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Kissingeris ir 
Pabaltijys...
Praeitą šeštadienį ne tik 

Chicagos, bet ir kitų miestų 
lietuviai buvo sujaudinti 
perskaitę laikrašty Chicago 
Tribūne (kovo 15 d.) kolum- 
nisto Bill Anderson straips
nį, kuriame dėstoma, kad 
Henry Kissingerio vadovau
jami Valstybės Departamen 
tas ir Krašto Saugumo Ta
ryba yra linkusi ‘legalizuo
ti’ Pabaltijo kraštų aneksi
ją ‘detantės’ sąskaiton ir 
nuolat prezidentui Fordui 
patariama, kad jis turėtų at
sisakyti Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos pripažinimo.

Kongresas, sako Bill An
derson, eina kitu keliu negu 
Valstybės Departamentas 
ir tai tik dėl to, kad du mili
jonai amerikiečių, imigravu
sių iš buvusių laisvų Pabal
tijo kraštų, tam reikalui 
labai jautrūs. Amerikos Bal
sas turi tam tikrų konflik
tų ir jam neleidžiama trans
liuoti žinių apie prezidento 
Fordo simpatijas Pabaltijo 
reikalu.

Ypač spaudimas buvo pa
stebėtas paskutinėmis die
nomis, kai Baltųjų Rūmų ofi
cialūs asmenys bandė su
laikyti informaciją apie Pa
baltijo atstovų priėmimą pas 
prezidentą Fordą. Tautinė 
Saugumo Taryba priešinosi 
tam vizitui, prisibijant, kad 
tai sugadins jautrius santy
kius su Sovietija.

Bet šį kartą, kaip rašo 
Anderson, Kissingerio šta
bas pralaimėjo prieš Fordo 
štabą, nors ir buvo pasiek
ta tam tikro kompromiso, 
kad pabaltiečiai kalbėtų tik 
vietiniais Amerikos reika
lais ir susitikimo su prezi
dentu neišgai'sintų.

Kai Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. K. 
Bobelis, kalbėjęs visų var
du, vėliau Amerikos Balso 
korespondentui pasakė, kad 
jis buvo patenkintas Fordo 
susidomėjimų ir nepripaži
nimu sovietų okupacijos, tai 
Tautinė Saugumo Taryba 
šį pareiškimą neleido per
duoti per Amerikos Balsą. 
Jis buvęs perduotas iš Euro
pos per Radio Liberty.

Anderson sako, kad Tau
tinės Saugumo Tarybos ir 
Valstybės departamento pro 
blema esanti tai, kad prezi
dentas Fordas Pabaltiju do
misi daugiau negu vidutiniš
kai. Apie tuos nesutarimus 
Anderson žadąs dar plačiau 
parašyti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba šį trečiadienį Chicago-

TRYS DIDIEJI: — Ką dar palaidosime "detantės" sąskaiton?!

M. K. Čiurlionio, kurio 100 metų nuo gimimo sukaktis šiais metais minima, 
kūrinys Jūros sonata - Allegro (1908). Plačiau apie Čiurlionį skaitykite 5 psl., 
dail. A. Tamošaičio mintis, pasakytas Kanados lietuvių mokytojų suvažiavime 
Toronte.

KURDU TRAGEDIJA
Nepalanki konsteliacija jų tautinėm aspiracijom

Vienas iš šalutinių susi
dariusios tarptautinės naf
tos kartelės rezultatų buvo 
netikėtas susitarimas tarp 
Persijos šacho ir socialisti
nės Irako vyriausybės. Juo 
Irakas atsisakė nuo bent ko
kių pretenzijų į rytinį Shat 
ai Arab upės pakraštį, kur 
vyko smarkoki susirėmimai 
tarp Irako ir Persijos gink
luotų pajėgų. Ateityje siena 
tarp abejų kraštų eisianti 
tos upės viduriu. Mainais 

je buvo sušaukusi spaudos 
konferenciją paaiškinti su
sidariusią padėtį ir paragin
ti laiškų rašymą prezidentui 
Fordui, dėkojant už delega
cijos priėmimą ir prašant 
toliau nepripažinti Pabaltijo 
okupacijos.

Tai labai svarbu, nes šią 
vasarą, kai susirinks Euro
pos saugumo konferencija, 
Pabaltijo klausimas ten bus 
dominuojantis.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
už tai šachas nebeduos dau
giau paramos Irako kurdų 
revoliucijai, vadovaujamai 
gen. Mustafa al-Barzini.

Faktinai, kurdai nenorė
jo visiškos nepriklausomy
bės, bet tik plačios autono
mijos, kurios Bagdado vy
riausybė nenori jiems su
teikti tarp kitko ir dėl to, 
kad jų teritorijoje yra naf
tos šaltinių.

Kurdų likimas primena 
mūsų. Tai labai sena arijų 
kilmės tauta, kurios istori
ja siekia 2.000 metų prieš 
Kristaus gimimą. Nepaisant 
to, moderniais laikais jai ne
buvo lemta sukurti savo tau
tinės valstybės. Šiandien 2 
milijonai kurdų gyvena Ira
ke, 5 milijonai -- Turkijoje, 
4 milijonai -- Persijoje, 300. 
000 Sirijoje ir apie porą 
šimtų tūkstančių Sovietų 
Sąjungoje.

Po pirmojo pasaulinio ka

ro 1920 metų Sevres sutar
timi sritims, kuriose kurdai 
sudaro daugumą, buvo paža
dėta autonomija, turinti ves
ti prie visiškos nepriklauso
mybės. Kaip Kurdistanas 
buvo numatyta gana siaura 
juosta nuo Armėnijos iki 
šiaurės Irako, tačiau tiks
lios sienos nebuvo nustaty
tos, pavedant dėl jų susi
tarti Irakui, D. Britanijai 
ir Turkijai, o tom valstybėm 
nepajėgiant susitarti, byla 
turėjo būti perduota Tautų 
Sąjungai. Jos ji niekados 
nepasiekė. Nauja Turkija 
žiauriai likvidavo savo kur
dų mažumos aspiracijas, 
sušaudydama jų vadus, o pa
čią tautą perkeldama į ki
tas vietas Anatolijoje. Net 
vardas ‘kurdai’ bandoma iš
trinti juos vadinant ‘kalnų 
turkais’.

Ne daugiau laimės kurdai 
turėjo ir Persijoje.

Tokiu būdu kurdų kovos 
vėliava atiteko Irake gyve
nantiems kurdams. Čia jų 
aspiracijas palaikė Persija, 
siekdama savo interesų, bet 
ta parama leido jiems gana 
sėkmingai atsilaikyti prieš 
sovietų ginklais gerai ap
ginkluotą Irako armiją.

Jų vadas minėtaš Barza- 
ni pas save net buvo pasi
kvietęs N.Y. Times tarptau
tinės politikos specialistą
C.L. Sulzbergerį, tačiau Ira
kui susitarus su Persija, jo 
vizitas buvo atšauktas. At
rodo, kad Irako armijos spau 
džiami Barzani daliniai turės 
pasitraukti į kalnų uolas, iš 
ten vesdami partizaninį ka
rą. Tokiu būdu 12 milijonų 
tautai su sena istorija ir 
tautine tapatybe nelemta 
pasidžiaugti savo valstybe, 
kuri šiais laikais pasidarė 
prieinama daug mažiau ne-" 
priklausomybei pasiruošu
siom tautom.

“Realpolitik -- konstata
vo N.Y. Times vedamasis - 
pasiekė dar vieną žiaurų lai-

Amerikos žydai ir
Izraelis BRONIUS AUŠROTAS

Žydų, bendrai, ir Izrae
lio, atskirai, klausimais yra 
išlieta nepaprastai daug ra
šalo ir spaustuvinių dažų bei 
sugadinti tūkstančiai tonų 
gero popierio. Šie žydų 
mažumos reikalais svarsty
mai visą laiką vyraus ar tai 
garsinių ar spausdinto žo
džio žinių tarnybose. Prie
žastis aiški kaip šviesi die
na: kaip šiame krašte, taip 
ir Pietinėje Amerikoje žy
dai yra ušsikariavę aukš
čiausias frontų kalvas iš ku
rių skleidžia apie pasaulio 
žydus visas jiems tik palan
kias informacijas.

Nėra jokios abejonės, kad 
ir mūsų vadovaujantiems 
veiksniams būtų pravartu 
daug ko pasimokyti iš žydų 
po visą pasaulį išsiplėtusiu 
politiškai informaciniu ak- 
tyvizmu. Gi labai puikios 
medžiagos žydų reikalais 
yra net su kaupu pateikta š. 
m. Time III.10 savaitrašty
je. Šio leidinio visas trečda
lis yra pašvęstas ameri
kiečiams su JAV žydais ir 
Izraeliu supažindinti. Ta
čiau, kiek tai liečia Izraelį, 
ir jo dabartines bėdas, tai 
daug kas jau kelintu kartu 
pakartota, kad “įkalti liau
džiai į galvą, jog Izraelis 
yra proamerikinė valstybė 
ir nepaprastai svarbi Ame
rikai”.

Straipsnyje prisipažįsta
mą, kad toki prožydiški JAV 
Senato šulai, kaip senato
rius Henry Jackson ir šen. 
Charles Percy, jau išdrįsta 
raginti Izraelį, kad “pasta
rasis taptų lankstus ir su
kalbamas besiderėdamas su 
arabais”. Taip pat straips
nyje primenama, kad JAV 
Vyr. Štabo v-ko gen. Brown 
pareiškimas, jog “į JAV 
Kongresą labai stipriai vei
kia žydų-Izraelio įtakos (kas 
yra tiesa) ir kad JAV ban
kai ir spauda yra žydų kon
troliuojami (atseit ne tiesa). 
Taip pat pusėtinai jaudina
mas! dėl tokių smulkmenų, 
kad H. Kissinger, būdamas 
Jordanijoje, ant galvos už
sidėjo beduino turbaną, “kas 
reikštų, jog JAV linkstan
ti arabų stovyklon!".

Toliau straipsnis pilnas 
žydų universitetų rektorių 
ir profesorių pareiškimų, ku
riuose kai kurie iš jų aliar
muoja, kad “amerikiečiai 
persvarsto savo nuomones 
apie JAV žydų bendruome
nę. Būk tai palankios nuo
taikos vyravusios pasau
lyje po II-jo Pas. karo, žy
dų atžvilgiu (po žvėriškų žy

mėjimą tarptautinėje diplo
matijoje”. Menka paguoda ir 
mums.

dų skerdynių Vokietijoje), 
dabar pradedančios linkti 
Palestinos arabų naudai.

Toliau sakoma, kad Pre
zidento Fordo rūmų profe- 
Tnriin Ipntinrėjnn) Rn 
sorius (patarėjas) Robert 
Goldwin, tarnaująs ryšinin
ku tarp žydų bendruomenės 
ir Prezidentūros pareiškęs, 
kad “pasaulyje yra įsigalin
čios priešžydiškos nuotai
kos; pasaulis yra pasirengęs 
žydus paaukoti; esą blanks
ta pasaulyje vyravęs įsitiki
nimas, kad žydams reikia 
padėti; net ir Prezidentas 
Ford, neperseniai priėmęs 
žydų atstovų delegaciją ne
buvęs aistraingai prožydiš- 
kas.

Dar kitas žydas, Gerald 
S. Strober, knygos autorius 
“Amerikos Žydai -- Bend
ruomenė Krizėje”, pranašau 
ja, jog “žydų gyvenimas 
JAV tapsiąs nemalonus ir ei
liniai žydai Amerikoje pra
deda patį pavojingiausią sa
vo egzistencijos laikotarpį, 
visoje istorijoje”. Kiti žydų 
autoriai, kaip Elie Wiesel 
rašo, kad "tik dabar pirmą 
kartą savo gyvenime ji ga
linti įžiūrėti (nesako kur), 
kad žydai galį būti žudomi. 
Būk tai Amerikoje prade
dančios įsivyrauti tam tikros 
priešžydiškos nuotaikos”.

Taip pat toks politikos 
mokslininkas Hans Morgen- 
thau galvoja gana realistiš
kai teigdamas, kad “JAV 
priversianti Izraelį priimti 
taikos sąlygas, kad išvengus 
žibalo išvežimo krizės”. Jis 
toliau atvirai klausia “Ar 
mes leisime sugriūti V. Eu
ropai ir Japonijai remdami 
Izraelį?”. Gi Amerikos Žydų 
Kongreso pirm., rabinas Ar- 
thur Hertzberg, prisibijo, 
kad “jeigu arabai panaudos 
naują alyvos išvežimo drau
dimą, kad dar labiau pagilin
tų JAV vyraujančią eko
nomišką krizę, tada dar la
biau nukentės Izraelis ir 
JAV žydai. Kai žmonės ne
tenka darbo ir alkani vaikš
to, tada jie pyksta ir ieško 
nuodėmių atleidimo ožio”.

Suprantama, kad JAV 
žydams, kurių čia yra pri- 
skaitoma virš šešių miljonų 
tikrai dar nesama jokio pa
grindo per daug baimintis. 
Neužmirškime, kad žydai 
užima aukščiausias JAV 
vykdomosios valdžios pozici
jas kaip: H. Kissinger -- 
valstybės sekretorius, Ja- 
mes Schlessinger (savo jau
nystėj priėmęs Liuterio tikė 
jimą) - gynybos sekreto
rius, Edward Levi -- teisin
gumo, Alan Greenspan -- 
Ekonomiškos Tarybos pirm, 
bei Arthur Burns -- Fede- 
rališkų Rezervų Kontroliuo
tojas. O Darbo, Teisingumo 
ir Soc. reikalų departamen
tas yra dominuojamos žydų 
tautybės valdininkų, kaip tai 
pripažįsta Time savaitraš
tis.

Čia tėra tik kelios svar
besnės mintys iš to labai 
įdomaus ir pamokinančio 
straipsnio. Siekdami įsigalė
jimo pasaulyje jie pirmoje 
galvoje išsimokslina, tam
pa reikalingais, nepamaino
mais reikalų žinovais. To 
pasiekiama užbaigus geriau
sias krašto mokslo įstaigas. 
Tikimasi, kad jau 1985 m. 
iš visų JAV žydų, pasieku
sių 65 metus amžiaus, net 
50% bus užbaigę JAV ko
legijas! Ir tai yra tikrai pa
skatinantis pavyzdys, kad 
mokslas atidaro duris į po
litinę ir finansinę bet ku
rio krašto vadovaujamą po
ziciją.
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Marcinkaus tragedija ■ v • ■

Kiekvienas turi sutikti, 
kad žmogus turi būti geni
jus, jeigu kilęs iš užkampi- 
nio Chicagos priemiesčio, iš 
Amerikos etniko šeimos, iš 
socialiai labai ir labai kuk
lios aplinkos, gali nueiti 
taip toli, taip aukštai, kad 
taptų Vatikano finansinių 
reikalų vadovu. Toks yra 
lietuvis vyskupas Paulius 
Marcinkus, kilęs iš Cicero. 
Jis buvo Vatikano Religi
nių veiksmų instituto prezi
dentas. Kitais ir kasdieniš
kais žodžiais tarus, tas insti
tutas yra Vatikano bankas, 
operuojąs multimilijoninė- 
mis sumomis.

1947 metais įšventintas 
Romoje kunigu, Paulius Mar 
cinkus buvo įvestas į Vati
kano aplinkos tam tikras pa
reigas. Jis tapo Popiežiaus 
palydovu, saugotoju, kelio
nių impresariju. Marcinkus 
lydėjo Popiežių garsiose 
kelionėse į Šventąją Žemę ir 
į Australiją.

1958 metais lietuvis vys
kupas, kurio masyvinė šešių 
pėdų ir dviejų colių, jau 
tapo familiariška Popiežiaus 
palydoje, buvo paskirtas va
dovauti Religinių veiksmų 
institutui. Lietuvis vysku
pas tapo Vatikano banko va
dovu.

Marcinkus neturėjo ban
kininko nei finansininko kva 
lifikacijų, rašė National Ca
tholic Reporter bendradar
bis Romoje Desmond O’Gra- 
dy. Marcinkus puikiai lošė 
golfą ir, netgi, bandė suda
ryti valstybinę Vatikano gol
fo komandą.

Tačiau banko prezidento 
pareigos suvedė vyskupą lie 
tuvį su bankininkais ameri
kiečiais, reziduojančiais Ro
moje. Gana uždaroje itališ
koje Vatikano aplinkoje Mar • 
cinkus, žinomas kaip ameri
kietis, ne kaip lietuvių kil
mės amerikietis, buvo nau
jo, popiežiaus Pauliaus ku
riamo ‘tarptautinio’ Vatika
no vienas įdomiausių na
rių.

Per savo finansavimus 
Vatikano bankas norėjo kon- . 
troliuoti finansines kompa
nijas, kurios, turėdamos ba
zę Italijoje, turėjo plačius 
ryšius su užsieniu. Čia vadi
nami Luxembourgo bankas, 
Banque de Paris, Golf & 
Western, Paramount Pictu- 
res, Genevos bankas... In- 
vestacijų dalyviai buvo ap
jungiami per Marcinkų. Jo 
prestižas kilo. Jis buvo vadi
namas finansiniu Vatikano 
patarėju. Jis, taipogi, buvo 
išrinktas septynių Italijos fi
nansinių kompanijų prezi
dentu ir trijuose bankuose 
jis viceprezidentavo. Kuo
met Marcinkus pasuko Va
tikano banko investaciją į 
Kanados kompaniją Manito- 
boje, Kanados vyriausybė, 
per savo atstovybę Romoje 
slaptai pareikalavo informa
cijų apie vyskupą Marcin
kų. Buvo gautos puikios 
atestacijos. Italijos bankas 
pradėjo vadinti mūsų tau
tietį ‘itališkasis Howard Hu- 
ghes’.

1972 metais buvo nupirk
ta New Yorko Franklin Na
tional Bank kontrolė. Ban
kas iš seniau nekaip vertė
si. 1974 metais, rudenį, šis 
bankas bankrutavo. Užsie
nio biržoje prarasta 48 mi
lijonai dolerių... Italai finan-

Vysk. Marcinkus su popiežium Pauliu VI.

bankroto? Paaiškėjo absoliu
tus Vatikano banko operaci
jų slaptumas. Nesugebėta 
susekti Vatikano operacijų 
bankrutavusių bankų prak
tikoje.

1974 metų rudenį (Na- 
taional Catholic Reporter, 
nr. 18) popiežius Paulius pa
vietė lietuvį vyskupų Mar
cinkų į savo rezidenciją ir 
formaliai atėmė iš jo Insti
tuto (Vatikano banko) prezi
dentavimą. Ar suteikas Mar 
cinkui kitas aukštas parei
gas? “Mano pirmasis no
ras paprastas, dirbti parapi
joje”. Jis buvo atviras su 
spauda. Paklaustas apie jo 
finansinius mokslus, vysku
pas atsakė: “Mano vienintė-

sininkai Michele Sindona, 
Massimo Spada, su kuriais 
Vatikano bankas suėjo per 
arti, turėjo rizikos pertek
lių, drąsą ir skubius spren
dimus. Tokios bankininkų 
kvalifikacijos nevisad tinka 
bankų ir finansinių kompa
nijų veikime. Pasiekęs savo 
operacijose 480 milijonų do
lerių, Michele Sindona pra
dėjo smukti. Per tas ma
chinacijas užsieniuose spro
go N.Y Franklin National 
ir Hamburge Bankhaus Wolf 
Bankrotai prarijo stambius 
Vatikano banko indėlius. 
Šveicarijos bankai užšaldė 
bankroto liekanas, 82 mili
jonų dolerių. Sindona buvo 
patrauktas teisman. Suslė
pęs brangius paveikslus, ku-' lis patyrimas, kaip tvarkytis 
riais jis puošė savo praban- "" 
gaus buto sienas, Sinodą pa
sislėpė nuo arešto.

Investigacijoms plintant 
toliau, įkliuvo ir Massimo 

kalbėti 
apie politikus, kuriuos rėmė 
bankininkai. Istorija, kaip 
tai įprasta, plito.

Kilo ir klausimai: kodėl 
Vatikano bankai turėjo tokį 
pasitikėjimą savo rizikingo
mis operacijomis pagarsėju
siu Sindoma, kad laikęs sa
vo investacijas iki banko

Spada... Pradėta

su sekmadienine rinkliava”. 
Tuo tarpu mes nežinome, 

ar pasiekęs tokias aukštas 
pareigas Vatikane, vysku
pas P. Marcinkus, greta sa
vo pareigų; veikė ir prolie- 
tuviškai? Tai yra bet kuriais 
įmanomais būdais talkino 
Lietuvos laisvės bylai, ar rė
mė savo buvusiu autoritetu 
popiežiaus dėmesį petici
joms dėl Lietuvos laisvės, 
etc.? Sekant išeivių spaudą, 
susidaro įspūdis, kad genia
lus lietuvis cicerietis sukū-
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Angelė ir Antanas Kašu
bai padarė gerą sprendimą: 
tuojau pasitraukti į rames
nį gyvenimą, nors pensi
ninkų dienos dar ateis daug 
vėliau. Pagyventi, kol dar 
neša jėgos, kol tarnauja 
sveikata. Pasidžiaugti be rū
pesčių likusiu gyvenimu.

Jau prieš Naujuosius Me
tus Angelės ir Antano Ka
šubų namuose didelis bū
rys šeimos bičiulių kėlė tau
res ir žėrė linkėjimus už 
naują, ramų jų gyvenimą. 
Po Naujųjų metų jų artimie
ji bičiuliai ir darboviečių 
bendradarbiai jiems suruošė 
atsisveikinimo vaišes. Neoli- 
tuanai išskirtinai gražiai su 
savo kolegom atsisveikino 
Tautiniuose namuose.

Gražios, griaudžios, kupi
nos širdies, linkėjimų, An
tano ir Angelės darbus ir 
nueitą gyvenimo kelią ženk
linančios kalbos.

Ir, rodos, dar taip nese
niai su mielu Antanu golfo 
laukuose kovėmės dėl per
galės, dalinomės skubančio
mis gyvenimo nuotaikomis, 
planavome ateitį... 0 štai 
jis su galfo įrankiais ir vi
sa šeimynine manta jau pa
liko Chicagą.

O vis dėlto Angelė ir An
tanas Chicagai buvo reikalin 
gi. Antanas uolus neolitu- 
anas, Korporacijos šventė
se vis pareigose, vis už jau
nimą, jam vis rodąs lietuviš
kąjį patriotinį kelią.

0 kur p. Kašubų, būda
vo, nesutiksi. Kur tik dides
nis lietuviškas renginys, 
koncertas, meno paroda, te
atras, opera ar balius -- vis 
Angelė su Antanu drauge, 
žingsnis žingsnin. Jie atida
vė savo gražią duoklę lie
tuviškam gyvenimui, išugdė 
šeimą, sąžiningai išdirbo 
ilgus metus darbovietėse ir 
šiandien traukiasi dar, paly
ginant, būdami jauni į už
tarnautą poilsį.

Grįžtant truputį į praei
tį prisimintina Antano ryž
tas org-anizuojant lituanisti
nes mokyklas. Jis buvo pir
masis Kr. Donelaičio litua
nistinės mokyklos prieš pen
kiolika metų steigėjas. Jis 
drauge su J. Ignatoniu, 
Jasaičiu įveikė ano me
to nesekmes ir Kr. Done
laičio tada įsteigta lituanis
tinė mokykla šiandien yra iš
augusi į vieną iš didžiau 
šių lituanistinių mokyklų 
laisvajame pasaulyje.

Antanas, aukštuosius 
mokslus baigęs dar nepri
klausomoje Lietuvoje. Ame
rikoje ilgus metus išdirbo 
Standard Federal taup. skol. 
bendrovėje, įkopdamas į vi
ceprezidento postą ir eida
mas atsakingas pareigas. To 
jis pasiekė atkakliu darbu,

rė aplink save nemažą 
erdvę, kurioje nebuvo vie
tos nei lietuviškoms idė
joms, nei išeiviškoms inter
vencijoms. Būtų visai jau 
tragiška, jeigu ir šiais sen
timentais negalėtume prisi
minti tos didžios lietuviams 
tragedijos -- pasakišką iški
limą katalikybės centre ir 
sarkastišką pareiškimą, apie 
mokėjimą tvarkyti parapijos 
sekmadienines rinklaivas.

(Xerx)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

Su Deltonos, Fla., lietuviais. Iš kairės: Antanas Kašu
bą, Angelė Kašubienė, Dirvos bendradarbis Jurgis 
Janušaitis, Vera Juškienė ir Bronius Juškys.

dideliu taktu, sugebėjimu. 
Jo gyvenimo palydovė atsa
kingas pareigas ėjo Sears 
kompanijoje. Taip pat ušsi- 
tarnavo kompanijos vadovy
bės įvertinimo ir su dideliu 
gailesčiu su ja skyrėsi.

Antanas turi ypatingą 
temperamentą. Visad rūks
ta šaunus pypkis. Darbe 
skubus. Galfo laukuose pir
mas. Subuvimuose malo
nus, užtraukiąs gražią dainą, 
mėgstąs humorą, įmantrius 
pasakojimus. Gi jo gyveni
mo ištikimoji palydovė An
gelė savo švelniu būdu, ra
mumu ir giedria nuotaika 
skaidrino visos šeimos gyve
nimą.

Vasario mėn. viduryje 
Antanas ir Angelė pasiekė 
naujuosius namus -- Del
toną, Floridoje. Rami vieta. 
Didžiosios statybos kompa
nijos prieš keliolika metų 
čia pradėjo planuoti naują 
miestą. Pušynėliai, smėlė
tos vietovės. Patiko jiems 
ši rami vietelė. Poilsis bū
siąs geresnis, pigiau įsi
kurti galėsią.

Statybos kontraktoriai pa 
rodo planus. Jie užsako na
mus. Deja ... jų nemato 
statant. Pasitiki statybi
ninkam. Žinoma, jų staty
bos eigą, lotų keitimus ir 
kitas problemas, dalinai ap
sprendžia jų mieli prieteliai 
Vera ir Bronius Juškiai, Del- 
tonoje jau anksčiau gražiai 
įsikūrę.

Po ilgos kelionės pagaliau 
Antanas ir Angelė stabte
lėja prie savų naujų namų. 
Balti, gražūs, gelsvom lan
ginėm dabinti. Pušų prie
globstyje. Priešais dar miš
ko plotai. Vieta tikrai ra
mi.

Prasideda gyvenimas iš 
naujo. Dėsto atvežtus iš Chi
cagos baldus, reikmenis, pla-

nuoja, mąsto kaip geriau ir 
patogiau susitvarkyti.

Tuo metu Daytona Beach, 
ponų Viktorijos ir Adolfo 
Andruliu Seascape motely
je ir nuosavuose namuose 
atostogavo būrys lietuvių. 
Vieną popietę nutarę daro
me ekskursiją į Deltoną. 
Norime pasveikinti naujaku
rius, aplankyti juos.

Vytautas Žukauskas, Vik
torija ir Algis Karaičiai, 
Bumelienė, Marytė ir Sta
sys Šarauskai ir mudu su 
žmona dviem mašinom le
kiam gražiais keliais. Lygiai 
per 40 minučių pasiekiame 
jų rezidenciją Pilgrim gat
vėje. Ach, koks sutapimas -- 
piligrimai, Piligrimų gatvė
je.

Angelė ir Antanas buvo 
įnikę į tvarkymosi darbus. 
Bet mūsų ‘ekskursija’ juos 
nutraukia. Bematant ir ge
rieji kaimynai Vera ir Bro
nius Juškiai čia pat.

- Dvylika apštalų. Tik jų 
tarpe ir moteriškių turime... 
juokaudamas dėsto Stasys 
Šarauskas. Simpatingoji An
gelė sukasi virtuvėje. Eks
kursantai vertina statybą, 
namus...

- Prie vaišių stalo pra
šom... kviečia šeimininkai.

Pirmas subuvimas jau
kiuose ir naujuose Kašubų 
namuose. Pakeliame šampa
no taures, supiname gražių 
linkėjimų pynę ir Anta
nui su Angele sugiedarne 
Ilgiausių metų.

Vaišės užsitęsė iki geros 
tamsos. Daug nuoširdžių po
kalbių, daug giedrios nuo
taikos. Linkėjimai teišsipil- 
do. Šiems mieliems lietu
viams tebūnie lemta ilgus 
metus pasigėrėti malonia 
aplinka, ramiu, užtarnautu 
poilsiu.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininkcį 
Chicagoje

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

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601
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NAUJI PAVOJAI VERČIA Tokius "žygdarbius" karo metu sovietai nedrįsta prisiminti...

SUKRUSTI VISUS LIETUVIUS Krasnoštanai ir Gusevai vaidina didvyrius
Didžioji Amerikos spauda 
pradeda užaliarmuoti plačią 
visuomenę apie naujai išky
lančius pavojus Lietuvai ir 
apskritai Baltijos valsty
bėms. Savo vedamajame Bill 
Anderson ‘Chicago Tribūne’ 
dienrašty kovo 15 d. at
skleidė, kad Henry Kissin- 
gerio vadovaujamas Valsty
bės Departamentas ir JAV 
Saugumo Taryba vairuoja 
j įteisinimą Sovietų Są
jungos grobuoniško žygio 
užimant Baltijos valstybes; 
tai norima daryti besiekiant 
plėsti vadinamus ‘deten- 
te’ santykius su Sovietų 
Sąjunga.

Kaip Andersono straipsny 
atskleidžiama, tas inkorpo
ravimo pripažinimo sprendi
mas gali įvykti šios vasa
ros Europos Saugumo Kon
ferencijoje.

Valstybės Departamentas 
ir JAV Saugumo Taryba nu
ėjo net taip toli, kad bandė 
sukliudyti pabaltiečių vizitą 
pas Prezidentą Fordą, nes 
atsilankiusieji delegatai yra 
Baltijos valstybių išlaisvini
mo siekėjai. Po to buvo nori
ma tą atsilankymą pas prez. 
Fordą nuslėpti spaudoje, o 
Amerikos Balsui net buvo 
uždrausta perteikti informa
ciją Lietuvai apie tą įvykį.

B. Anderson atskleidė 
Valstybės Departamento už
kulisius. Jo straipsnis bu
vo parašytas Amerikos Lie
tuvių Tarybai žinant iš anks
to ir jis parodo, kad visi 
lietuviai dabar turime būti

Svarbi rezoliucija Lietuvos 
reikalu

Illinois kongresmanas E. 
Derwinski pasiūlė naują re
zoliuciją 165 (House of Re- 
presentatives Resolution 
165).

Jos turinys:
“Kadangi trys Baltijos 

valstybės: Estija, Latvija ir 
Lietuva yra nuo pat antrojo 
pasaulinio karo nelegaliai 
Sovietų Sąjungos okupuo
tos;

Kadangi Sovietų Sąjunga 
bandys Europos Saugumo 
konferencijoje pasiekti šių 
valstybių aneksavimo pripa
žinimo;

Kadangi Jungtinių Ameri
kos Valstybių delegacija Eu
ropos Saugumo konferenci
joje privalo nepripažinti to 
priverstino Sovietų Sąjun
gos įvykdyto užėmimo, tai

Atstovų Rūmai (drauge 
su Senatu) nusprendė, kad 
Kongreso nusistatymas yra, 
jog JAV delegacija Europos 
Saugumo konferencijoje pri
valo nesutikti pripažinti Eu
ropos Saugumo Konferenci
joje Sovietų Sąjungos įvyk
dyto Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos prijungimo ir kad 
ir toliau privalo būti JAV 
politika jokiu būdu nepripa
žinti Baltijos Valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą”

Šios rezoliucijos pasiūly
mą be kongresmano E. Der- 
winskio dar pasirašė kon- 
gresmanai: Annunzio, Bafa- 
lis, Broomfield, Burke (Mas
sachusetts), Crane, Dingeli, 

ypatingai vieningi ir uoliai 
aktyvūs.

Dabar kiekvienas sąmo
ningas lietuvis privalo:

1. Parašyti prez. Fordui 
padėkos laišką už priėmi
mą pabaltiečių delegacijos 
ir už rodomą prielankumą 
Lietuvos reikalui.

2. Rašyti laiškus savo 
valstijos kongresmanams ir 
senatoriams, kad jie parem
tų Lietuvos laisvės reikalą 
ir paremtų E. Dervvinskio 
rezoliuciją House Concur- 
rent Resolution 165, kuria 
reikalaujama, jog JAV dele
gacija nesutiktų, kad Euro
pos Saugumo konferencija 
pripažintų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimą ir 
kad pačios JAV-bės toliau 
laikytųsi nepripažinimo prin 
cipo.

3. Rašyti laiškus laikrašti
ninkui Bill Anderson (Chi
cago Tribūne, 435 North 
Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611).

Tai labai svarbus reikalas 
Lietuvos laisvės byloje. Be 
to atminkime, kad inkorpo
ravimo pripažinimas skau
džiai paliestų ir mūsų atsto
vybę Washingtone, ir mū
sų konsulatus, o taip pat ir 
Lietuvos piliečius JAV-se 
bei apskritai iš Lietuvos ki
lusius žmones.

Dabarties valanda reika
lauja kiekvieną lietuvį pra
bilti ir jungtis į bendras 
visų pastangas Lietuvos lais 
vės reikaluose.
Amerikos Lietuvių Taryba

Fraser, Gude, Horton, Kel- 
ly, Koch, McClory, O’Brien, 
Rousselot, Sarasin, Stratton 
ir Yatron.

Ši rezoliucija yra Lietu
vai gyvybinis klausimas ir 
dėl to visus lietuvius prašo
me rašyti laiškus savo kon
gresmanams ir senatoriams,
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Juozas Gribauskas, vedėjas

Amunicija ir maistu ap
rūpinti bolševikai nepar- 
griuvo nuo hitlerinės ka
riuomenės smūgių. Bolševi
kai šaudė iš amerikiečių pa
trankų ir valgė ameriki
nius konservus. Kada karas 
buvo baigtas, Maskva pasi
skelbė nacių nugalėtoja! Ir 
nuo to laiko, per trisdešimtį 
metų, maskvinė propaganda 
kalte kala savo pavaldi
niams, kad tiktai Maskva 
vienintelė sutriuškino Hitle
rio galybę. Istorijos klasta- 
vimas vykdomas be mažiau
sio suaikčiojimo. Ir, štai, nuo 
pat 1975 metų pradžios pra
dėta “Tėvynės karo per
galės” minėjimo karuselė. 
Spauda užversta rašiniais 
apie “išmintingąją socializ
mo tėvynės” politiką. Nei su 
žvake, nei su prožektoriu
mi, nerasi užuominos, kad 
Antrame pasauliniame kare 
kariavo ir dideles aukas pa
dėjo Prancūzija, Anglija, 
Amerika, čekai ir kiti. Kiek
viename sovietiniame raši
nyje skamba glorijos Mask
vai. Tai pačiai Maskvai, ku
ri rėmė Hitlerį tol, kol jis 
nepasuko į rytus savo 
šarvuotas divizijas.

Karo pabaigos dienos gali 
būti paminėtos gegužės mė
nesį, tačiau bolševikai su
kaktį apvaikšto jau dabar. 
Mat, kartu su jubiliejinėmis 
iškilmėmis, patogu išrauti iš 
žmonių pasižadėjimus dirb
ti geriau, lenktyniauti dar
be smarkiau Į iškilmes at
veža iš SSSR gilumos vi
sokius karo didvyrius ir šie 
dalyvauja minėjimuose Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje. Jie ‘išvadavo’ 
Pabaltijį! Vieni jų įsikūrė 
tame Pabaltyje ir čia sulau
kė pensijų. Kiti gyveno to- 

kad ši rezoliucija būtų pri
imta. Visuomenė prašoma 
sekti spaudą dėl tolimesnių 
informacijų ir nurodymų.

(ALT Inf.) 

Ii SSSR žemėse, bet ‘per
galei’ švęsti gavo keliala
pius, atvyko Lietuvon. To
mis dienomis, vasario pabai
goje, ok. Lietuvoje buvo so
vietinių didvyrių invazija. Į 
Vilnių, Kauną, Šiaulius ir 
Klaipėdą suvarė minias žmo
nių.

Vilniuje Pergalės šventę 
minėjo Antakalnio kapinė
se, kur palaidotas Raudono
sios armijos elitas. Pagal so
vietinę madą kapinėse sta
to obeliskus. Tai centrinė 
minėjimo vieta, kur sudeda 
vainikus ir sako kalbas. 
Vėliau keliavo per miestą 
prie vyriausiojo Lietuvos’iš- 
laisvintojo’ gen. I. Černia
chovskio paminklo. Ir čia 
prikrovė vainikų ir gėlių.

Kaune minėtojai susirinko 
Aukštųjų Šančių karių kapi
nėse. Čia palaidoti prie Kau
no žuvę raudonarmiečiai. 
Paskui eita prie šeštojo ir 
Devintojo fortų, kur dėjo gė
lių, sakė kalbas. Pagrindi
nį minėjimo pranešimą pa
darė Kauno miesto kompar
tijos žymūnas A. Zubovas.

Klaipėdoje minėjimą at
šventė Jūrų prekybos uos
to kultūros namuose. Vado
vavo karo veteranas . Kras- 
noštanas, S. Firsanovas.

Šiauliuose žmonės buvo 
suvaryti į Pergalės aikštę. 
Čia prie Šlovės obelisko’ 
kalbėjo, dėjo vainikus. Mini
mas Pabaltijo karinės apy
gardos karininkas V. Glu- 
chovskis. Šis raudonarmie
tis minimas be karinių ti
tulų. Matyt tai eilinė sovie
tinė ‘karo paslaptis’: neiš
duoti karo apygardos vado
vo karinių laipsnių!

Tuo tarpu visą sovietinę

Veža teisti ic
Sovietinėje teisminėje 

praktikoje surastas dar vie
nas ‘perlas’. Jeigu nepato
gu disidentą teisti Maskvo
je, kur reziduoja užsienio 
spaudos atstovai, reikia tokį 
disidentą surišti su sovieti
nės periferijos įvykiu, išvež
ti iš Maskvos, teisti slap
tybėje.

Šitaip padarė su disiden
tu S.A. Kovalevu. Jį išvežė į 
Vilnių. Jo procesą surišo su 
Lietuvių katalikų bažnyčios 
kronika!

Apie šį absurdą rašo 
Muenchene leidžiamas rusų 
rezistentų ir samizdato lei
dinių dublikatorius, žurnalas 
Posev, nr. 2.

Į kaspiną įrašė tolefoni- 
nį pasikalbėjimą su žinomu 
disidentų vadu, akademiku 
A. Sacharovu. Į paklausimą 
iš Šveicarijos apie maskvi- 
nes naujienas, garsusis fizi
kas atsakė:

-- Kovalevas areštuotas 
dėl Lietuvos katalikų baž
nyčios bylos. Jis areštuotas 
formaliai ir tuoj pat, arešta
vus, sausio 28, rytą, išvež
tas į Vilnių. Viskas tai daro
ma su tikslu nuvežti jį toliau 
nuo Maskvos.

Pokalbį betęsiant, A. Sa
charovas paaiškino:

- Kovalevas neturi nė 
mažiausio sąlyčio su lietu-

ST. PERMINĄS

spaudą, kuri ok. Lietuvoje 
leidžiama lietuvių kalba, klo
te užklojo vertimai iš mask- 
vinės spaudos. Tai visokių 
generolų bei maršalų sovie
tinės patriotikos bei grasi
nimų pavyzdžiai. Taip grasi
na P. Batovas, Armijos ge
nerolas, dukart Tarybų Są
jungos didvyris: “Viršum 
mūsų tėvynės dabar blai
vus dangus, tačiau pasaulyje 
dar yra imperialistinės ag
resijos ir karo jėgų, besiprie 
šinančių tarptautinio įtempi
mo mažinimui. Tarybiniai 
kariai laiko paraką sausą”. 
Jam turavojo A. Grečka, 
gynybos ministras ir mar
šalas: “kad labiau gerėtų 
kovinė parengtis!”

Ok. Lietuvoje tomis vasa
rio 22-23 dienomis jaunimas 
buvo vedžiojamas po buvu
sių mūšių vietas, vis prisi
minti ‘laisvinimo’ operaci
joms. Pastačius iš betono 
Kryžkalinio “padėkos už iš
laisvinimą” paminklą, tokius 
paminklus statyti jau verčia 
miestus ir miestelius. Kiek
vienoje vietovėje įsakyta 
rasti kokį nors bolševikė- 
lį, kuris Nepriklausomybės 
laikais kada nors ir kur nors 
buvo slaptai į medį įkėlęs 
raudoną vėliavą. Dabar to
kiems stato paminklus. Tai, 
esą, įrodymas, kad ‘Lietu
vos liaudis’ visad svajojo 
apie sovietinę santvarką. De 
ja, vis pasitaiko, kad tokių 
‘didvyrių’ pavardės nėra lie
tuviškos!

Krasnoštanai (liet, raudon 
kelnis) ir gusevai dabar at
stovauja Vinco Kudirkos lai
kų didvyriams, krugloduro- 
vams ir kopeikoliubovams. 
Kaip ilgai?

Vilnių .c

viais katalikais. Jis nėra ir 
religingas asmuo, krikščio
nis tiktai dvasia, su jokia 
bažnyčia nesusirišęs, tačiau 
jis protestavo prieš prie
vartą, kurią taiko tikintie
siems. Jo išvežimas į Vilnių 
turi tiktai vieną vienintelį 
tikslą: susidoroti su juo 
slaptybėje, toli nuo užsie
niečių akių ir nuo jo drau
gu.

Lietuvių išeivių spaudoje 
buvo pareikšti nusistebėji
mai, kad Maskvos disiden
tas rusas tapo surištas su 
Lietuvių katalikų bažnyčios 
kronika. Į šiuos nusistebė
jimus gerai atsako patys 
sovietai. Jie suorganizavo 
tikrą parodomąją bylą Vil
niuje. Čia jiems patogu. Už
sienio korespondentai į Vil
nių beveik neįleidžiami. By
la padaroma per nelyg dide
le. Juk kaltinamuosius veža 
iš Maskvos! Tos aplinkybės 
skatina sovietinį teismą 
drėbti sunkiausiomis baus
mėmis. Bylos paruošimas bu 
vo laikomas slaptybėje. Be
veik nežinoma, kas gi bus 
patrauktas teisman iš lietu
vių. Dėl kuo sunkiausių 
bausmių pateisinimo į bylą 
įvėlė Maskvoje gyvenantį 
ir plačiai žinomą disidentą 
rusą. Per kuo rečiausiai 
esančias spaudos konferen

cijas, ši Vilniaus byla sle
piama, apie ją vengiama pra
šnekti.

Niekas nežino, kuo žmo
nės kaltinami, kokios baus
mės jų laukia. Mat, sovie
tų praktikoje, niekas negal
voja, kad kaltinamieji gali 
būti išteisinti.

Tas pat žurnalas prane
ša, kad ryšyje su Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos 
platinimu, Vilniuje areštuo
ti, gruodžio mėn., Balys 
Gauskas, Albertas Žimiškas 
ir Algirdas Petrasevičius. 
Galima įtarti, kad šie lietu
viai ir bus teisiami kartu su
C.A. Kovalevu?

Tačiau Vilniuje jau įvyko 
teismas dėl to leidinio pla
tinimo! Petras Plumpa nu- 
smerktas 8 metams griež
to kalėjimo, Povilas Petro
nis -- 4 metams, Burgulis 
Jaugelis - 2 metams ir Jo
nas Stašaitis -- vieneriems 
metams. Šie keturi lietuviai 
nuteisti kalėti už Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos 
platinimą.

Tad teismas tuo pat rei
kalu su A.C. Kovalevu jau 
bus antras. Galima spėti, 
kad Maskvos satrapams pri
reikė parodomojo teismo, į 
kurį galės įvelti Maskvo
je veikiančią ‘Iniciatyvinę 
žmogaus teisėms ginti SSSR 
grupę”. Biologas S. Kovale
vas buvo šios grupės narys. 
Įvėlė į bylą šią grupę, 
kuri turi ryšius su laisvuo
ju užsieniu, enkavedistai tu
rės progų parodyti neribotą 
fantaziją, gąsdindami savo 
spaudą "užsienio imperialis
tų” dalyvavimu Maskvos 
grupės ir lietuvių iniciaty
vos sąstatuose.

A. Sacharovas kategoriš
kai nuneigė tokius absur
diškus kaltinimus. S. Kova- 
levą jis vadina humanistu, 
kuris persekiojamas už jo 
pažiūras. Apie lietuvių lei
dinį jis sako kaip apie pas
tangą ginti žmogaus asmens 
laisvę, be jokių kėslų į sub- 
versiją ir pogrindinę veiklą.

Nėra abejonės, kad šis 
marionetinis teismas Vilniu
je užsieniui bus gerai prista
tytas. Pasaulis jau žino so
vietinės prokuratūros vei
kimo būdus: “Nurodykite 
mums asmenį, o kaltę jam 
mes jau surasime”.

• Lietuvių kalbos kursas 
Yale universitete, 460 
Temple Street, New Haven, 
CT 06520. Kursuose, kal
bantiems lietuviškai, bus 
patyrę mokytojai ir pamo
kos kalbų laboratorijose, vi
so per savaitę 15 valandų, 
9-12 vai. Duodama 6 vai. 
kreditas, mokestis už moks
lą 375 dol. Kursas bus va
saros semestro metu, nuo 
birželio 16 d. ligi rugpiū- 
čio 8 d.

JANITORIAL PEOPLE
We are now accepting applications 
for full and part time work in the 
greater Hartford areas.
All applicants mušt bring 2 written 
references on letterhead at the time 
they come in to fili out an applica- 
tion.
All applicants mušt apply in person 
only on Monday and Wednesday.

BUILDING
MAINTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 525-2112
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A.A. Dr. Konstantinas Vyšniauskas
1975 m. kovo 7 d. anks

ti rytą mirties augalas 
nukirto Dr. Kosto gyvybės 
siūlą. Jo širdis išvarginta 
ištisus metus trukusios labai 
išekinančios, skaudžios ir ne 
gailestingos vėžio ligos am
žinai nustojo plakusi. Jis iš
keliavo i Anapili palikdamas 
giliam liūdesy savo mylimą 
šeimą, gimines, draugus, ko
legas gydytojus ir savo pa
cientus. Jo labai pasiges 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija ir ypač aš jo arti
miausias kaimynas ir to pa
ties kurso draugas.

A.a. dr. Konstantinas Vyš 
niauskas gimė 1908 m. spa
lio 25 d. Petrapilyj (da- 
bart. Leningrade) gyd. dr. 
Konstantino ir Slafyros Vyš
niauskų šeimoje. Tėvas apsi
krėtęs šiltine, mirė gana jau
nas. Prieš mirti jis priprašė 
savo žmoną jų vieninteli 
sūnų Kostą parvežti Lietu
von. Čia jaunuolis Kostas 
baigęs gimnaziją Kaune įsto
jo į Vytauto Didž. Univer
siteto Medicinos Fakultetą, 
kurį cum Įaudė kartu su ma
nimi baigė 1933 m. Po to spe 
cializavosi vidaus, krūtinės 
ląstos, plaučių ir kaulų tu
berkuliozės ligose Prancū
zijoj ir Šveicarijoj. Nuo 1934 
m. Liet. Raud. Kryž. TB Sa
natorijoj Aukšt. Panemunėj, 
kaip gyd. ordinatorius, di
rektoriaus pavaduotojas ir 
pagaliau direktorius. Kurį 
laiką buvo Komainių Sana
torijos direktorium. Šalia to 
Kaune vertėsi praktika kaip 
krūtinės ląstos ir plaučių li
gų specialistas.

1941 m. birželio mėn. 
Raud. Armijai besitraukiant 
iš Lietuvos žiaurūs NKVD 
agentai sučiupę dr. Kostą 
ištempė jį į sanatorijos

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

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEflICY,

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
s

I 1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami tnūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOVVN, PA. — 126 Tilghman Street________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street__________________ ________342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue...................Z__.””7467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ____  895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue _____________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street........................  .376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. .............. 925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue __________________ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ___________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freew<xxl Acres, Rt. 9  ..........  .363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 1133’9 Jos Campau Avenue______________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ..................................... .249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue____________ ..385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street......................................................... 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ..................................................674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue................................................ .475-7430
• PHOENIXt Ariz. 85027 -- 22C47 N. Black Canyon ................... (602) 942-8770
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue............  ..769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________________________ 381-8800
• SILVER SPRINGS, Md. 20910 — 961 Bonifant St.................................... (301) 587-5777
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue......................................... .257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ....................................475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue.................................................. 392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ....................................................... .732-7476

A.A. Dr. K. Vyšniauskas 

ūkio kiemą ir kniūpščią 
paguldę ant ten esančio 
šiukšlyno ruošėsi jį sušaudy
ti automatais. Laimei, pas
kutinę minutę, atbėgę iš sa
natorijos jo ligoniai rusai 
karininkai išgelbėjo savo 
daktarą nuo tokios mirties. 
Nereikia nei aiškinti kokį 
baisų mirties siaubą tada iš
gyveno mūsų velionis dakta
ras.

1944 m. kartu su šeima 
atsidūrė Vakarų Vokietijoj 
Anglų zonoj. Čia suorganiza
vo Britų Raud. Kryžiaus Li
goninę ir joje dirbo. 1945 
m. Liubeko lietuvių komite
to pirmininkas, o nuo 1945 
m. iki 1948 m. Liet. Raud. 
Kryž. Liubeko skyriaus pir
mininkas. 1948-1949 m. Bal
tijos Gydytojų Sąjungos Sch 
eswig Holstemo provinci
jos pirmininkas.

1949 m. atvyko į JAV. 
Čia Sea View Hospital (Sta
tė Island, N.Y.) dirbo kaip 
chief resident. 1951 m. per

sikėlė dirbti į Molly Stark 
T.B. Hospital, netoli Canton, 
Ohio. 1958 -1967 m. buvo 
šios ligoninės medic. direk
torium. Atsisakęs iš šių sun
kių pareigų persikėlė į Mi
nerva miestelį ir čia vertė
si praktika. Ant Malvern 
ežero kranto gražioje vie
toje pasistatė gyven. namą - 
rezidenciją. Tuo pačiu metu 
buvo Aultman Hospital, 
Cantone medic. gydytojų ir 
mokomojo štabo narys.

Priklausė Amerikos Gy
dytojų Draugijai, Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijai. 
Buvo Fellow of American 
College of Chest Physi- 
cians Ohio valstijos sekre
torium ir 1963 m. pirmi
ninku.

Šiame gyvenime kiekvie
nas žmogus kaip individas 
yra unikumas, yra nepa
kartojamas. Toksai be abejo 
buvo ir dr. Kostas. Paminė
siu bent kelius būdingiau
sius jo individualius bruo
žus. Jis buvo gabus moks
lui, labai imlus svetimoms 
kalboms, kurių gerai mokė
jo net šešetą. Pašaukimą gy
dytojo profesijai jis pavel
dėjo iš savo tėvo irgi gy
dytojo. Nesitenkino papras
to gydytojo mokslu, atkak
liai ir kruopščiai gilino stu
dijas ir nepailstamai dirb
damas siekė specialybės 
ypač tuberkuliozės srityje. 
Siekė kuo didesnio patyri
mo. Skaitė labai daug. Jis 
ne tik pats mokinosi, bet mo
kė ir kitus, internus, rezi
dentus. Yra parašęs visą ei
lę mokslinių straipsnių (dau
giausia TB klausimais) Ne- 
prikl. Lietuvos, Vokietijos, 
Didž. Britanijos ir JAV me
dicinos žurnaluose. Surinkęs 
daug medžiagos eilei moksli-

S. Gedvilaitė-Kemaghan A. Galdiko kūriniu parodos atidaryme Clevelande 
skaito paskaitą. J. Garlos nuotrauka

ADOMO GALDIKO 
POMIRTINĖ DAILĖS 
KORINIŲ PARODA 

CLEVELANDE

š. m. kovo 15-16 d.d. cle- 
velandiečiai turėjo mielą 
progą pasigerėti vieno mū
sų žymiausių dailininkų kū
ryba. Parodą suorganizavo 
Ateitininkų Sendraugių Są
jungos Clevelando skyrius 
ir Ad. Galdiko paveikslų glo
bėjos Putnamo seselės. 
Nauj. parapijos salėje buvo 
išstatyta 40 paveikslų — 27 
aliejiniai, 13 akvarėlinių ir 
kitokios technikos. Apie jų 
autorių jau daug prirašyta, 
net didžiulė monografija iš
leista, tat pasitenkinsiu tik 
pacitavęs žymaus prancūzų 
meno kritiko W. George žo
džius: "Galdikas apdovano
jo stebimo dorybe patriar
chalinį Lietuvos kaimą, ku
ris neperžengė meilės įsta
tymo, neišgujo Dievo, kuris 
mokėjo išlaikyti visus savo 
vaiduoklius, visas savo ge
rai pažįstamas dvasias, vi
sas laumes, Iš šio intymaus 

nių straipsnių, kuri dėl ne
lauktos mirties greičiausiai 
niekieno nebus panaudota. 
Labai daug laiko skyrė savo 
pacientams. Tyrė juos labai 
kruopščiai stengdamasis iš
aiškinti tikrą ligos priežas
tį ir skirti efektingą gydy
mą. Mielai konsultavo ir pa
tarė savo kolegoms. Trem- 
tyj būdamas dirbo lietuvių 
bendruomenėj ir Liet. Raud. 
Kryžiuj. Visą savo gyveni
mą kietai gynė savąją ir 
svetimtaučių tarpe Lietuvos 
ir pavergtųjų tautų laisvę 
kuo aštriausiai smerkdamas 
komunistų okupaciją ir te
roristinį režimą. Tuo reikalu 
yra paskelbęs eilę protesto 
laiškų vietos amerikiečių 
spaudoje.

Velionies gyvenimo kely
je jam daug padėjo jo žmo
na Zina, kurią vedė 1940 m. 
Buvo geras ir rūpestingas 
šeimos tėvas. Žmonos pade
damas gražiai užaugino, iš
auklėjo ir į mokslus išlei
do sūnų inž. dr. Konstan
tiną ir dukrą Ziną. Ypatin
gai mylėjo savo motiną ir jos 
netekęs verkė kaip kūdi
kis.

Taigi dr. Kostas savo gy
venimu ir veikla patsai sau 
pasistatė nenykstantį pa
minklą. Esu tikras, kad sa
vųjų ir artimųjų atmintyje 
Tu išliksi kaip graži, šviesi 
ir patraukli prošvaistė.

Mielas dr. Kostai! Ohio 
Lietuvių gydytojų Draugi
jos, savo ir savo šeimos 
vardu stovėdamas prie Tavo 
karsto sakau Tau mūsų pas
kutinį sudiev ir iki pasima
tymo amžinybėje. Sakau iki 
pasimatymo, nes tikrai ži
nau, kad Tu buvai religin
gas, tikėjai į Dievą ir į po
mirtinį gyvenimą.

Tavo liūdinčiai šeimai: 
žmonai, dukrai, sūnui ir mar 
čiai ir anūkėms reiškiame 
širdingiausią užuojautą. Ti
kimės kad Visagalis suteiks 
jums jėgų kantriai išgyven
ti atsiskyrimo sielvartą.

Dr. Jurgis Balčiūnas

Putnamo seselės, atvykusios į A. Galdiko parodos ati
darymą, su kleb. kun. G. Kijausku ir parodos organiza
tore K. Vaičeliūniene. Iš kairės: seselės Augusta, Mar- 
gareta, kleb. G. Kijauskas, K. Vaičeliūnienė, seselės 
Oliveta ir Palmira. V. Bacevičiaus nuotrauka

bendravimo su šiuo gražiu 
savo nuogume gamtovaiz
džiu, gimsta kartaus ir 
šiurkštaus grožio, maištingo 
ritmo kūriniai. Nėra čia vie
tos gyvenimo džiaugsmui. 
Viskas yra nuostalgija, vis
kas yra melancholija, šios 
šalies — kankinės lygumo
se . ..”

Parodą atidarė Clevelan
do viešųjų įmonių direkto
rius inž. A. Kudukis. Pa
skaitą paruoštą Birutės Vil- 
kutaitytės Gedvilienės labai 
sklandžiai, tyra lietuvių kal
ba paskaitė jos dukra Salvi
nija Gedvilaitė-Kernaghan 
iš Chicagos. Anglų kalba 
amerikiečius su A. G. kūry
ba trumpai supažindino 
Gražina Kudukienė.

Parodą abi dienas aplankė 
per 500 žmonių. Pusė visų 
išstatytų paveikslų parduo
ta. Brangiausia ”Kur lygūs 
laukai” $1200 vertės nupir
ko dr. V. Stankus. Taigi cle- 
velandiečiai, kaip matome, 
ne tik moka džiaugtis meno 
kūriniais, bet taip pat ir re
mia jų kūrėjus.

LKVS RAMOVĖS 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Š. m. kovo 16 d. Liet. Na
muose įvyko metinis ramo
vėnų susirinkimas. Pirmi
ninkas A. Jonaitis pranešė 
apie pastarųjų metų veiklą 
ir apie numatomus darbus. 
Pažymėtina, jog ramovėnai 

Naujoji Ramovės Clevelando skyr. valdyba. Iš kairės: 
Mainelis, Karalius, Jonaitis. Stovi: Kazėnas, Astraus
kas ir Januškis. J. Garlos nuotrauka

aktyviai dalyvauja didesnio 
masto Lietuvių Bendruome
nės ir ALTos parengimuose 
Lietuvių Dienų programo
je, spaudos atgavimo minė
jime, Vasario 16 minėjime 
ir t.t. Be to ramovėnų cho
ras keletą kartų giedojo baž
nyčiose. Sėkmingai praves
ta kariuomenės šventės mi
nėjimas, Kariui paremti ge
gužinė, ramovėnų ir jų šei
mų vakaronė. Vienas iš įdo
mesnių užmojų arba pasiū
lymų yra ramovėnų choro 
dainų plokštelės išleidimas, 
ruošiamo Ramovės 25 metų 
sukakties leidinio parėmi
mas ir kiti ateities reikalai.

Susirinkimas, skyriaus 
valdybai pasiūlius, vienin
gai paskelbė savanorį-kūrė- 
ją Urbšaitį Ramovės garbės 
nariu.

Ramovėje šiuo metu yra 
119 narių. Pažymėtina, kad 
pastaruoju metu jos eiles 
papildo jauni, jau JAV ka
rinę tarnybą atlikę vyrai, 
Jų tarpe dr. Viktoras Stan
kus, inž. Romas Bublys ir 
eilė kitų.

Susirinkimą, kurs pasižy
mėjo gausiu dalyvių skai
čiumi ir gera kariška draus
me, pravedė A. Mikoliūnas. 
Pabaigai buvo tradicinės 
"kuprinės pabiros” — kuk
lios vaišės.

Skyriaus valdyba, įverti
nant jos energiją veiklą su
sirinkusiems prašant, pasi
liko ir kitiems metams, tik 
darinkus 2 naujus narius.

. (pk)



1975 m. kovo 21 d. DIRVA Nr. 23 — 5

Kaip savotiškai atrodo, 
kai sodžių gaubia dienos ra
mybė! Tai patyrė ypač vie
nas keleivis, kuris prieš ke
letą metų per šiaurinę mū
sų tėvynės dalį keliavo. 
Nors buvo gražus pavasa
rio rytas, vieškeliuose ir so
dybose beveik niekas neju
dėjo. Tik toli laukuose ir 
dirvose žmonės triūsė prie 
įvairių darbų. Pievose ganė
si gyvulių bandos, ore skrai
dė paukščiai, ir čiulbėdami 
įvairiais balsais dingo mė
lynose erdvių platybėse. Vi
sur buvo tylu ir ramu.

Štai kaimo gale ir viena 
senesnė sodyba. Ji stovėjo 
kiek nuošaliau ir jos gyvena
masis namas su savo sena 
lietuviška statyba atkreipė 
keleivio dėmesį. Vartai buvo 
pagražinti lietuviško meno 
pjaustiniais, o pro jų skliau
tus dvelkė iš sodybos ta pati 
aplinkos ramybė. Keleiviui 
besidairant, iš sodybos atai
dėjo lietuviškos dainos gar
sai, ir keleivis įžengė į sody
bą. Gyvenamojo namo ve
randoje sėdėjo jauna mote
ris su kūdikiu ant rankų. Ji 
buvo ta dainininkė, ir kai ke
leivis žengdamas arčiau ją iš 
tolo pasveikino, ji nustojo 
dainavusi. Ne tiek savo lūpo
mis, kiek savo mėlynom jau
nom akim ji atsakė į kelei
vio pasveikinimą ir pakvietė 
jį sėstis. Keleivis būtų mie
lai dar kartą jos dainos 
klausęsis, bet dainininkė pra 
dėjo kalbėti, kad tai neturį 
reikšmės, ir tokia lietuviška 
daina, gal būt, visai nebetu
rėtų dainuojama būti. Jog ir 
vokiečių kunigas konfirmaci
jos dieną priminęs, kad dai
na esanti stabmeldiška, ir 
todėl jos reikėtų vengti. Ta
čiau kartais ateinančios va
landos, kada negalima nedai
nuoti, ir lietuviška daina 
skverbiantis į mintis ir jaus
mus.

Pasiklausęs jaunosios mo
ters pasakojimo, keleivis 
pradėjo po valandėlės į jos 
išvedžiojimus įsiterpti. Jis 
aiškino, kad jos dainuotoji 
daina priklausanti garbingai 
ir senai lietuvių tautos kul
tūrai, kuri pirmiausia pasi
reiškė gražiąja lietuvių kal
ba ir lietuviškais papročiais. 
Daina skelbianti mūsų sielos

Jei anglų kalba nėra 
jūsų gimtoji kalba...
Jūs galite pagerinti savo pajėgumą kalbėti, skaityti ir rašyti ang

liškai Cuyahoga Community College’s Metropolitan Campus šį pavasarį.

High School baigimas nėra būtinas registracijai į šias klases. 

Pavasario ketvirtis prasiddeda kovo 31 d. ir klasės yra dieną 
arba vakarais. Registruotis kovo 26-27 d.

PAPILDOMOMS INFORMACIJOMS anglų kalbai, kaip antros 
kalbos programa CCC, skambinkite:

Ra y Ackley, 241-5966, Ext. 364

Metropolitan Campus

2900 Community College Avenue, Cleveland. Ohio 44115

Vydūnas
TAUTINES VERTYBĖS

Dr. Vydūnas, miręs 1953 m. vasario 20 d.

Šis vaizdelis yra išverstas iš dr. Vydūno vokiečių kal
boje parašytos knygos ‘Siebenhundert Jahre deutsch-lit. 
Beziehungen” (Septyni šimtai metų vokiečių - lietuvių 
santykiui. Aprašytasis momentas yra vienas iš dau
gelio įvykių, pasitaikiusių Mažosios Lietuvos žmonių 
gyvenime. Vydūnas gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose, 
Šilutės apskrity. Baigęs vidurinį mokslą, studijavo 
Leipzigo, Berlyno ir kituose universitetuose, ir dirbo 
apie 20 metų Tilžės gimnazijoje. Vydūnas yra vienas 
iš žymiųjų Mažosios Lietuvos rašytojų ir tautinio 
lietuvių gyvenimo žadintojų.

gyvenimo pakilimą, ir žmo
nės jau nuo senų laikų iš
reiškė per ją savo jaus
mus ir išgyvenimus.

Kūdikis ant motinos ran
kų atidžiai sekė keleivį. Jo 
akys buvo tokios pat nuosta
bios kaip ir motinos. Protar
piais jis žaidė sidabrine 
grandinėle, prie kurios ka
bėjo gintarinis kryžius ant 
motinos krūtinės. Kartais jis 
traukė rankutėm ir ant savo 
kaklo kabančius gintarinius 
karolius, lyg norėdamas juos 
motinai duoti. O kūdikio ka
roliai buvo ypatingi. Kiek
vienas gintaras buvo išrai
žytas ir papuoštas tam tik
rais ženkleliais. Keleivio su
sidomėjimui moteris pradė
jo aiškinti, kad ši gintarų 
grandinėlė, kurią jos duktė, 
Agytė, dabar ant kaklo ne
šiojanti, esąs senas ir bran
gus jų šeimos paveldėjimas. 
Pagal šeimos paprotį, gal 
jau ištisus šimtmečius, mo
tina perleidžianti šią ginta
ro grandinėlę savo vyriau
siai dukteriai. O kai gintaro 
gabalėliai patamsėją, jie yra 
užkasami į drėgną smėlį ir 
po kurio laiko jie vėl pasida
rą skaidrūs. Kai ji dar mer

gaitė buvusi, ji nešiojusi 
taip pat šią seną gintaro 
grandinėlę. Bet ženkleliai 
ant karolių nėra krikščioniš
ki..., tęsė susimąsčiusi jau
noji moteris. Tai pastebė
jęs ir vokiečių kunigas, 
ir pataręs jai šią grandinė
lę nusiimti. Grandinėlė bu
vusi tada į senąją skrynią 
padėta, ir motina vėliau 
nenoromis nupirkusi jai kon
firmacijos dienai šią naują 
sidabrinę grandinėlę. Bet 
kiek vėliau, tęsė moteris, 
laukų darbus dirbant, buvę 
rasti į jų dirvas įsiterpu
siame kalne kiti karoliai, ku
rie, gerai apžiūrėjus, buvę 
panašūs į jų senąją šeimos 
gintarinę grandinėlę. Vietoj 
surūdijusios vielos, rastieji 
gaintaro karoliai buvę su
varstyti ant atatinkamo siū
lo ir padėti į tą pačią seną
ją skrynią, kurioje ir anie 
senieji šeimos karoliai buvę. 
Mokslo žmonės vėliau atra
dę, kad šitame kalne buvę 
senovės kapinės, ir šalia gin
taro grandinės buvę rasti ir 
seni žmogaus kūno griaučiai.

Visas šitas įvykis buvęs 
jau primirštas, bet kai ji 
(jaun. moteris) tapusi jau 

žmona ir vienos dukters mo
tina, senelė pradėjusi vėl 
apie senąjį šeimos paveldė
jimą kalbėti, ir senieji ginta
ro karoliai buvę pagal šei
mos paprotį jos dukrytei 
uždėti. Bet kai grandinėlės 
buvusios iš skrynios išimtos, 
tai pasirodę, kad ir šeimo
je naudojamieji ir kalne ras
ti gintaro karoliai buvę la
bai panašūs ir galėję būti 
lengvai sukeisti. Senelė, 
tiesa, sakanti, kad ji senuo
sius šeimos karolius atpa- 
žįstanti, bet jai (jaun. moti
nai) kyląs kartais abejoji
mas ir baimė, kad dukry
tės nešiojami gintarai nebū
tų anie, kurie buvo rasti 
kalne, stabmeldiškuose ka
puose. Moteris atkreipė ke
leivio dėmesį į pavidalus ir 
ženklus, kurie buvo į karo
lius įraižyti. Tie ženklai 
esą lyg kryžiaus pavidalo, 
tačiau jie atrodantys jai la
bai savotiški.

- Mūsų krikščioniškasis 
kryžius yra toks ramus ir 
kuklus -- tęsė moteris - o 
šitie ženklai atrodo lyg su
kasi, lyg juda, ir kuo ilgiau 
aš į juos žiūriu, tuo rodos 
aiškiau man tai darosi. Jie 
atrodo lyg gyvi... Tai gal yra 
burtai, o burtai juk yra stab- 
meldybė. Tik viena mūsų 
senelė, nieko nepaisydama, 
stoja už tai, kad mano duk
tė, Agytė, šią grandinėlę 
nešiotų. Ji sako, kad su šia 
sena gintaro grandinėle esąs 
susijęs mūsų protėvių palik
tas palaiminimas. O be to, 
gintarai saugojantis ir svei
katą.

Agytė tuo tarpu, sėdėda
ma ant motinos kelių, vėl 
tvėrė savo rankom už si
dabrinės motinos grandinė
lės, lyg norėdama ją nuo mo
tinos kąklo nuimti. Bet mo
tina sudraudė ją. -- Nusira
mink tik -- pasakė ji kūdi
kiui vokiškai. Keleivis tai iš
girdęs paklausė, kodėl ji 
kaip lietuvė su savo kūdikiu 
vokiškai kalbanti. Moteris 
susimąsčiusi, nedrąsiai atsi
liepė,jog mokytieji žmonės 
saką, kad lietuvių kalba mū
sų laikams jau nebepritin- 
kanti.

-- Tai gal ir lietuvių kalba 
yra stabmeldiška, kaip kai 
kas apie lietuvių dainą kad 
sako -- paklausė keleivis. 
Moteris patvirtino, kad kar
tais esą jau taip kalbama. 
Taip manysianti vėliau, gal 
būt, ir jos duktė ir ji mėgs
tanti kartais jau ir naują
ją sidabrinę grandinėlę.

Pokalbio sudomintas, ke
leivis patarė jai atnešti iš 
skrynios kalne rastuosius 
gintarus, ir ji pamatysian- 
ti, kad kūdikis žais ir 
džiaugsis jais taip pat, kaip 
ir su naująja sidabrine gran
dinėle, kuri kabojo ant moti
nos kaklo. Moteris nustebo 
ir kiek patylėjusi atsakė: 
“Bet anie kalne rasti ginta
rai juk yra susiję su mirti
mi, nes yra rasti kapuose”. 
Keleivis prieštaravo tam, 
aiškindamas, kad mūsų gin
taras kaupiąs savy, tam 
tikra prasme, mūsų perteku
sio gyvenimo jėgas ir ka
daise klestėjusią gyvybę. 
Šis gyvybės ir jėgų pilnas 
gyvenimas buvęs pasireiš
kęs kadaise ir mūsų tolimos 
senovės vešliose giriose, ku
rias senoji mūsų tėvynės 
žemė išaugino. Po to užėję 
tvanai, ir visa tai palaidoję. 
Bet ano klestėjimo gyveni
mo gyvybės ženklai neiš
nykę, jie išlikę iki mūsų lai
kų, ir dabar galįs šiuose 
paminkluose arba gintaruo
se mūsų naujasis gyvenimas 
su savo džiaugsmais ir nuo
taikomis vėl iš naujo pasi
reikšti ir juose atsispindė
ti. “Mūsų žmonės pradė
jo vėliau šį gintarą iš žemės 
išimti, ir prijungė prie jo kai 
ką ir iš savo gyvenimo. Jie 
įraižė į nudailintus gintaro 
gabalėlius savo išgyvenimus 
ir linkėjimus, ir suvarstę

Mokytojų suvažiavime Toronte 
prisimintas M.K. Čiurlionis

Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavi
me kovo 1 d. Toronte 
be kitų labai svarbių pas
kaitų ir pranešimų, dail. A. 
Tamošaitis auditorijai per
teikė paskaitą žodžiuose ir 
vaizduose (skaidrėse) apie 
mūsiškį muzikos ir dailės 
genijų M.K. Čiurlionį.

Reikia pripažinti faktą, 
kad dail. A. Tamošaitis - 
tai tarytum vaikščiojanti 
enciklopedija, perpildyta pui 
klausiomis žiniomis, kaip 
biografinėmis, tai ir iš kū
rybinės srities apie Čiur
lionio gyvenimą ir jo kūry
bą. A. Tamošaitis, pasaky
čiau, tai tikras ‘čiurlionio- 
filas’...

M.K. Čiurlionis - tai esąs 
lietuvių dailės pradininin- 
kas, apie kurį, ypač jo gimi
mo šimtmečio ir paskelbtų
jų Čiurlionio ir Valančiaus 
metų proga dera pakalbė
ti, atitinkamai jį pagerbti ir 
prisiminti. 1906 metais Čiur
lionis dalyvavęs pirmojoj lie
tuvių dailės darbų parodoj 
Vilniuje, išstatydamas te
nai gerą puskapi savo kūri
nių.

Čiurlionis buvęs genialus 
dailininkas kūrėjas -- pa
brėžtinai fantastas -- ne aka
demikas. Akademinės nor
mos jo dailės kūrybai aptar
ti netinkančios. Jis esąs 
laikytinas lietuviškosios dai
lės pradinininku, nes jis gi
liau ir ryškiau atidengė ke
lius į mūsiškį meną. Čiur
lionis - tai sušvitusi, bet la
bai greitai nukritusi žvaigž
dė. Jis mažai teturėjęs 
formalaus išsilaisvinimo dai
lės srityje, kai tuo tarpu mu
zikoj - mokęsis ir lavinę
sis net 15 metų. Iš pat pra
džių pabuvojęs pas Ogins
kį, dar niekur formaliai mu
zikos nesimokęs, jis para
šęs savo globėjo garbei 
kompoziciją. Po to jis buvęs 
išsiųstas konservatorijon 
Varšuvon.

Nors Čiurlionis muzikoj 
gerai išsilavino, bet tojoj 
srity jam nepavykę save iš
reikšti. Varšuvoj nebuvę at
likti jo kūriniai, nors tam bu
vę ruoštasi. Paaiškėjus, kad 
jis lietuvis, nuo tų kūrinių 
atlikimo atsisakyta. Tada 
Čiurlionis ir pradėjęs gilin
tis į dailę.

Baigęs muzikos mokslus, 
Čiurlionis buvęs kviečiamas 
profesoriauti konservatori
joje, bet atsisakęs, nors 
ten jam būtų buvęs užtik
rintas sotus ir be trūkumų 
gyvenimas. Tada ėmęsis dai
lės ir joje dirbęs -- kūręs 
labai atsidėjęs. Jis išaugęs 
mistikų būreliuose ir tą mis
tiką perdavęs paveiksluose. 
Mirdamas palikęs apie 300 
dailės darbų -- tempera ir 
pastele sukurtų. Tapė ir 
aliejiniais dažais, bet tokios 
srities paveikslų beveik ne
rasta. Kur jie dingo -- niekas 
nežinąs. Gal sunaikinti?

M.K? Čiurlionio paveikslai 
esą sukurti su nepąprasta 
dailės meile. Jo paveikslai, 
kaip perlai, su krištoliniu 
gilumu ir išbaigimu. Ten, 
girdi, matysi jūros bangas, 

juos ant virvutės, padovano
jo savo mylimiesiems, išly
dėdami juos gyvenimo ar 
mirties kelionėn. Panašiai 
kaip gintaras, taip ir lietuvių 
kalba bei daina yra mūsų 
sklidino gyvenimo apraiška. 
Pavienių žmonių ir visos tau 
tos kuriama, lietuvių daina 
skleidžia mūsų pilnesnio gy
venimo aidą, nešdama palai-

(Nukelta į 6 psl.)

PRANYS ALŠĖNAS

Dail. A. Tamošaitis.
S. Dabkaus nuotr 

žuveles, plasdenančio paukš
čio siluetą, valties atspindį 
ir tai ne tik jūroj - vande
nyje, bet net debesyse. Tai 
atspindžiai ir atgarsiai, kaip 
muzikoje aidai. Jis kombi
navęs daugelį savo kūrinių 
pagal muziką, kaip: Jūros 
sonata, Fuga, Triptikas ir 
pan.

Kandinskis esąs laikomas 
abstraktinio meno tėvu, bet 
jis savo abstraktinius kūri
nius pradėjęs kurti tik 1910 
m., kai tuo tarpu Čiurlio
nis abstraktinių darbų jau 
sukūręs 1906 m. Tik paskiau 
jis nukrypęs į reikšmingų 
temų sritį, pasidaręs este
tikų, filosofu, svajotoju ir 
religinių temų dailininku.

Lietuvoj Čiurlionio sekė
ju buvęs K. Šimonis, bet bu
vęs plokščias ir, anaiptol, 
neprilygęs anajam. Esama ir 
išeivijoj Čiurlionio sekėjų. 
Esą, JAV-bėse vienas muzi
kas, nupiešęs muzikinėmis 
temomis paveikslų ir paro
dos metu mėginęs juos api
budinti pianino padedamas. 
Ar jam tai pavykę -- kitas 
dalykas.

Čiurlionio ‘savamokslybė 
dailės srityje ir genialumas 
puikiai derinęsi. Buvę pa
saulyje ir bemokslių didelių 
žmonių, garsių kūrėjų. Pav. 
iš rašytojų tarpo pažymėti
nas Maksim Gorki. Olandų 
dailininkas Van Gogh taip 
pat buvęs savamokslis; dir
bo, kūrė, ilgai buvo nepripa
žintas ir mirė jaunas, kaip 
ir Čiurlionis. Abu mirė turė
dami po 35-7 metus amžiaus 
psichiatrinėse ligoninėse.

Pasak A. Tamošaičio, no
rint Čiurlionį reikiamai iš
vesti į pasaulį, reikią jo dar
bus -- originalus parodyti 
pasauliui. Reikią, kad žodį 
tartų jo naudai dideli tos 
srities autoritetai. Gaila, 
kad tai nebuvo padaryta dar 
Nepr. Lietuvos laikais -- ne
spėta. Gi dabar iš nūdie
nių Lietuvos valdytojų pu
sės - ilgai nenorėta skirti 
Čiurlioniui didesnio dėmesio 
ypač todėl, kad jis sukūrė 
nemaža darbų biblinėmis te
momis. Tik paskutiniuoju 
metu, esą, raudonųjų susi
rasta palankesnė jiems klau
zulė, išskaičius kažkur, jog 
kūręs “ne iš Biblijos, bet 
Bibliją liečiančiomis temo
mis".

Nepr. laikais Lietuvoj ne
buvę sekta Čiurlioniu to
dėl, kad mūsų mokslo įstai
gų programos buvo kaip su
kirptos. Vyravęs akademi
nis menas, ir fantazijoms ne
buvę leidžiama reikštis.

Prelegentas kalbėjo ir 
skaidres aiškino labai gyvai, 
su didele dalimi humoro ir, 
kaip didelis dailės prakti
kas ir buvęs Dotnuvos Aka
demijos dėstytojas -- profe
sorius, savo temoj jautėsi 
‘kaip namie*.
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minimą, o ne pasmerkimą. Ir 
visa, kas prieš mūsų kalbą ir 
dainą stoja, tebūna pa
smerkta!”.

Jaunosios moters veidas 
pradėjo švisti. Pasikėlusi 
nuo kėdės, ji padėjo kūdiki 
ant keleivio rankų ir nuėjo 
atnešti iš skrynios kalne 
rastą gintarų grandinėlę. 
Kūdikis sekė savo didelėm 
akim naująjį globėją, tartum 
būtų supratęs apie ką buvo 
kalbama. Apžiūrėjus atneš
tuosius gintarus, pasirodė, 
kad jie iš tikrųjų buvo visai 
panašūs į kūdikio nešioja
mus karolius. Kūdikis krikš
te ir siekė jų abiem savo 
rankom, lyg rodydamas, kad 
ir jie yra jo paveldėjimas 
ir protėvių palikimas.

-- Be kažin ar reikėtų man 
ir šiuos karolius Agytei duo
ti, -- paklausė moteris vis 
dar atsisverti negalėdama. -- 
Žinoma, -- atsakė keleivis -- 
Juk čia nėra ko bijoti...

Motina paėmė dukterį vėl 
į savo rankas ir uždėjo jai 

Ir šie mažiukai Monika ir Kristupas su mamyte E. 
Šenbergaite Galiauskiene šį tą nori pagaminti Kaziuko 
mugei. V. Bacevičiaus nuotrauka

1975 TOUR TO LITHUANIA AKO 
GERMANY UITU

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Telephone: (216) 692-1700

ON KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE 

Departure: May 29, 1975 
Return: June 12,1975

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921.00

ITINERARY: 5 nights in Vilnius with a full day excursion 
to Kaunas,
(Possibility of extra night in Vilnius),
4 nights in Riga, Latvia,
4 nights in West Germany.

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, 

respectively from New York
• Air transportation Leningrad, Vilnius, Riga, 

Leningrad
• First class Hotel Accommodations, double 

occupancy
• Pension accommodations in West Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage handling z

For departure from other cities and the following 
f arės to the New York rate

Chicago: $119.00 Detroit: $81.00
Buffalo: $ 68.00 Toronto: $86.00

Single Supplement: $95.00
Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM

EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th Street, 
Cleveland, Ohio 44119. Telephone (216) 692-1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $-------------------  as deposit for this Tour.

(Make checks payable to Europa Travel Service) . Minimum 
deposit $100.00 per person. Finai payment due 30 days prior 
to the departure date.

Mr./Mrs........................................................ Number in Party....
Address ............................................................................................

City ............................................................... Statė ......................

Telephone Number.......... ........... Single Accommodations.........
I will be travelling with ..........................................

atneštuosius karolius. Kūdi
kis apžiūrinėjo juos ir džiau
gėsi. -• Bet aš vis dėlto turiu 
dar paslėptos baimės dėl šių 
gintarų stabmeldiškumo ir 
dėl viso to, kas yra iš pago
niškų laikų paveldėta, -- pri
dūrė moteris.

- Jūsų baimė tėra tik vo
kiečių pasakojimų paseka, 
kad mes lietuviai esą su savo 
tautinėmis vertybėmis pa
smerkti, -- atsakė keleivis. -- 
Tačiau kažin ar jūsų nuomo
nė yra labai teisinga. Juk 
apie stabmeldybę yra kalba
ma ir bažnyčioje ir mokyk
loje, o ten juk yra mokoma 
kas turi geram derėti -- 
kalbėjo moteris. Keleivis tę
sė: -- Mūsų pasikalbėjime 
juk jūs pati išsitarėt, kad 
ten yra mokoma viską 
smerkti, kas iš mūsų seno
vės ir mūsų protėvių gyve
nimo paveldėta yra, ir pagal 
šią nuomonę jūs turėtumėt 
pasmerkti savo praeitį, savo 
tėvus ir pagaliau ir save pa
čią. Sakykit, ar tai derėtų 
jūsų laimei ir gerovei, ar 
jūsų pasmerkimui?

Susimąsčiusiai moteriai 
klausantis keleivis baigė: ir 
mes tegalime pilnesnį ir 
žmoniškesnį gyvenimą pa
jausti, kai mes savo tautinių 
vertybių žiūrim ir jas ger
biame. Jos juk trykšta iš vi
suotino mūsų tautos gyve
nimo, kaip antai gintaras iš 
mūsų tėvynės senųjų girių, 
ir mūsų kalba bei daina iš 
mūsų lietuviškosios liau
dies.

Jaunoji moteris pasikėlė 
nuo kėdės, ir lyg iš miego 
pabudusi tarė: - Tai yra tei
sybė, ką jūs kalbate, tai yra 
tikra teisybė... ir aš iki šiol 
to nežinojau.

Po valandėlės šeimininkė 
rengėsi keleiviui dar užkan
džių paruošti, bet keleivis 
padėkojęs atsisveikino. Jis 
norėjo pasiekti dar Kuršių 
marias ir paskui Neringą, 
kurios horizontai tolumoje 
jau buvo matomi.

Paruošė J. Pėteraitis

CLEVELANDO TAUTINIŲ
GRUPIŲ MOKYKLOS

šiomis dienomis gavome 
pilną sąrašą Clevelando ir 
priemiesčių ribose veikian
čių tautinių grupių mokyk
lų. Skaitytojų informacijai 
duodame keletą statistinių 
žinių.

Arabai laiko 1 mokyklą 
arba kursus su 7 studentais.

Armėnai — 1 mokyklą su 
11 studentų.

Vokiečiai — 2 mokyklas 
su 404 studentais (0,76% 
visų gyventojų).

Graikai — 4 mokyklas su 
437 studentais (2,9%).

Vengrai — 7 mokyklas su 
480 studentais (1.17%).

Italai — 1 mokyklą su 40 
studentų (0,06%).

žydai — 9 mokyklas (stu
dentų skaičius nepažymė
tas).

Latviai — 2 mokyklas 
(studentų skaičius nepažy
mėtas) .

Lietuviai — 2 mokyklas 
su 181 studentu (1,3% nuo 
14000 gyv.).

Lenkai — 4 mokyklas su 
333 stud. (0,5%).

Serbai — 1 mokykla su 
196 stud. (6%).

Slovakai — 1 mokykla su 
15 stud.

Slovėnai — 2 mokyklas 
su 254 stud. (0,5%).

Ukrainiečiai — 3 mokyk
las su 347 stud. (2,1%).

IŠ viso sąrašuose 40 mo
kyklų. Tikro studentų skai
čiaus negalime duoti. Tur 
būt, jis nebus mažesnis kaip 
3500.

Visose tose mokyklose 
dirba (be žydų ir latvių) 
206 mokytojai. Mokyklų lai
kytojai įvairūs. Daugiausia 
minimos parapijos. Vengrų 
mokyklas sponsoriuoja ven
grų skautų rėmėjai. Tik lie
tuvių ir ukrainiečių mokyk
las sponsoriuoja tėvų komi
tetai ir bendruomenės, (pk)

AUKOJO RELIGINEI 
ŠALPAI

Nuo kovo mėn. 10 iki 17 
d. persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai paremti aukas at
siuntė šie asmenys, gyve
nantys Clevelande ir apy
linkėse:

50 dol.: A. Gelgotienė.
30 dol.: dr. J. Mačiulis.
25 dol.: dr. V. Bložė.
20 dol.: VI. šniolis.
12 dol.: S. ir E. Alšėnai. 
Po 10 dol.: J. Budrienė, 

P. ir J. Klioriai, A. Pen- 
kauskienė, A. Puškoriūtė, 
H. ir S. Stasai, R. ir A. 
Zorskai.

Po 5 dol.: V. ir S. Akelai
čiai, J. Aleksa, V. Andrušai- 
tis, VI. Bačiulis, P. Jucius, 
St. ir M. Melsbakai, V. 
Nykštėnienė, A. ir P. Pet
raičiai, V. ir J. Steponavi
čiai.

I Spaudoje 
pasidairius

ANTARKTIKOS ŽEMYNO NAFTA
PETRAS INDREIKA

jįįS

s

OPOZICIJOS KNYGA
APIE KISSINGERl

l’HYLLISMHI.ULY 
.wn

(II L VILK HAIll)

♦

'’lfįssingef'
ONTHECOUCII

Apie ministerį (statė sec- 
retary) Henry Kissingerį 
yra išėjusios net kelios kny
gos, kurios rašytos liberalų 
ir jo tautiečių. Nereikia 
aiškinti, tai visiems žinoma, 
kad H. Kissingeris jose vaiz
duojamas kaip politinis ge
nijus, beveik stebuklada
ris.

Dabar knygų rinkoje pasi
rodė stora knyga, kurią pa
rašė du konservatoriai: Phyl 
lis Shlafly ir Chester Ward. 
Knygos vardas -- Kissinger 
On the Couch (Kissingeris 
ant kanapėlės, kuri papras
tai randama kiekvieno gy
dytojo ir psichiatro kabi
nete). Toje knygoje pridė
ta dokumentų, iškarpų ir vi
sokios kritikos tiek, jog H. 
Kissingeris tampa tik vyru, 
kuris daugelį žmonių ner- 
vuoja, o kitus net pykina.

Vienas knygos kritikas 
prasitarė, kad konservato
riai autoriai, pavaizdavę H. 
Kissingerį iš opozicinės pu
sės, galį atsidurti net teis
me. Bėda esanti ta, kad tra- 
dicionalistas Shlafly ir gink
lų ekspertas exadmirolas 
Ward nuėję iki tokio skaus
mingo taško savo opozici
jai pateisinti, jog ištikrųjų 
jie save patys aprašė kaip iš 
neapsisprendusių skaityto
jų, kurių jie ieško.

Svarbiausia H. Kissinge- 
rio kaltė esanti ta, kad jis, 
siekdamas atolaidžio (deten
tės) su komunistine Rusija, 
paaukojo savo krašto (JAV) 
atominio apsiginklavimo pra 
našumą. O tas atolaidis, 
kaip visi žinome, nuėjo vė
jais. H. Kissingeriui dar pa
dėjęs Krašto gynybos sek
retorius James Schlesinge- 
ris.

Tardamasis su komunisti
ne Kinija, H. Kissingeris 
pavaizdavęs JAV kaip bejė
gį milžiną, priklausantį nuo 
kiniškų atominių ginklų ap
saugos, jei komunistinė Ru
sija pultų.

Knygoje paminimi ir H. 
Kissingerio vertingi politi
niai ėjimai, bet pro juos esą 
praeinama patylomis, kad 
tie politiniai žingsniai bū
tų gan maži ar net nepa
stebimi.

Iš visko atrodo, kad tos 
knygos autoriams rengiama 
karšta pirtis. Vanoti neklus
nius autorius H. Kissinge
rio tautiečiai moka. Patai
kys jie ir šiuo metu, kai 
H. Kissingerio šviesi žvaigž
dė dar tebespinksi JAV pa
dangėje. Bet knyga paliks, 
žmonės ją skaitys, komen
tuos ir darys savo išvadas.

M. Stonys

3 dol.; K. širvinis.
1 dol.: Zelensky.
Iš viso iki šiol gauta 1237 

dol.
Dėkojame už atsiųstas 

aukas ir prašome visų at
siųsti savo auką tėvynėje 
persekiįojamai bažnyčiai 
paremti. Aukas prašome 
siųsti: Mrs. O. Žilinskas, 
1840 Caronia Dr., Lynd- 
hurst, Ohio 44124.

Neseniai spaudoje nu
skambėjo žinia, kad Antark- 
tikos leduose įstrigo Argen
tinos ledlaužis San Martin, 
o jį begelbėdamas taip pat 
įstrigo ir Amerikos pakran
čių apsaugos ledlaužis Gla- 
sier ir laivo įgulą teko gel
bėti helikopteriais.

Įdomu ko ten tie laivai 
plaukioja tarp Antarktikos 
ledynų? Juk ten laivų kapi
tonams ir politikams nieko 
nėra masinančio, išskyrus 
šaltį ir neapmatomus ledy
nus bei žemyno pakraščiuo
se riogsančius užgesusius ug 
niakalnius.

Geologai nurodo, kad tre
čiaeiliame periode klimatas 
Antarktikoje buvo šiltas ir 
augo šiltųjų kraštų augalai. 
Dabar pietų ašigalio žemy 
nas yra virtęs amžino šal
čio karalija ir gal vienin
telė vieta, kur žmogus ne
pajėgia pastoviai įsikurti: 
dėl didelių šalčių, sniego pū
gų ir audringų vėjų. Antark
tikos žemynas nepaprastai 
didelis. Jį supa iš visų pu
sių vandenynai: Pacifiko, 
Atlanto, Indijos. Jo geolo
ginė struktūra labai panaši 
į Pietų Amerikos ar Afri
kos. Čia riogso aukšti kalnai, 
kaip antai -- Gauso, Ere- 
bus ir Teroro, kurių viršū
nės siekia iki 4000 mtr. Šio 
žemyno nuolatiniai gyvento
jai yra pingvinai, albatro
sai, jūros liūtai, ruoniai 
ir tam tikra rūšis žuvėdrų. 
Jį atrado anglų jūrininkas
J. Cook XVIII amž. gale. 
Vėliau prie jo buvo priplau
kęs rusų admirolas Belling- 
hausen ir suradęs salas jas 
pakrikštijo caro vardais -- 
Petro I ir Aleksandro I že
mėm. Po I pasaulinio karo 
ėmė jį tyrinėti amerikiečiai 
-- R. E. Byrd, o 1939 m.
L.E. Ellsworth laivu Wyatt 
Earp apiplaukė net 2000 my
lių pakraščio ir paskelbė, 
kad jis priklauso Amerikai. 
Neatsiliko ir kiti kraštai: So
vietų Rusija, Prancūzija, 
Anglija, Naujoji Zelandija, 
Argentina, Čilė ir t.t. kol ga
lų gale pasiskirstė įtakų zo
nomis.

1959 m. dvylika kraštų 
susitarę pasirašė sutartį 30 
m. laikotarpiui, kad apsau
gojus Antarktiką, bet nenu
statydami sienų, kad nesu
kėlus tarptautinių ginčų. 
Tai gal viena iš sutarčių ku
ri dar nesulaužyta, nes stra
teginiu požiūriu ten neras
ta nieko vertingo, net 
uždrausta vykdyti karinius 
pratimus ar sprogdinti ato
minius užtaisus. Nežiūrint 
šio susitarimo, visdėlto čia 
vyksta amžinas karas tarp 
pingvinų ir jų priešų -- 
Antarktikos paukščių norin
čių pasigrobti didesnius te
ritorinius plotus, o taip pat 
ir tarp žmogaus bekurian- 
čio čia mokslines stovyk
las ar bazes. Pasirašytoji 
sutartis leidžia kurti tokias 
bazes moksliniams tyrinėji
mams ir jas tikrinti be jo
kių suvaržymų, mat moksli
ninkai laikomi aukščiau Doli- 
tikti, ktiriais daugiau galima 
pasitikėti. Todėl nestebėti
na, kad McMurdo amerikie
čių stovykloje dažnai lanko
si rusai, o Sovietų Sąjungos 
-- Vostok amerikiečiai, ku
riuos labai nuošridžiai pri
ima su vodka ir ikrą...

Tokiu būdu Antarktikoje 
didesnių kivirčų nėra, gal tik 
dėl Argentinos ir Čilės reiš
kiamų pretenzijų į kai kurias 
salas. Dabar visiems yra aiš
ku, kur randasi pietų ašiga
lis, nes jį nurodė norvegų 
keliautojas (dar 1911 m.) R. 
Amundsen, bet kas yra po 
ledynu nuklotos žemės vidu
riuose, tai dar mokslininkų 
pareiga surasti. Todėl jie, 
nežiūrint žiauraus klimato 
ir bando surasti ir jau pa
sklido gandas, kad Marie 
Byrd lygumose rasta naf
tos. Geologų apskaičiavimu 
- net 45 milijonai statinių. 
Šia žinia susidomėjo netik 
amerikiečiai, bet sovietai.

Amerikiečiai tuojau pasiun
tė visą būrį specialistų su- 
visokiausiais instrumentais 
ir pasirodė, kad mokslinin
kai neklydo - rasta meta
no dujų, kurios artimai gimi- 
niuojasi su alyvos šaltiniais. 
Iš paskui atskubėjo ir Ar
gentinos ledlaužis San Mar
tin, taip pat ir amerikie čių 
ledlaužis Glasier, kurie abu 
įklimpo tarp ledų vienas ki
tą gelbėdami. Atrodo, kad 
Antarktikos ledynai ilgus 
amžius sugebėjo apsaugoti 
naftos ir kitų turtų paslap
tį, bet kai sužinojo sovietai 
tai jie šią paslaptį greitai 
paskelbė pasauliui, kad ir 
jiem būtų proga atsiųsti 
savuosius ledlaužius. Tokiu 
būdu Antarktikos amžinoji 
tyla sudrumsta.

Naftos gavimas iš ledy
nais sukaustytos Antarkti
kos nebus lengvas, bet prie 
dabartinės technologinės pa
žangos ir žmogaus sugebėji
mo nusileisti mėnulyje ar 
pasiekti naftą iš užšalusios 
Aliaskos šiaurės gal nebus 
sunkoka problema. Be to dar 
visus masina turtingi vario 
klodai, o gal ir kiti metalai 
kuriuos dar tebegaubia ne
žinia. Todėl nestebėtina, kad 
Antarktikoje gausėja įvairių 
mokslininkų, kurių aprūpini
mui maistu ir kitoms reik
menims, dar nevieną ledlau
žį aplamdys ledai. Jau da
bar McMurdo bazėje atsira
do šeimos su vaikais, ku
riems prireikė steigti mo
kyklas, kino teatrus, televi
zijos stotį, knygynus ir net 
barus. Nurodoma, kad An
tarktikoje yra, ar bent pas
toviai gyvena 500 asmenų, 
kurių skaičius žiemos metu 
sumažėja, nes nepakelia
mos gyvenimo sąlygos, kada 
sniego pūgos, atšiaurūs vė
jai sukausto šalta mirtimi 
pietini ašigalį, apsunkinant 
net radijo transliacijas.

Išryškėjus, kad Antarkti
kos kontinente yra turtingi 
energijos šaltiniai, tikriau
siai sutartis nebus pratęs
ta, kurios terminas baigiasi 
1989 m., nes rastoji nafta vi
siems sužadins apetitus.

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

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

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

MACHINE
GEAR MACHINE 

OPERATORS
FOR IST & 2ND SHIFT

To set-up and operate Gear Cutting 
equipment. Mušt have experience on 
■ome, or all of the follovving: No. 12, 
14, 24A Gleason Bevel Gear genera- 
tors, 16.-16 Barber-Colman Hobbers. 
Fellovvs Gear Shapers. Mušt relocate 
In the Piltsburgh area. Steady Vvork 
for qualified men. Send letter stafing 
experience and salary requirements 
to: Thomas S. Henderson.

HENDERSON GEAR 
CORP.

Box 65, Venetia, Pa. 15367 
(16-24)

PHYSICIAN WANTED
FULL-TIME PHYSICIAN for modern 
350 bed Infirmary and Extended Care 
Facility "in grovving Orange County, 
in Goshen, Nevv York. Attractive sala, 
ry with excef!ent County employee- 
benefits (retirement plan and hospi- 
tallzation provided) Nevv York Statė 
License necessary.
Write to: Michael Temchin, M.D. 

Medical Director
ORANGE COUNTY 

HOME & INFIRMARY
P. O. Box 59

Goshen, Nevv York 10924 
(20-23)

$ANTED Al ONCE JOURNEYMAN 
or .31 v.LASS SKILLED 

CINCINNATI CENTERLESS 
GRINDER OPERATOR 

Mušt bė able to sėt up vvork fron. 
blue prints and close tolerance. Stea

dy vvork. All fringe benefits.
Factory located 40 miles vvest of 

Chicago. 
Apply call or vvrite to Carl Mase) 

ELGIN MACHINE WORKS 
412 N. Statė St. 
Elgin. III. 60120 

3 12-742-1720
(14-23)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LSS TARYBOS PIRMI
NINKAS V. SKTN. A. 

SAULAITIS 
CLEVELANDE

Skautų vadovų pakviestas 
v. sktn. A. Saulaitis atvyks
ta j Clevelandą ir žada pra
leisti savaitgalį su Clevelan
do Skautija. šeštadienį sve
čias atidarys Kaziuko mugę. 
Sekmadienį po pamaldų 
nauj. parapijos bažnyčioje 
ruošiami bendri pusryčiai 
apatinėje parapijos sailėje 
(kafeterijoje) i kuriuos 
kviečiami visi skautų-skau- 
čių vadovai ir skautai-skau- 
tės, jų tėveliai ir bičiuliai. 
Pirmadienį. 7 vai. vak. toje 
pat salėje svečias susitiks 
su visų vienetų vadijomis.

SKAMBA SKAMBA 
KANKLĖS . . .

š. m. kovo 14 d. šaunusis 
Čiurlionio Ansamblio jauni
mas — kanklininkai ir Šokė
jai atiliko savo programas 
net dviejose amerikiečių 
mokyklose: Garfield Ele- 
mentary School ir Harding 
Junior High School. Vado
vavo kanklių orkestro vado
vė O. Mikulskienė. Inžinie
rius H. Bankaitis, tai die
nai pasitraukęs nuo darbo, 
pristatė didelėms amerikie
čių moksleivių auditorijoms 
Lietuvą — jos geografinę 
padėtį, jos istoriją, jos kul
tūrą ir dabarties problemas. 
Visa programa paliko gilų 
įspūdį. Jau planuųjama kan
klininkų ir šokėjų gastrolės 
ir kitose mokyklose.

Čiurlionio ansamblis intensyviai ruošiasi savo jubiliejiniam koncertui Cle
velande balandžio 2f> d. Nuotraukoje dalis ansamblio narių su muz. A. Mi- 
kulskiu. J. Garlos nuotrauka

Š. M. BALANDŽIO 26 D. (ŠEŠTADIENĮ)
NUOLATINĖJE CLEVELANDO SIMFONIJOS ORKESTRO BŪSTINĖJE — 

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO

DIDYSIS LT. M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 35 METŲ

SU GRĮŽTANČIU PAVASARIU 

kviečiame visus i

KAZIUKO MUGĘ
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 22 D. 

Atidarymas 4:30 vai. Baigiamoji programa 9:00 vai.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE
18022 NEFF ROAD

Karšta vakarienė. — Saldumynai. — Tautodailės darbai.

CLEVELANDO SKAUTIJA

Grandinėlės šokėjai Rūta Giedraitytė ir Marius Nar- 
butaitis. J- Garlos nuotrauka

Grandinėlė ruošiasi baliui

Š. m. balandžio mėn. 25 d. 
ansamblio kanklininkai ir 
moterų choras kviečiami at
likti programą Ohio univer
sitetų profesorių suvažiavi
me. Kvietimas priimtas, ne
žiūrint ir sekančią dieną 
įvyksiančio Čiurlionio An
samblio koncerto, kuriam 
ruošiantis teks rimtai pa
dirbėti. šitas čiurlioniečių ir 
jų nepailstančių vadovų ryž
tas reprezentuoti lietuvių 
muzikos ir dainos bei tau
tinių šokių meną kitatautei 
publikai, yra vertas ypatin
go pripažinimo ir padėkos 
visų lietuvių širdyse.

PAVASARIO BALIUS

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos Clevelando skyrius ir 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija rengia Pavasario 
Balių š. m. balandžio 5 d. 
Clevelando Lietuvių Na
muose, 877 East 185th St. 
7 v. v. kokteiliai, 8 v. v. va

DIRVA

Pilėnų tunto skautai su vadovu instruktoriumi vs V. 
Šenbergu intensyviai ruošiasi Kaziuko mugei. Dirba: 
Puškorius, Nagevičius, Mainelis, Nasvytis, Janavičius 
ir Urbaitis. y Bacevičiaus nuotrauka

karienė. Programą atlieka 
poetas-humoristas A. Gus
taitis. šokiams groja John- 
ny Singer orkestras. Į balių 
kviečiami Clevelando ir apy
linkių lietuviai. Pelnas ski
riamas Clevelando lituanis
tinėms mokykloms paremti. 
Įėjimas: $15.00 asmeniui; 
studentams — $10.00.

Apie dailyvavimą praneš
ti: Inž. V. Miškiniui tel.: 
486-8517 arba Dr. D. Degė
siui tel.: 451-4969.

A.L.I.A.S. ir O.L.G.D.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus 25 metų sukakties 
minėjimas įvyks š. m. ba
landžio 20 d. 4 v. p. p. Lietu
vių Namuose. Prieš tai 2 v. 
p. p. tose pačiose patalpose 
šaukiamas skyriaus susirin
kimas. Visi nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
dalyvaut.

• Cuyahoga Community 
College pavasario ketvirčio 
kursui registraciją vyksta 
iki kovo 28 d. visose trijose 
mokslavietėse. Mokslas pra
sidės kovo 31 d. Cuyahoga 
apskrities gyventojams tai 
pigiausia mokslavietė. Dėl 
informacijų skambinkite į 
vieną iš šių mokslaviečių: 
Eastern 464-3535, Metro 
241-5365 ar VVestern 845- 
4000.

Taip pat norintiems pasi
tobulinti anglų kalbos žino
jime, skaityti ir rašyti, yra 
specialus anglų kalbos kur-

Aplinkinio vardu balan
džio 19 d., šeštadienį, 7:00 
v. vakaro įvyksta jaunat
viškas, pilnas gyvybės Gran
dinėlės balius. Balius prasi
dės kokteiliais, grupės ke
lionių ir koncertų skaidrių 
demonstravimu. Jų rody
mas bus laisvas. Jos viena 
po kitos automatiškai suk
sis nuo Grandinėlės pradžios 
iki šios dienos.

Po puikios vakarienės 
seks nuotaikinga muzikos, 
šokių programa. Skambės 
gaidžio (G. Neimanas) gie
dojimas, kelsis vyrai, tie
sis per sceną Atbulinis, 
merginos vilios berniokus 
Viliotinio šokyje. Aplinkinio 
šokiui tęsti bus kviečiami 
ir baliaus svečiai. Sceninius 
mūsų šokius lydės J. Paže
mio vedama grupės kapela.

Baliaus programoje daly

Grupė talkininkų baigiančių įrengti nauj. parapijos salę 
Kaziuko mugei. Iš kairės: Kijauskas, Ignatavičius, Ki
jauskas, Juodiškius, arch. Kersnauskas,/ Bridžius, Ki
jauskas, Bublys ir kleb. kun. G. Kijauskas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

sas, kurį lankyti nereikalin
ga pristatyti HS diplomo. 
Anglų kalbos kursas prasi
dės kovo 31 d. Registruotis 
kovo 26 ir 27 d. Dėl šio kur
so platesnių informacijų ga
lima gauti iš Ray Ackley 
tel. 241-5966, ext. 364.

MADŲ PARODA

Su atbudusiu pavasariu 
reiškiasi gyva sesių Židi- 
niečių veikla. Šio pavasario 
veikloj numatyta įdomi ir 
ypač ponias žavinti progra
ma, tai madų talentai, ku
rie rampos šviesoj pasiro
dys balandžio 6 d.

‘Kartą Pavasarį’ rengia
mos madų parodos šūkis. 
Spalvingoji madų paroda 
įvyks š.m. balandžio mėn. 6 
d. 4 vai. p.p. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagelbos parapi
jos salėje.

Šalia Clevelando talen
tų parodoje dalyvaus ir vieš

Nr. 23 — 7

vaus ir 1970 metų šokėjos 
(jaunos, gražios, pailsėju
sios). Jūs jas matysite 1970 
m. skaidrėse ir 1975 metų 
Aplinkinio baliaus scenoje.

Baliniams šokiams gros 
Slobodos orkestras.

Grandinėlės Aplinkinio ba 
liūs įvyks Slovėnų audito
rijoje, 6417 St. Clair Avė., 
Cleveland. Dvi naujai ištai
sytos salės, gera scena, dvi 
mašinoms parkinti aikštės, 
patogus privažiavimas iš vi
sur. Balių ruošia grupės 
Tėvų komitetas, talkinant 
narių tėvams, buvusiems 
šokėjams, jų tėvams ir gru
pės rėmėjams. Norintieji 
Aplinkinio baliuje pasilinks
minti prašome kreiptis į 
Grandinėlės narių tėvus 
arba L. Sagį: 442-8674. Įėji
mas vienam asmeniui -- au
ka 10.00 dolerių.

nia iš Chicagos Elena Blan- 
dytė, kuri savo originalia 
kūryba plačiai žinoma.

Pavasarišką nuotaiką dar 
paryškins Strimaitis savo 
kapela. Tad nepamirškime 
šią pavasario staigmeną, 
kuri sužydės įvairiaspalviais 
žiedais jau neužilgo.

• Income Tax pildo Bro
nius Taoras, Lietuvių Na
muose 877 East 185th St. 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais 5-8:30 v. v. šešta
dieniais 10:00-2:30 v. p. p. 
Kitom valandos pagal susi
tarimą. Tel. 531-8687.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

VERTICAL TURRET LATHE 
OPERATORS 

GEAR CUTTER OPERATORS 
FORM MILLING TYPE MACHINE 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
THE STAHL GEAR & MACHINE CO. 

3901 Hamilton
Cleveland, Ohio 

216-431-2820 
(22-27)

Įsidėmėkite datą ir iš anksto rezervuokitės vietas ne tik sau, bet ir savo viešnioms bei 
svečiams. Bilietų kainos: 6 dol., 5 dol. ir 4 dol. asmeniui, studentams 2 dol.

Bilietų užsakymus paštu ar telefonu priima: H. Bankaitis, 4320 W. 211th St., Fairview Park, Ohio 
44126, tel. 333-3780. Bilietus tiesiogiai įsigyti galima: Patria prekyboje pas p. Gaidžiūną, Baltic Delicatessen 
pas p. Urbonavičienę arba Lietuvių Namuose telef. 531-2131.

Ansamblio vadovybė ir nariai rūpestingai ruoši įsi ir tiki, kad gausiai dalyvaudama publika užpildys 
erdvią koncerto salę, o sukaktuvinis 1,002-sis čiurlioniškių koncertas paliks neužmirštiną įspūdį.

Susitiksime Severance Hali!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus’ Wil)iam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUDRONĖS 
SIMONAITYTĖS 

REČITALIS
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagoje rengia filisterės Au
dronės Simonaitytės dainų 
rečitalį, gegužės 4 d. (sek
madienį), Jaunimo Namų 
didžiojoje salėje. Solistė 
Audronė Simonaitytė, šį se
mestrą studijuojanti, siek
dama masterio laipsnio, ran
da laiko ir galimybių tiek 
vietoje, tiek kitose koloni
jose dalyvauti lietuvių pa
rengimuose ir savo daina 
teikti pasigerėjimą ir atgai
vą meno mylėtojams. Lau
kiama, kad Audronės reči
talis bus gausus dalyviais, 
kaip tai buvo josios koncer
tuose, bebaigiant konserva
torijos studijas. Bilietai į 
rečitalį gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicagoje.

ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

ALTS Chicagos skyriaus 
valdyba šaukia narių susi
rinkimą, sekmadienį, kovo 
23 d. 3:30 vai. p. p. Lietu
vių Tautinių Namų salėje, 
6422 So. Kedzie Avė. Kvie
čiami visi nariai-ės susirin
kime dalyvauti. Laukiami ir 
prijaučiantieji bei norintie
ji įsijungti į sąjungos eiles.

Susirinkime bus tariami 
skyriaus veiklos, adminis
traciniai klausimai. Išskirti
nai minėtinas klausimas — 
aktyvaus finansinio ūkinio 
gyvenimo stebėtojo ir ko
mentatoriaus Leonardo Dar- 
gio paskaita apie JAV ūki
nį atoslūgį ir jį stabdančias 
priemones. Prelegento įva
dą, seks susirinkimo dalyvių 

VIENOS DVIEJŲ SAVAIČIŲ

EKSKURSIJOS I LIETUVAt L

Kaina nuo $739.00
Išvyksta:

birželio 11
birželio 25
birželio 30 
liepos 16 
liepos 18

gegužės 28 
rugpiūčio 20 
rugsėjo 3 
rugsėjo 19 
lapkričio 21 
gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų 
miestų su papildomu mokesčiu :pav., 

vykstantiems iš Chicagos 119.00
Cleveland 81.00
Detroito 7 1.00 ir daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO —
✓ VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
393 VVest Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8761

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

AIR 1ARIS SU B J I-A I TO GO\ 1 RNMI M AI’I’ROVAL.

paklausimai ir diskusijos.
Po susirinkimo rengiama 

bendra kavutė, kurios metu 
galės tęstis tolesnis iškilu
sių klausimų nagrinėjimas 
ir drauge socialinis bendra
vimas.

• LB East Chicagos apy
linkės valdyba paskutinia
me savo kadencijos posėdy 
nutarė, atsižvelgiant j kai
nų kilimą ir laikraščiams 
sunkėjančias sąlygas, Dir
vai paskirti 35 dol. Siųsda
mi čekį, apyl. pirm. K. Po
cius ir ižd. J. Liubinas linki 
Dirvai sėkmės spaudos dar
be. Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• LB Patersono apylinkė 
per- A. Rugį atsiuntė auką 
Dirvai paremti 25 dol. su 
linkėjimais. Ačiū už auką ir 
linkėjimus.

• V. Balukienė, Chicago
je, atnaujindama prenume
ratą, Dirvai paremti pridė
jo auką 10 dol. Ačiū.

• Vytautas česnavičius, 
Brooklyne, atsiuntė Dirvai 
paremti auką 10 dol. Ačiū.

• P. Matiukas, Rocheste- 
ry, laimėjęs Dirvos dovanų 
paskirstyme dail. A. Petri- 
konio paveikslą, atsiuntė 
auką 5 dol. Ačiū.

BOSTON

GINA ČAPKAUSKIENĖ 
DAINUOJA BOSTONE
Naujosios Anglijos Pa

baltiečių draugija kviečia 
Bostono ir apylinkės lietu

vius dalyvauti mūsų žymios 
solistės Gino čapkauskienės 
koncerte-rečitalyje šį penk
tadienį (kovo 21 d.), 8 vai. 
vak. Longy School of Music, 
Edvvard Pickman Hali, 1 
Follen Street, Cambridge. 
Koncerto salė yra netoli 
Harvard Sąuare požeminio 
stoties. Reikia eiti ar va
žiuoti Garden Street iki Fol
len Street sankryžos.

šiame koncerte bus atlie
kama pirmą kartą komp. J. 
Gaidelio daina "Džiaugs
mas”, žodžiai St. Santvaro. 
Savo programoje solistė dar 
atliks lietuvių kompozito
rių Banaičio, Budriūno, 
Gruodžio, Kačanausko ir 
Klovos kūrinius. Solistei 
akompanuos bostoniškis 
Saulius Cibas.

Bilietus šiam koncertui 
galima užsisakyti pas Ire
na Veitienę, telefonas 
698-1990. Bilietus bus gali
ma gauti ir prie salės durų 
koncerto vakare. Bilietai su
augusiems — $4.00, studen
tams ir pensininkams — 
$2.00.

NEW YORK

MINĖS 25 M. SUKAKTĮ

ALT S-gos I-as skyrius 
Nevv Yorke š. m. balandžio 
13 d. rengia 25 metų sky
riaus sukakties minėjimą.

11 vai. ryto Kultūros ži
dinyje Brooklyne įvyks pa
maldos už mirusius skyriaus 
narius.

3 vai. p. p. Congressional 
Bažnyčios salėje (91 St. ir 
85 Rd. kampas, Woodhave- 
ne) įvyks akademija, kurio
je prof. dr. Bronius Nemic- 
kas pristatys naujai išleis
tą Antano Smetonos raštų 
ir kalbų rinkinį "Pasakyta 
parašyta” II t.

Ištraukas iš knygos skai
tys Irena Veblaitienė.

Poetas L. Žitkevičius 
skaitys savo humoristinę 
poeziją.

Po to prie kavutės bus tę
siami pokalbiai.

Visi nariai ir prijaučian
tieji maloniai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir akade
mijoje.

DETROIT
• Nijolės Vedegytės-Palu- 

binskienės dailės kūrinių 
paroda įvyks š. m. balandžio 
26-27 d. Detroito Kultūri
niame Centre Southfield, 
Mich. Parodoje bus išstaty
ta 25 kūriniai. Parodą ren
gia Detroito ir VVindsoro L. 
Fronto Bičiuliai.

• JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas — Juozas 
Gaila, šį savaitgalį atvyks
ta į Detroitą, kur turės pa
sitarimą LB reikalais, su 
JAV LB Tarybos prezidiu
mu ir taip pat dalyvaus LB 
Detroito apylinkės metinia
me susirinkime, kovo 23 d. 
12 vai. Kultūriniame Centre 
padarys pranešimą, apie pa
skutinius įvykius liečiančius 
JAV vyriausybės nusista
tymą dėl Pabaltijo valsty
bių inkorporacijos j Sovietų 
Sąjungą de jure pripažini
mo.

• Lietuviu Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba 
ragina visus Detroito apy
linkės lietuvius įsijungti į 
laiškų rašymo akciją, mūsų 
senatoriams. kongresma- 
nams ir Prezidentui, pra
šant neišduoti Pabaltijo 
valstybių: Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos, o sekretoriui
H. Kissingeriui neparduoti 
Pabaltijo tautų. Tenelieka 
nei vieno Detroito apylinkė
je lietuvio neparašiusio laiš
ko ir nepakelusio balso už

V. Putvio minėjime Chicagoje dainuoja Vytauto D. šaulių rinktinės choras, va
dovaujant A. Gabalienei. C. Ginučio nuotrauka

V. PUTVIO MINĖJIMAS CHICAGOJE
Kovo 9 d. Vyčių Salėje 

vadovaujant Vyt. Didž. Šau
lių rinktinei surengtas minė
jimas VI. Putvio garbei. Da
lyvavo Jūrų Šaulių gen. 
Daukanto ir Jūrų Šaulių 
Klaipėda kuopos.

Minėjimą pradėjo šaulių 
rinktinės pirm. VI. Išganai- 
tis. Įnešus vėliavas, sugie
dota Tautos Himnas. VI. Iš- 
ganaitis, aukštai įvertinda
mas VI. Putvio nueitą kelią 
šaulių eilėse ragino visus 
šaulius eiti VI. Putvio pra
mintu keliu šaulių gretose. 
Nusipelniusieji šauliai buvo 
apdovanoti garbės ženklais.: 
Julija Paškevičienė, P. Ei- 
gelis, C. Ginutis, B. Petro
nis ir A. Valys. Ženklus įtei
kė pirm. VI. Išganaitis ir 
moterų vadovė St. Cece- 
vičienė. Naujų narių priesai
ką atliko šaulys kun. A. 
Zakarauskas. Prisaikdinta 
V. D. Šaulių rinktinės 107 
nauji nariai ir Jūrų Šaulių 
gen. Daukanto kuopos 7 na
riai.

Meninę dalį pravedė J. 
Petrauskas. V D. Šaulių 
rinktinės moterų oktetas, 
vadovaujant muz. A. Gaba
lienei, padainavo penkias 

jų brolių ir sesių išdavimą. 
Laiškų pavyzdžiui ir adre
sai bus dalinami LB meti
niame susirinkime.

Jonas Urbonas
LB Detroito apylinkės 

pirmininkas

Detroito skautai Kaziuko mugėje su clevelandiečiais 
svečiais. Nuotraukoje L. Orentas, D. Rudis, S. Eerlin- 
gis, s. Č. Anužis, ps Romas Vasys, R. Berzinskas ir J. 
Orentas. ,J. Urbono nuotrauka

EMU MEMORIAI. HOSPITAL
1 \ID. OKl.AHOMA 7 3701

Atidarant Detroito skautijos Kaziuko mugę kovo 9 d. Kultūriniame centre. Kal
ba LB Detroito apyl. pirm. J. Urbonas. Mugės atidaryme dalyvavo ir svečiai iš 
Clevelando Romas Vasys ir Remigijus Berzinskas. Dešinėje Gabijos tunto tunt. 
Liuda Ruginienė.

dainas. Šaulys J. Platakis 
deklamavo eilėrštį ‘Emi
grantai’ sukurtą Vaičiūnie
nės. Pirm. VI. Išganaitis 
padėkojo visiems progra
mos atlikėjams. Pr. Beino- 
ras dar kalbėjo Šaulių namų 
įsigijimo reikalu. Visi daly
vavę, maždaug 300 šaulių, 
vienbalsiai pritarė, pasiža-

AUKOS
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
Juozas Kamaitis,

St. Pctersburg .............. $2.00
Detroitiečių auka. Detrit 5.00 
Juozas Juškus, Rochester 5.00
Z. Lukauskas, Kenosha .. 5.00
St. Šližys, Dearborn .... 2.00 
St. Virpša, Chicago.......... 7.00
J. Lipnis, Cleveland.......... 2.00
B. V. Šakenis, Dorchester 2.00
V. Viskanta, Chicago .... 2.00
S. Ankudas. Baltimorę .. 7.00
J. Petrauskas, Oak Park .. 2.00
A. Gudėnas, Euclid.......... 2.00
A. Dargis. Rochester .... 2.00
P. Januška. Windsor .... 2.00 
LB Paterson Apyl.,

Paterson .......................... 25.00
J. Preibys, Detroit .......... 7.00
M. Klimas, Brockton .... 3.00 
V. Balukas, Chicago ....1000 
V. Maurutis, Euclid.......... 7.00
F. Šeštokas. St. Petersbųrg 2.00 
P. Matiukas. Rochester .. 5.00 

dėjo remti aukomis, bei pa
skolomis.

VI. Išganaitis pakvietė 
visus dalyvius pasilikti prie 
vaišių stalo. Moterų vado
vė St. Cecevičienė su talki
ninkėms prie puikiai paruoš
tų stalų įvairiais užkan
džiais visus pavaišino.

Adomas Didžbalis

St. Bliudnikas, Rochester 2.00
B. Simonaitis, Chicago .. 2.00 
J. Juška, England.............. 1.00
E. Jarašūnas,

Santa Monica.................. 7.00
J. Žebrauskas. Chicago .. 2.00
J. Našliūnas, Chicago .... 2.00 
Jurgis Malskis, Cleveland 7.00 
A. Andrijauskas.

Cleveland ...................... 2.00
V. Česnavičius, Brooklyn 10.00 
E. Skopas, Cicero.............. 1.00
Eugenija Jakulienė,

Rocky River .................. 3.00
Pr. Baltuonis. La Šalie .. 2.00
K. Andruškevičius. Canada 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

LOS ANGELES
• Los Angeles J. Dauman

to šaulių kuopa rengia š. m. 
balandžio 12 d. koncertą-ba- 
lių šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Dalyvauja iškiliausi 
vietos solistai ir muzikai. 
Be gražios ir įvairios pro
gramos bus vaišės, laimės 
šulinys ir kit. Tarp žymiau
sių fantų yra St. Raubarto 
paveikslas. Būti tikriems 
patekti j balių, prašoma sta
lus užsisakyti asmeniniai ar 
telef. pas K. Karužą — 
664-3976, O. Orlovienę — 
763-6069 ir L. Stadalnikie- 
nę — 6654392. Kuopos val
dyba kviečia baliuj dalyvau
ti narius ir svečius iš visur.

OPPORTUNITY FOR
MEDICAL 

TECHN'OLOGIST
MTiASI Pi Re::iMered or Candldate.
Goori H.ilarv N benefits- In a new 110 
h.ri modern hospital locnted in a 
t,,wn of >0,000. (all collect <-!<•*»> 
2 3 4 3 3 7 1 . I.xt. 302.

Applv <>r wr>tc:
To Chief Laboratorv Technoloulst

(13-24)
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