. 
pirm. P. Bučas, o užbaigė

Solistė Natalija Aukštuolienė su okteto vyrais: G. Brazaičiu, V. Vailioniu, 
K. Domarku, A. Motiejum, Z. Motiejum, A. Skudra, V. Aukštuoliu. Prie piano mu
zikas Antanas Giedraitis. A. Plaušinaičio nuotrauka

Apdovanotos gėlėmis. Iš kairės: solistė N. Aukštuo
lienė ir programos pravedėjo V. Kerelytė. Dešinėje Z. 
Juškevičienė, prie pianino muzikas A. Giedraitis. Gilu
moje matyti okteto nariai. K, Pociaus nuotrauka

padėkos žodžiu Vilties d-jos 
pirm. K. Pocius.

Programos pravedėja V. 
Kerelytė baigmei įspūdingai 
padeklamavo, praėjusių me
tų rudenį mirusio, poeto Ka
zio Inčiūros ‘Tėviškė’.

•Rengėjų vardu V. Linke
vičienė solistei N. Aukš- 
tuolienei ir programos vedė
jai V. Kerelytei įteikė gėlių 
puokštes, o vyrams prisegė 
po gvazdiką.

Smagus jaunųjų orkestras 
Vytis visus viliojo šokiui.

Pertraukų metu buvo pla
tinami loterijai bilietai. Lo
terija buvo gausi ir turtin
ga. Dovanas aukojo: daili
ninkai A. Petrikonis ir V. 
Vaitekūnas savo paveikslus, 
skulptorius P. Vėbra medžio 
drožinį, K. Pocius įrėmintą 
dešimt litų sidabrinę mo
netą, E. Valiukėnienė plokš
teles ‘Jūratė ir Kastytis’, 
Tumienė lietuvišką lėlę ir pa 
galvelę, A. Kašiubienė pa
galvėlę ir Cicero skyriaus 
metinę Dirvos prenumeratą.

Loteriją sumaniai ir ener 
gingai pravedė E. Valiukė
nienė.

Svečiai, kurių buvo pilna 
salė, B. Kasakaičio globoja
mi, vaišinosi ir linksminosi 
iki gaidgystės.

Baliaus rengėjų grupė, iš kairės: ALTS-gos East Chi
cagos skyr. buv. pirm. V. Aukštuolis, Vilties d-jos pirm. 
K. Pocius, Chicagos skyr. pirm. P. Bučas ir Cicero skyr. 
pirm. Pr. Kašiuba.

Dirvos rėmėjas N. Buršteinas ponių tarpe. Iš kairės: 
E. Pocienė, N. Buršteinas, Mildažienė, Butėnienė.

K. Pociaus nuotrauka

Loterijos organizatorė E. Valiukėnienė su skyr. pirm. 
P. Buču prie dovanų stalo. k. Pociaus nuotrauka

K. Pocius, Vilties drau
gijos pirmininkas, dėkoja ba 
liaus programos atlikėjams.
A. Plaušinaičio nuotrauka

Dalis okteto su savo viešniomis prie vaišių stalo. K. Pociaus nuotrauka

Po didžiojo darbo mažas atsikvėpimas. Iš kairės: E. Valiukėnienė, Kremerienė, 
dr. V. Dargis, N. Aukštuolienė, K. Domarkas, H. ir Z. Motiejai. K. Pociaus nuotr. Dalis okteto su svečiais vaišinasi. K- Pociaus nuotrauka

Dail. V. Vaitiekūnas prie Dirvos vakarui dovanoto paveikslo. Kairėje paveikslą 
laimėję Paviloniai. A. Plaušinaičio nuotrauka

Dirvos vakaro rengimo talkininkės. Iš kairės: Z. Juškevičienė, V. Lenkevičienė, 
Kremerienė, B. Bučienė ir Pocienė (užjos E. Valiukėnienė}. A. Plaušinaičio nuotr.
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Kinija -- priešingybių 
k r a šta s m PEms umiTls SDB

(3)
Svečiai prie stalo susodi

nami pradedant kilniausiu. 
O kiek tuomet būna atsisa- 
kinėjimų ir ginčų ginčelių, 
nes visi ‘nuoširdžiai’ jaučia 
savo nevertumą ir būtinai 
nori jį viešai, spyriuodamie- 
si išreikšti! Amžius ir čia 
daug nulemia...

O dabar: “Jei turi ką val
gyti, tai valgyk pamažu ir 
meniškai!“

Atsargus kinas ateina į 
puotą jau užvalgęs, tai yra 
susidaręs tam tikrą apsigy
nimo bazę prieš svečiuose 
neišvengiamą ‘Siu-Cao - ry
žių samagoną.

Kinai yra menki gėrė
jai. Ir aš pats esu tuo įsiti
kinęs, nes, praleidęs Kinijo
je 20 metų, rodos, nė vieno 
svyruojančio nesu matęs. 
Taip yra gal ir dėl to, kad 
įkaušęs, kaip taisyklė, neiš
leidžiamas už durų... Tokiam 
tuoj pat pasiūlomos ‘trys 
lentos’ -- lova išsitiesti ir iš
sipagirioti.

Puotos pradžioj patiekia
mi apie 8 šilti patiekalai. 
Suprantama, kad kino ir 
svetimšalio skoniai ne visuo
met sutampa. Juk ir savam 
krašte ‘de gustibus non 
disputandum...’ Kartais rei
kia didokos pasiaukojimo ir 
prisitaikymo dvasios net ir 
prašmatniausioje puotoje...

Štai, pavyzdžiui, labai mie 
lam svečiui šeimininkas ims 
ir be didelių atsiklausimų 
įdės į lėkštę ar net tiesiai į 
burną taukais varvantį rie
bų gabalą ar visą Česnaką 
su stamboka šunienos porci
ja!... Pusė bėdos, jei po kąs
nio ar kąsnelio eina gurkš
nelis, tegu ir iš tolo ‘kve
piančios’ ryžių degtinėlės, 
turinčios -- jei ji yra ‘pir
mos laidos’ -- net 60 laips
nių'....Kinų puotose geriama 
ne vien iš mandagumo, bet 
iš reikalo, jei nenorima po 
pokylio patekti į ligoninę...

Po įvairių kitų, daugiau
sia riebių skanėstų atneša
mos viščiuko kepenys. Pa
tiekiama įvairiais būdais ir 
pagal įvairius skonius paga
minta žuviena. Aplamai ji 
svečių pasitinkama su ne
paprastais komentarais. To
liau eina grybai ir jūrų vėž
liai, ypač palemonkai, iškep
ti su visu kiautu. Ryklio 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pelekai ir paukščių lizdai ap
vainikuoja puotą, kaip kitur 
kalakutas ar panašūs val
giai.

Prasideda saldžioji dalis... 
Lotoso sėklos patiekiamos 
sirupe. Lotosas yra tamp
riai susietas su palikuonys- 
te ir ilgaamžyste.

Pirmoji puotos dalis bai
giama su kiek tik galima 
stambesne ir skanesne žuvi
mi. Jei kartais kas nors mė
gina nuo to skanėsto atisa
kyti, tai būna aptarnauja
mas priverstinai ir, ko gera, 
gauna žymiai didesnę už ki
tus dalį, kokios jis pats 
nebūtų išdrįsęs pasiimti...

Priėjus liepto galą, papras 
tai stabtelėjama... Visiems 
sočiai ir skaniai prisival- 
gius, išgėrus ir net išprakai
tavus, praktiškumas reika
lauja atsikvėpti. Dabar be
sikalbantiems svečiams at
nešami beveik verdančiame 
vandeny išmirkyti ir nu
gręžt! garuojantys rankš
luosčiai. Nusišluostę veido ir 
rankų prakaitą, visi mielieji 
sveteliai dar ilgokai ir ge
riausioje nuotaikoje šneku
čiuojasi, laižydamiesi lūpas, 
kartais net ir garsokai atsi
raugėdami, kai kas gal ir 
mąstydamas apie antrąją 
mažiau formalią puotos dalį, 
kurioje galimi ir ryžiai. Visi 
dar nenuneštų lėkščių liku
čiai pasitarnauja kaip ‘sung’, 
tai yra ‘palydas’ ryžiams 
lenviau nuslysti žemyn...

Kai kur visas tas kompli
kuotas procesas baigiamas 
daro pora paskutiniųjų lėkš
čių, kuriose būna skanūs vir- 
tinukai, ‘laukų viščiukai’ -- 
varlių kojytės...

Puotos metu tarnai būna 
vien tik padavėjai, bet ne 
pilstytojai... Pats Šeiminin
kas arba ir svečiai pilsto vie
nas kitam geltonuojantį 
skystymėlį ir geria vienas 
su kitu, o visi su šeiminin
ku, kartais iš savo puoduko 
pildami gėrimą kito burnon, 
kaip įrodymą didžiausio in
tymumo ir nuoširdumo.

Visi kaip vienas, tegu ir 
Šiek tiek įkaušę, stengiasi 
išvengti ypač dviejų neman
dagumo ženklų, kurie įžeis
tų šeimininką: saugotis ne
padėti pagaliukų skersai 
lėkštės, skersai puoduko,

DIRVA

skersai taurės ir nepalikti 
puoduke ryžių... Kaip mes 
gerbiame duoną, taip kinai 
ryžius!...

Prieš keliantis nuo stalo, 
daug kur išsiplaunama bur
na. Tik taip padarius bus 
kaip reikiant įvertintas pas
kutinis kvepiančios, karštos 
arbatos puodukas. Tai, aiš
ku, tiesiog priešinga posa
kiui: “Prisigardžiavęs šunie
nos, neplauk burnos per tis 
dienas“!

Pagaliau svečiai suslenka 
į čia pat esantį gyvenamą
jį, kur randa paruoštų vai
sių.

Po dešimties minučių, su
valgę kokį apelsiną ar ba
naną ir išgėrę atsisveikini
mo arbatėlę, jau išėjus kil
niausiam svečiui, sukyla ir 
bežiūrint dingsta visi kiti.

Stalus aptarnavusieji man 
dagiai lankstosi prieš kiek
vieną išeinantįjį, kaip prieš 
keletą valandų buvo darę 
prieš kiekvieną ateinantįjį.

Vaikams ir moterims iškil
mingojo baliaus metu iš viso 
nepridera rodytis...

NAUJI METAI, NAUJI 
RATAI...

Didžiuma taurių kinų yra 
tikros darbo aukos. Įprotis 
ar reikalas verčia juos dirbti 
be perstojo, net ir sekma
dieniais. O kas gi tas ‘sek
madienis’ stabmeldžiams?!...

Net ir padorūs krikščio
nys, ypač moterys, neper- 
daug kreipia dėmesio į pa
kartotinius misininko įspėji
mus: “Sekmadienį švęsk!“

Toks yra kunkukliuojantis 
ir įpareigojantis, verčiąs 
suktis ir kombinuoti daugu
mos kinų gyvenimas. Visai 
kas kita būna su poilsiu 
Naujųjų Metų proga. Nau
jieji metai ‘švenčiami’ dienų 
dienas, o kas daugiau 
išsigali, net ir savaičių sa
vaites, mūsų Sausio m. 
pabaigoj ar Vasario pra
džioj.

“Kaip pasiklosi, taip iš
miegosi“, sakome mes. Kini
joj tai galėtų reikšti: “Kaip 
Naujuosius metus pradėsi, 
tokius ištisai juos turėsi”. 
Jei Naujųjų metų šauniai 
nepraleisi, tai per metus ne
praturtėsi. Dėl to daugiau 
ar mažiau prietaringam ki
nui svarbu įžengti į Nau
juosius metus kiek galima 
geriau ‘pasiruošus’. Galima 
sakyti, kad ištisi metai ski
riami tam pasiruošimui, 
maždaug panašiai, kaip lai
mingoj Amerikoj ir kitur, 
kur ne tiek iš vargo, kiek 
iš raškažiaus’, kai tik bai
giamos vasaros atostogos, 
jau pradedamos planuoti ki
tos... Naujoji trylikos mėne

"VVherever any of the Brothers shall be and shall 
meet other Brothers, they shall treat each other as 
members of one family and confidently make known 
to each other their needs." From The Rule of St. 
Francis.

Do you vvant to LIVE IN BROTHERHOOD? Then 
join the Franciscan Friars! Be a Friar Priest or a 
Friar Brother.

I am interesled in 1he

Address_______________________

City_____________________ __ __

TEL--------------------------------- School.

Send this to:
Re*. Daniel Morey, OFM
P.O. Box 67
Mt. Vemon, N.Y. 10550

Name__________________________ Ag*__________

sių algos sistema, atidirbus 
gal nepilnus dvylika, tikrai 
būtų labai patraukli Kini
joje. Tik nelaimė, kad Kini
joje pagal senąjį kalendorių 
metus sudaro trylika mėne
sių, o alga neaišku kiek... O 
tų reikalų ir rūpesčių tiek 
ir tiek!

‘Skolos ne žaizdos, neuž
gis...’ Tos žaizdos kinams 
būna itin jautrios kaip tik 
metų gale. Mat, ir skolų 
sutvarkymas įeina į geros 
metų pabaigos ir dar geres
nės pradžios sąskaitą. Neiš
galinčiam belieka viena išei
tis: slėpkis, kur ir kaip 
išmanai!

Bet štai staigus scenos pa
sikeitimas! Vos įžengus į 
naujuosius metus, visi slapu
kai drąsiai išeina viešumon. 
Skolintojai ir skolininkai ga
li ramiai susitikti ir pasikeis
ti šypsena ir komplimentais. 
Apie skolą jau nedera užsi
minti. Naujieji Metai ne tam 
skirti!...

Naujųjų metų išvakarėse 
niekas neina gulti. Seni ir 
jauni, dideli ir maži, turtingi 
ir vargo pelės -- visi nori iš
lydėti senuosius metus ir pa
sitikti naujuosius. Šeimyni
nėje vakarienėje stengiasi 
dalyvauti, kas tik gyvas. 
Tai būna proga susitikti ke
lioms generacijoms. Puotai 
pasibaigus, vaikai oficialiai 
sveikina tėvus, giliai nusi
lenkdami arba net priklaup
dami. Tėvai būna apdova
nojami ‘geros pradžios pini
gais’, užtikrinančiais sveika
tą ir laimę ištisiems metams.

Apie vidurnkatį užkuria- 
ma ceremoninė ugnis ir šau
doma petardomis pikto
sioms dvasioms išvaikyti. 
Tvirtai užskelndžiamos na
mų durys. Apie penktą va
landą keliasi ir tas, kas buvo 
prigulęs. Šeimos galva pra- 
veda “Kaitasi-men”, 
veda “Kaitsai-men”, “Lai
mės vartų atidarvmo” tradi
cinę apeigą. Paskui pagarbi
nami Dangus ir žemė. Už
degamos ir prie durų pade
damos smilkalų žvakelės. Ly 
dimas vien tik vyrų, šeimos 
galva atlieka gilius priklau
pimus prieš globėjų atvaiz
dus ir senolių lenteles. Prieš 
savaitę išneštasis virtuvės 
dievaitis, dabar jau naujai 
aprengtas, vėl įkurdinamas 
namų Židiny; pagerbiamas ir 
jis trim kluptelėjimais.

“Naujųjų metų ryžių au
kojimu” išreiškiama padėka 
už praeitų metų malones ir 
dar geresnės ateities viltį.

Moterims nedera maišytis 
garbingiausiojo šeimos vyro 
atlikinėjamose apeigose. Jei 
kartais iš didelio pamaldumo 
ar perdėto drąsumo kuri 
nors moteriškė į tas apeigas 
įsijungtų, jai tai neišeis nei į 
nuopelnus, nei į naudą...

Yra griežta taisyklė, kad 
niekas svetimas negali daly
vauti tose apeigose. Be to, -- 
ir tai labai gražu, -- šeimos 
nariai privalo užmiršti, kas 
buvo nedarnu ir iš naujo su
sitaikyti.

(Bus daugiau)

□ Prietthood
□ Brotherhood

State ZC

----------------------------Grade______

(or)
Dean of Admhtiont 
ImmacuUte Conceptioo Seminary 
Troy, N.Y. 12180

____________________1975 m. vasario 14 d.

Detroito lietuviai
------------- ANTANAS GRINIUS

KAZIUKO MUGfi 
DETROITE

Tradicinė skautų Kaziu
ko mugė Detroite vyks Kul
tūros Centre kovo 9 d. tuoj 
po pamaldų. Detroito visuo
menė kviečiama aplankyti 
skautiškais bei tautiškais 
ornamentais papuoštas di
džiules patalpas, kur bus 
proga pasigėrėti ir įsigyti 
skaučių bei skautų paga
mintų įvairiausių tautodai
lės bei kitokių puošmenų, 
pasivaišinti bei užkąsti, 
įvairiose loterijose išbandy
ti savo laimę. Jaunieji galės 
dalyvauti įdomiuose žaidi
muose ir svarbiausia parem
ti mūsų skautus, atliekan
čius tikrai ne eilinius dar
bus mūsų patriotinės išeivi
jos jaunimo gretose.

Atsilankykite, linksmai 
pramogaukite ir paremkite 
savo skautus! Detroito 
skautės ir skautai bei skau
tų tėvų komitetas tam įvy
kiui labai kruopščiai ruošia
si ir jūsų laukia.

DETROITIETfiS
PAVEIKSLŲ PARODA 

FLORIDOJE

Malonu priminti Detroito 
visuomenei, kad aktyvioji 
mūsų kolonijos narė ir kar
tu Juno Beach gyventoja 
Rimgailė Zotovienė nepri
klausomybės šventės proga, 
š. m. vasario 16 d. West 
Palm Beach rengia paveiks
lų parodą, ši žinia yra ypač 
džiugi Detroito filisteriams 
skautams, nes sesė Ringai- 
lė yra ilgametė jų veikėja 
ir nuoširdi gerų darbų rė
mėja. Net išvykusi iš De
troito suranda būdų daly
vauti savo vieneto subuvi
me, pavyzdžiui, kai, ieško
dami būdų sušelpti Kultū
ros Centrą, lietuviškąją mo
kyklą bei vietos skautus, 
jos kolegos čia rengė madų 
parodą, ji susijusių su paro
da išlaidų padengimui pri
siuntė 20 dol. auką.

Prisiminus madų parodą 
malonu pastebėti, kad ta 

OPPORTUNITY FOR
... NURSES...

RN’s... GENERAL DUTY 
SUPERVISORY and ICCU

We offer opportunity and growth—not jus a job! 6 months 
experience in ICU-CCU Care will ąualify you for the op- 
portunities.

Immediate openings on 2 to 11 p.m. and 11 p.m. to 7 a.m. shifts. 
Excellent starting salary, working conditions, fringe benefits 
and free parking facilities. Professional security service.

Send resume to, or call: 
Director of Personnel Services

POLYCLINIC HOSPITAL
6606 Camegie Avė. Cleveland, Ohio

216-431-9433 ext 650 
An Equal Opportunity Empioyer

PLANT ENGINEER

For 150,000,000 pounds per year polystyrene facility 
located in Chesapeake, Virginia. BSME or EE, 10 to 
15 years experience. Successful applicants will report 
directly to plant manager and have overall respon- 
sibilities for all maintenance areas of a polystyrene 
plant. Mušt be experienced in all aspects of chemical 
plant maintenance, including instrumentation, waste 
removal, utilities, reactors, and extruders.

Send Resume To:

J. B. Jonės — Personnel Mgr.

FOSTER GRANT CO.
5100 Bainbridge Boulevard 
Chesapeake, Virginia 23324

An Eaual Opportunity Empioyer M-F
(IIM3)

proga filisterių pastangas 
parėmė 50 dol. auka sktn. 
Leopoldas Heiningas su po
nia.

AUKOTOJAI

Nuoširdūs Detroito skau
tų rėmėjai dr. Povilas ir 
Vanda šepečiai Kalėdų 
švenčių proga įteikė po šim
tinę Gabijos ir Baltijos tun
tams. Tai per eilę metų jau 
tradicija tapęs šalpos dar
bas!

Taip pat žinomi aukoto
jai sktn. Heiningas su ponia 
švenčių proga vėl įteikė 
Skautų Brolijos Jamboree’s 
Fondo skyriui $118.00 au
ką. Kaip žinome šis fondas 
telkia lėšas lietuvių skautų 
veiklos Europoje ir kituose 
nepajėgesniuose kraštuose 
parėmimui bei lietuvių 
skautų reprezentavimui ir 
pavergtos tėvynės populiari
nimui tarptautiniuose skau
tų subuvimuose.

J. Gutis

MACHINE REPAIR 
MACHINISTS

Rockwell Intemational Corp, 
has immediate openings for 
journeymen machine repair 
people &t machinists at its 
Battle Creek facility.
Machine repair experience will 
include the ability to diagnois 
mechanical problems & make 
repairs to machine tools in- 
cluding W/S lathes, radial 
drills, multiple drills, boring 
machines, internal & extemal 
grinders and the latest HYD- 
NC machines.
Qualified machinist will be 
able to sėt machinery from the 
ground up with sėt up & oper- 
ating experience on the above 
listed machines.
If interested & qualified call 
or write:

R0CKWELL 
INTERNATIONAL 

CORP, 
M. J. Semrau 
616-965-7305 

10250 F. Dr., N.
Battle Creek, Mich. 49017

An Equal Opportunity Empioyer M/F 
(11-12)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŽALGIRIO ŠAULIŲ 
KUOPA ŠVENTINA 

SAVO VĖLIAVĄ

šį sekmadienį, Nepriklau
somybės šventės iškilmingų 
Mišių metu bus pašventin
ta Žalgirio šaulių kuopos 
vėliava, padaryta Petro Ma
želio. Vėliavos mecenatai ir 
krikšto tėvai — šauliai ve
teranai Adelė ir Jonas (avi
acijos majoras) Poderiai, iš 
Detroito. Be jų vėliavai 
asistuos dar dvi poros kū
mų.

7-tą valandą vakare, Čiur
lionio Ansamblio salėje žal
giriečiai ruošia vėliavos 
krikštynų vaišes į kurias 
pakvietimais kviečiami kuo
pos bičiuliai ir rėmėjai. 
Taip pat Kar. Juozapavi
čiaus kuopos pirmininkas 
dr. K. Pautienis ir visos 
kuopos sesės ir broliai šau
liai, šauliškam pabendravi
mui.

A. Mikulskis
Žalgirio Š. K. pirmininkas

♦VASARIO 16 d. tuoj po 
Šv. Mišių, 11:30 vai. Šv. Jur
gio parapjos salėje, Vysk. 
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas ruo
šia pilnus pietus (sriuba, 
cepelinai, koldūnai, kalaku
tiena, dešros ir saldžioji). 
Suaugusiems $2.50, vaikams 
$1.50. Visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti. Savo atsi
lankymu paremsite mokyk
lą.

• Cuyahoga Community 
College pavasario kursas 
prasidės šį mėnesį visose 
trijose vietose: Eastern 
Campus, 25444 Harvard Rd. 
Warrensville Township, Met
ropolitan Campus. 2900 
Community College Avenue, 
Clevelande (registracija pra
dedama vasario 17 d.) ir 
Western Campus, 11000 
Pleasant Valley Rd., Parma 
(registracija nuo vasario 
24). Registracija uždaroma 
kovo 7 d. visose trijose vie
tose. Pavasario kursas pra
sidės kovo 31 d.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis: Eastern Cam
pus tel. 464-3535, Metropo
litan Campus — 241-5365 ir 
Western Campus — 845- 
4000.

Programa :

KONCERTAS

st srstststsF

VASARI016 ŠVENTĖ CLEVELANDE
9 vai. 45 min. vėliavų kėlimas prie Lietuvių paminklo.

Po to iškilmingos pamaldos abiejose bažnyčiose.

IŠKILMINGAS AKTAS4 vai. p. p. Naujosios parapijos salėje

Vaišės.

HOME& 
FLOVVER 
SHOVV
FEB. 15-23

rašyme, įvardintam “Politi
ka ar kultūra" rašoma: 
“Šia tema buvo išsamiai pa
sisakyta..." Man gi atrodo, 
kad ten netik nebuvo nieko 
"išsamaus", bet ta tema iš 
viso nebuvo rimčiau kalbėta.

Patiko kam vakaronė ar 
nepatiko: užverskim per
skaitytą lapą... Visi, turbūt, 
sutiksime, kad šia tema 
“Kultūra ar politika” būtų 
naudinga rimtai išsikalbėti. 
Šia prasme LB KVK užsi
mojimas pageidautinas. Pra
džia visuomet sunki. Šį klau
simą reikėtų pagvildenti 
nuodugniai ir iki galo.

Po vakaronės teko šiuo 
klausimus išsikalbėti su 
tautiečiu, nedalyvavusiu va
karonėj. Išsikalbėjus jis ma
ne ir klausia: “Tai kaip, ar 
tema jau užbaigta?” Neži
nau, atsakiau, klausk rengė
jų. Mano supratimu, ta tema 
dar nepradėta.

A. Garka

Rengia ALTos CLEVELANDO SKYRIUS.

MIESTO Mero R. PERK ir JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Tarybos pirmininko A. GEČIO kalbos. 
Pasveikinimai, proklamacijos, rezoliucijos.

M. K. ČIURLIONIO ANSAMBLIO KANKLIŲ OR
KESTRAS ir solistė IRENA GRIGALICNAITĖ.
Vad. ONA MIKULSKIENĖ.
RAMOVĖNŲ VYRŲ CHORAS vad. JUL. KAZĖNAS, 
pianu palydi GEN, KARSOKIENĖ.

Bilietai po 3 ir 2 dol. Moksleiviams — po 1 dol.

Pamaldose ir akte organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

Ji paruošė radijo programą 
Nepriklausomybės šventei

Ltn. Georgiana Marija Banelis

JAV laivyno leitenante 
Georgiana Marija Banelis 
pirmadienį, vasario 17 pra
nešinės Baltijos Aidų radijo 
programą, kuri skiriama Lie 
tuvos Nepriklausomybės su
kakčiai Daminėti.

Ltn. Georgiana M. Ba
nelis baigusi Uthos universi

PutalittleSpring 
inyourday!

THIS YEAR S SHOVV 
FEATURES:

* 17 beautiful gardens and florai displays
* Fully decoraled and landscaped model 

bome by architect Fred Holman and 
the Builders Association

* Candlehghi Wme & Cheese Cafe
* Cedar Pomi s Frontier Village featuring 

19th Century American arts and crafts
* Florai arrangemenl demonslrations by 

members of the Florists Association
* Oaily fashion shows gourmet cookmg. 

arts and craftb demonslrations beauty 
clmics and entertainmenl

CLEVELAND CONVENTION CENTER

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 VVilIiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

tetą, įstojo į JAV laivyną, 
pasiekė leitenantės laipsnio 
ir buvo laivyno ligoninės 
Memphis mieste klinikinės 
mitybos skyriaus viršininkė. 
Siekdama tolimesnės karje
ros viešosios mitybos srity
je ir gavusi valdžios stipen
diją, ji prieš šešerius mėne
sius atvyko į Clevelandą 
siekti magistro laipsnio Case 
Western Reserve universi
tete. Čia ji greitai įsijun
gė į lietuvišką aplinką, įsto
jo į Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos suaugu
siųjų klasę mokytis lietuvių 
kalbos, komplektuoja lietu
viškų knygų ir plokštelių 
biblioteką.

Jos tėvelis JAV aviacijos 
pulkininkas, Edmundas Ba
nelis, mirė 1972 m. Nors jis 
buvo gimęs Pitstone, Penn- 
sylvanijoje, bet puikiai kal
bėjo lietuviškai. Mama yra 
Pennsylvania Dutch. Jinai 
savo mamą norinti šią vasa
rą nuvežti į Lietuvą. Geor- 
gianos senelis Kazys Banelis 
yra kilęs iš Pasvalio, o mo
čiutė iš Kauno.

Ltn. Georgiana M. Bane
lis Baltijos Aidų radijo pro
gramai pati suredagavo 
skriptą, parinko dainas, net 
įtraukė savo močiutės Mari
jos Banelienės gyvą žodį. Ji 
nepaprastai džiaugiasi gra
žia ir veiklia Clevelando 
lietuvių kolonija, džiaugiasi 
galėdama pati atgimti savo 
lietuviška kilme.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DAR APIE KULTŪRINĘ 
VAKARONĘ

Sausio 25 d. LB Cleve
lando apyl. Kultūrinių vaka
ronių komisija Lietuvių Na
muose buvo surengusi kul
tūrinę vakaronę tema “Kul
tūra ar politika”. Vakaro
nėj dalyvavo virš 40 asme
nų.

Vakaronę pradėjo Kultit_ 
rinių vakaronių komisijos 
pirmrnjnkas, bandydamas 
paryškinti temą “Kultūra 
ar politika”. Kalbėtojas pa
aiškino, kad jis kalbėsiąs 
apie kultūrą, o kitas kal
bėtojas (neatvyko) turėjęs 
kalbėti apie politiką. Kalbė
tojas nieko neteigė, nieko 
neneigė, atseit, paliko da
lyviams. Be pasisakymo, 
kad jis jokiai organizacijai, 
išskiriant LB nepriklausąs 
ir užsiminimo, kad LB gal 
nereikėtų perdaug kištis į 
politiką, pats pranešimas 
kai kam paliko gana miglo
tas... Baigdamas vakaronės 
vedimą perdavė kitam as
meniui. Prasideda diskusi
jos. Gal ir dėlto, kad poli
tinio pranešimo nebuvo, vie
nas pirmųjų klausimų iški
lo: “Kas ta mūsų politika?” 
Paklausėjui nenusileidžiant, 
pirmininkaujantis patiekė 
maždaug šitokią definiciją: 
“Tautos išsilaikymas ir vals
tybės atstatymas”. Kitas da
lyvis pasiūlė panašų mūsų 
politikos nusakymą: “Jėgų 
bei resursų planavimas, tel
kimas ir panaudojimas išli
kimui tremtyje ir siekimas 
tautai laisvės". Mano supra
timu abi tos mūsų politikos 
apybraižos diskusijų temos 
gvildenimui buvo pakanka
mai geros, -- atseit, pakai
talas neatvykusio kalbėtojo. 
Gi grįžtant prie kultūros są
vokos, nors ten kalbėtojas 
ir buvo, kultūros definicijos 
pasigesta.

Apskritai diskutuojant 
bet kokius dalykus, jų san
tykius, pirmumą ir t.t. (šiuo 
atveju “Kultūra ar politi
ka”) logiška būtų pirmiau
siai išsiaiškinti, kas tie da
lykai yra, ką jie apima -- ir 
tik tada gvildenti jų santy
kius, ryšius, pirmumus ir 
pan... Deja, vakaronės po
kalbiai vyko kitaip...
Pradžioje diskusijų dar bu

vo laikomasi arčiau temos. 
Buvo iškeltas vienas kitas 
klausimas temos rėmuose. 
Tačiau vieno nebaigus eita 
prie kito. Ir taip vis gilyn į 
mišką. Pagaliau vakaronės 
vedėjas pranešė, kad dabar 
kalbėsim visi -- iš eilės. 
Nuo čia ir prasidėjo tikra 
“kultūrinė vakaronė”. Vi
siems buvo progos išlieti, 
kas tuo metu buvo “ant 
širdies”. Taigi ir liejom: nuo 
Žalgirio mūšio, per Romą, 
barbarų imperijas, Afrikos 
kultūrą, užgriebdami vieną 
kitą nūdieninę mūsų lietu
viško gyvenimo apraišką.

... Na, duokim žodį vaka
ronės dalyviams. Dar arčiau 
temos tautietis taria: “Ne

svarbu Jonas ar Petras (rei
kėtų suprasti Veiksniai) at
lieka, svarbu, kad atlieka. 
Kitas aiškina, kas būtų bu
vę: “Jeigu Vytautas būtų 
rašęs knygas...” Apie Kudir
ką: “Kudirkos klausimą įš- 
kėlė Clevelande studentai 
demonstracijomis.., o, kur gi k 
buvo—Veiksniai". Pasipikti- / 
nęs tautietis aiškina ir klau
sia: “Afrikos tautoms duo
da nepriklausomybes, o ką 
daro su Lietuva”. Kitas aiš
kina, kad dideles valstybes 
sukūrė barbarai. Gindamas 
Afrikos kontinentą dėsto, 
kad jis matęs vienos tų me
ną (skulptūrą), tai esą aukš
tos kultūros kūriniai. Dar ki
tas klausia: “Kodėl leidžia
ma Liet. Enciklopedija ang
lų kalba”. Čia įsiterpia, ma
tyt nelabai patenkintas dis
kusijų turiniu, tautietis ir 
klausia: “Gerbiamieji, ką 
diskutuojame, kas buvo pir
ma -- višta ar kiaušinis?”... 
Pastaba praeinama nepaste
bėta. Kalbėtojai vienas po 
kito kelia naujus klausimus. 
Vienas prašo pagalvoti, kas 
atsitiktų, jeigu mūsų politi
nis gyvenimas sustotų, kitas, 
ant kryžiaus kala Vliką, tre
čias ramina, kad tremtį išgy
vensim, kaip kad mūsų tau
tiečių dalis išgyveno I karo 
metu Rusijoj... Neužmiršta 
ir rašto svarba: žurnalai, 
kultūriniai staipsniai, Liet, 
radijo ir t.t. Matyt, didelis 
rašto vertintojas teigia: 
“Mes žinome Šv. Povilą 
daugiau negu kitus apašta
lus... kodėl?, o gi todėl 
kad jis rašė”. Dar kitas tvir
tina, kad^kityr (ir Chicagoj) 
lietuviškos kultūros nėra, o 
tik Clevelande. Kitas siūlo 
įrengti biblioteką Lietuvių 
namuose.

Neužmirštas ir jaunimas, 
susirūpinusi mamytė siūlo į 
vakarones kviesti jaunimą. 
Tėvas skundžiasi, kad jauni
mas perilgai laikomas už 
scenos... Kitas gi tėvas jam 
atsako, kad amerikiečių vai
kai dar ilgiau laikomi... 
Kita tautietė siūlo į laikraš
čius įvesti angliškus skyrius. 
Prisiminta visokie mūsų su
siskaldymai. Sielotasi, kad 
Washingtonas mus nelabai 
priima. Galėčiau dar dau 
giau vakaronėj iškeltų klau
simų patiekti, bet... gal už
teks.

Vakaronėj dalyvavo apie 
40_kalbėtpjų_(kai kurie kal
bėjo daugiau, kaip kartą), 
užkabindami apie 30 atskirų 
klausimų. Jeigu 40 kalbėto-, 
jų diskutuotų tuo pačiu klau
simu, galima tikėtis kokių 
nors išvadų ar apibendrini
mų. Bet kai 40 kalbėtojų 
iškelia 30 skirtingų temų, 
kokių nors išvadų ar api
bendrinimų negalima tikė
tis.

Dirvos 10 nr. tilpo vaka
ronės aprašymas, kuris ir 
vertė mane pasisakyti. Ap

PILĖNŲ TUNTO 
VAKARAS

Tradicinis, kasmet ruo
šiamas Pilėnų tunto Užga
vėnių (sklindžių) balius 
Lietuvių namuose š. m. va
sario 8 d. buvo linksmas ir 
jaukus visų generacijų po
būvis. Prie kai kurių stalų 
mačiau tėvų, senolių ir vai
kaičių susitelkimą. Pradžio
je skautai artistai pralinks
mino svečius suvaidindami 
v. sktn. Pr. Karaliaus para
šytą ir akt. Z. Peckaus re
žisuota komediją "Patyri
mo laipsnio egzaminai’’. Pa
grindines roles atlikę Rem. 
Belzinskas, Paulius Nasvy- 
tis ir Linas Johansonas pa
sirodė kaip talentingi ir ge
rai j savo vaidmenis įsigili
nęs artistai. Mažesnes roles 
atliko Julija Ignatavičiūtė, 
Vitas Gudėnas ir Ritas Ur- 
baitis.

Jungtinis skautų vyčių ir 
vyresniųjų skaučių choras 
pritariant gitaroms padai
navo skautiškų dainų. Joms 
gražų fondą teikė gamtos ir 
skautiško gyvenimo vaizdų 
skaidrės.

Po programos naujasis 
Pilėnų tuntininkas s. v. Ro
mas Vasys įvedė i salę di
džiulį būrį kariškai suri
kiuotų pilėniečių su valgiais 
ir sukomandavo: "Sklin
džius šakute gerbk!” Ir ta
da prasidėjo tas tikrasis 
sklindžių balius — vaišės, 
kurias paruošė nepailstan
čios skautų motinos vado
vaujant Br. Mainelienei. 
Valgius išnešiojo ir svečius 
valgiais aprūpino skautai 
vyčiai tai progai simboliš
komis prijuostėmis pasipuo
šę. Bet, tur būt, smagiausia 
visiems buvo paskutinioji 
programos dalis — šokiai 
grojant populiariam serbų 
Slabodos orkestrui?

Šią gerą pramogą suruo
šė Pilėnų tunto tėvų komi
tetas (pirm. J. Gudėnas ir 
nariai — M. Puškorienė, Br. 
Mainelienė ir V. Urbaitis) 
ir skautai, broliškai ben
draudami su Neringos tun
to vyr. skautėmis. Gaila, 
kad labai nepalankus oras 
sulaikė žmones namuose, ir 
keletas gražiai paruoštų 
stalu nesulaukė svečių.

'čpk)

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

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

BOILER OPERATOR 
Opening for experienced Boiler Oper- 

■ lor with mechanicHl bnckground. 
lligh preaaure license required 

BEARFOOT CORPORATION 
FIRST AND WATER STS.

WADSWORTH. OHIO 
216’135-2181 

(7-13)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos East St. 
Louis skyrius susirinkimo 
nutarimu padidino savo įna
šą Vilties draugijoje, per 
skyriaus iždininkę Aldoną 
švarcienę atsiunčiant 50 
dol. Ačiū.

• Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premijos komisijon 
paskirti: A. T. Antanaitis, 
V. Bagdanavičius, MIC, P. 
Gaučys, R. Šilbajoris, N. 
Jankutė-Užubalienė. Komi
sija vertina 1974 m. išleis
tas literatūrines knygas. 
Premijos 1000 dol. mecena
tas — Lietuvių Fondas.

• Dainius K. Valiukėnas, 
atlikęs karinę keturių metų 
tarnybą JAV oro pajėgose, 
grįžo pas tėvus į Chicagą. 
Dainius prieš karinę tarny
bą baigė bakalauro laipsniu 
Bradley universitetą, Peori- 
joje, Illinois.

• Dr. J. Kask e Jis, Toron
to, Ont., atsiuntė Dirvai pa
remti 13 dol. ir pratęsė sa
vo prenumeratą. Ačiū.

A. A.

VANDAI MAŽEIKIENEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, dukrą IL- 

MARĄ, sūnų TOMĄ ir kitus gimines 

didžio skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame

ALT S-gos East Chicagos 
Skyriaus Valdyba 

ir
nariai

A. A.

Tauriam Lietuvos kariui,

prof. gen. STASIUI DIRMANTUI 

mirus, jo dukrai ALDONAI ir žentui 

dr. VLADUI SIMAIČIAMS, anūkėms ir 

anūkui gilią užuojautą reiškia

Rozalija, Vincas ir Marius 
Ambraziejai

• Šarūnas Valiukėnas. 
Springfield, III., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką 12 dol. Dirvai parem
ti. Ačiū.

• Pranė ir Antanas šošės, 
Chicagoje, negalėdami daly
vauti Dirvos baliuje, per A. 
Tverą atsiuntė laikraščiui 
paremti auką 10 dol. Ačiū.

• Alg. Markevičius, E. 
Chicagoje, Ind., Dirvai pa
remti atsiuntė auką 12 dol. 
Ačiū.

• ALT valdyba praneša, 
kad vasario 7 d. posėdy 
svarstė Vliko rėmimo rei
kalą ir nutarė išsiųsti Vil
kui 10,000 dolerių. Pinigai 
išsiųsti.

• Jonas Gaižutis, gyve
nantis Chicagoje, aktyvus 
visuomenininkas, praėjęs 
sveikatos patikrinimą, grį
žo iš ligoninės į namus ir 
sveiksta dr. J. Bylos prie
žiūroje.

• Dr. P. Švarcas, Vilties 
draugijos vicepirmininkas, 
Mascoutah, III. atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 
auką 10 dol. Ačiū.

• Dr. J. Maurukas, Elyria, 
Ohio, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką 12 dol. 
Ačiū.

• Santa Monica Klubas 
atsiuntė Dirvai paremti au
ką 10 dol. Ačiū.

• E. čapkevičius, Rich- 
mond Hts., O., prie prenu
meratos pridėjo auką 10 dol. 
Ačiū.

• J. Matulevičius, Worces- 
ter, Mass. prie prenumera
tos pridėjo auką 13 dol. 
Ačiū.

• N. Matijošaitis, Los An
geles, Ca., pratęsdamas pre
numeratą, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 10 dol. Ačiū.

Long Beach

NAUJA LONG BEACH 
KLUBO VALDYBA

šiems metams Lietuvių 
Klubo susirinkime išrinkta 
klubo valdyba: pirm. Alfon
sas Kontvis, vicepirm. Juo
zas Matijošaitis, sekr. Jur
gis Mikalonis, kasin. Birutė 
Tamulienė, finan. sekr. Al
fonsas Nevardauskas. Ap
tarta klubo reikalai. Pirm. 
Kontvis pažadėjo pagyvinti 
klubo veiklą.

Nutarta Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo mi
nėjimą daryti vasario 16 d. 
6 vai. vak.

Po susirinkimo buvo vai
šės.

★
Long Beach, Ca. Lietuvių 

Klubas ruošia minėjimą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą vasario mėn. 16 
d. 6 vai. vak., sekmadienį, 
Machinist Hali salėje 728 
Elm avė., Long Beach, Ca. 
Kviečiami lietuviai gausiai 
dalyvauti. Po minėjimo bus 
vaišės.

★
Vladas Tamulis Kūčių va

kare susirgo kraujo išsieli- 
mu galvoje ir paraližu, o 
sausio mėn. 26 d. mi
rė. Palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse Ingehvood Ca. Di
deliame nuliūdime liko žmo
na Birutė, duktė Gražina, 
sūnus Vytautas ir sesuo 
Juzė (Lietuvoje). Gimęs 
Zervynių km., Marcinko
nių parapijoje, Vilniaus 
krašte. Į Ameriką atvyko 
1948 m. apsigyveno Brock- 
tone. Paskutinius kelius me
tus gyveno Long Beach. 
Priklausė prie Lietuvių 
Klubo ir buvo Lietuvių Fon
do narys.

Tebūna jam lengva sveti
ma žemele. f dm)

A. A.

VANDAI MAŽEIKIENEI
mirus, jos vyrą ANTANĄ, dukrą ILMARĄ, sūnų 

TOMĄ ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 

liūdiime

Angelė, Jonas ir Vytautas 
Gudeliai

ANELEI PALČIAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrai STASEI, sūnui KA

ZIMIERUI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Z. ir A. Juškevičiai 
Al. ir P. Kaži ubai

Balfo Chicagos apskr. praeitų 1974 metų rudeninio piniginio vajaus pabaigtu
vėse dalyvavę Balfo talkininkai. V. Noreikos nuotrauka

Sėkmingas 
Balfo vajus 
Chicagoje

Š.m. vasario 2 d. Chica
gos Taupymo ir Skolinimo 
b-vės patalpose, Chicagoje, 
įvyko Balfo rudens vajaus 
pabaigtuvių aktas. Vajų 
globojo didelė Balfo rėmėja, 
minėtos b-vės pirmininkė 
Philomena Pakel. Nors ji 
pati šiame subuvime neda
lyvavo, bet b-vę atstovavo 
ir dalyvius lietuviškai pa
sveikino viceprezidentas W. 
Sebastian.

Susirinkimą atidarė Balfo 
Chicagos apskr. pirm. V. 
Šimkus ir prie garbės stalo 
pakvietė: Centro v-bos pir
mininkę M. Rudienę, kun. S. 
Santarą, kun. A. Stašį, W. 
Sebastian, J. Beliūną, Dau- 
kienę, J. Evans.

Maldą sukalbėjo kun. S. 
Šantaras. Susirinkimui pir
mininkavo Albinas Dzirvo- 
nas. Sveikinimo žodį tarė 
Marija Rudienė, tik ką 
grįžusi iš Europos. Ji papa
sakojo apie buv. ilgamečio 
Balfo pirmininko prel. I. 
Končiaus laidotuves Romoje 
ir savo įspūdžius iŠ susitiki
mo su tėvu ir sūnumi Bra
žinskais, Turkijoje.

Bražinskų tragedija yra 
tuo didesnė, kad sūnus iš 
šešiolikmečio jaunuolio išau
go į vyrą, bet neturėjo ir 
neturi galimybės siekti 
mokslo. Išmoko gerai turkų 
ir anglų kalbas, perskaitė 
netolimame knygyne beveik 
visas esamas knygas, bet 
negali įsigyti jokio mokslo 
laipsnio.

Savo žodyje M. Rudienė 
iškėlė visuomenei nežinomų 
naujų faktų. Anot jos, Bra
žinskai yra teismo nuteis
ti, o amnestija tik sumaži
no uždėtą bausmę 12 metų. 
Iki šiol spaudoje neteko 
skaityti, kad Bražinskai 
buvo nuteisti. Mes žinojome, 
kad teismai buvo atidėlio
jami, o atėjusi amnestija 
bylą nutraukė ir Bražins
kai iš kalėjimo paleisti. 
Šiuo klausimu gerai infor
muoti asmenys ar veiksniai

Balfo Chicagos apskrities praeitų 1974 metų rudeni
nio piniginio vajaus pabaigtuvėse iždin. K. Kasakaitis 
įteikia centro vaLd. pirm. M. Rudienei čekį sumoje 
$16,000 suaukotus apskrities piniginio vajaus metu. 
Priekyje sėdi banko direkt. W. Sabastian.

turėtų plačiau ir išsamiau 
painformuoti lietuvių visuo
menę.

M. Rudienė žadėjo dėti 
pastangas ne tik Bražinskus, 
bet ir kitus bėglius ar emi
grantus atkviesti į šį kraštą 
ir pasirūpinti jų įkurdinimu. 
Balfas tokiais asmenimis jau 
rūpinasi, bet Balfas nėra 
kokia prieglauda ir negali 
visą laiką bėglius šelpti. 
Bėgliai turi dirbti, save ir sa
vo šeimas patys aprūpinti.

Susirinkimą sveikino ALT 
Centro v-bos vardu kun. A. 
Stašys, o Chicagos sky
riaus - J. Beliūnas. Buv. 
Balfo vajų globėjas J. Evans 
savo sveikinimą parėmė 100 
dol. čekiu.

Skyrių pranešimai buvo 
trumpi ir spalvingi. Žmo
nės aukoja, kai juos pa
prašai. Per Balfo rinkėjus 
aukos gautos ne tik bendra
jai šalpai, bet ir kitokiems 
reikalams, kaip tai: S. Ku
dirkai, Stankevičiui, Jurgu- 
čiui, Sevrukui, Bražinskams 
ir kt. Daugiausiai aukų su
rinkta Marąuette Parke, 
virš 13.000 dol., Brighton 
Parko ir Cicero kolonijose 
per 3000 dol.

Iždininko K. Kasakaičio 
pranešimu rudens vajaus 
metu Balfas gavo virš 29, 
000 dol., apie 3000 dol. dau
giau, negu praėjusiais me
tais. Perviršis pilnai paden
gė infliacijos nuostolius. 
Centro valdybai įteikė 16 
000 dol. čekį.

Užbaigdamas šį susirinki
mą apskr. pirm. V. Šimkus 
padėkojo visiems aukų rin
kėjams ir skyrių valdyboms 
už įdėtą darbą ir pasiek
tus gerus rezultatus. Ilgė
liau stabtelėjo ties Balfo 
išėjimu į politinius laukus. 
Balfo ruoštas simpoziumas 
su Sevruku yra politinis ren
ginys, o Balfui, kaip šalpos 
organizacijai to nereikėjo 
daryti.

Simpoziumo iškėlimas 
šiam susirinkime padarė ne
malonų įpsūdį. Susirinkimo 
dalyviai buvo sukviesti ne 
politinius klausimus disku
tuoti, bet pasidalinti įspū
džiais ir vargais renkant au
kas šalpai, pasidžiaugti lai
mėjimais, ar net nusmaigs
tyti gaires kitam vajui.

Sevruko simpoziumo rei
kalą derėjo iškelti direkto
rių suvažiavime, bet ne aukų

V. Noreikos nuotrauka
rinkėjų susirinkime.

Susirinkimas baigtas tau
tos himnu.

V. Šimkus visus dalyvius 
pakvietė vaišių, kurias pa
ruošė vajaus globėja Philo
mena Pakel, banko prezi
dentė. Kun. A. Stašys su
kalbėjo maldą ir visi daly
viai vaišindamiesi džiaugėsi 
pavykusiu vajum ir planavo 
ateitį. A Juodvalkis

xiEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

DENTAL HYGIENIST
$ I 1,689 per year

Wayne County resident; under age 65; 
licensed or eligible for licensure as a 
Dental Hygienist in the Statė of Mi- 
chigan. Liberal fringe benefits. Ad- 
ditional information regarding quali- 
licutions may be obtained by calling 
313-2742800, exl. 6947. Apply be- 
fore February 1 4. 197 5 at:

WAYNE COUNTY
CIVIL SERVICE 

COMMISSION
BRANCH OFFICE. P. O. BOX 197 

ELOISE. MICHIGAN 48132 
TEL. 3 13 274-4485

An Equa) Opportunity Employer 
(11-18)

DENTIST
*22.180 *25.456 per year. W»ynr Oak- 
land. Macomb, Monroe or Washlenaw 
County resident; under 65; liberal 
fringe benefits. Additional informa- 
tion may be obtained by caiiinu 313- 
274-2800, ext. 6947. Apply before 
February 14, 19.75 at:

WAYNE COUNTY
CIVIL SERVICE 

COMMISSION
BRANCH OFFICE. P O. BOX 197 

ELOISE, MICHIGAN 48132 
TEL. 313-274-4485

An Equal Opportunity Employer 
(11-18)

WANTED JOURNEYMEN
MOLO MAKER & MACHINIST 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints &* close tolerance. Jour- 
neyman Machinist, experienced in 
Plastic Mold building. New air-condi; 
tioned shop. Job shop benefits. Mov- 
ing expenses paid Mail resume or 
call Mr. B1LL FORO, BLANKE PLA3- 
TIC CO„ 1NC., 224 East 4th Street. 
Hermann, Missouri 65041 or call 
(314) 486-281 1. (9-15)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE SINKERS 
HYDROTEL OPERATORS 

Mušt have jot, shop experience & be 
able to sėt up work from blue prints 

and close tolerence, and fringe 
benefits.

For Ist, 2nd «< 3rd Shifts. 
Apply call or write: 

HARGRAVE FORGE DIE INC. 
f 251 MOUND

RACINE. WISC. 53404 
414-634-0220

(13-13)
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