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AR AMERIKA PASIUTO?
Nerimtai skambantis rimtas klausimas

4 ■ ’•

Dr. MYRON R. KUROPAS, Prezidento G. Fordo specialus 
asistentas etninių grupių reikalams. <ll|

Etniniu grupių spaudos atstovai
pas Prezidentą
Kovo 9 dieną į Baltuosius 

Rūmus Washingtone buvo 
sukviesta etninių grupių 
spaudos ir organizacijų at
stovų konferencija, kurioje 
dalyvavo apie 70 asmenų. Iš 
lietuvių buvo: dr. K. Bobe
lis, dr. J. Genys, A. Gurec- 
kas, G. Krivickienė, K. Ok- 
sas, J. Talandis, E. Šuma
nas, A. Zerr ir man teko 
maloni proga atstovauti 
Dirvą.

Prezidento G. Fordo spe
cialus asistentas etninių 
grupių reikalams dr. Myron 
B. Kuropas iš pat ryto pra
vedė diskusijas JAV vidaus 
reikalų klausimais.

William J. Baroody, jr., Pre
zidento asistentas ryšiams su 
visuomene.

REGINA R. žYMANTAITfi

William J. Baroody pre
zidento asistentas visuome
niniams reikalams supažin
dino su konferencijos tiks
lais pabrėždamas, jog šis 
naujas departamentas yra 
sudarytas tam, kad užmegs- 
ti artimesnius ryšius tarp 
vyriausybės ir krašto pilie
čių, ko anksčiau būdavo pa
sigendama. Tuo tikslu, sakė 
jis, š. m. sausio mėn. jis bu
vo toms pareigoms paskir
tas ir jų vykdymui nustatė 
programą iš penkių punktų:

1) Antradienio susirinki
mas — Baltuose Rūmuose 
bus priimama apie 70-80 
žmonių etninių grupių na
rių diskusijoms, spręsti ku
riam vienam klausimui, ku
ris būtų įdomus kartu vi
soms grupėms. Diskusijoms 
vadovaus tuo klausimu ge
rai informuoti kompetetin- 
gi asmenys.

2) Trečiadienio susirin
kimas — Baltieji Rūmai or
ganizuos mažesnes konfe
rencijas iš 18-30 asmenų tik 
po vieną etninę grupę kartu.

3) Kada prezidentas bus 
laisvesnis ir turės kiek lai
ko pats dalyvauti, tada bus 
kviečiami etninių grupių ly
deriai.

4) Be to, bus kviečiami

Antraštė šiam rašiniui 
yra paskolinta iš londoniš- 
kio Daily Telegraph str. — 
Is America Going Mad ? Ja
me rašoma;

"Atėjo laikas Amerikos 
draugams pastatyti kai ku
riuos nemalonius klausimus 
vadinamam liberaliam Rytų 
pakraščio "establishmėn- 
tui”, kurį sudaro dalis spau
dos, dalis kongreso, televi
zijos komentatoriai ir ko
mediantai, universitetų iš
minčiai ir daugelis kitų 
žmonių, kurie tikisi sukal
ti dolerių, žemindami savo 
krašto institucijas ir va
dus ...”

”... Savęs kritika ir save 
naikinančios tendencijos pa
darė nesuvaldomos ir hori
zonte nesimato jokio tam 
pasipriešinimo. Ji (Ameri
ka) neturi užsienio politi
kos, nes kongresas jos ne
leidžia. Jos žvalgybos ran
ka, ČIA yra apšmeižta ir 
pasidarė neveiksminga ... 
Jos prezidentas ir Valsty
bės Sekretorius yra perse
kiojami ne už tai, ką daro, 
bet tik dėl to, kad dar išsi
laikė. Juos norima nutrauk
ti žemyn vien dėl pasisma
ginimo ...”

Laikraštis viliasi, kad gal 
po rinkimų viskas susitvar
kys, tačiau iki jų dar likę 
10 mėnesių, ir per tą laiką 
reikės dar daug ką pergy
venti. "Please, America, for 
God’s sake pull your self 
together” — meldžia Daily 
Telegraph.

Tuo tarpu šiame krašte

Mike Balzano, Federalinės 
agentūros direktorius etninių 
grupių reikalams.

kartu etniniu grupių spau
dos redaktoriai ir organiza
cijų lyderiai ne klausyti 
amerikiečių kalbėtojų, bet 
pasakyti savo etninių gru
pių nuomones bendrais JAV 
politikos bei krašto vidaus

(Nukelta į 3 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

koliojamas Valstybės Se
kretorius Kissingeris, Bos
tone iš savo pusės pabėrė 
keletą teisingų minčių:

"Pasaulis žiūri nustebęs
— mūsų priešai su pasigar
džiavimu, o draugai su au
gančiu nerimu — kaip Ame
rika per savęs kaltinimo 
orgiją netenka įtakos ir su
naikina savo pasiekimus. 
Jie mato mūsų politiką — 
Afrikoje, Viduržemio Jūro
je, Lotynų Amerikoje ir 
Rytų - Vakarų santykiuose
— griaunamą kongreso nu
tarimais, kuriems pakeisti 
reikės dešimtmečių darbo. 
Jie mato mūsų žvalgybos 
sistemą, sunkiai žalojamą 
nieko nebojančia ataka. Jie 
mato kraštą, kuris nesuge
ba turėti diskrecijos, kuri 
yra neatskiriama nuo diplo
matijos ... Jie mato kai ku
riuos kritikus staiga pradė
jus teigti, kad sovietai yra 
10 pėdų aukščio, o Amerika, 
priešingai visiems įrody
mams, tampa antros rūšies 
kraštu".

"Jei viena grupė kritikų 
trukdo ginklų kontrolės de
rybom ir atima bet ko
kių daugiau konstruktyvi
nių santykių su sovietais 
perspektyvą, o tuo pačiu 
laiku kita grupė mažina 
mūsų gynimosi biudžetą bei 
žvalgybos tarnybas ir tram
do amerikiečiu pasipriešini
mą sovietų avantiūrom, jos 
kartu... sunaikins vaistys 
bės pajėgumą vesti stiprią, 
kūrybingą, nuosaikią ir pro
tingą užsienio politiką. Re
zultatas bus paraližas, vi
sai vistiek kas laimės lap
kričio mėn. rinkimus. Ir jei 
Amerika negali veikti, kiti 
veiks, o mes ir visos pasau
lio laisvos tautos už tai tu
rėsime sumokėti.”

Čia, žinoma, kritikai ga
lės pasakyti, kad prie to 
privedė paties Kissingerio 
politiką. Už tat Kissingeris 
toje pačioje kalboje ir jiems 
pastatė klausimą:

"Ką tie, kurie kalba apie 
"one way streets” arba 
avansines nuolaidas, siūlytų 
konkrečiai padaryti ? Kas 
konkrečiai buvo išduota ? 
Kokio lygio konfrontacijos 
jie siekia? Kaip jie pagrą- 
sintų, Kokią riziką jie no
rėtų prisiimti?”

Vienas iš daugelio kriti
kų, Ronald Reagan, atsakė, 
kad, sovietų invazijos į An
golą šviesoje, neužtenka pa
vadinti Castro kriminalu, 

kaip padarė prezidentas 
Fordas, bet reikia sustip
rinti Kubos izoliaciją nuo 
likusios Amerikos! Bet ką 
tuo pasieksi, jei atsiminsi
me, kad Castro kariai į An
golą buvo nugabenti sovietų 
lėktuvais bei laivais ir ten 
aprūpinti sovietų ginklais? 
Logika šiuo atveju reika
lautų griebti už sprando pa
čius sovietus’.

čia ir glūdi Amerikos tra
gedija: net dešiniųjų kan
didatas Reagan bijo tai pa
siūlyti, tur būt, atsiminda
mas Goldwaterio likimą. 
Dar blogiau, jis-bijo, kaip 
jau minėjom pereitą kartą, 
panaudoti politiniams tiks
lams sovietų chronišką ne
derlių, nes tai sumažins 
farmerių pelną ir ... atims 
jų balsus.

O Jimmy Carter, deši- 
niausias iš demokratų, ne
rado nieko geresnio kaip 
Kissingeriui prikišti jo pa
slaptingumą, nors kaip tik 
tas paslaptingumas privedė 
prie jo pasisekimų Arti
muosiuose Rytuose, kurie 
pereitą savaitę buvo apvai
nikuoti Egipto atsisakymu 
nuo bendravimo sutarties 
su Sovietų Sąjunga, žinoma 
ir tokį teigimą galima su
kritikuoti, aiškinant, kad 
atsisakius gelbėti Izraelį, 
galima buvo vienu ypu vi
sus arabus atitraukti nuo 
sovietų. Bet to pasiūlyti ne
drįsta nė vienas kandidatas. 
Atvirkščiai, noras padėti Iz
raeliui, bent taip tvirtina 
Kalifornijos dem. kongres- 
manas Aspen, žinomas Pen
tagono kritikas, privertė li
beralus palankiau žiūrėti į 
karinio biudžeto padidini
mą. Kiekvienu atveju, rei
kalavimai jj sumažinti ge
rokai sumažėjo.

Turint visai tai galvoje, 
Kissingerio bandyta deten- 
te’s politika buvo vienintelė, 
galima susidariusioje nuo
taikoje. Negali tur būt pri
kišti sovietams, kad jie jos 
nesilaikė, jei jie gavo įspū
džio, kad jiems nėra reika
lo — Amerika pati save 
naikina. Ir net savo nepasi
sekimu, toji politika... pa
tarnavo Amerikai. Kol kas 
nė vienas prezidentas kan
didatas nepasisiūlė nuva
žiuoti į Maskvą santykius 
pagerinti, kas buvo taip bū
dinga prieš ankstyvesnius 
rinkimus. Taip žiūrint, rei
kia tur būt sutikti su Bis- 
marcku, kad pats Dievas 
rūpinasi kūdikiais, girtuok
liais ir... Amerika.
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SAVAIMĖ POLIM^^

Kissingerio būkštavimas, 
kad per 15 metų Europoje 
įsigalės komunizmas, pra
ėjusią savaitę gavo naujo 
pagrindo. Tiesa, Prancūzi
jos ir Italijos komunistų va
dai kompartijos 25-tame 
kongrese Maskvoje pareiš
kė esą tautinio ir net demo
kratinio komunizmo šalinin
kai, tačiau^tai buvo takti
nis ėjimas, siekiąs įsileidi
mo į tų kraštų vyriausybes.

Italijoje, kurios pašlijusi 
ūkinė būklė reikalauja stip
rios vyriausybės, komunis
tai per paskutinius rinki
mus gavo 33'/* balsų, krikš
čionys demokratai — 35 .
Socialistai, kurie surinko 
12'», iki šiol nenorėjo dėtis 
su komunistais, bet dabar 
pakeitė savo nuomonę. Jie

atsisakė sudaryti koaliciją 
su krikdemais ir galvoja, 
per naujus rinkimus gavę 
daugiau balsų, sudaryti 
koalicinę su komunistais. 
Pirmą kartą komunistus 
ir min. pirm. Aldo Moro, 
"konsultacijai” pasikvietė

Bet, jei komunistai tokio
je, Italijos vyriausybėje bū
tų daugumos partija, Pran
cūzijoje situacija būtų kiek 
kitokia. Per paskutinius sa
vivaldybių rinkimus kairie
ji surinko 56,5'< balsų, tuo 
tarpu prezidento Giscard 
d’Estaing koalicija tik 
43,5'/''. Per 1973 m. rinki
mus tas santykis buvo ki
toks: 53'' už dešiniųjų — 
centro koaliciją, 47/< už 
kairiuosius. Tačiau prancū-

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir ' /

GERIAUSIA DOVANĄ 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabuh Avenue 
Chicago, Iii. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIIUNKIMAS
PUOŠNIU IK PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

(buto)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7^% — 6 mėty su $1,000, minimum. 7*/ž% — 4 metų su $1,000, minimum. 
644% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/j% — 1 metu sų $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
thony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ck>Md Wed-

Juokas Gribauskas, vedėjas

zų kairiųjų koliacijoje šian
dien socialistai yra stipres
ni už komunistus, kas juos 
vilioja sudaryti koalicinę 
vyriausybę su komunistais, 
kurioje svarbiausias minis
terijas: vidaus, karo, užsie
nio — pasilaikytų socialis
tai.

Visa tai, žinoma, yra to
limesnės ateities dalykas, 
tačiau aišku, kad Europa 
slenka į kairę. Nuotaikos 
yra tokios, kad NATO vyr. 
vadui gen. Haigh pareiškus, 
jog komunistų dalyvavimas 
Europos vyriausybėse suar
dys pačią NATO sąjungą, 
nepriklausomas Le Monde 
pirmame puslapyje paskel
bė vedamąjį, kuriame abe
joja tokių įspėjimų verte. 
”Tuo laiku, kai JAV parodė 
neryžtingumą Angoloje, ten 
įsikišus jų didžiausiam var
žovui, — komentavo laik
raštis, — kas gali patikėti 
jų narsiom kalbom Europo
je?” Anot, buv. Prancūzi
jos užsienio reikalų minis- 
terio Michel Jobert, JAV po 
Watergates ir Vietnamo ta- I 
po ”impotentės”...

Net D. Britanijoje, kur 
ką tik atsistatydino ilgame
tis premjeras Harold Wil- 
son, padėtis nėra daug ge
resnė negu Prancūzijoje ar 
Italijoje. Tiesa, kompartija 
čia visai maža, tačiau jos 
nariai turi daug įtakos pro
fesinėse sąjungose, kurios 
per Darbo partiją valdo 
kraštą. Faktinai, D. Brita
nija jau dabdr toliau už 
Prancūziją ar Italiją nu
žengė socializmo keliu. Kas 
ketvirtas dirbantis ten jau 
tarnauja tiesioginiai vy- 
riaurybei. Rezultatas yra 
toks, kad darbo našumas 
taip žemai krito — ten rei
kia bent dvejų žmonių dar
bui, kurį JAV, Vokietijoje, 
Skandinavijoje atlieka vie
nas, — jog D. Britanija, dar 
po antrojo pasauk karo bu
vusi trečia savo turtu, šian
dien nusmuko į 12-tą vietą 
pasaulyje. Kapitalas iš jos 
bėga, niekas nesiryžta su
moderninti įmones ir jose 
įvesti didesnę drausmę. 
Kraštas, kuris demokrati
jos idealus išplatino visam 
pasaulyje, slenka į kairiųjų 
diktatūrą. Už, tat nenuosta
bu, kad Wilsonas 'pavargo’ 
ir nenori 'pirmininkauti’ to
limesniam smukimui.

★
Geresnės žinios ateina iš 

Portugalijos, kurioje balan
džio 25 d. įvyks seimo, o po 
dvejų mėnesių ir prezidento 
rinkimai. Atrodo, kad vieti
niai komunistai nebuvo ge
rai pasiruošę perimti val- 
žią, kariams diktatūrą nu
vertus. Be to, jie padarė ir 
nemažai taktinių klaidų bei 
nesusilaukė tokios Maskvos 
pagalbos, kaip tikėjosi.

Į Lisboną praeitą savai
tę susirinko Europos socia
listų vadai savo pakraipos 
pergalei atšvęsti ir ją su
stiprinti. Portugalijos užs. 
reik, ministeris Washingto- 
ne gavo dar 40 milijonų dol. 
ūkinės paramos, viso JAV 
pagalba siekia 240 mil.

IŠ KITOS PUSĖS
Besiruošdamas išmesti pereitų metų laikraščių iš

karpas, užtikau New York Times straipsnį: ”A Lithuanian 
and the Country Gentlemen — by Elona Marijošius 
Vaisnys”, kuri, kaip apačioje redakcijos pastebėta r ”tea- 
ches second — and third — generation American about 
their Lithuanian heritage”. Jame labai gražiai išvedama 
tada dar beartėjančios JAV 200 metų sukakties proga, 
kad šio krašto santvarkos kūrėjai garantavo kiekvienam 
teisę puoselėti savo tautinę kultūrą, tačiau ilgai trūko 
kol tai buvo visų suprasta.

Straipsnis labai patiko mano vaikams, man tačiau 
užkliuvo keletas sakinių, kurie greičiausiai išplaukė iš 
mūsų pažiūros į savo tautos istoriją. Būtent, kad joje 
tėra du laikotarpiai: senovės kunigaikščių iki Liublino 
unijos ir jau po 1918 m. Vasario 16 d. Tarp jų buvusi tik 
tamsi vergija, apie kurią neverta kalbėti. Tur būt tokios 
pažiūros laikydamasi, ponia Vaišnienė pastebi:

”My forefathers were probably serfs in Lithuania, 
singing folk songs on their one day off”.

Ji džiaugiasi, kad šio krašto konstituciją surašė kul
tūringi balti anglo-saksų protestantų dvarponiai. ”Kas 
būtų atsitikę — išsigando autorė — jei mūsų daugumos 
protėviai turėtų pasisakyti dėl principų, kuriais remiasi 
JAV? Jie buvo labai neturtingi, daugumoje neraštingi, 
ir neturėjo jokio patyrimo su individuale laisve? Kokią 
vyriausybę tie milijonai (imigrantų į JAV) būtų pa
statę? Kuri iš daugelio jų grupių būtų užgrobosi valdžią?”

Man atrodo, kad ponia čia nėra teisi. Prieš 200 metų, 
kada tie Country Gentlemen sėdo rašyti konstituciją, ir 
Lietuvos valdančio sluoksnio kultūrinis lygis nebuvo daug 
žemesnis. Labai galimas daiktas, kad ir ponios protėviai 
buvo bajorai, kurių netruko, arba jau tada iš baudžiavos 
atleisti valstiečiai. Mat, kai kurie didieji žemvaldžiai, kaip 
Lietuvos vicekancleris Chrepavičius, vyskupas Masalskis 
ir kiti, humanitariniais, o svarbiausia ūkiniais sumeti
mais, savo baudžiauninkus buvo atleidę. Tuo tarpu Ame
rikoje vergus galima buvo pirkti iš viešų varžytinių.

Reformų norų tada Lietuvoje nestingo. Juk 1791 me
tų gegužės 3 dienos Lietuvos-Lenkijos konstitucija, kuria 
lenkai iki šiol didžiuojasi, įsteigusi konstitucinę monar
chiją, panaikino visus luomus. Tuo tarpu amerikiečiai dėl 
vergijos panaikinimo kariavo beveik šimtmečiu vėliau. 
Tiesa, rusai tos konstitucijos vykdyti neleido, bet ir jų 
carai baudžiavą panaikino beveik kartu su amerikiečiais.

Kaip ten būtų, idėjos, kaip mados, visame vakarų 
pasaulyje buvo labai panašios. JAV laimei, jos čia pate
ko į labai palankią dirvą, tuščius plotus, besiprašančius 
privačios iniciatyvos juos išnaudoti, iš ko išplaukė ir as
mens laisvės akcentavimas. Deja, Lietuvoje ir Europoje 
situacija buvo kitokia.

Pagaliau, vis iš kitos pusės žiūrint, mūsų pažangos 
stabdys — bajorų veto teisė, leidžianti sulaikyti bet kokį 
seimo nutarimą, būtų tur būt tikras skanėstas šių dienų 
Amerikos piliečių teisių gynėjams. Bet gal to nereikia 
priminti? (vm)

Kaip dabar atrodo, Por
tugalijos prezidentu bus iš
rinktas adm. Azevedo, ku
rio galia bus kiek mažesne 
negu JAV prezidento, bet 
maždaug lygi Prancūzijos 
prezidentui. Pereitų metų 
lapkričio mėn. Azevedo, ku
ris dabar yra min. pirmi
ninkas, komunistus pašali
no iš savo artimiausios ap
linkos.

★
Tuo tarpu šiame krašte 

lenktynes į prezidento kan
didatų nominaciją tęsiasi 
toliau. Jimmy Carteris iki 
šiol pirmauja demokratų 
tarpe, tačiau nežiūrint jo 
stebėjimo pasisekimo, ma
noma, kad kandidatą vis 
dėlto parinks konvencija. 
Tokios pažiūros padrąsinti 
atsirado du nauji kandida
tai : populiarus Kalifornijos 
gubernatorius Brown ir 
žvalgybos institucijas tyri
nėjęs šen. Frank Church iš 
Idaho.

Respublikonų tarpe, Rea- 
ganas ir Illinoise pralaimė
jo prez. Fordui. Jei jis taip 
pat pasirodys ir šią savaitę

įvykusiose š. Carolinos rin
kimuose, jis turės apsi
spręsti, ką toliau daryti. 
Vieni mano, kad jis turėtų 
nebekandidatuoti respubli
konų vienybės atstatymui, 
kiti — jų tarpe viceprezi
dentas Rofkefelleris — sam
protauja, kad Reagano kan
didatūra padedą atkreipti 
ėmesį į respublikonus. Prie
šingu atveju, visi tik domė
tųsi demokratų lenktynė
mis, visai užmiršdami apie 
prezidentą Fordą.

★
Kaip viskas tai atrodo 

Maskvai? Pagal Izvestijų 
Washingtono koresponden
tą, ’ultra konservatyvus’ 
Reagan neturįs šanso laimė
ti prieš Fordą. Demokratų 
kandidatai Jackson, Carter 
ir Wallace neesą liberalai. 
Tokiu galįs vadintis tik 
Morris Udall.

Vyr. sovietų idealogas. 
Mihail Suslovas Europos 
komunistus, kurie nesilaiko 
Maskvos linijos, pavadino 
"komunizmo priešais”, ku
rie "marksizmą pakeitė į 
buržuazinį liberalizmą”.
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NEREIKĖJO SU 'DETENTE’
PRASIDĖTI...

Dar taip neseniai ameri
kinėje užsienio reikalų po
litikoje žodis "detente”, bu
vo dažniausiai linksniuoja
mas žodis. Kaip gi išsivers
ti be santalkos, be šalto ka
ro nuotaikų naikinimo kibi
rais šampano? Todėl ”de- 
tentę" visaip linksniavo ma
ži pareigūnėliai, stambūs, 
ir patys stambiausieji. Tai 
buvo savotiškas receptas: 
kaip prisijaukinti laukinį 
lokį? Tokius receptus gerai 
žino sovietinių cirkų lokių 
dresiruotojai. Lokiai ten 
šoka "kazačioką", geria 
vodką čerkutėmis, bonką 
dugnu viršun užvertę.

— Misa, ar tu pažįsti as
tronomiją? — klausia so
vietinio cirko lokio dresi
ruotojas.

Miša, lokys, gerai išlai
kydamas letenose bonką 
vodkos, apverčia ją dugnu 
į žvaigždes ...

”Detente”, atrodė įsikal
bėjusiems miražą ameriko
nams žvėries treniravimas. 
Tik glostyk žvėrį, tik duok 
jam ėsti, ir lokys klausys 
komandos. Bet... galima 
prijaukinti ir ištreniruoti 
lokį-žvėrį, tačiau absoliu
čiai negalima prijaukinti ir 
ištreniruoti lokį — bolševi
kinę valstybę...

Tas lokys viską ima, vis
ką suėda, viską apžioja, o 
treningo žymių nesimato. 
Pylė jam j nasrus helsinki- 
nius tostus, lipdė helsinki- 
nius, biučiuliškumo užtikri
nimo parašus, o nesuskubo 
atsikvošėti, lokys ... sudo
rojo Angolą, Mozambiką, 
ištiesė letenas į Rodeziją...

Todėl washingtoninis en
tuziazmas nugaišo, žaidi
mas priėjo liepto galą. Ir 
nutilo skambus prancūziš
kas žodis "detente". Nebe
kartoja to žodžio mažieji 
pareigūnėliai, net patys di
dieji: valstybės sekretorius 
ir valstybės prezidentas. Vi
si žegnojasi kaip nuo šmėk
los. Visi jaučia apsikvaili
nę!

Maskvoje leidžiamas smar
kus sovietinis savaitinukas 
"Novoje vremia", kuriam 
pirmiau atrodė, kad prezi
dentas ir jo sekretorius 
stovi ant tikro tako, kuris 
privalėtu vesti visą Ameri

ką į naujos Kanosos kiemą, 
į paklusnumą politiniam 
Sovietijos kursui, bet da
bar, kada JAV-bėse "deten- 
te’’ nebeapčiuopiama, kaip 
vėio nuDUsta smarvė, tas 
laikraštukas sunerimo. Ir 
kovo 12 dieną laikraštukas 
pranliupo kuo netaktiškiau- 
siais priekaištais Amerikos 
prezidentui.

Savaitinukas, nustebęs, 
klausia; ar tai reiškia nau
ją politinį JAV bėgį; taikos 
samprata stebima iš jėgos 
pozicijų? Savaitinukui ap
maudžiai gaila helsinkiškų 
nuotaikų. Pyksta "Novoje 
vremia", kad Amerikoje 
įvyko posūkis į savo naujus 
laikus. Pradingo JAV poli
tinėje terminologijoje "de
tente”.

"Iš dainos žodžio neišme
si”, samprotauja sovietinis 
rašeiva. "Niekas, net pats 
prezidentas negali išmesti 
iš pasaulio politikos žodžio 
’detente’ ”!

Todėl sovietinis žurnalas 
aiškino, kad žodis "detente" 
tik laikinai pakištas po sta
lu. Tai, esą, rinkiminės aist
ros, reakcinių sluoksnių nu
maldymas, laikini rinkimi
niai manevrai.

Kas čia teisūs': ar prare
gėję JAV politikai, ar mas- 
kvinė nuomone?

Tačiau maskvinis laikraš
tukas tvirtina: "blaivūs 
stebėtojai dar nėra linkę 
dramatizuoti padėtį. Argi 
galima rimtai vertinti visus 
priešrinkimius pareiškimus, 
kurie išprovokuoti rinkimų 
aistrų".

Ir tvirta išdava, būdinga 
sovietiniam, dresiruoti ne- 
siduodančiam lokiui: "Jeigu
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Etninių grupių spaudos atstovai.
(Atkelta iš 1 psl.) 

problemų sprendimo klausi
mais. Juos pavadino — Pre- 
sidential Town Hali Meet- 
ings.

5), Individualūs susirinr 
kimai — specialus asisten
tas etniniams reikalams dr. 
M. Kuropas tęs individua
lias konferencijas su etni
nių grupių atstovais, kada 
iškyla reikalas.

Michael Balzano federa
linės agentūros direktorius 
sukūrė specialų skyrių et
ninių grupių reikalams. 
Tarp jo suorganizuotų etni
nėms grupėms naudingų 
darbų dėmesio vertas pro
jektas priimti ir pagelbėti 
įsikurdinti pabėgėliams iš 
komunistinių kraštų, kaip 
tai buvo ir Vietnamo pabė
gėliai. Tų planų vykdymui 
jis nori kviesti ir iš etninių 
grupių žmones. Darbas ne
sąs lengvas, nes yra truk
dymų iš kongreso pusės dėl 
lėšų gavimo. Kongreso na
riai vilioja, kviečia etnines 
grupes prieš balsavimus, 
bet kai susiduriam su rea
lybe, jie pradeda trukdyti 
tuos planus įgyvendinti. 
Pav., kai prez. Fordas pa
skyrė tos programos vykdy
mui 4 milijonus dol., tai 
kongresas atmetė.

Mitchel Kobelinski, JAV 
prezidento G. Fordo paskir
tas iš etninių grupių aukš
čiausiam poste ekonomikos 
srityje, administratorius 
smulkių prekybų organiza
vimui, rūpinasi kuo daugiau 
įtraukti etninių grupių žmo
nių, kas ankstesniais laikais 
buvo sunkiai įmanoma. Jis 
nustatė programą padėti iš
rūpinti paskolas mažoms 
prekyboms, išleidžia leidi
nių ir steigia kiekvienam 
mieste agentūrų, kurios ne
mokamai teikia žinias pa
gelbėti ir patarti problemo
se. Kvietė nemokamai to- 

ir atmestas koks nors žodis, 
tai negali reikšti politinio 
kurso atmetimą".

Sovietinis savaitinukas 
reikalauja "detentės" ga
rantijų, malonių ir ekono
minių gėrybių. Helsinkio 
dvasia negali pradingti...

Ir klausiame patys savęs 
— argi reikėjo Amerikai, 
pasaulio galybei, prasidėti 
su detente, kuri šeria ir 
stiprina sovietinį, neprijau
kinamą lokį? (rd) 

mis informacijomis naudo
tis, nes smulkūs prekybi
ninkai — tai balsas ekono
minės laisvės, o juk visos 
laisvės jungiasi kartu. Ko
belinski kvietė visus etni
nių grupių spaudos redak
torius šį klausimą kelti savo 
spaudoje, kelti kas yra SBA 
smulkaus biznio adminis
travimas, nes ir mažoje 
prekyboje naudinga ir gali
ma pasinaudoti valdžios 
duodamais kontraktais.

Tada vienas iš redakto
rių paklausė: "Gerai, jūs 
norit, kad mes skelbtume 
savo laikraščiuose jūsų pla
nus, naudinga jums, kaip 
organizatoriams ir mažiems 
prekybininkams, o ką mes 
gaunam, kas spausdinimo 
išlaidas apmokės?" Princi
pas yra spaudos laisvė, — 
atsakė Kobelinski. Jei mes 
duotume vienam laikraš
čiui, tai kitas sakys, kodėl 
ne man. Jei valdžia spaudai 
mokės, tai reikės tik jos pa
geidavimus skelbti, o ne pa
čios nuomonę. Kadangi ta 
agentūra yra iš taksų išlai
koma, tai visi turi ir nau
dotis, — baigės jis.

Harold Saundersf tyrimų 
biuro direktorius apibudino 
JAV užsienio politiką Vidu
riniuose Rytuose, pažymė
damas, kad jie turi laikyti 
gerus santykius su arabais 
ir kartu remti Izraelį, kad 
patys išsilaikytų neutraliai 
ir neiškiltų tarptautinis 
konfliktas įsikišus ir Sovie
tų Sąjungai.

William Eagleton, jr. di
rektorius pietų Europos rei
kalams, painformavo apie 
tris kraštus, su kuriais JAV 
taip pat turi siekti sugyve
nimo: Graikija, Turkija ir 
Kipras. Jie priklauso NATO 
ir Turkija ypač yra svarbi 
strateginiai ir dar todėl, 
kad JAV-se gyvena daug 
žmonių iš tų kraštų kilusių 
ir veikia JAV politiką, mes 
turim laviruoti, sakė jis.

Arthur Hartman, Valsty
bės sekretoriaus asistentas 
Europos reikalams sakė: 
"Mano tema yra — kas yra 
detante ir ką ji reiškia? Kai 
mes pradėjom siekti susita
rimo su sovietais, mes visi 
— prezidentas, valstybės 
sekretorius ir aš, jautėmės 
nepatogiai, kadangi tai ne 
angliškas žodis, žodyne, tai 
reiškia sumažinta įtampą, 
bet tas žodis negali apimti 
visą tą komplikuotą reika
lą. Komplikuotas todėl, kad 
mes su sovietais esame dvi 
jėgos, kurios gali sunaikin
ti visą pasaulį. Jei mes da
bar eitume į konfliktus, tai 
būtų labai neatsakinga. Tas 
pradėta ne šios administra
cijos, bet jau Eisenhowerio 
laikais ir jis kalbėjo apie at
sakingą vadovavimą atomi
nių ginklų amžiuje ir būti
ną to pavojaus pašalinimą. 
Bet tai nereiškia, jog mums 
reikia visuomet nusileisti. 
Mes turim išlaikyti balansą. 
Pirmoj vietoj turim būti 
stiprūs strateginiai ir kartu 

siekti susitarimų, rasti ben
drų interesų ypač atominių 
ginklų naudojimo atveju 
privalome abi pusės tų susi
tarimų laikytis. Tai neturi 
būti paremta vien pasitikė
jimo baze, mes turime ma
tyti, kad jie yra vykdomi.

Hartman paminėjo sovie
tų įprastą sutarčių nesilai
kymą iš praeities jau patir
tą Berlyne, Viduriniuose 
Rytuose, Angoloj, nors čia 
dar jų interesai ir nepasi
baigė. Jie taip elgėsi, nes 
matė, jog JAV jokios baus
mės jiems už nesilaikymą 
nevykdys, nes kongresas 
jau prieš tai buvo atsisakęs, 
todėl ateity visos sutartys 
privalo būti už nesilaikymą 
pagrįstos bausme. Iš jų taš
ko žiūrint, kodėl neiti pir
myn, jei nėra kliūčių. Ma
no nuomone, sakė Hartman, 
tas pirmas įvykis buvo labai 
pavojingas žygis ateičiai, 
JAV turėtų geriau pagalvo
ti ir būti atsargesni. Pa
taikavimas nesustabdys nei 
ateityje. Tai nereiškia, kad 
mūsų santykiai su sovietais 
galėtų būti kaip partneriai 
su sąjungininkais, nes ideo
logijos mus vistiek skiria.

Jis pažymėjo, jog Helsin-: 
kio konferencija nebuvo de
klaracija sienoms pripažin
ti Rytų Europoj ir taipgi 
nepakeičia JAV nusistaty
mo Baltijos valstybių at
žvilgiu, jų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą nepripaži
no ir nepripažįsta. Bet, sakė 
jis, mes manom, kad sueiti 
su Sovietų Sąjunga į disku
sijas yra naudinga.

Į klausimą, kad sovietai 
laužo Helsinkio susitarimą, 
jis atsakė, kad jei JAV rei
kalautų tą sutartį vykdyti, 
tai ją legalizuotų, o dabar 
vykdymas yra tik gerais 
norais grįstas.

Iš dalyvių kalbėtojui bu
vo priekaištas, kad Valsty
bės Departamentas daro 
klaidą, nes jie neskiria pa
vergtų tautų, viskas eina 
Sovietų Sąjungos vardu, kai 
tuo tarpu ta sąjunga turi 
mažiau žmonių, negu kuri 
pavergta tauta atskirai pa
ėmus. Kodėl ta tendencija 
egzistuoja?

Į tą klausimą nepasakė 
aiškaus atsakymo, tik pami
nėjo, jog yra du keliai: 
konfliktas arba eiti geruo
ju, kas be abejo, klausytojų 
nepatenkino.

Vakare su specialiais 
kvietimais buvo surengtas 
pagerbimas dr. M. Kuropui, 
kur dalyvavo ir prezidentas 
G. Fordas ir su kiekvienu 
asmeniškai susipažino.

Tenka paminėti, jog dau
guma iš aukščiau minėtų 
Baltųjų Rūmų pareigūnų 
yra iš etninių grupių kil
mės, lenkų, ukrainiečių, es
tų, pasigedau lietuvio. Jei 
tie visi valdžios pareigūnai 
mums pateiktus savo pla
nus vykdys ir po rinkimų, 
tai reikia tikėti, kad ateity
je etninių grupių balsas 
Amerikoje stiprės.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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MELO KARAS (12)

AMERIKIEČIŲ APSTATINĖJIMAS
Kalbėdami apie Casa- 

blancos konferenciją, paste
bėjome, kad ten buvo pri
imtas britų planas, nes 
amerikiečiai tuo laiku dar 
neturėjo tinkamos savo žval 
gybos organizacijos. Vie
nintelis amerikiečių "įna
šas” buvo netikėtas Roose- 
velto pareiškimas, kad 
sąjungininkai reikalaują 
Ašies besąlyginės kapitulia
cijos, kas buvo didžiausia 
klaida, nes paskatino vokie
čius kovoti iki kartaus galo. 
Amerikiečių nesusigaudy
mas tarptautinėje padėtyje 
skatino jų draugus ir prie
šus bandyti jiems įteigti 
vienokią ar kitokią laikyse
ną. Kaip tik šias eilutes 
rašant apie tai pasirodė 
naujos reveliacijos.

Viena iš jų yra NEW 
YORK magazine paskelb
tas straipsnis, kaip vokie
čiai išnaudojo garsų lakūną 
Lindberghą. Tuo tarpu bri
tai savo suokalbininku pa
vertė prezidentą F. D. 
Rooseveltą, kuris pats pri
sipažino Churchillio patikė
tiniui ’Tntrepid”: ’Tm youfr 
biggest undercover agent!” 
Apie tai rašoma ką tik pa
sirodžiusioje William Ste- 
venson knygoje — A Man 
Called Intrepid, (Harcourt 
Brace Jovanovich leidykla, 
468 psl. $12.95).

Kas matė prieš mėnesj 
per televizija rodyta filmą 
apie Lindberghų kūdikio 
pagrobimo byla, sutiks, kad 
pagarsėjęs lakūnas turėio 
pagrindo ne tik nusivilti, 
bet ir pasipiktinti Amerikos 
spauda, policiia ir teisine 
sistema, kas jį privertė iš

savo krašto net pabėgti, nu- 
sikraustant j Angliją. Ten 
jį 1936 m. rado amerikiečių 
karo atache Berlyne majoro 
Truman Smith laiškas, ku
riame jis pranešė gavęs iš 
Goeringo ii' Vokietijos avia
cijos ministerijos Lindber- 
ghui pakvietimą atsilanky
ti Vokietijoje, garantuojant 
visišką privatiškumą: be 
jo sutikimo spaudoje apie 
viešnagę nepasirodys nę 
vienas žodis.

Ta paskutinė sąlyga 
Lindberghą papirko: ”What 
I am most anxious to avoid
— rašė jis savo atsakyme
— is the stupid publici- 
ty...” Vokiečiai jauną 
Amerikos Arą sutiko labai 
nuoširdžiai ir jį užtikrino, 
kad nieko nuo jo neslepia.

Britų rašytojas ir diplo
matas Harold Nicolson, pas 
kurį Lindberghas Anglijoje 
gyveno, vėliau taip sutrau
kė jo įspūdžius savo dieno
raštyje: "Jis yra sužavėtas 
jų (vokiečių) energiją, vy
riškumu, dvasia, organiza
cija, architektūra, planin
gumu, išvaizda. Jis laiko, 
kad jie turi stipriausią avi
aciją pasaulyje, galinčią 
padaryti kitiems baisių nuo
stolių ... Jis pripažįsta, kad 
jie sudaro grėsmę, bet nei
gia, kad jie yra mums pa
vojingi... jis galvoja, kad 
jei D. Britanija paremtų iš
sigimusią Prancūziją ir 
Raudonąją Rusiją, Europos 
civilizacija susilauktų ga
lo.”

Lindberghas dar keletu 
kartų lankėsi Vokietijoje 
1937 ir 1938 metais. Tą syk 
čia jį globojo vokiečių karo
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aviacijos tūzas pirmojo pa
saulinio karo metu Ernst 
Udet, su kurio jis lankėsi 
vokiečių aviacijos fabrikuo
se ir net skraidė nauju nai
kintuvu Messerschmidt 109. 
Lindberghas pranešė Wa- 
shingtonui, kad jo skaičia
vimu Vokietija turinti 10,- 
000 lėktuvų ir kas mėnesį 
pasigaminanti dar po 800. 
Po karo paaiškėjo, kad tuo 
metu Vokietija viso turėjo 
tik 4,665 lėktuvus ir pasi
gamindavo po 205 kas mė
nesį. Tai reiškia, kad vokie
čiai apgavo Lindberghą, kas 
nebūtų labai svarbu, jei 
jam nepatikėtų JAV amba
sadorius Londone Joseph P. 
Kennedy, būsimo preziden
to tėvas. Jis paprašė Lind- 
bergho savo pažiūras išdės
tyti raštu, ką Lindberghas 
ir padarė, užbaigdamas: 
”... Man atrodo, kad bet 
kokia kaina dabar reikia iš
vengti karo Europoje”. Tą 
raštą ministeris pirminin
kas Neville Chamberlainas 
perskaitė, skrisdamas į 
Muencheną. Jis prisidėjo 
prie britų ir prancūzų nuo
laidų Hitleriui 1938 m. rug
sėjo 29 d., nors kiti žvalgy
bos duomenis nesutiko su 
Lindbergho vokiečių galy
bės įvertinimu. Bet, jei ko
voti nenori, pasiteisinti gali 
bet kuo.

Tuo tarpu D. Britanijoje 
1939 m. rugsėjo mėn. W. 
Churchillis buvo paskirtas 
Pirmuoju Jūros Lordu, at
seit karo laivyno ministe- 
riu. Jam labai rūpėjo į D. 
Britanijos pusę įtraukti 
JAV. Tam tikslui jis savo 
ryšininku prie prezidento 
Roosevelto paskyrė sir Wil- 
liam Stephensoną, kuris 
reikė po slapyvąrde ’Tntre
pid” (neišbaidomasis). To 
karjerą buvo labai marga. 
1-jo pasaulinio karo pabai
goje tapęs karo lakūnu, jis 
dar suspėjo numušti oro 
kautynėse 26 vokiečių lėk
tuvus. Vėliau jis tapo pa
saulio lengvojo svorio bok
so čempionu, laimėjo eilę 
lėktuvų lenktynių, išrado 
būdą fotografijas perduoti 
per radiją ir tapo milijonie
rium prieš sulaukdamas 30 
metų. Jam atrodė, kad vo
kiečiai netrūkus turės ato
minę bombą, kas labai tiko 
baidyti amerikiečius.

Churchillis Stephensoną 
pasiuntė pas Rooseveltą, 
ministeriui pirmininkui 
Chamberlainui nežinant, bet 
karalius Jurgis VI buvo pa- 
infprmuotas ir davė tam 
savo 'palaiminimą’. Ste- 
phensono įtaką Rooseveltui 
buvo tokia didelė, kad gry
nai teisiškai žiūrint, prieš
taravo JAV konstitucijai ir 
jei tai būtų paaiškėję, pre
zidentas galėjo būti kongre
so atstatytas.

John le Carre, pagarsėjęs 
špionažo knygų (The Spy

Maršalas Goering įteikia Lindberghui kardą.

Who Came in From the 
Cold) autorius, recenzuoda
mas N. Y. Times skityse 
"A Man Called Intrepid” 
tarp kitko pastebi, kad ’Tn
trepid” faktinai galų gale 
iššaukė ČIA sukūrimą, nes 
JAV prezidentai negalėjo 
visam laikui pasikliauti bri
tų žvalgybos patarnavimais 
ir įtaigoj imais. ČIA pradė
jusi veikti tokioje atmosfe
roje, kurioje prezidentas ir 
jo artimiausi patarėjai 
skaitė kongresą, valstybės 
departamentą ir kariuome
nę sau priešiškom instituci
jom, kas galų gale privedė

prie paskutinių skandalų.
Stephensono nuomone, ge

riausi šnipai nėra profesio
nalai, bet tik mėgėjai, špio
nažas jam yra romantiškas 
užsiėmimas. Bent taip buvo 
prieš 30 metų su viršum, 
šiandien le Carre su tuo ne
sutinka. Hitleris, palyginti 
su komunizmu, buvęs tik 
labai nekomplikuotas blo
gis.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS
1976 M. KELIAS Į LIETUVA,

VIENOS SAVAITĖS

KELIONĖ Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ Į

• LIETUVĄ

• AUSTRIJĄ

• BAVARIJĄ (Vok.)

Viena savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje, 
viena diena Kaune, 1 naktis Frankfurte.

Balandžio 15-23 $729
Gegužės 6-14........ $779
Gegužės 13-21 ... $779

Rugsėjo 16-24 ......... $779
Rūgs. 30 — spalio 8 $779
Spalio 14-22 ....... $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj, Austrijoj ir 
Bavarijoj (Vok.), 6 naktys Vilniuje, 3 naktys 

Vienoje, 4 naktys Miunchene.
Geguž. 20 — birž. 3 $979 Liepos 15-29 .......... $1099
Birž. 17 — liepos 1 $1099 Rugp. 19 — rūgs. 2 $1099

Į kelionės išlaidas įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir 

Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miesty, persikėlimas, bagažo aptarnavi

mas, autobusais transportacija.

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo 
kainomis nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio 

Lufthansa lėktuvais.

Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę 
kreiptis į:

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168 

Tel. 617-969-1190

Galaxy Tours & Travel 
ar 141 Linden Street 

Wellesley, Mass. 02181 
Te!.: 617-237-5502
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DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
NEGRĮŽTAMAI IŠĖJO tumu ČEKIENĖ

Kovo 12 d., penktadienio 
vakare, kada visi planuoja, 
kaip ramiau ar maloniau, 
praleist savaitgalį, New 
Yorko lietuvius pasiekė ne
tikėta ir tragiška žinia, kad 
ką tik dabar 6:30 vai. savo 
kabinete staiga mirė dr. 
Vaclovas Paprockas, vienas 
iš pirmųjų naujosios imi
gracijos lietuvių gydytojų 
atidaręs savo gydytojo ka
binetą, todėl plačiausiai 
nevvyorkiečiams pažįstamas<

Gimęs jis 1905 metais, 
rugsėjo 29 dieną, Asavytų 
kaime, Degučių valsčiuj, 
Zarasų apsk. Pradžios mo
kyklą baigė Maskvoje, o 
1921 m. baigė Zarasų pro
gimnaziją ir 1927-siais Za
rasų nuokytojų kursus, 
1929 m. Simano Daukanto 
Mokytojų Seminariją Kau
ne. Per tą laiką dirbo įvai
riose įstaigose ir buvo pra
džios mokyklos mokytoju, 
kol tais pat metais įstojo į 
Vytauto Didžiojo universi
tetą medicinos fakultetą, 
kurį baigė 1934 m. ir 36-ais 
gavo medicinos gydytojo 
diplomą. Nuo 1935-37 m. 
buvo Sisteminės Anatomi
jos Instituto asistentu. 
Jauno gydytojo gabumus 
pastebėjus Universiteto va
dovybė 1937 m. pakvietė jį 
V. D. U. I-sios Chirurginės 
Klinikos Kaune prof. Kuz
mos asistento pareigoms, 
kuriose dr. V. Paprockas 
išbuvo iki 1944 m., kol bu
vo priverstas, kaip daugelis 
kitų palikti savo tėvynę, at
sisakyti jam patikėtų pro
fesinių pareigų, giminių bei 
artimųjų draugų ir, bolše
vikams okupuojant Lietuvą 
iš savo gimtojo, tiek daug 
jo ateičiai žadėjusio krašto 
keliauti į nežinią, idant iš
vengtų jo kolegų medicinos 
gydytojų Panevėžy ir kitur 
bolševikų žiauriai nužudy
tų likimo.

Tuo laiku be minėtų pa
reigų jis buvo Raudonojo 
Kryžiaus Sanatorijos kon
sultantu ir Vaikų ligoninės 
konsultantu Kaune.

Išvykęs iš Lietuvos su 
žmona Birute Trainavičiūte 
dantų gydytoja ir mažame
te dukrele Kristina apsigy
veno Austrijoj ir pradėjo 
dirbti Voecklabrucko apsk. 
ligoninėje vyr. gydytoju, 
čia jiems netrukus gimė ir 
sūnus Vytautas.

1947. 4. 15 atvyko į JAV 
ir pradėjo dirbti Mastic 
Beach, L. I., New York re
zidentu ir kartu ruošėsi eg
zaminams įgyti šio krašto 
New Yorko valstybės med. 
gydytojo teises, kurias jis 
ir gavo 1951 m.

Savo profesines žinias dr. 
V. Paprockas nuolat gavęs 
progą gilino lankydamas 
profesorių: Schenbauer,
Finsterer, Denek ir Boehler 
klinikas Vienoje, Austrijoj 
ir Insbrucko universitete, 
prof. Sauerbrucho Berlyne.

Dr. V. Paprockųį gavus 
teises praktikuoti ne maža 
džiaugsmo buvo daugeliui 
naujųjų lietuvių ateivių, 
kurie tuo laiku dar nemo
kėjo anglų kalbos ir nega
lėjo svetimam gydytojui iš
pasakoti savo bėdų ir skaus
mų. Todėl iš pat pirmos die
nos jo kabinetą užpildė vie
ni lietuviai, kuriems dr. V. 
Paprockas nepašykštėjo už
prenumeruoti gausybę lie
tuviškos spaudos laukiama
jame pasiskaityti.

Dr. V. Paprockas vos įsi
kūręs naujoje žemėje neuž
sidaro vien siaurame profe
siniam pasaulyje, jo asme
nyje iškyla ne vien medici
nos daktaras, bet ir politi
kas, kultūrininkas, visuo
menininkas, žurnalistas ir 
dosnus tautinių reikalų rė
mėjas. Jis yra parašęs ir 
paskelbęs "Medicinoj” 1938 
— 1944 m. septynis mokslo 
darbus medicinos chirurgi
niais klausimais. Rašė ir 
bendroje spaudoje nepri
klausomoje Lietuvoje ir 
JAV-se. Jo pastangomis yra 
išleistas anglų kalba leidi
nys apie I-jį New Yorko lie
tuvį gydytoją Aleksandrą 
Karolių Kuršių. Didelį įna
šą įdėjęs į Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo išleistą 
anglų kalba veikalą "Lithu- 
ania 700 Years”, jis ir Vil
ties draugijai padaręs stam
bų našą.

Dr. V. Paprockas buvo 
vienas iš pačių judriųjų as
menybių. Lietuviško gyve
nimo stebėtojas, aktyvus 
dalyvis, daugelio laikraščių 
skaitytojas ir rėmėjas, pa
rengimų lankytojas. New 
Yorke jį matėme Lietuvių 
Gydytojų korporacijos Fra- 
ternitas Lituanica, LGD-jos 
vadovybėse ir Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų S-gos pir
mininko pareigose.

Jo žodžiais tariant, "lie
tuvis gydytojas, nežiūrint, 
kur jis bebūtų, patekęs į 
dabartinį gyvenimo sūkurį, 
surado save ir išlaikė savo 
lietuvišką sielą. Nežiūrint į 
tai, kad jam tenka ne tiktai 
dieną, bet ir naktį budėti 
sveikatos sargyboje, ne tik
tai grumtis su socialinėm 
negerovėm, ne tiktai būti 
geruoju samaritiečiu, jis vis 
dar suranda laiko ir kovai 
už Lietuvos išlaisvinimą" ir 
lietuvybės išlaikymą...”

Kovo 13 dieną dr. Vaclo
vas turėjo skaityti paskaitą 
Lietuvių Gydytojų korpora
cijos Fraternitas Lituanica 
suvažiavime dr. A. ir J. 
Snieškų namuose, bet visi 
kolegos po suvažiavimo at
vyko jau atiduoti jam pa
skutinę pagarbą. Balandžio 
4 d. buvo pasižadėjęs pa
skaitą skaityti Philadelphi* 
jos lietuviams. Bendraisiais 
lietuviškos veiklos klausi
mais dr. Vaclovo Paprocko 
nuomonė buvo kartojama 
veikėjams; "Tautinė veikla 

mūsuose daugumoj apsiri
boja tarpusave propaganda 
ir ginčais. Po tiek daug me
tų išeivija nepajėgia atsi
palaiduoti nuo tuščių ginčų, 
beprasmių įtikinėjimų, ver
giškų klupščiojimų prieš 
svetimuosius, kurie kovoje 
su Kremliumi vis dažniau iš 
pasalų mums duria peiliu į 
nugarą. Mūsuose ne tiek 
bėra dirbančių pozityvų 
darbą, kiek trukdančių, 
stabdančių ir jautresnius 
veikėjus nutildančių pagal 
lietuvišką patarlę, jei bijai 
būti puolamas, pats pulk.”

Velionis buvo ne vien sau 
žmogus, todėl į jo atsisveu 
kinimą per tris dienas rin
kosi paskutinės pagarbos 
atiduoti būriai žmonių. At
sisveikinimui vadovavo Vy
tautas Abraitis, žodį tarė 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas A. Simutis, Korp. 
Fraternitas vardu dr. Inge- 
levičius, LGD-jos vardu dr. 
B. Jankauskas ir LB New 
Yorko Apyg. vardu dail. č. 
Janušas.

šio tauraus lietuvio ne
tekę gilią tuštumą pajus 
žmona dr. Birutė Paprockie- 
nė, dukra Kristina su šei
ma, sūnus Vytautas, brolis 
Petras, seserys dr. Šimaitie
nė ir Matekūnienė su šeimo
mis ir visa New Yorko lie
tuvių visuomenė.

♦♦♦

Gen. konsulo A. Si
mučio atsisveikinimo 
žodis išlydint dr. V. Pa- 
procką.

Šiandien susirinkome ati
duot velioniui prideramą 
pagarbą ir amžinai su juo 
atsisveikinti.

Velionis gimė ir užaugo 
gražiausiam Lietuvos kam
pe — Zarasų apylinkėje, šis 
ežerais, upeliukais ir miš
kingais kalneliais išmargin
tas kraštas įdegė velioniui 
meilę gamtai, ypatingai 
Lietuvos gamtai. Kaip ir 
daugeliui tuo metu augusių 
ir Nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose brendusių jau
nuolių Lietuva ir lietuvybė 
jam liko kelrodžiu per visą 
jo gyvenimą.

Arčiau velionį pažinau 
veik nuo pat pirmųjų į 
Ameriką atvykimo dienų 
1947 metais. Kaip ir kiek
vieno naujai atvykusio kū
rimosi pradžia buvo labai 
sunki, bet jis tais sunku
mais nesiskundė. Pats bū
damas pagalbos reikalingas 
skubėjo su pagalba kitiems.

Vos užtikrinęs sau pa
kenčiamo materialinio gy
venimo sąlygas įsijungė į 
lietuvių visuomeninę veik
lą, ypatingai Fraternitas 
Lituanica ir Lietuvių Gydy
tojų Sąjungoje. Kiek pa
jėgdamas remdavo savo 
sunkiai uždirbtais doleriais 
pastangas Lietuvos ir lie
tuvių tautos labui.

A. A. dr. Vaclovas Paprockas

Su draugais ir pacientais 
buvo linksmas, bet turėda
mas analitinį protą nė vie
no teigimo nepriimdavo ne- 
apsvarstęs ir neišnagrinė- 
jęs, ko pasėkoje neretai at
sidurdavo opozicijoje. Ypa
tingai buvo bekompromisi- 
nis tiems, apie kuriuos gal
vojo, kad jie savo raštais ar 
elgesiu kenkia Lietuvos ir 
lietuvių tautos interesams.

Kaip gydytojas buvo rū
pestingas ir gailestingas.

Su mano ir šeimos ilgų 
metų draugo ir gydytojo 
daktaro Vaclovo mirtimi 
New Yorko lietuvių visuo
menė prarado dar vieną 
rimtą kovotoją už lietuvių 
tautos teises, už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

.Šioje sunkioje atsiskyri
mo valandoje Lietuvos Ge
neralinio Konsulato ir savo 
vardu, ir taipgi savo žmo
nos vardu reiškiu gilią 
užuojautą našlei dr. BIRU
TEI PAPROCKIENEI, duk
rai KRISTINAI ir žentui 

NOVICKIAMS, sūnui VY
TAUTUI, seserims dr. 
KONSTANCIJAI ŠIMAI
TIENEI ir ALEKSAND
RAI MATIEKŪN1ENEI ir 
broliui PETRUI.

O Tau, Vaclovai, linkiu, 
kad nors ir svetimos, bet 
laisvos šalies žemelė būtų 
lengva.

• Dr. Vytautas ir Marija 
Slavinskai. Monticello, N. 
Y., a. a. dr. Vaclovui Pa- 
prockui mirus, vietoj gėlių 
atsiuntė auką 25 dol. Dirvos 
atstatymui paremti. Ačiū.

• Danutė Senikienė, gyv., 
Monticello, N. Y., vietoj gė
lių dr. Vaclovui Paprockui 
mirus, atsiuntė tautinei 
spaudai paremti — Dirvai 
auką 25 dol. Ačiū.

• Gražina ir Kazys Siliū- 
nai, Flushing, N. Y., vietoj 
gėlių, dr. Vaclovui Paproc
kui mirus, atsiuntė Dirvai 
paremti 25 dol. Ačiū.
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VASARIO 16 YRA MŪSŲ 
TAUTINĖS MALDOS DIENA

Inž. Vytauto Izbicko 
kalbos, pasakytos Chi
cagos neolituanų Vasa
rio 16 minėjime, san
trauka.

(Pradžia Nr.ll)

Toki reiškiniai pasaulyje 
ir tėvynėje, rodos, verstų su 
glausti mūsų pačių tremties 
gretas. Tiesa, pažvelgus i 
mūsų tremties gyvenimą 
matome, kad daug pozity
vaus darbo daroma įvairiose 
srityse, pagrįstai didžiuoja
mės nuveiktais jaunimo dar
bais, mūsų pasiekimais moks 
le, kultūriniam ir ekonomi
niam gyvenime, tačiau virš 
viso to skamba giliu liūdesiu 
mūsų nevieningumas. Aš 
manyčiau, kad per trisde
šimt tremties metų turėjo
me galimybės sukurti dar
nią darbo pasidalinimo orga
nizaciją. Mūsų tiek nedaug 
ir mūsų pajėgų tikslingas pa 
naudojimas turėtų būti mū
sų pirmasis uždavinys. Su 
liūdesiu ir skausmu skaito
me apie nuolatines veiksnių 
konferencijas, kur daug 
laiko praleidžiama besvars
tant, kuri organizacija yra 
pirmesnė, arba kuri turi tei
sę, ar kuri neturi teisės 
dirbti tokio ar kitokio darbo. 
Nepasitarę tarp savęs skuba 
me pas valstybės pareigū
nus ir kitokiais būdais rodo
me savo nevieningumą. Ir 
kodėl! Kažkokia nematoma 
ranka nori iš mūsų padaryti 
ar tai prisiekusius vlikinin- 
kus, ar altininkus, ar ben- 
druomenininkus. Daugu
mas gi iš mūsų esame ir vli- 
kininkai ir altininkai ir ben- 
druomenininkai viename as
menyje - vieną iš jų matote 
prieš save ir iš savo vadovau 
jančių veiksnių ar valdybų 
laukiame sandarios ir tikslin 
gos veiklos vadovavimo visų 
reikalingų uždavinių atliki
mui. Tėvynė ir tėvynainiai 
to iš mūsų laukia.

Norėčiau nušviesti jums 
šviesesnį padėties vaizdą tė
vynėje, pasaulyje ir mūsų 
tremties bendruomenėje. 
Tačiau pareiga šiandien ver
čia vertinti padėtį taip kaip 
ji yra. Nežiūrint to, klausia
me savęs kartu - ar yra pro
švaisčių šioje nakties gūdu
moje? Atsakysiu teigiamai, 
taip, jų yra. Jų yra mūsų tė
vynėje, jų yra ir mumyse.

Nežiūrint okupacinės prie 
spaudos, lietuviai tėvynėje, 
nors ir verčiami atiduoti 
duoklę okupantui, stipriai 
reiškiasi mene, literatūroje, 
moksle, technikoje. Pasi
priešinimas okupantui vis au 
ga, ypač jaunosios kartos tar 
pe, kuri yra mūsų vilties atei 
čiai. Nors visas okupacijos 
laikotarpis yra nužymėtas tė 
vynainių didvyriška kova ir 
aukomis, tačiau per paskuti- 
tinius keletą metų Lietuvos 
jaunimo pasipriešinimas oku 
pantui ypač sustiprėjo. Tik 
prisiminkime Romo Kalan
tos auką, poeto ir mokslinin

ko Mindaugo Tamonio, Nijo
lės Sadūnaitės ir daugelio ki
tų pavyzdžius. Kas iš mūsų 
neprisimename, ar negirdė
jome apie vieną aršiausių 
Lietuvos komunistinio reži
mo šulų Antano Venclovos? 
O štai jo paties atžala, jo sū
nus Tomas Venclovas, prašy 
damas leisti išvykti iš Lietu
vos, taip rašo komunistų 
partijos centro komitetui: 
‘Komunistinė ideologija man 
tolima ir, mano manymu, di
dele dalimi klaidinga. Josab 
soliutinis viešpatavimas at
nešė mūsų šaliai daug nelai
mių. Informaciniai barjerai 
ir represijos, taikomos ki
taip minantiems, stumia vi
suomenę į stagnaciją, o šalį į 
atsilikimą. Tai pražūtinga 
ne tik kultūrai. Ilgainiui tai 
gali pasidaryti pavojinga ir 
valstybei, kurią tokiais meto 
dais bandoma stiprinti’ (No. 
19, LKB Kronika).

Rodos, dar tik neseniai 
kaip į relikviją žvelgėme iš 
Sibiro patekusią į laisvąjį pa 
šaulį mažytę maldaknygę 
‘Marija, Gelbėk mus’, o šian
dien tėvynėje jau sistematiš 
kai išeina pogrindžio spauda 
kaip Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika, Aušra, Nau
jasis Varpas. Dalis jų pasie
kia mus ir per mus plačiąją 
pasaulio opiniją, kaip auten
tiškas pavergtos tautos žo
dis. Žinant okupanto sekimo 
ir šnipinėjimo metodus, tai 
yra pažymys okupacinės sis
temos braškėjimo ir bejėgiš
kumo nuslopinti tautos dva
sią. ‘Su džiaugsmu eisiu į 
vergiją dėl kitų laisvės ir su
tinku mirti, kad kiti gyven
tų’, pareiškė okupanto teis
me Nijolė Sadūnaitė. Kokia 
gi pasaulio jėga gali nugalėti 
tokį ryžtą.

Broliai neolituanai, pasi
statę savo tikslu darbą tėvy
nei, negalime būti nesujau
dinti tėvynainių pavyzdžiu. 
Ši šventė tebūna mūsų ryžto 
sustiprinimu padėti kovojan 
tiems tėvynėje, padaryti jų 
auką prasminga. Niekas ne
reikalauja iš mūsų kraujo au 
kos, o tik širdies ir daugiau 
darbo. O tie darbo barai yra 
platūs ir visiems užteks vie
tos.

Koki gi mūsų labiausiai de- 
gantys uždaviniai sekančiais 
metais. Pirmiausiai stiprin

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Savininkai: J. JANULAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kite jaunimo organizacijas, 
nes jos yra tęsinys jūsų tau
tinio auklėjimosi išėjus iš mo 
kyklų ir tėvų globos, jos yra 
jūsų pačių organizacijos, ar
timos jūsų širdžiai.

Nekritikuokite nuošaliai 
atsistoję mūsų laisvinimo 
veiksnių ir vyresnės kartos 
sukurtų organizacijų. Anta- 
ns Smetona kalbėjo lietuviš
kam jaunimui: ‘0 mokantis 
ir save auklėjant svarbu ne 
tiek kitų, kiek savo kritika. 
Tokia kritika iš menko aš, pa 
daro kilnų aš’ (Pasakyta - 
Parašyta, lit., 239 p.). Eiki
te į jas ir dirbkite, jos visos 
laukia jūsų išskėstomis ran
komis. Kaip gražų pavyzdį 
galiu nurodyti Bostone įvy
kusį JAV Lietuvių Bendruo
menės Apygardos suvažiavi
mą, kuriame jaunimas akty
viai dalyvavo, klausėmės jų 
entuziastingų pranešimų iš 
Jaunimo Kongreso Pietų 
Amerikoje ir apie jų užside
gimą tolimesniems darbams. 
Į naują apygardos valdybą 
šalia vyresnių buvo išrinkti 
ir trys dvidešimtmečiai jau
nuoliai. Kiekvienas iš mūsų 
turime skirtingas nuomones 
įvairiais klausimais, tačiau 
giliai įsisąmoninę demokrati 
nį galvojimo procesą, galim 
surasti bendrą ir vieningą 
kelią atliktinų darbų vykdy
mui. Norėčiau paminėti po
rą iš tikrų uždavinių, kurie 
turėtų būti artimi jūsų šir
džiai. Viena iš mūsų trem
ties gyvenimo silpnybių yra 
neturėjimas stiprios centrali 
zuotos informacijos žinybos 
ir tinklo jos paskleidimui. 
Tam darbui yra reikalingi 
atsidėjusių savanorių, lėšų, 
aš manau, yra ir atsiras, kai 
darbas bus dirbamas. Jūs 
išaugę ar išėję mokslus šia
me krašte, gyviau jaučiate 
jo pulsą ir jūsų pastangos tu
rėtų būti šioje srityje sėk
mingos. Atėjusios iš Lietu
vos autentiškos informacijos 
paskleidimas pasaulio viešu
moje, būtų mūsų tėvynės 
okupantams skaudžiausias 
smūgis.

Toliau, esame išleidę daug 
leidiniųlietuvių, anglų ir kito 
mis kalbomis. Tačiau iki šio
lei dar nepasirodė geros, 
mokslinės dokumentacijos 
pagrindais parašytosLietu- 
vos istorijos angliškai. Tai 

yra skubiai ir būtinai atlikti
nas uždavinys. Skundžia
mės, kad mūsų tautos istori
ja klastojam tėvynėje, o 
dažni leidiniai vakarų pasau
lyje turi labai iškraipytą, ne
teisingai nušviestą Lietuvos 
istoriją. Kaltė ne žvaigždė
se, o mumyse. Jie neturi pa
tikimų šaltinių ir naudojasi 
svetimų literatūra. Okupan
tai matė tą spragą ir išleido 
suklastotą Lietuvos istoriją 
angliškai.

Jūs, jaunesnioji akademi
kų karta, esate šalia savo lie
tuviškos bendruomenės gy
vai įsijungę ir į šio krašto pla 
čiąją visuomenę. Eikite per 
gyvenimą kaip sąmoninkgi 

1976 metų Dirvos novelės 
konkursas

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temų, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data; ,1976. metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto- 

. rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
.nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

lietuviškos bendruomenės 
nariai ir išnaudokite kiekvie
ną progą tėvynės reikalams 
iškelti. Jūs nesate eiliniai be 
spalvės šio krašto visuome
nės nariai, jūs esate laisvės 
kovotojai. Kaip tokie Jūs ne 
pradingsite pilkoje masėje, 
jūs paliksite žymių, kad gy
vendami prasmingai atlikote 
Kūrėjo paskirtį ir tėvynai
nių ateities kartos bus jums 
dėkingos. Savo trumpą 
žodį, balsą iš tolimos provin
cijos, noriu užbaigti autentiš 
ku šauksmu iš Lietuvos: ‘Jū
sų, broliai ir Lietuvos bičiu
liai, energija ir auka šiuo 
metu yra mums gyvybingai 
reikalinga’.
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Išeivijos lietuviukų Odisėja... (3)

KOLUMBIJOJE
lūratė Statkutė - de Rosales

jog nedrįsau niekur nakties 
metu mašinos statyti. Nu
tariau niekam nieko nesa
kyti, ir laikyti šviesas viena 
ranka. Taip, vairą šūkalio
jant antrąja, vargais nega
lais, nakčiai gerokai įpusė
jus, dasikratėme iki Pašto 
miesto. Susiradome polici
jos būstinę, pastatėme prie 
jos mašiną, ir mašinoje sė
dėdami visi užmigome. Auš
tant, išjudėjome Ecuadoro 
sienos link.

Bendrai paėmus, Col u ul
bi ja mums patiko. Ypač 
kaimuose žmonės yra mie
li, paprasti, paslaugūs. Co- 
lumbijos kalnynai yra įspū
dingi, vaizdai — neužmirš
tami. Turistui Columbija 
yra pigus kraštas, nors ten 
gyvenantiems taip nėra, nes 
vietinės algos yra žemso. 
Lietuviškos šeimos, kurios 
mus priėmė, parodė nepa
prastai daug kantrybės ir 
nuoširdumo, už ką jiems li
kome didžiai dėkingi.

ECUADORO GROŽIS

Persiritome kalnais į 
Ecuadorą šeštadienio rytą. 
Netrukus pasijutome lyg 
patekę į rojų — toks yra 
nepaprastas Ecuadoro kal
nų grožis. Ištisomis pašlai
tėmis driekiasi dirbamų 
laukų įvairiaspalviai pieši
niai: jauties lyg važiuotu- 
mai per beribę rankų darbo 
kilimų parodą. Kelias, nors 
kalnuotas, yra geras ir iš
klotas asfaltu.

— Kas nematė Ecuadoro,

PIETŲ COLUMBIJOJE

Prasmukę pro užgriautą 
vietą, nubumpsėjome su sa
vo forduku žvyruotu keliu 
pirmyn. Mums buvo prisa
kyta nevažiuoti šiuo keliu 
nakties metu, bet ilgas lau
kimas mūsų planus supai
niojo. Užėjo naktis.

— Kai panorau uždegti 
šviesas, — pasakoja Aras, 
— pajutau, kad kažkas ne
veikia. Norint, kad šviesos 
degtų, reikėjo viena ranka 
laikyti įspaustą mygtuką, o 
vairuoti antra ranka. Pa
leidi mygtuką — nebėr 
šviesų! Kelias buvo toks,

KALBOS
VARGAI

T. KI.YGA

Mūsų bendrinei kalbai su
kurti buvo panaudota įvai
rių tarmių medžiaga. Be 
abejo, daugelį dalykų nulė
mė ir bendro tikslo požiū
riai, būtent: kas gryniau 
sava ir kas mūsų kalbai iš 
viso daugiau būdinga, kame 
pastoviau išlaikyti senovi
niai elementai, kas itin pri
tinka nuoseklumo ir sklan
dumo požiūriu ir kt. Tačiau 
tarmės jau nyksta, bet jos 
lig šiol tebėra naudingu 
šaltiniu kalbai papildyti, 
patikslinti arba bent pra
turtinti, plyšiam užkaišioti. 
Jau ypač grožinėj raštijoj 
tarmybės, saikingai varto
jamos, pasirodo kaip neabe
jotina kalbos vertybė, nes 
teikia tartum tikresnės at
ramos vaizdam ir veikėjam, 
o stilių daro lyg asmeniškai 
šiltesnį, žemaičių veizėti, 
dzūkų Dzievuli, eitau, aukš
taičių vietininkas miškan, 
vidun, akysna — spalvingai 
patraukli kalbos puošmena.

Kita kalbos versmė yra 
senybės, t. y. žodžiai ir ly
tys jau išėję iš mados. 
Nors bendrinei kalbai seny
bės jau neteiktinos, betgi 
retkarčiais, pritrūkus žo
džio arba norint pabrėžti 
tam tikrą nuotaiką, savitai 
stilių paspalvinti — nepeik
tinai pritinka, pvz. idant, 
byloti, saviep, eitumbim. Ką 
nor štai pavadinam bajoru, 
bet tai jau senybė — to ti
tulo mūsuose senokai nebe
liko.

Ypač tarmėse glūdi daug 
nepanaudoto kalbinio turto-. 
Todėl šiandien, pritrūkę 
kuomet žodžio ar ieškodami 
savitesnės išraiškos, ver
čiau griebkimės tarmybių 
bei savų senybių (net ir 
naujadarų), o ne pagal se
nus jpročius iš nelaisvių ir 
baudžiavų laikų — svetimu 
teršalu dar gražiąją kalbą 
lopyti, kaip — seklyčia, kol
dūnai, ružavas, retežiai, 
švogeris, peklininkas ir kt.

Šis paminklas — žemės rutulys, pastatytas atžymėjimui, kad čia Pietų Ameriką skiria pu
siaujo linija.

tas negali įsivaizduoti, kiek 
daug atspalvių gali turėti 
žalia spalva, — aiškina Da
nutė. — žalumų ten yra 
šimtai, ir kiekvienas yra ki
toks.

Kelionės pradžioje, šiau
rės Amerikos gerbūvyje iš
augusi Danutė padarė tą 
vieną, mažą klaidelę, dėl ku
rios daugiausiai visu kuo 
pasaulį apdovanojusi nuo
stabi JAV tauta, yra daug 
kur pasaulyje nemėgstama: 
Danutė ”suturistėjo”. Ji 
pati pasakoja:

— Pamačiau indėnų šei
mą, iššokau iš mašinos ir 
atstaČiau foto aparatą. Visi 
indėnai, kaip vienas, man 
atsuko nugarą.

Sekantį kartą, pamačiusi 
indėnų berniuką prie bakū
žės, Danutė pirma jį drau
giškai prakalbino. Tačiau 
čia vėl įklimpo, nes berniu
kas, susižavėjęs savo nauja 

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Gegužės 10 iki gegužės 19
Gegužės 16 iki gegužės 24
Gegužės 31 iki birželio 15
Birželio 14 iki birželio 29
Birželio 28 iki liepos 12
Liepos 5 iki liepos 19
Liepos 12 iki liepos 26
Liepos 19 iki rugpiūčio 2
Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23
Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30
Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7
Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28
Spalio 4 iki spalio 18
Spalio 11 iki spalio 19
Lapkričio 1 iki lapkričio 9
Gruodžio 7 iki gruodžio 15
Gruodžio 20 iki sausio 4

# 4
# 5
# 6
# 7
# 8
# 9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW

(viena savaitė) 
viena savaitė) 
viena savaitė) 
Ryga

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius,

_____ ___________________________ YORKO ARBA BOSTONO — NUO 
REIKIA DAR PRIDĖTI $119.00.

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Visos grupės bus 1 dieną vežamos į 
Kauną, taip pat ir į Trakus ’/i dienos.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

IHIRICM UI SKKVICR Bl!RE4ll
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Telephone: (312) 238-9787

AIR FARES SLBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

drauge, jai pristatė visus 
savo labai gausios giminės 
narius.

— Miesto skurdas žmogų 
žemina ir naikina, o kaime, 
net didžiausiame varge gy
venantis žmogus išlaiko sa
vigarbą ir dvasios kilnumą, 
— pasakojo kelionės išva
das Danutė.

PONŲ GRIGALIŪNŲ 
PASTOGĖJE

— Ecuadoro sostinę Qui- 
to privažiavome vidurdie
nį. — tęsia pasakojimą ke
liauninkai. — Turėjome p. 
Didžiulių laišką p. Grigaliū
nui, kuris yra vedęs simpa
tingą ecuadorietę. Nors už
griuvome pas juos netikė
tai, buvome priimti kaip ka
raliai. Grigaliūnai mus ap- 
vėžiojo po Ecuadoro sostinę, 
kurios ypatingas grožis 
mus nustebino. Vakare mus 
valgydino, apnakvindino, —

760.00
931.00

1180.00
1051.00
1160.00
1206.00
1051.00
1160.00
1206.00
1051.00

760.00
931.00
760.00
677.00
677.00
876.00

CHICAGOS 

mumis rūpinosi kaip arti
miausia gimine.

Kitą dieną, visą sekma
dienio priešpietį, su p. Gri
galiūno pagalba, pašventė- 
me automobiliui. Tvarkėme 
šviesų kontaktus, davėme 
motorą išplauti, naujai iš
tepti ir pakeisti alyvą. Apie 
pietus, atsisveikinome su 
mūsų dosniais anfitrionais 
ir su žaviuoju Quito miestu.

NAKTIS, KALNAI IR 
MIGLA

Quito yra didelėje, der
lingoje kalnų plokštumoje, 
2,800 m. aukštumoje. Ta 
plokštuma važiavome iki 
vakaro. Temstant, pasuko
me kalnais žemyn, Ramiojo 
Vandenyno link, čia mus 
užklupo tamsa ir tiršta mig
la. Vingiuotas kelias darėsi 
kaskart pavojingesnis. Ne
trukus VĖL! sugedo mūsų 
mašinos šviesos, o čia net' 
sustoti nėra kur, nes kitas 
migloje gali ant tavęs iŠ 
užpakalio užvažiuoti. Staiga 
mus pralenkė sunkežimis, 
kurio šoferis aiškiai pažino
jo kiekvieną kelio vingį. 
Nieko nelaukdami, metėmės 
įkandin sunkvežimio. Vin
giavome migloje, be šviesų, 
neišleisdami iš akių sunk
vežimio užpakalinių lempu
čių žibėjimo. Kur jis suko 
— ten mes aklai sekėme. 
Taip, it kramtomąja guma 
prilipdyti prie sunkvežimio 
užpakalio, stumėmės pus
antros valandos. Pagaliau 
išvažiavome iš kalnų ir iš 
rūko.

— Neprivažiavę Arenil- 
las miesto, pirmą kartą pa
naudojome palapinę, — pri
siminė Aras. — Pastatėme 
ją pakelėje prie vienos ben
zino stoties. Mergaitės liko, 
kaip visada, mašinoje. Jos 
užpakalinę mašinos dalį jau 
buvo pavertusios tai valgo
muoju, tai galionu, kuriame 
buvo nenuilstamai plepama, 
tai miegamuoju.

Porą valandų numigę, vėl 
pakilome ir tą patį rytą, 
dar anksti, privažiavome 
Huaųuillas miestą bei Peru 
valstybės sieną.

(Bus daugiau)
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Australijos padangėje
———i—ANTANAS LAUKAITIS
LIETUVOS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS METAI

Australijos lietuvių spau
doje pasirodžius PLB pa
skelbimui, kad 1976-ji me
tai yra skelbiami Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Metais, 
susilaukė didelių diskusijų 
ir bendruomenės spaudoje 
jau pasirodė neigiamai pa- 
sisakusių laiškų ir straips
nių. Rašoma, kad buvo pri
imtina, kai bendruomenė 
skelbė Donelaičio, Maironio 
ir Jaunimo metus, nes tai 
tiko kiekvienam lietuviui, 
tačiau skelbti Bažnyčios 
metus, ypatingai kai Kata
likų Bažnyčia tarptautine 
prasme tiek anksčiau, tiek 
ir dabar, niekad Lietuvai 
nebuvo palanki, yra visai 
nesuprantama.

Labai plačiai, duodamas 
istorinius faktus, straipsny
je "Nėra kuo džiaugtis” 
Bendruomenės laikraštyje 
”Mūsų Pastogėje”, buvęs 
Lietuvos Prezidento Anta
no Smetonos adj. pik. V. 
Šliogeris, labai kritiškai ap
žvelgia šių metų paskelbimą 
Prisimindamas Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos įstei
gimą, jis rašo, kad jau 1925 
m., po sudaryto konkordato 
su Lenkija, tuometiniam 
apaštališkam delegatui Lie
tuvai Antonio Zechini, iš
vykus į užsienį, Lietuvos 
krikščionių demokratų par
tijos vyriausybė nedavė vi
zos grįžti atgal į Lietuvą, 
nutraukdama diplomatinius 
santykius su Vatikanu. To 
laiko krikščionių demokra
tų vyriausybė, kurioje buvo 
ir kunigų, pasielgė kaip ge
ri lietuviai patriotai. Anų 
dienų lietuviai vyskupai 
mylėjo daugiau Lietuvą, 
kaip Vatikaną, nes to laiko 
apaštališkasis delegatas bu
vo labai palankus lenkams. 
Patį konkordatą su Vatika
nu pasirašė jau tautininkų 
vyriausybė.

Pulk. V. Šliogeris toliau 
Mūsų Pastogėje rašo, kad 
kai visi šie skandalai vyko 
Lietuvoje, tai dabartiniai 
mūsų vyskupai; V. Brizgys 
dar mokėsi dvasinėje semi
narijoje ir A. Deksnvs te
buvo dar gimnazistas, todėl 
jiems šie dalykai yra tolimi 
ir gal nesuprantami. Nagri
nėdamas konkordato turinį 
ir jo nuostatus mokykloms, 
kariuomenei ir civiliniam 
gyvenimui, jis iškelia punk
tus, kurie yra net priešingi 
Jungtinių Tautų priimtai 
"žmogaus Teisių Deklaraci
jai”.

Pulk. V. Šliogerio įsitiki
nimu, sumanymas minėti 
50-ties metų popiežiaus Pi
jaus XI bulės sukaktį yra 
ne kas kita, o pastangos už
maskuoti, atitraukti dėme
sį ir užmigdyti visuomenę, 
kad ji nematytu, kaip Va
tikanas išdavė Lietuvą.

★
Sydnėjaus universiteto 

odontologijos antrąjį kursą 

geriausiai pabaigė lietuvai
tė Laura Dambrauskaitė. 
Jai teko pirmoji Dental 
Board premija ir pirmoji 
premija iš Royal College of 
Dentadl Society. Laura yra 
Sydnėjuje žinomo "Atža
los” teatro režisieriaus ir 
artisto Juliaus Dambraus
ko dukra. Vasario mėn. pa
baigoje, antrą kartą labai 
sėkmingai Lietuvių Klube 
buvo pastatytas V. Alanto 
Veikalas "šiapus uždangos”, 
po kurio įvyko uždaras po
būvis, kartu atšvenčiant ir 
režisieriaus J. Dambrausko 
50-ties metų gimimo sukak
ti. Dar būdamas gimnazistu 
Telšiuose, kur jis baigė ir 
gimnaziją, sukaktuvininkas 
parodė daug gabumų teat
riniam menui ir scenai. Vė
liau teatro klausimuose jis 
daug gilinasi ir Vokietijoje 
Liubecko stovykloje pasta
to pirmą savo veikalą K. 
Binkio "Atžalyną” ir vėliau
S. Čiurlionienės "Aušros sū
nus”. Atvykęs j Svdnėjų, 
jis sujungia išsisklaidžiu
sius teatro mėgėjus ir 1953 
metais įsteigia "Atžalos” 
teatrą, kuris šiuo metu vėl 
gražiai bujoja ir, su dideliu 
pasisekimu, įjungus jauni
mo jėgas, gražiai dirba. Iš 
savo vyresniųjų pagelbinin- 
kų K. Dauguvietytės, P. 
Rūtenio, St. Skorulio ir kt. 
jis susilaukia daug para
mos. Jie visi, kartu su ki
tais teatrui artimais žmo
nėmis, labai gražiai pager
bė šį puikų, jaunatviškos 
energijos, režisierių ir, su 
šampano tostais, giedojo ir 
linkėjo jam "Ilgiausių me
tų”, nes lietuviškasis teat
ras ir jo pastatomi veikalai 
Sydnėjuje yra labai mėgia
mi ir visuomet laukiami.

★
Australijos Lietuvių Fon

do valdyba nutarė šių metų 
pabaigoje skirti tris premi
jas: 1. originalaus ir atrink- 
tinio kultūrinio bei apžval
ginio pobūdžio rašinio, til- 
pusio Australijos spaudoje, 
autoriui, 2. išskirtinai ge
rai išlaikiusiam lietuvių 
kalbos egzaminą matriku- 
liacijos pažymėjimui ir 3. 
originalaus ir atrinktinio 
paveikslo Lietuvių Dienų 
parodoje dailininkui. Premi
jų dydis ir taisyklės bus 
nuspręsta vėliau.

★
1975 metų pabaigoje Syd

nėjuje miręs didelis lietuvis 
visuomenininkas ir įvairių 
jaunimo organizacijų rė
mėjas Povilas Alekna, yra 
paskyręs 1000 australiškų 
dolerių premiją jaunesnės 
kartos akademikui už moks
linį lituanistinės temos dar
bą. šios premijos reikalus 
tvarko A. Zubras Melbour- 
ne.

Australijos Lietuvių Fon
das yra numatęs talkinti ir 
paremti "Australijos lietu
vių” naujo leidinio išleidi
mui ir pomirtinio mūsų ži

nomo rašytojo Pųlgio And- 
riušio raštų tomo išleidimui.

★
Melbourne steigiasi lietu

viška filmų bendrovė, ku
rios tikslas yra įsigyti tin
kamus filmavimo aparatus 
ir tuo būdu ateityje filmuo
ti Australijos lietuvių gy
venimą. Bendrovė susidės 
iš 20-ties asmenų, nes toks 
skaičius yra leidžiamas Vic- 
torijos valstijos įstatymuo
se pasirinkto tipo bendro
vei. Bendrovė yra steigiama 
ne pelno tikslams, o tik 
įamžinimui mūsų gyvenimo 
išeivijos istorijoje.

★
Pradedant naują rudens 

krepšinio sezoną, už 50-ties 
mylių nuo Sydnėjaus, gra
žiame Wollongong mieste, 
kur krepšinis yra labai po
puliarus, įvyko provincijos 
ir Sydnėjaus geresniųjų ly
gos komandų krepšinio kar- 
nivalas. Po įtemptų ir gra
žių kovų, Sydnėjaus "Ko
vo” vyrų komanda pateko į 
baigmę ir, labai gražioje ko
voje, žaidimo eigą prane
šant per radijo ir televizi
ją, po antrojo pratęsimo ko- 
viečiai vyrai išplėšė pergalę 
ir tapo šio, tris dienas tru
kusio, karnivalo laimėtojai, 
gaudami puikią taurę ir pi
niginę dovaną.

Aukos Dirvos 
atstatymui

Dirvai paremti Chicagoje 
baliaus pelnas gautas 
per komiteto jžd.
O. Kremerį ................... 1.400

A. Simonaitis. Chicago .. 7.(H) 
Z. Peckus. Cleveland .... 5.00 
A. Lapinskas, Cleveland 7.00 
Omahos Medžiotojų

Klubas ...........................20.00
D. Martinkus. Omaha ... .10.00
V. Ramonis.

Richmond Hts.. Ohio .. 2.00
J. Kregždė, Cincinnati, O. 20.00
W. Matulaitis, Chicago .. 7.00
K. Černius, Chicago .... 2.0C 
M. Diehl. Wickliffe. O. ..10.00 
A. Dalgis. Rochester .... 7.00
K. Kanaukas.

Longmeadow, Mass. ..10.00 
V. Čižiūnas, Paterson. N.J. 5.00 
S. Jurkūnas. Chicago ... .10.00 
S. Ankudas, Baltimore .. 7.00
F. Machies. Willlowick, O. 5.00 
A. Mažeika.

Fox Hills, Ca.................. 12.00
J. Černiauskas. Detroit .. 7.00 
A. Didžiulis. Bogota ....24.00
A. Grant. Scotland.......... 7.00
E. Augustaitis, Chicago .. 5.00
B. Žiugžda, Cleveland .. 3.00 
V. Degutis-Mekešaitė,

Cleveland .....................  3.84
Korp! Neo-Lithuania.

Chicagoje ..................... 10.00
K. Mažonas, Pai ma, O. .. 7.00
L. Almario,

, Brooklyn. N. Y................ 3.00
V. Civinskas. Cleveland 12.00 
V. Čyvas, Cleveland ....10.00 
E. Bačiulis,

Quincy, Mass.....................2.00
J. Stankūnas. Elizabeth 5.00 
J. Vaičaitis, Akron .......75.00 
Al. Šimkus, Chicagoje ..15.00 
P. Račkauskas.

Dorchester......................10.00
J. S. Kriaučiūnas. Toledo 25.00
G. Čekas, Wornick, R. I. 10.00 
V. Šalčiūnas, Delran. N. J. 2.00 
I. Kučiauskas. Baltimore 2.00 
A. Kuprevičius. Cleveland 2.00

! Turėkite malonumą minkštais 
patogiais Thrallmate’s 'Relaxer’

15.99

? i

Užsimaukite labiausiai patogius batus kokius jūs niekad 
Į neturėjote. Minkšti, pastorintas puspadis gerai atre- 
Į mia jūsų pėdą. Tvirtas lengvasvoris viršus niekad ne- 
• reikalingas blizginimo. Tik nušluoskite ii- viskas tvar

koje. Rinkitės smėlio, juodos ir baltos spalvos. 
Dept. 71—Budget moterų batai.

Skambinkite 241-3070 bet kuriuo laiku

1 Sizes 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10
1 Medi uiti X X X X X X X X X X

, Wide X X X X X X X X X

i

PIRKIT MIESTE PENKTAI). 10-6. SKYRIUOSE IKI 9:30. 
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.

A. Keturakis, Boston .... 2.00 
Br. Tampauskienė.

E. Chicago...................... 7.00
M. Aglinskas. Pittsburgh 12.00
G. Žilionis, New York .. 2.00
J. Guzulaitis, Omaha .... 2.00
L. Kezenius, Willowick. O. 2.00
A. Lapinas. Lavai, Que. .. 5.00
V. Čerškus, Windsor, Ont. 7.00
N. Linkus,

Miami Beach, Fla. .... 2.00 
V. Dambrava.

Caracas. Venezuela ... .25.00 
A. Mišelis, Chicago ...... 2.00 
P. Babickas, Worcester .. 5.00 
E. Modestavičius.

Oak Lawn. III. ........ 7.00 
LMKF New Haven >

Klubas.............................. 10.00
O. Roznikienė. Chicago .. 5.00

mayco 
budget 

storas

M. lešmantienė,
Cleveland .......................22.00

V. Lozoraitienė, Roma ..10.00
J. Mischik, Miami ....#.10,00 
A. Praškevičius,

Cleveland .......................20.00
J. Lukošiūnienė, Lemont, 7.00
V. Meiliūnas, Brooklyn 7.00 
T. Baltikauskas,

Baltimore ...................... 2.00
R. Variakojis,

Rocky River, 0.............. 10.00
O. Matusevičienė,

Independonce, O. ...... 2.00
V. Trumpjonas. Chicago 10.00
J. Ališauskas, Cicero. III; 7.00

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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VLADAS BŪTĖNAS

• ŠIUOS metus Chicagos 
lietuvių muzikiniam gyveni
me galėtume pavadinti lietu- 
viškos-tautinės muzikos me
tais. Dainavos ansamblio 
statytas muzikinis veikalas 
‘Pamario pasaka’ buvo gry
nai lietuviškos muzikos kūri
nys, gi artėjantys Chicagos 
Lietuvių Operos spektakliai 
gegužės 8, 9, 15 ir 16 d.d. 
bus atžymėti trimis naujo
mis, lietuvių kompozitorių 
sukurtomis operomis. Kitą 
kelią yra pasirinkęs ilgiau
siai Chicagoje gyvuojantis 
‘Pirmyn’ choras, vedamas 
muz. K. Steponavičiaus. Šis 
choras, ankstyvesniais lai
kais atidavęs nemažą duoklę 
lietuviškai muzikai, nuo 
1970 m. neatskiriamai pasu
ko i tarptautinių operečių ke 
lią, kiekviename sezone iš
vesdamas į sceną kurią nors 
operetę. Kovo 13 ir 14 d.d., 
pilnoje Marijos aukšt. mo
kyklos salėje talpinančioje 
1360 žmonių, matėme Pir
myn choro i scenos rampą iš
vestą F. Leharo operetę Gra 
fas Liuksemburgas. Spauda 
skelbia, kad į antrąjį šios 
operetė spektaklį Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardie
nė atsivedė ir Liuksembur
go konsulą, kuris stebėjo vi
są spektaklį. Ar operetė Pir 
myn choro pastatyme buvo 
įstatyta į tinkamaus meni
nius rėmus ir ar pastatymas 
muzikiniu atžvilgiu pasiekė 
vidutiniškumą ar jį viršijo, 
tesprendžia muzikos kritikai. 
Eilinis klausytojas galėjo 
pasidžiaugti gerai skamban
čiu choru, JAV gimusių pa
grindinių veikėjų — solistų 
A. Brazio, K. Mileriūtės- 
Lindąuist, A. Giedraitienės 
ir E. Zapolienės dainavimu 
bei rodytomis pastangomis 
tinkamai ištarti lietuviškus

Dainavos ansamblio globėjas dr. L. Kriaučeliūnas sveikina 
dainaviečius ir jų svečius sukaktuviniame pokilyje. Sėdi an
samblio pirm. A. Smilga. Z. Degučio nuotr.

žodžius (visi jie turėjo vado
vaujančias roles), bet visgi 
spektaklių pažiba šį kartą 
atrodė esą V. Liorentas ir 
ypač A. Snarskis, o vaidybi
nėje eigoje — R. Stakauskas 
ir dar vienas kitas. Specia
liai išsinuomoti rūbai atrodė 
puikiai, labai puošė skurdo
ką scenovaizdį beveik be jo
kio įmantresnio apšvietimo. 
Šalia gero orkestro, šalia 
meno vadovo muz. K. Stepo
navičiaus, kaip ir praėjusiais 
kartais, pasigedom specia
laus režsoriaus ir ypač daili
ninko. Žinant pastatymų 
brangumą, suprantama, ko
dėl nuo šių pagrindinių spek
taklio ramsčių choras atsisa
ko. Malonu, kad Pirmyn 
Choras turi savąją publiką, 
kad jis jungia net keturias 
lietuvių kartas. Kol muz. K. 
Steponavičiaus sveikata leis 
tikėkime, Pirmyn choras į 
sceną išves dar ne vieną se
niai matytą ar'nematytą kū
rinį. x

• STEBĖDAMI Pirmyn 
chorą scenoje, matėme ir vie 
ną kitą jaunų veidų. Bet vis
gi jų buvo mažuma. Tas pats 
vaizdas matosi Dainavos an
samblyje ir Chicagos Lietu
vių Operoje. Milžiniškas 
Jaunimo choras su šimtu jau 
nučių veidų jau gyvuoja tre- 
jis metus. Chore veidai kei
čiasi: į išeinančių vietą atei
na nauji, dar jaunesni. Bet 
tie, kurie iš Jaunimo choro 
išeina, visgi, nepasirodo nei 
Pirmyn choro, nei Dainavos 
ansamblio, nei Chicagos Lie
tuvių operos eilėse. Tad ky
la klausimas, kodėl Jaunimo 
choro koncertus ar kitus jo 
pasirodymus reklamuodami 
vis mėgstame pabrėžti, kad 
iš to dainuojančio jaunimo 
auga prieauglis mūsų pagrin
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J. Puodžiūno studijos baletas Dainavos ansamblio pastatyme Pamario pasaka. Prieky 
dirigentas muz. A. Jurgutis. Z. Degučio nuotr.

diniams chorams. Kol kas 
toks teigimas absoliučiai ne
pasitvirtino. Bet štai žinia, 
kad Jaunimo centro iniciaty
va, daug padedant jaunosios 
kartos muzikei ir Dainavos 
ansamblio akompaniatorei 
E. Pakštaitei, Chicagoje 
organizuojamas naujas stu
dentų shoras. Sutinkant šią 
žinią, tenka tik linkėti, kad 
naujasis Studentų choras bū 
tų tikru prietilčiu jaunie
siems dainininkams žengti iš 
muz. F. Strolios vadovauja
mo Jaunimo choro į Pirmyn 
chorą, Dainavos ansamblį ar 
Chicagos Lietuvių operą, ku
rioje muzikiniai reikalavimai 
jau yra žymiai aukštesnio 
standarto.

• ŽINIA, kad šį pavasarį 
Chicagoje bus atidaryti nau
ji Šaulių namai su gera sale 
koncertams bei kitiems ren
giniam, ne vieną džiugina. Ir 
svarbiausia, džiugina todėl, 
kad Šaulių namai atidarome 
ne kuriame nors tolimame 
priemiestyje, kur Chicagos 
lietuviai gana sparčiai kraus 
tosi, bet lietuviškame Bright 
on Parke, palyginus nejauno 
je ir ramioje lietuvių koloni
joje, netoli lietuviškos šven
tovės, naujai pastatytos 
prieš kelioliką metų. Atrodo 
kad Šaulių namai ne tik nori 
tarnauti lietuviams, bet taip 
ta būti ir tam tikru skydu, 
kad nepageidaujami elemen
tai iš rytų pusės nesiveržtų į 
Brighton Parko lietuviškąją 
koloniją. Kai buvo plečia
mas Jaunimo Centras, jo sta 
tytojas Run. J. Kubilius, S.J. 
spaudos atstovams pasakojo 
kad padidintas Jaunimo 
Centras bus skydas Gage 
Parko ir dalinai Marųuette 
Parko lietuviškoms koloni
joms, į kurias yra investuota 
milijonai dolerių, apsaugoti. 
Tas skydas dar vis laikosi, 
nors už poros blokų nuo Jau- 
nimocentro į rytus gyvento
jų veidai paskutinių metų bė 
gyje ir gerokai pasikeitė. 
Bet, valia tikėti, kad Jauni
mo Centro aplinka juodųjų 
dar ilgai nebus apsupta. 
Svarbiausia, patiems lietu
viams nepulti į paniką ir ge
rai prisiminti pvz. Akiračių 
mėnraščio kolumnisto A.T. 
Antanaičio straipsnį, prieš 
kurį laiką paskelbtą Akira
čiuose. Kiek keista, kad lie
tuvių jėzuitų leidžiamos Mū
sų žinios, kuriose aprašoma 
veikla Jaunimo Centre, ap
mokamais skelbimais pradė

jo lietuvius kviesti keltis į 
gražias ir ramias Lemonto 
apylinkes. Iš šalies atrodo, 
kad kuklus grašis, gauna
mas už skelbimą, svarbesnis 
už pagrndinį principą — išlai 
kyti gyvas senąsias lietuvių 
kolonijas su savomis švento
vėmis, mokyklomis, salėmis 
ir t.t.
• LIETUVIAI Televizijoje 

kiekvieno sekmadienio vaka
re rodoma lietuviška porgra- 
ma per TV Ch. 26, buvo pra
dėta transliuoti 1966 m. 
kovo mėn. Taigi, ši progra
ma, vadovaujama T. Šluto, 
švenčia 10 metų sukaktį. 
Per tuos 10 metų TV ekrane 
prabėgo 505 pusvalandžiai ir 
jie kainavo 300,000 dol. Da
lis tų pinigų gauta už skelbi
mus, kitus sudėjo aukotojai. 
Per paskutinį pusmetį į prog 
ramas įsijungė ir Jaunimo 
Centro direktorius kun. A. 
Kezys. Nuo to laiko vieno 
sekmadienio programą pa
ruošia ir perduoda T. Šlutas, 
o kito — kun. A. Kezys. Pir
mąją Lietuviai Televizijoje 
programą atliko Dainavos 
ansamblis, vadovaujamas 
muz. P. Armono. Dešimties 
metų sukaktuvinėje progra
moje, pravestoje T. Šluto, 
vėl pasirodė muz. A. Jurgu- 
čio vadovaujamas Dainavos 
ansamblis su Pamario pasa
kos fragmentais. Ateityje 
apie Lietuviai Televizijoje 
pusvalandį ir T. Šluto studi
ją bei jo iškopimą į TV ko
mercinį meną parašysime 
plačiau.

• KITA skiltis bus po 
poros savaičių iš Floridos, 
kur jūsų korespondentas iš
vyksta atostogų.

• Lietuvių Opera Chica
goje, minėdama savo dvide
šimtmetį ir kartu JAV Bi- 
centennial, kviečia visus bet 
kada Operoje dainavusius 
solistus ir choristus, visus 

| 4 NAUJOS KNYGOS Į 
]' Angliškai:.
!; LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.—
!; THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.—
] Į Lietuviškai: I [
!■ PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.— !• 
i; ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,
][ novelių rinkinys, V. Alantas ............................ 6.— ![
ji Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir
]! LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE j!
< 395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 <
I; Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759 !|

joje dirbusius įvairiose pa
reigose ir visą lietuvių pla
čiąją visuomenę iš visų 
JAV miestų ir Kanados 
ruoštis atvykti į Chicagą ir 
dalyvauti trijų lietuviškų 
operų pastatymo spektak
liuose.

Yra statomos šios operos: 
Kačinsko ”Juodas Laivas”, 
Gaidelio ”Gintaro šaly” ir 
Marijošiaus "Priesaika”.

Spektakliai įvyksta ge
gužės 8, 9, 15 ir 16 dieno
mis. Bilietus jau dabar gali
ma užsakyti paštu. Jie bus 
išsiųsti pagal užsakymo ga
vimo eilę. Jų kainos — par
teryje: 12:50, 10, 8, 6 ir 
balkone: 11, 7.50 ir 5 dol. 
Užsakant paštu, prašome 
pažymėti spektaklio datą ir 
čekį siųsti šiuo pavadinimu 
ir adresu: Lithuanian Ope
ra, 6905 So. Artesian Avė., 
Chicago, III. 60629.

• Už A. t A. Juozą Gašką 
bus atnašaujamos šv. Mi
šios kovo mėn. 28 d. 8:30 
yal. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Visi giminės, arti
mieji ir draugai prašomi da
lyvauti šv. Mišiose.

CONSTRUCTION
MURPHY FABR1CATION & EREC- 

T1ON CO. needs:
PIPE WELDERS, PIPE FITTERS ON 
WELDED PIPE. INDUSTRIAL ELEC- 
TR1CIANS, INDUSTRIAL CARPEN- 
TERS AND RIGGERS. Steady employ
ment. union wages and benefits. Teste 
required. Calls for inlerviews front 
9 a. m. to 9 p. m. Call R1CK THORP, 

216-486-7629.
(12-13)

WANTED EXPERIENCED 
MULTIPLE SPINDEL 

SCREW MACHINE 
SĖT UP MEN PREFERABLY 

ON CONOMAT1CS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Mušt 
have a minimum of 5 years experi- 
ence & have own tools. Long program 
wilh top hourly wages & maximum 
fringe benefits. Arrange for an in- 
tervievv by calling

Diek Fulmer, 219-233-1101 
ADAPTO INC., 

23246 W. Keller Rd. 
South Bend, Ind.

(11-14)
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Pabaltiečių draugystės 
vakaras Chicagoje

Jaunimo Centro rūpesčiu, 
jau antri metai iš eilės su
sitinka trys Pabaltijo sese
rys: Lietuva, Latvija ir Es
tija kultūriniam pabendra
vimui. šis trijų tautu drau
gystės vakaras įvyko 1976 
m. kovo 13 d. Jaunimo Cen
tro didžiojoje salėje. Numa
tytą programą pradėjo va
karo vedėja aktorė Jūratė 
Jakštytė, palikdama anoni
mu vakaro rengėją.

Vakaro vadovė pareiškė, 
kad šį sykį susirinkome ne 
politikuoti, bet pasidalinti 
kultūrinėmis vertybėmis. 
Nežiūrint jos pareiškimo, 
vakaras neapsiėjo be politi
kos.

Vakaras pradėtas įprastu 
ceremonialu: JAV himnu, 
vėliavų įnešimu ir žuvusių
jų už laisvę pagerbimu, žu
vusius pagerbė B. Pakštas 
rageliu pagrodamas ”Rau- 
dą”. Maldą sukalbėjo kun. 
Vilis Varsbergs. Sveikinimo 
žodžius pasakė Lietuvos 
gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė. latvių s-gos pirm. 
Ilmar Bergman ir estų ta
rybos narė Reet Soot. Visi 
sveikintojai linkėjo nesu
tirpti didžiajame lydymo 
katile, bet išlaikyti ir per
duoti savo vaikams kultūri
nes vertybes, kalbą ir pa
pročius.

Dar nebaigus sveikinimų, 
įvyko nenumatyta (ar tik 
mums nežinoma) staigme
na: atvyko Illinois guberna
torius Dan Walker. Pasakė 
trumpą rinkiminę kalbą, o 
susirinkusieji sugiedojo 
jam ilgiausių metų ir po 
12-15 min. išvyko. Savo kal
boje užsiminė, kad ameriko
niškas tirpdymo procesas 
paskutiniu metu yra prilai
kytas ir tautybės turi gali
mybę ilgiau išlaikyti savo 
kalbą, kultūrą ir papročius. 
Jam labai patikę viename 
lenkų susirinkime, kur ma
ži vaikai pašokę lenkų tau
tinius šokius, šiuo pavyz
džiu nesužavėjo lietuvių, 
nes žinant mūsų santykius 
su lenkais, jų iškėlimas ga
li jam atnešti nepalankius 
nusiteikimus. Nežiūrint to, 
gubernatoriaus atsilanky
mas visus nuteikė palankiai 
(matome, ką reiškia rinki
miniai metai ir kai dėl aukš
to posto varžosi du kandi
datai. Kad ir nedidelės lie
tuvių grupės paduoti balsai 
už vieną ar antrą kandida
tą, gali turėti lemiamos 
reikšmės). Gubernatorius 
buvo sutiktas ir išlydėtas 
gausiais plojimais ir valia
vimais. Beje, rinkiminės 
kampanijos štabe dirba ir 
viena lietuvaitė, kuri gu
bernatorių atlydėjo, tik, 
gaila, nemoka lietuviškai 
kalbėti.

Gubernatorių išleidus, bu

vo grįžta prie programos 
tolimesnio vykdymo. Ilges
nę kalbą pasakė inž. Anta
nas Rudis, radijo FORUM 
direktorius. Jo kalba buvo 
persunkta politiniais sam
protavimais ir tikėjimu į 
šių trijų Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybių atsta
tymu.

Po A. Rudžio kalbos buvo 
išneštos vėliavos ir paskelb
ta 10 min. pertrauka.

Kultūrinė programa

Pirmieji scenoje pasirodė 
estų šokėjai, pašokę du šo
kius, o po choro įtarpos, dar 
tris, šoko septynios poros 
jaunų (studentiško ar gim
nazistiško amžiaus) šokė
jų, apsirengusių tautiniais 
drabužiais. Patys šokiai, 
kai kur turi panašumo į 
mūsiškius, tik lėtesni, išski
riant įvairias polkas, šokė
jai pakankamai susiderinę 
ir ryškesnių klaidų nesima
tė. šokėjai priklauso "Must- 
jala” šokių grupei, vad. M. 
Kasė.

Estų mišrus choras, diri
guojamas H. Koop, padaina
vo tris dainas: Laimės dai
ną, apie pasaulio žiedą ir 
vestuvių dainą. Dainos nu-i 
skambėjo melodingai, nors 
jautėsi susidainavimo sto
ka. Chorą sudaro 14 vyrų ir 
20 moterų, visi vyresnio 
amžiaus ir nei vieno jauno 
veido.

Latvių programos dalį 
pradėjo solistė Mara Mazga 
(sopranas), akompanuojant 
Dainai Borgiele. Solistė so
driu balsu gyvai padainavo 
3 dainas; Namie, Apie norą 
dainuoti ir Rožių bei Aguo
nų žiedus. Solistė turi stip
rų, gerai išlavintą balsą ir 
laisvą laikyseną. Klausyto
jai solistę šiltai priėmė.

Aštuonios kanklininkės 
paskambino keturis dalykė
lius, o aštuonios poros šo
kėjų pašoko 3 tautinius šo
kius. Visi šokėjai ir kank
lininkės yra latvių mokyk
los mokiniai, šokiai nepasi
žymėjo dideliu darnumu ir 
sklandžiu išpildymu. Trūko 
gero susiklausimo. Piani
nu palydėjo T. Brunovskvi. 
Kanklininkių vadovas VI. 
Vištelis, o šokėjų — Juris 
ir Aina Pulinš.

Paskutinieji pasirodė lie
tuviai. Jaunimo Centro cho
ras "Audra”, vadovaujamas 
jaunos dirigentės Emili
jos Pakštaitės, padainavo: 
”Laukų dainą”, "Nemu
nas”, ”Miškų gėlė” ir "Ei 
Lietuvos kareivėliai”. Susi
laukė garsių katučių ir tu
rėjo pridėti vieną dainą bi- 
sui. Pianinu palydėjo L. La
banauskas.

Choras susideda išimtinai 
iš jaunųjų. Chorui žygiuo
jant į jiems skirtą vietą

A. JUODVALKIS

džiaugsmo šiurpulys perbė
go visu kūnu, matant be
veik šimtinę tautiniais rū
bais pasipuošusių jaunuolių. 
Jaunoji dirigentė E. Pąkš- 
taitė sugebėjo susitvarkyti 
su tokiu dideliu skaičium 
(ne visada klusnaus) jauni
mo ir tvirtai laikyti savo 
griežtoje vadovybėje.

Lietuvių tautinių instru
mentų kvartetas: B. Pakš
tas, V. Vaitkevičius, R. 
Dapkutė ir R. Pakštaitė iš
pildė tris dainas. Naudota 
tautiniai instrumentai: ra
geliai ir kanklės.

Vakaro programa užbaig
ta lietuvių tautiniais šo
kiais. Aštuonios poros šo
kėjų, sūkuringai ir darniai 
pašoko tris šokius: mergai
čių Audėjėlę, žekelį ir Ma
lūną. Spalvingi tautiniai rū
bai, gerai susiklausę šokė
jai, jauni, besišypsą veidai, 
pagavo žiūrovus ir iššaukė 
audringus plojimus. Akor
deonu grojo E. Gudonis.

šokėjai priklauso Jauni
mo Centro tautinių šokių 
grupei "žilvitis”, vadovau
jamai V. Stankienės ir A. 
Mažeikienės.

Užsklandai
Reikia padėkoti Jaunimo 

Centro direktoriui kun. A. 
Keziui, S. J., už suteiktą 
progą pamatyti visų trijų 
Pabaltijo valstybių: Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos tau
tinius lobius... Į akį krito 
tautybių pastangos išlaiky
ti ir perduoti savo vaikams 
turimas tautines vertybes.

Atrodo, kad estų tautinė 
grupė yra viena iš mažiau
sių ir prieauglio mažai te
turi. Kaip minėjau, choris
tai yra bemaž išimtinai pen
sininkų amžiaus ir jauni
mas, matyti, nepapildo re
tėjančių eilių. Net vėliavą 
nešė ir lydėjo vyresnieji, 
kai latvių ir lietuvių — jau
nimas. Tur būt vėliavos ne
nori patikėti jauniesiems, o 
kas neš kai vyresniųjų ne
beliks ?! Tautinių šokių gru
pė yra gerai pasiruošusi ir 
sušoko darniai.

Latviai, atrodo, yra gau
sesnė grupė. Turi savo mo
kyklą ir joje veikia kanklių 
ir tautinių šokių ansamb
liai. Pasiruošimas yra tik 
pradinio lygio ir gerokai 
reikia padirbėti, kad pasiek
ti didesnį sklandumą.

Vieton choro atsiuntė ge
rą, gražų ir išlavintą balsą 
turinčią solistę. Tai buvo 
labai maloni ir neeilinė pa
kaita, bet norėjosi išgirsti 
jų chorą ir palyginti su ki
tais dviem. Programą pa
įvairino kanklininkių an
samblis. Jaučiama dedamos 
pastangos žūt-būt įtraukti 
jaunimą į savos kultūros 
išlaikymą.

Lietuviai, gausiausia Chi
cagoje pabaltiečių grupė, 
pasirodė su gausiu jaunimo 
choru (55 merg. ir 24 
bern.), ragučiais, kanklėmis 
ir tautiniais šokiais. Įspū
dis buvo puikus. Vien tik 
tautiniais rūbais pasipuo
šusių jaunuolių buvo netoli 
šimtinės ir salę bei korido
rius dominavo. Pasiruoši
mas yra geras ir gerose 
rankose. Ansambliai susi
klausę, susiderinę ir vienin
gi.

Lietuvių tautinių rūbų 
spalvingumas ir įvairumas 
patraukė visų dėmesį. Mūsų 
kaimynai nepasižymi rūbų 
turtingumu ir spalvingumu. 
Patys šokiai turi daug pa
našumo, bet tai ir nenuo
stabu, nes su latviais esam 
ne tik kaimynai, bet ir bro
liai.

Vakaras, ne be organiza
cinių trūkumų, aktorės Jū- 
ratūs Jakštytės vykusiai 
pravestas (ar ne geriau bū
tų tikę tautiniai rūbai, už 
vakarinę, nors ir puošnią 
suknelę?).

Reikėtų tokius susitiki
mus dažniau rengti ir ug
dyti tarpusavį didesnį su
artėjimą.

žmonių prisirinko apipil- 
nė salė, įskaitant ir progra
mos dalyvius, bet galėjo 
būti kur kas daugiau, nes 
tikslas ir programa buvo to 
verti. Nesimatė žinomesnių 
veidų ir mūsų didesnių or
ganizacijų vadovų. Atrodo, 
Marijos auditorijoje tuo pa
čiu metu vykusi "Grafo 
Liuksemburgo” premjera, 
nustelbė šį parengimą.

CHICAGOJE

Gavėnios laikotarpis lie
tuvių gyvenime, be religinio 
susikaupimo, naudojamas 
organizacijų susirinkimams 
ir kultūriniam renginiams.

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI

Kovo 26 d. 7 vai. vak. ati
daroma dail. P. Bugailiškio 
kūrinių paroda, kuri tęsis 
visą savaitę.

Balandžio 4 d. gen. kon- 
sulės J. Daužvardienės pa
gerbimas ir visuomeninės 
premijos įteikimas.

Be to, kiekvieną savaitę 
turi repeticijas neolituanų 
tautinių šokių ir Valeišaitės 
išraiškos šokių grupės.

MARIJOS AUDITORIJA

Kovo 27 d. į Chicagą at
vyksta Clevelando GRAN
DINĖLĖ ir Marijos audito
rijoje duos koncertą. Kaip 
žinome, GRANDINĖLĖ yra 
paruošusi naują programą 

Wanted Joumeymen or Ist Class Skilled 
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS
FOR ALL 3 SHIFTS

Mušt be able to sėt up from blue prints and close tolerance. 
Need 4 top quality operators to run new machines. Past 
experience reąuired on machines with 14 ft. or larger table. 
Only the best need apply for this high paying position.

Phone Mr. McDaniel
812-897-2187

(13-15)

ir chicagiečiai pirmieji tu
rės progos pamatyti. GRAN
DINĖLĖS šokėjai yra pa
siekę pi^iesionalinį lygį ir 
sau lygių, vargu ar turi. 
Koncertą rengia P. L. J. 
S-gos Ryšių Centras. Po 
koncerto Jaunimo Centro 
salėje bus pabendravimas 
su GRANDINĖLĖS nariais.

JAUNIMO -CENTRAS
Kovo 25 d. Čiurlionio Ga

lerijoje atidaroma dailinin
kės V. šiugždaitės darbų 
paroda.

Kovo 28 d. DRAUGO ro
mano premijos įteikimas ir 
koncertas. (aj)

NEW HAVEN
PIANISTAS VYTAUTAS 

SMETONA KONCERTUOS 
NEW HAVENE

Š. m. kovo 28 d., sekma
dienį, 4 v. p. p. Neighbor- 
hood Music School, 100 
Audubon St., New Havene, 
Conn. koncertuos pianistas 
Vytautas Smetona.

Programoje — Bacho, 
Beethoveno, Schumano ir 
M. K. Čiurlionio kūriniai.

Koncertą rengia Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
New Haveno Klubas.

Apylinkių visuomenė ma
loniai kviečiama gausiai da
lyvauti šio jauno pasižymė
jusio pianisto koncerte.

BOSTON
BALTŲ KONCERTAS 

BOSTONE

šio sezono paskutinis 
koncertas įvyks kovo 28 d., 
3 vai. p. p. Longy School of 
Music salėje (1 Follen St., 
Cambridge, Mass.). Progra-, 
mą išpildys žymi estų pia
nistė MAAJA DUESBERG.

Baigusi muzikos mokslus 
Lawrence Universitete ir 
Manhattan Muzikos mokyk
loje, praeitais metais gavo 
stipendiją ir toliau studijas 
tęsė Hannoveryje (Vokieti
joje).

Dažnai ją girdime, kaip 
solistę ir akomponiatorę 
New Yorko radijo ir televi
zijos programose, kurioma 
vadovauja žymus dirigen
tas David Randolph. Taip 
pat turėjo eilę savo rečita-. 
lių Amerikoje, Kanadoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje ir kitose valsty. 
bėse, susilaukdama labai 
gerą muzikos kritikų įver
tinimą.

Kviečiame nepraleisti 
aukšto lygio koncertą ir 
gausiai dalyvauti.
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J. AUGUSTA1TYTE - VAIČIŪNIENE
TAUTINĖ ASMENYBĖ A. BERŽIENE

J. Augustaitytė-Vaičiū-. 
nienė buvo gili tautinė as
menybė, visais savo darbais 
liudijo meilę savo tautai, iš
tikimybę kenčiančiai, oku
panto parklupdytai Lietu
vai. Ji buvo ilgametė gim
nazijos mokytoja Rygiškių 
Jono gimnazijoje, Marijam
polėje, vėliau Kaune. Ji bu
vo ne tik mokytoja, bet ir 
auklėtoja; skiepino, žadino 
jaunimo tautinę sąmonę, 
savino moralines vertybes. 
J. Vaičiūnienė buvo aktyvi 
skaučių veikėja, dvi kaden, 
eijas Vyriausia skautinin- 
kė. Tautinių šokių atgaivin
toja Nepr. Lietuvoje. Rašy
toja: poetė, publicistė, pe
riodinės spaudos darbuoto
ja. J. Vaičiūnienės visa vei
kla, kūryba buvo pagrįsta 
gilia tėvynės meile ir Lie
tuvos laisvės viltimi.

Išeivijoje, J. Vaičiūnienė 
itin sielojosi, rūpinosi tau
tinio išlikimo reikalu. Ji, 
tarsi, tas Lietuvos laukų 
pakelės rūpintojėlis ir šą
lant ir lyjant nejudėdama 
stovėjo — budėjo savo tau
tos likiminio reikalo sargy
boje. šiuo reikalu rašė, kū
rė, eiliavo. Visais galimais 
būdais stiprino tautinį at
sparumą ne tik skautiško 
jaunimo, bet ir visos pla
čios išeivijos, šiuo didžiuo
ju tautinio išlikimo rūpes
čiu Velionė gyveno iki pat 
paskutinio savo gyvenimo 
saulėleidžio. J. Vaičiūnienė 
gimė 1895 m. Lietuvoje, Su
valkijoje ir mirė 1974 m. 
Chicagoje.

Neabejotina, jog J. Vai
čiūnienė, kaip gili tautinė 
asmenybė, tarsi aukštas 
švyturys, šviečia kelią ne 
tik Šių dienų tautinėje glū
dumoje, bet ji švies ir atei
ties kartoms.

šiemet suėjo dveji metai, 
kai J. Vaičiūnienė iškeliavo 
iškeliavo į amžinybę, šia 
proga Chicagos kultūrinin
kų grupė surengė minėj i- 
mą-akademiją, skirtą a. a. 
J. Vaičiūnienei pagerbti. 
Minėjimas-akademija įvyko 
š. m. vasario mėn. 28 d., 
Tautiniuose namuose, Chi
cagoje. Komitetui vadovavo 
A. Juškevičius, buvęs J. 
Vaičiūnienės bendradarbis, 
mokytojas ir berniukų tun
to tuntininkas Marijampo
lėje, velionę gyvą pažinęs 
iš arti. Minėjimo programa 
buvo turininga, sklandžiai 
pravesta ir neužtęsta.

Balio Pakšto liaudies in
strumentų kvartetas, dekla
muojant J. Jasaitytei, atli
ko mistinės nuotaikos pasi
gėrėtiną įžangą. Komiteto 
pirm. A. Juškevičius ofi
cialiai atidarė akademiją. 
Jis, savo trumpoje, bet iš
jaustoje kalboje, J. Vaičiū
nienę pavadino gilia tauti
ne, istorine asmenybe. Buvo 
pagrota ir J. Vaičiūnienės 
balso plokštelė, kur ji gyva 

būdama deklamuoja savo, 
pačios kūrybos eilėraštį. 
Mok. Ig. Serapinas, Litua
nistikos instituto, neaki
vaizdinio dėstymo direkto
rius, pristatė J. Vaičiūnie
nės geneologinę medį, api
būdino jos asmenį ir kūry
bą.

Mok. Irena Smieliauskie
nė, tautinių šokių Grandis 
vadovė, buv. J. Vaičiūnienės 
mokinė, pristatė J. Vaičiū
nienės kūrybinį įnašą į tau
tinius šokius. I. Smieliaus
kienė pasakė, paliudijo, kad 
J. Vaičiūnienė yra tautinių 
šokių atgaivintoja Nepr. 
Lietuvoje. Ji yra tautinių 
šokių stilizuotoja, jų kore
guoto ja.

Tautinių šokių grupė 
Grandis čia pat ir pašoko 
J. Vaičiūnienės sukurtus 
kelis tautinius šokius.

V. s. Z. Juškevičienė, buv. 
J. Vaičiūnienės mokinė, kla
sės auklėtoja, vėliau, J. Vai
čiūnienės Vyriausios skau- 
tininkės talkininkė Seseri
jos vadijoje, pristatė J. Vai
čiūnienės nueitą skautybės 
kelią. Pasakė, kad patį 
reikšmingiausią įnašą lie
tuvių skautybę įnešė vyr. 
skautininkė J. Vaičiūnienė. 
Ji skautybę pastatė ant 
tvirto tautinio lietuviško 
pagrindo. Jos pastangomis 
į skaučių ir skautų progra
mas buvo įvesta daug litua
nistinių žinių. Buvo jos su
kurtas net specialus tauti
nis ženklas lituanistinių ži
nių sutelkimo pagrindu: sa
vo tautos istorijos, gamtos, 
geografijos pažinimo pa
grindu. J. Vaičiūnienė, su 
dideliu tautiniu pasišventi
mu, pedagogiškai, sistema- 
tingai kūrė, ugdė skautės 
tautinį charakterį.

J. Vaičiūnienės didžiulis 
skautiškas, tautinis įnašas 
į lietuvišką skautybę LS 
S-gos vadovybės buvo aukš
tai įvertintas: LS. Sąjunga 
J. Vaičiūnienę pakartotinai 
apdovanojo žymenio ženk

Vaizdas iš Kr. Donelaičio mokyklų Vasario 16-sios minėjimo. Viduryje stovi, iš kairės: de- 
klamatorės L. Lauciūtė, L. Linaitė, K. Norkaitytė, N. Misiulytė ir L. Narytė.

, . . A; A> rašytoi°s J- Vaičiūnienės dviejų metų mirties sukakčiai paminėti komitetas. Iš 
kaires: J. Jasaitis, y. s. Z. Juškevičienė, velionės sūnus J. Vaičiūnas, I. Smieliauskienė, Br. Jan- 
cys> Ig- Serapinas ir komiteto pirm. A. Juškevičius.

lais, jai buvo paskirtas, 
įteiktas Lelijos ordinas ir 
vėliau kiek pats aukščiau
sias — Geležinio Vilko or
dinas.

V. s. Z. Juškevičienė, kal
bą baigdama, konstatavo ir 
apgailėtiną dabarties faktą, 
kad kai kurie, ir gana aukš
ti jaunimo vadovai pradėjo 
klaidinti jaunimą: neigti 
tautinį reikalą, skelbti ere
zijas, — jaunimą kreipti in
ternacionalizmo kryptimi.

Kalbėjo ir Velionės J. 
Vaičiūnienės sūnus Jonas, 
žurnalistas, visuomeninin
kas, taurus patriotas. Jis 
savo Motiną pristatė, kaip 
motiną auklėtoją, tautinės 
dvasios formuotoją ir kū
rėją. Su įsijautimu kalbėjo 
apie Motinos turėtą gilų 
sielvartą: tautinio išlikimo 
rūpestį. Pasakė, kad šiuo 
reikalu Motina daug rašė 
periodikoje, kūrė eiles, net 
ir visą eilių rinkinį pavadi
no Rūpestis. Kur Kūrėja, 
J, V. eiliuota forma stip
rina išeivijos tautinį atspa
rumą, kviečia nepasimesti: 
laikytis tautinio kelio, tu
rėti stiprią Lietuvos laisvės 
viltį. Sūnaus Jono pasisa
kymai apie Motiną kūrėją, 
rašytoją, auklėtoją buvo 
gana reikšmingi įdomūs.

Akademijos metu, salėje 

buvo išstatytas ir a. a. J. 
Vaičiūnienės portretas, ta
pytas dail. A. Varno. Por
tretas buvo gyvomis gėlė
mis, draperijomis meniškai 
dekoruotas ir Vytauto žygo 
meniškai šviesomis apšvies
tas, sudarė mistinį, pasigė
rėtiną įspūdį. Buvo išleista 
ir akademijai skirta, sti
lingai padaryta programa. 
Tenka pripažinti, kad J. 
Vaičiūnienei skirta akade
mija buvo aukšto kultūrinio 
lygio. Kas svarbu, tai kad 
aiškiai pavyko komiteto tu
rėtas užmojis: nupūsti laiko 
dulkes nuo šios taurios, tau
tinės asmenybės ir jos stip
rią tautinę ideologiją, tarsi 
aukštą švyturį, pastatyti 
plačiai išeivijai šių tautinių 
sutemų metu, kad jis stip
riai šviestų tautinį kelią į 
laisvą Lietuvą.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOSE
"Lietuva, Lietuva, tu 

kaip saulė gyva”, poeto žo
džiais pradėjo Vasario 16- 
sios minėjimą mokyklų di
rektorius J. širka vasario 
21 d. Programą pravedė VII 
kl. mok. Dalia Musonytė. 
Giliai prasmingą Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo aktą paskaitė VII kl. 

mokinė Asta Spurgytė, o 
įdomų referatą "Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mas" skaitė aštuntokė Lau
ra Narytė. Referato min
tis — Lietuvos žmonės pasi
sakė nenorį būti kitų val
domi.

Toliau programoje buvo 
parodytas mokyt. I. Smie- 
liauskienės montažas "Op, 
op, kas ten, Nemunėli”, V 
ir VI sk. mokiniai dainavo 
Jaunimo giesmę ir Tau se
sute. Dainas paruošė mo
kyt. Asta Ramanauskaitė. 
Nežinomo kareivio garbei 
deklamavo L. Lauciūtė, L. 
Linaitė iš VII kl. ir N. Mi- 
siulytė, L. Narytė, K. Nor- 
kaitytė iš VIII kl. R. Dap
kutė ir R. Pakštaitė kank
liavo Lietuva brangi ir Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka. 
Abi mokinės iš VII kl.

Sekė visa eilė tautinių šo
kių, kuriuos paruošė moky
tojos R. Kleinaitytė ir I. 
Smieliauskienė. Dainavo 
aukštesniosios mokyklos mo 
kiniai, paruošti mokyt. V. 
Gutausko. Gražus dainavi
mas sukėlė visų ūpą. Teko 
pakartoti dainą Dainuojanti 
jaunystė (muz. J. Gaidelio), 

ši graži minėjimo progra
ma, atlikta daugiausia Auk
štesniosios mokyklos moki
nių, pagilino mums Vasario 
16-sios prasmę ir reikšmę. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė ir idėja pasiliks visų 
širdyse.

Mokyt.
Gražina Valavičiūtė

MACHINISTS
FOR IST & 2ND SHIFTS

Need 15 people to fili the fol- 
lowing positions in energy re- 
lated fields.
Turret Lathe, engine lathe, N-C 
lathe, centerless grinder.
Minimum of 3 years experience 
required. Up to $5.50 per hour 
starting salary. 8 paid holidays, 
paid vacations, paid siek leave, 
health & life insurance plan 
available. Apply at

K & F MACHINE & 
MANUFACTURING

1500 SE 89 St. 
Oklahoma City, Okla. 73109 

405-631-1533
Equal Opportunity Employer 

(l>-U)
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Garbės stalas ''Lietuvos Prisiminimų” bankete Chicagoje: Lietuvos generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė, ALT pirm. dr. Kazys Bobelis, Amerikos gydytojų žurnalo redaktorius dr. Ze
nonas Danilevičius (sako kalbą), banketo vadovas Alfonsas Wells, rengimo pirmininkas Jonas 
Evans, Dalia Bobelipnė ir kan. Vaclovas Zakarauskas. G. Janulos nuotr.

'Lietuvos Prisiminimų’ banketas
Illinois — Indiana apy, 

gardos vyčiai vasario 8-tą 
Martiniąue salėje Chicago
je surengė "Lietuvos Prisi
minimų” banketą. Jame da
lyvavo 360 žmonių. Prie 
gąrbės stalo sėdėjo: Illinois 
— Indiana apygardos pii< 
mininkas Algirdas Brazis, 
Tėviškės parapijos klebo
nas kun. Ansas Trakis, 
Amerikos gydytojų žurnalo 
redaktorius dr. Zenonas Da
nilevičius, dr. Vytautas 
Dargis vyskupas Vincentas 
Brizgys Lietuvos Generali
nė konsulė Juzė Daužvar
dienė, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis banketo ren
gimo pirmininkas Jonas 
Evans teisėjas Alfonsas 
Wells Dalia Bobelienė, ka
nauninkas Vaclovas Zaka
rauskas, centro valdybos 
narė Irena Sankutė ir Alek
sandras Pakalniškis Jr.

Banketą atidarė J. Evans. 
Solistas A. Brazis sugiedojo

”Lietbvos Prisiminimų” bankete ALT pirm. dr. K. Bobelis 
dėkoja Lietuvos vyčiams už suteiktą jam garbę.

G. Janulos nuotr.

Amerikos ir Lietuvos him
nus. Invokaciją sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas. Toli
mesnei vakaro programai 
vadovavo Alfonsas Wells. 
Vaišių metu Wally Tenclin- 
ger orkestras grojo įvairias 
lietuviškas melodijas. Pra
no Zapolio vadovaujama 
jaunųjų vyčių grupė pašoko 
kelis tautinius šokius. Bu
vo pristatyti bankete daly
vaują garbingi asmenys jų 
tarpe du savanoriai kūrėjai 
— pulkininkas Kazys Ali
šauskas ir leitenantas Kos
tas Petrauskas.

Po vaišių kalbas pasakė 
vyskupas V. Brizgys, kon
sulė J. Daužvardienė ir apy
gardos pirmininkas A. Bra
zis. Sveikinimai raštu buvo 
gauti iš Chicagos burmistro 
Richard Daley, Illinois val
stijos senatoriaus Prano 
Savicko, lietuvių draugo 
Roman PuČinskio ir BALF.

Bankete buvo pagerbtas 
dr. K. Bobelis. Jį banketo

dalyviams pristatė Alek* 
sanras Pakalniškiu Jr., įteik
damas jam vytį su įrašu: 
"Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis yra nusipelnęs lie
tuvių pagarbą ir padėką už 
nenuilstamą ir sėkmingą 
pavergtos Lietuvos laisvi
nimo darbą. Tai pripažinda
mi, Lietuvos Vyčiai šį at- 
žymėjimą jam įteikia Jung
tinių Amerikos Valstybių 
200 metų sukakties metais, 
minėdami Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 58- 
tąją sukaktį.”

Dr. Kazys Bobelis padė
kojo vyčiams už suteiktą 
garbę. Dėkojo ir už paramą 
politinį darbą dirbant. Pra
šė rašyti laiškus senato
riams Persy ir Stevenson, 
prašant, kad rezoliucija 319 
būtų priimta senate.

Po dr. K. Bobelio kalbos 
jį sveikino dr. Zenonas Da
nilevičius, Amerikos gydy
tojų vardu, ir dr. Vytautas 
Dargis lietuvių gydytojų ir 
dantų gydytojų vardu.

Paskutinę kalbą pasakė 
J. Evans. Dėkojo rengimo 
komitetui už pagalbą, dėko
jo dienraščiams — Drau
gui ir Naujienoms, lietuvių 
radijo valandų vedėjams — 
Aldonai Daukuvienei ir Pet
rui Petručiui už banketo iš
garsinimą. Apgailestavo, 
kad ne visi norintieji galėjo 
į banketą patekti. Atsipra
šė, kad banketo salė buvo 
perpildyta žmonėmis.

Tėviškės parapijos klebo
nas kun. A. Trakis sukalbė
jo uždaromąją maldą. Solis
tas A. Brazis pagiedojo 
MGod bless America”, mu
zikui dr. L. šimučiui akom
panuojant. Ir po to buvo 
šokiai.

Emilija Pakalniškienė

WANTED. OWNER OPERATORS 
Steel carrier with broad authority, 
needs drivera 2 year* ateel experience, 
advance on each load, union benefita, 
backhaul, weekly pay, company trail- 
era available. Permita furniahed.

INTERSTATF. MOTOR FRE1GHT 
5YSTEMS

P, O: Box 412 
Murryaville, Pa. I 5668 

412-327-4005
(6-15)

WANTED
MINE INSPECTORS

Mušt have 6 year* experience. 2 years 
vvhich mušt have been underground 
in Ohio. ,

Apply: STATĖ OF OHIO. DEPT. 
OF INDUSTRIAL RELATIONS, PER
SONNEL OFFICE, 2323 W. 5th Avė.. 
Columbua, Ohio 43204, 614-466-3271.

(I3_I9)

LOS ANGELES LIETUVIAI
MINĖJO VASARIO 16

Šventės minėjimą suruo
šė ALT Los Angeles sky
rius, vadovaujant pirm. Vy
tautui Čekanauskui. Vasa
rio 13, dalyvaujant Lietu
vos gen. garbės konsului dr. 
J. Bielskiui ir apie 150 tau
tiečių buvo pakelta Lietu
vos vėliava prie miesto ro
tušės. J

Pagrindinis minėjimas 
buvo sekmadienį, vasario 15 
d. Iš ryto pakelta vėliava 
parapijos kieme. Bažnyčio
je buvo iškilmingos pamal
dos, asistuojant organizaci
jų vėliavoms. Pamaldas lai
kė ir giliai patriotinį pa
mokslą pasakė prel. J. Ku
čingis. Komp. Budriūno va
dovaujamas choras ir solis
tai J. čekanauskienė, B. ir 
R. Dabšiai kėlė šventės iš
kilmingumą.

Po to iškilmingas aktas 
Marshall High auditorijoj. 
Didžiulė salė buvo artipilnė 
dalyvių. Iškilmes sklandžiai 
pravedė V. Čekanauskas. 
JAV himną giedoti pakvies
tas Ant. Polikaitis. Pras
mingą invokaciją pasakė 
prel. J. Kučingis. Sveikino 
latvių ir estų atstovai. Pa
grindinę iškilmių kalbą pa
sakė iš Chicagos atvykęs 
ALT pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, kuris savo 40 mi
nučių kalboje daugiausiai 
lietė ALT veiklą Lietuvos 
laisvinime. Klausytojai ga
lėjo susidaryti vaizdą kad 
dr. Kazio Bobelio asmeny 
lietuviai turi energingą vei
kėją lietuviškai-politiniame 
darbe. Po to buvo pagerb
tas dr. J. Bielskis ir ponia. 
Konsulas šiemet švenčia 85, 
metų amžiaus sukaktį. Taip 
pat pagerbtas gen. St. Raš
tikis.

Prie šventės iškilmių bu
vo prijungta lituanistinės 
mokyklos pasižymėjusių 
mokinių apdovanojimas pre
mijomis už jų parašytus ir 
premijuotus rašinius lietu
viškai patriotinėmis temo
mis. Tris pirmąsias premi
jas laimėjo — V. Basiuly- 
tė, A. Nelsaitė ir G. Gru- ' 
šas. Apdovanojimus prave
dė mokyklos vedėjas VI. 
Pažiūra. Taip pat šauliai tą 
progą panaudojo apdovano
ti už visuomeninę veiklą 
šaulių žvaigždės ordenu Vy
tautą Čekanauską ir šaulių 
medaliais Stasę žadvidienę 
ir Liną Kojelį. žyminius 
prisegė konsulas J. Biels
kis, ceremonijas pravedė

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

šaulių k. pirm. K. Karuža. 
Priėmus rezoliuciją Lietu
vos reikalu JAV preziden
tui, minėjimas baigtas tau
tos himnu.

Po to dalis dalyvių nuvy
ko į tautinius namus, kur 
buvo paruošti pietūs sve
čiui iš Chicagos dr. K. Bo
beliui pagerbti, čia apie 
šimtinę dalyvių skaniai pa
sivaišinę pasidalino minti
mis einamaisiais reikalais. 
Buvo iškelta įvairių klau
simų, liečiančių lietuviškąją 
veiklą, ir žinoma, neišveng
ta pakedenimo nelemtųjų 
ALTos ir JAV LB-nės san
tykių. Provincijoj gyvenan
tieji, jei juos galima taip 
pavadinti, yra nepatenkinti, 
kad centruose dirbantieji 
nepajėgia veiklos pakreipti 
taip, kad lietuviškoji visuo
menė nebūtų dirbtinai ska
tinama priešingumams vie
ni prieš kitus.

Šiaip jau kalbant bendrai 
apie Vasario 16 minėjimą, 
losangeliečių lietuvių šven
tinė nuotaika buvo pakili, 
vyravo ryškus noras remti 
lietuviškuosius reikalus, ir, 
nežiūrint centruose puose
lėjamų erzelių, Lietuvos 
laisvinimo intencijai suau-*. 
kojo virš 4,000 dolerių.

J. Kuprionis

• Dr. S. Tamošaitis, gyv. 
Miami Beach, Fla. Dirvai 
paremti atsiuntė auką ne 2 
dol., kaip Dirvoje Nr. 10 
paskelbta, bet 20 dol. Tokia 
suma įnešta į banką. Dėl 
korektūros klaidos atsipra
šome.

TOOL & DIE 
REPAIRMAN

New Company moving into the city 
requires tool and die repairman. Ex 
perience in building or repairing of 
automotive stamping and metai mold- 
ing trim diea. Apply m person from 
9 a. m.-12 noon.

ALTA TOOL
1015 Spruce St.
Detroit, Mich.

(13-16)

IST CLASS
MOLD MAKER

Experienced. To build and repair in- 
iection and compretsion molda. Good 
hourly rate plūs paid hoapitalization 
and other fringe beąefits. Day shift 
wilh overtime.

RESERVE INDUSTRIES
CORP.

216-941-3800
(13-18)

OWNER-OPERATORS—1 year 
meat hauling experience. 
Troctors or trailer and tractor. 
References. 1972 or newer 
tractor. Call 317-539-2033. 
Serwing 44 statės. (13-15)
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Vasario 16-toji SLA centre
Gyvasis paprotys Susi

vienijime Lietuvių Ameri
koje pagarbiai paminėti 
Lietuvą skambiu žo
džiu, kaip ir buvęs, tebėra 
gajus. Tai matyti ir iš su
rengto VASARIO 16-TOS 
minėjimo, įvykusio vasario 
29 d. SLA Centre, New Yor
ke. Tą minėjimą rengė or
ganizacijos aukščiausioji 
vadovybė — Pildomoji Ta
ryba, kuri priderino prie to 
minėjimo ir savo suvažiavi
mą pribręndusiems dar
bams atlikt, ir praeitų metų 
suplanavimu, jau garbingą 
amžių turinčius savus na
mus — Centrą New 
Yorke — atnaujino taip, 
lyg tik neseniai jie būtų sta
tyti. Tad turinys ir išorė 
savoj nuosavybėj 
taikliai derinosi prie Lietu
vos laisvės simbolio — VA
SARIO 16-TOSIOS.

Į minėjimo aktą atsilan
kė Lietuvos Generalinis 
Konsulas A. Simutis su po
nia, kurie buvo sutikti Su
sivienijimo prezidento P. 
Dargio ir sekretorės G. Mei- 
liūnienės bei kitų Pildomo
sios Tarybos narių, šiame 
minėjime taip pat dalyvavo 
SLA Įstatų Komisijos pir
mininkas M. Gudelis, Nau
jienų redaktorius, ir kiti 
kviestiniai, siekę rinktinį 
skaičių — pe r60.

Minėjimą pradėjo ir visą 
aktą vedė pats prezidentas 
Povilas Dargis. Savo įžan
giniame žodyje jis pabrė
žė du istorinius momentus. 
Vienas jų — SLA nuo pat 
gimimo pasirinktas sun
kusis kelias — jungt 
tautiečius vien lietuvybės 
pagrindu. Antras jų — yra 
gyvasis dvasinis ryšys su 

gimtuoju kraštų, LIETU
VA. Pirmasis — reikalavo, 
tautinio susipratimo, kant
rybės ir išminties; antrasis 
— buvo viso ko gero stip
rintoju; antrasis davė, 
ko pirmasis reikalą- 
v o . šitokiame pagrindi
niame derinyje Susivieniji
mas šiais metais ir pasiekia 
savo 90 metų amžiaus, ir te
bekalba savo oficialiąja 
lietuvių kalba.

Trumpai kalbėjęs, P. Dar
gis pasidžiaugė dalyvavimu 
Lietuvos Konsulo, ir A. Si
mutį pakvietė tarti žodį su
sirinkusiems.

Generalinis Konsulas pa
sakė jausmingą kalbą VA
SARIO 16-TOSIOS didžia
jam NUTARIMUI paminė
ti. Būdamas ir šiuo me
tu Lietuvos valstybingumo 
sargyboje, jis pabrėžtinai 
priminė tą valstybingumą 
saugoti visiems. Esą, reikia 
neprarast vilties į ateitį ge
rą, kurioje Lietuva bus ir 
vėl valstybė, kaip kad bu
vo. Bus valstybė kitų laisvų 
valstybių tarpe, šiuo sun
kiu Lietuvai metu mūsų 
tauta, kad ir vergiama, ro
do kietą atsparumą prieš 
priešą. Reikia ir mums anuo 
pavyzdžiu sekti. Mums rei
kia būti ir apdairiems, sako 
Konsulas, nes mūsų priešas, 
Lietuvos okupantas imasi 
gudrių priemonių ir lietuvių 
išeivijoje ardomajam dar
bui. Girdi, lietuviškoji’pa
triotinė išeivija, ypač jos 
vieningumas, yra rakštis 
Kremliaus valdovams. Tad, 
esą, reikia laikytis vieny
bės nepaliaujamame sieki
me Lietuvai laisvės.

Būdamas pats SLA na
riu ir žinodamas Susivieni-

Susivienijimo Amerikos Lietuvių prezidentas Povilas Dargis dėkoja Lietuvos gen. konsului 
A. Simučiui už gražią kalbą pasakyta SLA surengtame Vasario 16 minėjime. Ch. Binkins nuotr.

jimo tradiciją Lietuvos at
žvilgiu, pabrėžė neprarast 
tautinės savigarbos esant 
ryšyje su Lietuva ir santy
kiaujant su ten esančiais ar 
iš ten j čia atvykstančiais.

Po Generalinio Konsulo 
kalbos, P. Dargis supažin
dino susirinkusius su sve
čiu iš Chicagos, Martynu 
Gudeliu. Jis sveikino minė
jime esančius ir džiaugėsi, 
kad galėtų pasirašyti po vi
sa Konsulo kalba, kuri tik 
ką buvo girdėta. Jis džiau
gėsi ir Susivienijimo Cent
ro namo atnaujinimu. Derė
jo, girdi, atsijauninti Susi
vienijimui savo 90-tyje, 
kaip lygiai derėjo pasipuoš
ti Jungtinių Amerikos Val
stijų 200 metų jubiliejuje.

SLA prezidentas P. Dar
gis padėkojo abiem kalbė

tojam už geras ir gražiai 
pasakytas kalbas, tam pri
tarė ir visi susirinkusieji 
plojimu. Pildomosios Tary
bos sekretorė Meiliūnienė 
visus pakvietė prie taurių 
šampano ir skoningai pa
ruoštų užkandžių stalo. Tuo 
buvo lyg atšvęstos ir įkur
tuvės atnaujintose patalpo
se naujo židinio.

★

Nuo vasario 28 iki kovo 
2 Pildomoji Taryba savo 
pilnoje sudėtyje posėdžiavo, 
svarstydama daugelį aktu
alių klausimų, padarydama 
daug ir nutarimų. IŠ jų nau
jų narių vajaus klausimas 
buvo vyraujantis. Buvo ap
tarti būdai naujų narių ver
bavimui, buvo nusistatyta 
kelt organizavimo nuotaiką 

išaiškinimais, paakinimais, 
energingų organizatorių bū
rio sudarymu, ypač krei
piant dėmesį j jaunąją kar
tą.

Visuomeniniame darbe 
nepailstantis Susivienijimo 
prezidentas P. Dargis ir šia
me naujų narių verbavime 
rodo asmenišką pavyzdį. 
Taip pat daug iniciatyvos 
rodo ir viceprezidentas A. 
Chaplikas.

Ruoša būsiančiam Sei
mui liepos 5-8 dienose taip 
pat detaliai buvo aptarta 
suderinant Seimo Rengimo 
Komiteto Chicagoje planus 
su Seimo sesijom, su Seimo 
iškilmingąja dalimi, kurio
je bus minima SLA 90-ties 
metų sukaktis ir 200 metų 
jubiliejus Jungtinių Ame
rikos Valstijų.

Ant. Diržys

FREE...SUPER GIRS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5'4% daily interest PLŪS...

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Panalty ta imposad tor aarly *itMrawals

Irvinvvąre’s 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Gourmet

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Deposits mušt remain at least orte year

Open Saturdays 
Clos.ed Mondays

Also available are */, C D's for 6-year maturity in $1,000 units.

/uperior /civing/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE

L 798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue
CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)

• Kristina Novickienė su 
vaikais Liuda ir Darium 
buvo atskridusi iš San 
Francisco, Kalifornijos į 
savo tėvelio dr. Vaclovo Pa- 
procko laidotuves New Yor
ke ir čia išbuvo savaitę lai
ko.

• Gydytojų korporacija 
”Gaja” balandžio 4 d., Kul
tūros židinyje, Brooklyne, 
341 Highland Blvd., demon
struos visiems naudingus ir 
įdomius filmus: žmogaus 
kraujo apytaka, Aš esu 
žmogaus1 širdis ir širdies 
operacijos. Pradžia 2 vai. p. 
p. Įėjimas nemokamai.

• Stasys Juškėnas, "Nau
jienų” laikraščio bendradar
bis, iš Chicagos buvo atvy
kęs į New Yorką savo pus
brolio dr. V. Paprocko lai
dotuves. Laidotuvėse taip 
pat dalyvavo iš Toronto, 
Kanados, velionies dr. Vac
lovo jaunystės draugas far
macininkas Juozapavičius.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA4



Nr. 13 — 14 DIRVA 1976 m. kovo 25 d.

Detroito
SPAUDOS LENTYNOJE 

APSILANKIUS

Grand Bvld. ir Porter 
gatvės kampe stovi namas 
ir jo aukštame bokšte 
"staugia” į rytus žiūrėda
mas ir aukštai galvą iškė
lęs Geležinis Vilkas. Dažnai 
vienas kitas praeivis pasi
žiūri ir teiraujasi: kas ten 
per gyvulys ir kodėl jis 
bokštan įkeltas?

šio namo bokšte staugia 
Geležinis Vilkas, o rūsys 
prikrautas brangenybių. Ra 
sau brangenybių. Nepagal
vokite, kad tai aukso ar si
dabro. Rūsyje įrengtas 
spaudos archyvas, "Spau
dos Lentyna” vadinamas, 
ir ten įrengtose dėžėse bei 
stalčiuose sukrauti laikraš
čių ir žurnalų komplektai. 
Vieni jų atvežti iš Lietu
vos, kiti — Vokietijos, o 
tretieji surinkti Ameriko
je. J Laisvę, ėjęs Lietuvoje 
1941 metais laikinos vy
riausybės laikotarpyje, Eu
ropos Lietuvis, Vokietijoj 
ėję laikraščiai Tėviškės 
Garsas, Mintis, Mūsų Ke
lias, Tėvų žemė. Taip pat 
beveik visi Amerikoje išei
ną laikraščiai ir žurnalai.

Dauguma jų pradėti rink
ti 1949-1950 metais ir yra 
pilni komplektai. Kitiems 
kartais trūkstą kokio nu
merio.

Tai Lietuvos kariuome
nės kūrėjo savanorio dr. 
Vinco Misiulio ilgo ir kruop
štaus darbo vaisius.

Vieno kambario sienas 
puošia Lietuvos vyrų 23 
portretų kolekcija. Ten yra 
ir Lietuvos Prezidentai: 
Antanas Smetona, Aleksan
dras Stulginskis ir dr. Ka
zys Grinius, čia yra ir 1-jo 
gusarų pulko karininkų por
tretai. Buvęs pulko vadas 
pik. Juozas Bačkus, kpt. 
Bronius Grigas, kpt. Izido
rius Kurklietis. Lietuvos 
nacionalistų vadovybės na
riai: Andrius Kazakauskas, 
kpt. Gudinąs, Kazys Matu
levičius, aviacijos pik. ltn. 
Antanas Macuika ir kiti.

Dr. Vincas Misiulis turi 
parašęs knygą "Lietuviš
kasis nacionalizmas” ir gal
voja, jei dar jėgos leis ir 
finansų susigraibys, išleis
ti. Jo bibliotekoje yra daug 
vertingų knygų.

Apžiūrėjęs paklausiau, 
kada pradėjo rinkti ir san
dėliuoti laikraščių ir žurna
lų komplektus? Senai, at
saku dr. Vincas Misiulis. 
Vienus jų atsivežęs iš Lie
tuvos, kitus iš Vokietijos. 
Atvykęs Amerikon juos 
pradėjo rinkti nuo 1949 me
tų. Vienus pirko, o kitus ga
vo iš atskirų asmenų. Su
tvarkyti tuos komplektus 
jam padėjęs jau miręs a. a. 
Vincas Poškus.

Ką jis galvojąs daryti su

lietuviai
tais surinktais komplek
tais? Jis nežinąs. Sako, jei 
atsirastu kuri kultūrinė or
ganizacija, galėtų juos jai 
perduoti. Klabėsiąs su sū
numis ir prašysiąs, kad jie 
tą butą neišnuomotų ir lai* 
kytų jo įrengtą "Spaudos 
Lentyną". Name būtų gali
ma įrengti vaikų darželį. 
Mokytojai galėtų- gyventi 
šiame name, mokyti vaikus 
ir prižiūrėti tą lentyną. 
Projektų daug,,o tikro apsi
sprendimo taip ir nėra. Juk 
jau ne jaunystė.

Kaip jam atėjo mintis j 
bokštą įkelti Geležinį Vil
ką? To bokšto viršūnėje, sa
ko dr. V. Misiulis, anksčiau 
buvo nei šioks nei toks ženk
las. Jis jam nepatikęs. Tad 
įkėlęs kaip lietuvišką tauti
nį simbolį Geležinį Vilką.

KAZIUKO MUGE

Kovo 14 d. įvykusi Kultū
ros Centre skaučių ir skau* 
tų suruošta Kaziuko mugė 
buvo centre kitų įvykių. Į 
ją atvyko ir įvairiomis ge
rybėmis apsirūpino gausus 
skaičius detroitiškių. Mu
gės atidaryme neteko daly
vauti, nes jis buvo pritai
kintas tik Dievo Apvaizdos 
parapijos žmonėms. Iš kitų 
parapijų, šv. Antano ir šv. 
Petro, išklausę savo bažny
čiose mišias, į jos atidary
mą atvykti negalėjo suspė
ti.

šiais metais Kaziuko mu
gėje buvo mažiau kioskų, 
bet vartota daugiau stalų 
skirtų vaišėms. Stalai be
veik visą laiką buvo apsės
ti. Skautės ir skautai tai 
Kaziuko mugei buvo gerai 
pasiruošę ir turėjo įvairių 
išdirbinių ir maisto keps
nių. žaidimų irgi netrūko. 
O turtingas loterijos stalas 
greit ištuštėjo. Norint ką 
gauti ar nusipirkti reikėjo 
eilėje stovėti ir ilgai laukti. 
O tos eilės, eilės... jos bu
vo labai ilgos. Ne tik prie 
maisto, bet ir prie loterijos. 
Scenoje įrengtoje kavinėje 
"Saldi Bitė” svečių netrū
ko. Vieni išeina, kiti ateina 
ir dažniausia visos vietos 
užimtos. Turėjo įsirengu
sios ir baidyklių namą, šiais 
metais aš jo nelankiau, nes 
pernai gąsdinusi mane 
skautė, pati išsigando. Ne
norėjau jų ir šiais metais 
išgąsdinti. Velykų Bobutės 
su kiškučiais atvykimas iš 
Lietuvos ir dalyvavimas 
Kaziuko mugėje buvo staig
mena. Ir aš norėdamas ką 
nors sužinoti, apie Lietuvą 
jos paklausiau: Gal iš Kau
no esi ? Ne, iš Raseinių at
sakė man. % Daugiau nieko 
jos ir neklausiau.

Pirmą valandą viename 
mokyklos kambaryje Vasa
rio 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius mažai

Dr. Vinco Misiulio namas Detroite, kuriame įrengtas lietu
viškų laikraščių archyvas.

grupei žmonių, nes tiek tik 
susidomėjo, pakalbėjo gim
nazijos reikalu. Po prane
šimo Leonas Bajoriūnas 
skaidrėse parodė Vasario 
16 gimnazijos gyvenimą. 
Parodė ir Selegenstadto sto* 
vykios atvežta ir mokyklos 
rajone pastatytą gražų lie
tuvišką kryžių. Kryžiaus 
perkėlimo išlaidomis pasi
rūpino čia Amerikoje gyve
nantieji buvę Selegenstadto 
stovyklos gyventojai, jų 
tarpe buvau ir aš.

Pranešimo nekartosiu. 
Trumpai sakant, gimnazi
jai, kad ji ir toliau gyventų 
reikalinga mokinių ir pini
gų. O jei to nebus, gimnazi
jos ateitis liūdna. Vasario 
16 gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius kreipėsi į 
lietuvius ir prašė neleisti 
jai užgesti — siųsti savo 
vaikus Vasario 16 gimnazi
jom

★

Kardinolas Johą Dearden 
kovo 1 d. šv. Petro švento
vėje suteikė sutvirtinimo 
sakramentą 22 asmenims. 
Jų tarpe buvo keturi lietu
viai : Jonas Andriušaitis, 
Vytas Andriušaitis, Romas 
Pusdešris ir Regina Sauti- 
kaitė. šios mažos ir kuklios 
šventovės klebonas yra kun. 
Kazimieras Butkus. Nors ir 
maža, bet tai yra vienatėlė, 
kuri dar turi muz. Stasio 
Sližio vadovaujama chorą, 
kuris gieda mišių metu.

★
Į Lietuvių Tarybą Mich U 

gano apygardoje kandida
tuoja : Jaunius Gilvydis, 
Vytautas Jonaitis, Vytau
tas Kutkus, Algis Rugie
nius, Robertas Selenis, Ire
na Sventickaitė, Alfa Šu
kys, Nerimantas Udrys ir 
Jonas Urbonas.

★
LB Detroito apylinkės 

narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 28 d. 12:30 vai. 
Kultūros Centre. Valdybos 
nariai padarys pranešimus 

ir bus perrinkti 5 valdybos 
nariai.

★
Neseniai iš Lietuvos at

vykę A. ir J. Jurašai paža
dėjo vasaros pabaigoje at
vykti Detroitan. Jiems su
tikti ir priimti sudarytas 
komitetas: Jurgis Baublys, 
Gintė Damušytė, Jaunius 
Gilvydis, dr. Kazys Karve
lis ir Antanas Sukauskas.

★
Detroito lietuviai, ruošia

mame Detroito mieste mil
žiniškame parade, JAV 200 
Nepriklausomybės sukak
ties proga, gegužės 2 d. da
lyvaus su viena platforma, 
o gegužės 16 d. 3 vai. Fordo 
auditorijoje turėsime Čiur
lionio ansamblio koncertą. 
Užsibrėžtam darbui atlikti 
jokios finansinės paramos 
nenumatoma gauti. O jos 
reikės nemažai. Gal būt 
3000 dol. ar daugiau. Ir 

STELLAI PRAŠKEVIČIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukroms EVELINAI

ir DONNAI su šeimomis, reiškia gilią užuojautą

LB Clevelando apyl. valdybos surengtoje vakarienėje J. 
Stempužis pasakoja apie etnines grupes ir jų veiklą Clevelande. 

V. Bacevičiaus nuotr.

šioms lėšoms sutelkti suda
rytas komitetas: Vacys Ur
bonas — pirm., Alfonsas 
Juška, Gintė Damušytė, Ci- 
cilija Balsienė ir Vladas 
Staškus. Aukos jau renka
mos.

★
Advokatas Ričardas Kriš

čiūnas, Mortos ir Jono sū
nus, nuo š. m. vasario 23 d. 
paskirtas Wayne County 
Prosecutoriaus asistentu ir 
dirba Frank Murphy Hali 
of Justice Detroite kaip 
Pre-Trial Diversion Pro- 
gram skyriaus advokatas.

★
M. K. Čiurlionio trečioje 

paroda atidaryta kovo 15 d. 
ir tęsis iki balandžio 15 d. 
Detroito meno mokyklos 
kultūros centre (Kirby gat
vėje), prie International In
stituto. Paroda rūpinasi ir 
ją tvarko dail. Stasė Sma- 
linkienė.

★

Dailutė ir Leonas Petro* 
niai yra macenatai Lietuvių 
Fondo Vajaus komiteto ruo
šiamo koncerto-vakarienės 
spausdinamos programos.
Koncertas-vakarienė įvyks 

kovo 27 d. 7 v. v. Kultūros 
Centre. Stalų ir vietų dar 
yra. Nepamirškite atvykti. 
Kitos tokios progos greitai 
neturėsime.

★
LF vajaus komiteto na

rys dr. Povilas šepetys ga
vo žinia iš Lietuvos, kad ko
vo 2 d. Anykščiuose mirė jo 
motina. Komiteto nariai 
kartu liūdi ir užjaučia dr.
P. šepetį.

★
Radijo valandėlės "Lietu-, 

vių Meliodijos” vedėjas Ra
polas Valatka su žmona 
Onute atostogauja Florido
je. Pranešėjas Albertas Mi
siūnas yra susirgęs ir gy
domas ligoninėje dr. Biru
tės Girniuvienės priežiūro
je. žinias ir pranešimus pri
ima Algis Zaparackas, tel. 
549-1982.

Aldona ir Vincas 
Juodvaikiai
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STEPONUI NASVYČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame, duk

roms, sūnums, jų šeimoms, giminėms ir 

artimiesiems

Emanuelis ir Laima 
J a r a š ū n a i

Brangiam Tėveliui
A./ A.

provz. STEPONUI NASVYČIUI 
mirus, prof. ALDONAI AUGUSTINA- 
VIČIENEI, muz. BIRUTEI SMETO
NIENEI, dr. ALGIRDUI ir inž. JAU
NUČIUI NASVYČIAMS su šeimomis 
ir visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą

Mečys ir Leokadija 
Baliai 
su šeima

Toronto Pūtvio šaulių kuopos teatro "Aitvaras” vaidintojai suvaidinę Lietuvių Namuose 
A. Rūko sulietuvintą komediją "Slidus pusmilijonis”. s. Dabkaus nuotr.

i

Slidus pusmilijonis Toronto scenoje

A. + A.

Proviz. STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, jo dukroms muz. B. SMETO

NIENEI, prof. A. AUGUSTINAVI- 

ČIENEI, sūnums dr. ALGIRDUI, inž. 

JAUNUČIUI, broliui agr. ANTANUI 

NASVYČIUI reiškiame giliausią užuo-

’ jautą į

Dr. Stasys ir Bronė
Tamošaičiai

----------------------------------------------------------- _ _______________

Didžiai gerbiamam

A. A.

STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, p. AUGUSTINAVIČIŲ ir NAS- 

VYČIŲ šeimoms giliausią užuojautą 

reiškiame

Marija Knystautienė
Kenteriai
Bigauskai

ir
Ramūnai

Toronto vaidybos meno) 
sambūris "Aitvaras” kovo 
7 d. suvaidino A. Rūko su
lietuvintą linksmą 3 veiks
mų komediją "Slidus pus
milijonis”. Vaidinimas vyko 
Lietuvių Namuoe. Atsilan
kė apie trejetą šimtų sce
nos meno mėgėjų. Vaidinto
jai buvo taip pat tik mėgė
jai, kurie savo nuo darbo 
atliekamas poilsio valandas 
skiria ugdyti ir tobulinti 
vaidybos .menui išeivijoje.

Pats sambūris nėra se
nas. Jis atsirado tuo metu 
kada susidarė jam išeiti j 
dienos šviesą tinkamos są
lygos. Pastovesnį vaidybos 
meno sambūrį sudaryti mė
ginimai buvo daromi ir 
anksčiau, bet po vieno kito 
debiuto jie nutildavo ir ne
pasirodydavo. Dažniausia 
tokie tušti tarpai atsirasda
vo, kai patys vadovai išvyk
davo kitur arba nulipdavo 
nuo scenos.

Žinoma, vaidybos meno 
puoselėjimas nėra jau toks 
visai paprastas dalykas, jis 
gana sunkus. Tai yra dar
bas, kuris reikalauja ne tik 
sugebėjimo, bet daug laiko 
ir pasišventimo. Tik tas vi
sa tai gali suprasti, kuris 
pats yra landžiojęs scenos 
užkulisiuose ir savo širdies 
gilumoje visus sunkumus 
išgyvenęs. Gi scenai skiria
mais veikalais yra vaizduo
jama ne kas kita, o gyveni
mo tikrovė ir vaidintojai tą 
tikrovę turi sugebėti tin
kamai bei įtikinančiai pa
vaizduoti žiūrovui.

Stebint iŠ šalies Aitvaro 
pirmykščius ir dabartinį 
pasirodymą, reikia pripa
žinti didelę pažangą. Puikūs 
savo rolėse buvo St. Rama
nauskas ir L. Nakrošienė, 
vaidinę dvarininko Kutros 
ir dvarininkės Onos Kutrie- 
nės roles. V. Balčiūnaitė vi
siškai vykusiai suvaidino 
Kutrų dukters Danutės 
vaidmenį. Kita jaunosios 
kartos vaidintoja R. Ginio- 
tienė sugebėjo pakankamai 
gerai įsigyventi Kutrų au

gintinės rolėje. Labai svar
bi buvo intrygų sudarinėto
jo Kutrų augintinio Alekso 
Jautrino rolė, kurioje lais
vai jautėsi P. šturmas. Iš
didumu, kaip ir pridera, 
Kutros brolio atsargos ma
joro rolėje buvo visiškai 
tinkamas M. Abromaitis. 
Taip pat savo vaidybinius 
sugebėjimus įrodė D. Vai
čiūnas, vaidinęs Danutės 
garbintojo Silikiūro rolę. 
Tenka pažymėti, kad prieš 
35 metus tą pačią rolę yra 
vaidinęs jo tėvas. Kutrų 
berno Jono rolę vaidino taip 
pat jaunas ir daug Aitvarui 
žadantis A. Baltakis.

Po vaidinimo aitvariečius 
sveikino šaulių Pūtvio var
do kuopos pirmininkas St. 
Jokūbaitis ir Lietuvių Na

mų pirmininkas J. Straz
das. Režisorei A. Biskevi- 
Čienei buvo įteikta gėlių 
puokštė.

Veikalą režisavo A. Dar- 
gytė-Biškevičienė, o sceno
vaizdžius paruošė jauna me
nininkė K. Imbrasaitė. Švie
sų, butaforijos ir scenos 
priežiūra rūpinosi V. šili
ninkas, A. Biszkiewicz, E. 
Juknienė, V. Nakrošius ir 
V. Stoškus.

Pažymėtina, kad į Aitva
ro vaidintojų eiles yra atė
jusios naujos ir jaunos jė
gos, kurios savo pirmais 
scenoje pasirodymais gra
žiai ir įtikinančiai sugebė
jo užsirekomenduoti teatrą 
mėgstančiai lietuvių visuo
menei.

P. Bastys

Brangiai motinai
A. A.

G. ŠLIUPIENEI-KARTANIENEI 
mirus, sūnui VYTAUTUI ir jo šeimai 
bei giminėms gilią nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Aldona ir Arvydas 
Kudirkai

Janina ir Antanas 
Mačiuliai

Viktorija ir Adolfas 
Mel i n a u s k a i

San Francisco, Calif.

BRANGIAI MOTINAI, mirus,

STASĮ VIRPŠĄ
ir

LUCIJĄ VIRPšAITę-HOFFMANIENĘ
nuoširdžiai užjaučiame

Vincas Ramonas 
Kostas Ramonas
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VASARIO 16 MINĖJIMAS ELIZABETHE
Vasario mėnuo žėri nu

sagstytas tautiniais minėji
mais visur, kur tik lietuvių 
gyvenama. Tai yra metas 
kada lietuviai atlieka savo 
tautinę pareigą: įteikdami 
auką Lietuvos reikalams ir 
išklausę gražių minčių ryž
tasi toliau vykdyti lietuviš
kus užmojus.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas Elizabethe

įvyko vasario 22 dieną. Jis 
prasidėjo šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje pamaldo
mis. Tą dieną klebonijos 
darželyje prie lietuviško sti
liaus kryžiaus šalia Ameri
kos vėliavos plevėsuoja ir 
lietuviška trispalvė. Po pa
maldų Lietuvių Laisvės sa
lėje vyko minėjimas, kurį 
ruošė Lietuvių Bendruome
nės Elizabetho apylinkė.

ONAI BAČAUSKIENEI

mirus, jos vyrui KAZIMIERUI BA-

ČAUSKUI, Anglijos Lietuvių Tautinio

Sąjūdžio atstovui Amerikoje reiškiame

gilią užuojautą

A. A.

JURGIUI PETERAIČIUI

mirus, jo žmonai MARIJAI ir giminėms nuošir

J. Galbuogis
ir

bendradarbiai

Ik

Mylimai mamytei ir senelei
A. t A.

ELENAI VIRPŠIENEI
Lietuvoje mirus, sūnų, artimą mūsų bi
čiulį, STASJ VIRPŠĄ, seseris ir anūkę 
LIUCIJĄ HOFFMANIENĘ su vyru 
esančius giliame skausme nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

V. V. Mažeikai 
šiaudikienė 
M. šimkai

L. J. Žvyniai

o.
v.

džią užuojauta reiškia

Elena ir Kazimieras 
P o c i a i

Brangiam Tėveliui

STEPONUI NASVYČIUI
mirus, dukteris BIRUTĘ SMETONIENĘ ir AL
DONĄ AUGUSTINAVIČIENĘ, sūnus dr. ALGIR
DĄ ir inž JAUNUTĮ ir kitus gimines užjaučiame 
skausmo valandoje

Kristina, Izabelė ir Jonas 
Stankaitis

Skautams įnešus vėliavas 
Balys Miškinis sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, o maldą sukalbėjo ku
nigas Juozas Pragulbickas. 
Patį minėjimą atidarė ię-vL 
sai eigai vadovavo LB Eli
zabetho apylinkės pirminin
kas Julius Veblaitis. Po sa
vo trumpo įžanginio žo
džio susirinkusiems prista
tė JAV LB kv vicepirminin
ką Balį Raugą iš Delran, 
New Jersey ir paprašė jo 
prabilti j susirinkusius.

Svečio kalba buvo neilga, 
gerai išmąstyta ir kone po
etiškai kondensuota. Jis 
kvietė visus būti Lietuvos 
šaukliais per amerikiečių 
radiją, spaudą, o reikalui 
atsiradus taipgi išeiti į gat
ves ir kreiptis į Washing- 
toną nurodant rusų daro
mas skriaudas JJetuvoj. Tu
rime siekti ir informuoti 
šio krašto jaunimą ir profe
sorius per universitetus, 
nes vien tik žodiniai padū
savimai savųjų tarpe Lie
tuvai nedaug naddos teduos, 
— kalbėjo Raugas. Jis taip
gi išreiškė nusivylimą Va
tikano politika persekioja
mų tikinčiųjų Lietuvoje at
žvilgiu, nes iki šiol jokios 
konkrečios pagalbos iš Ro
mos nesulaukta. Jis kvietė 
būti gyvais, veiksmingais ir 
dinamiškais lietuviais. Pra
šė visus savo konkrečiais 
darbais padėti Lietuvos 
žmonėms ir dirbti tol, kol 
ten išauš nauja Vasario 16- 
toji. Jo kalba buvo atidžiai 
išklausyta ir palydėta gy
vais plojimais.

Po prakalbos Pranas Pu- 
ronas paprašė Lietuvos rei
kalams ir visi esantieji 
sumetė lygiai 1000 doleriui 
Meninę dalį pradėjo Lietu
vių Bendruomenės tautinių 
šokių grupė Liepsna. Dviem 
išėjimais jie pašoko penkis 
šokius. Grupę sudaro dau
giausia studentai ir moks
leiviai. Ji yra pasirodžiusi 
daugelyje vietų įskaitant 
Rutgers valstybinį universi
tetą ir kai kurias kolegijas, 
šokėjams vadovauja Birutė 
Vaičiūnaitė, o akordeonu 
palydi Rūta Raudytė. To
liau sekė eilėraščiai, kuriuos 
padeklamavo jaunutė Moni
ka šernaitė, Rūta Melinytė 
ir Juozas Didžbalis — vi
si Elizabetho šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Pasiro
dė ir skudutininkai su 
dviem dainelėm. Pabaigai 
parapijos choras vadovau
jamas Vinco Mamaičio pa
dainavo penkias harmoni
zuotas liaudies dainas ir jos 
praskambėjo gana korek
tiškai.

Po minėjimo apylinkės 
vadybos ponios Elena Juš
kienė, Ona Lanienė, Ona 
Strimatienė ir Ona žindžiu- 
vienė už prieinamą kainą 
paruošė pietus ir kas norėjo 
galėjo gardžiai papietauti. 
Elizabetho lietuviai Vasa
rio 16-tosios proga yra jaut
rūs ir atlikdami savo tauti
nę pareigą dosniai aukoja 
Lietuvos reikalams, (j.v.)

I
I

ALT S-gos Elizabetho skyriaus re

vizijos komisijos narę

p. VERUTĘ MISIŪNIENĘ,

jos broliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 

užjaučiame

ALT S-gos Elizabetho 
Skyrius

A. A.

ANELEI MULIOLIENEI 

mirus, jos vyrui IGNUI, sūnums fil. s. 

ALGIUI, fil. VYTAUTUI, dukrai DA

NUTEI, jų šeimoms bei artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Clevelando Skautija

j
I

J
A + A

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

mirus, dukrai KRISTINAI, jos vyrui

SIGITUI, vaikučiams: LIUDAI, DA

RIUI ir BRIGITAI, taip pat žmonai dr. 

BIRUTEI ir kt. giminėms reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Dalė Mečkauskienė 
su šeima
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CAPE COD LIETUVIAI MINĖJO 
VASARIO 16

Vasario 15 d. Centerville 
katalikų bažnyčioje buvo 
atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvą ir už žuvusius lais
vei kovotojus ir sovietų 
priespaudą kenčiančius lie
tuvius.

Pamaldų metu klebonas 
prašė visų pasimelsti už 
tuos lietuvius, kurie žuvo 
dėl savo tautos laisvės ir už 
tuos, kurie ir dabar dar ne
ša sovietų okupaciją. Spe
cialia malda prašė Dievo 
malonių, palaimos ir laisvės 
Lietuvai. Pamaldos baigtos 
giesme Marija, Marija, ku
rią vargonais pritariant 
lietuviškai pagiedojo lietu
vių kilmės p. P. Novick, 
gyv. Cape Cod. Po pamaldų 
ta pati giesmė (Marija) bu
vo skambinama varpais.

3 vai. p. p. Pakščių vasar
vietėje buvo visų lietuvių 
susirinkimas ir pagrindinis

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Į minėjimą be 
vietinių dar atsilankė sve
čiai iš Bostono Santvarai, 
Kuncaičiai, Mickūnai ir 
Ambrozaičiai ir iš Hartfor
do Kirkučiai.

LB pirmininkas M. Biliū
nas atidarė susirinkimą ir 
prašė visų atsistoti ir susi
kaupimo tylos minutė pa
gerbti visus žuvusius lais
vės kovotojus ir dabar dar 
okupacijos priespaudą ken
čiančius tautiečius. Minėji
mas pradėtas Tautos Him
nu. M. Biliūnas matydamas, 
kad susirinkime dalyvauja 
mūsų garsus poetas ir gar
bingas savanoris - kūrėjas 
St. Santvaras, išreiškė jo 
vardu ir kartu visiems sa- 
vanoriams-kūrėjams susi
rinkimo pagarbą ir prašė 
padaryti nors trumpą pra
nešimą apie nepriklausomy-

A. A.

JONUI GRIGALIŪNUI
mirus, jo žmoną ANTANINĄ, dukrą 

Čiurlionio Ansamblio solistę IRENĄ,

dukrą DANĄ, sūnus RIMGAUDĄ,

užjaučiame ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis

artimuosius gilioje skausmo valandoje*

BENEDIKTĄ ir JONĄ, bei jų šeimas ir

A. A.

JONUI GRIGALIŪNUI

mirus, jo žmonai, dukroms, sūnums, giminėms ir

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Lazdinių šeima

bes kovas.
Po to M. Biliūnas perskai

tė Br. Railos ”akimirksnį” 
apie tris stebuklus lietuvių 
tautos istorijoje. Br. Railos 
raštai tai progai labai priti
ko.

Dr. Ed. Jansonas trum
pai pažvelgė į tarptautinę 
politinę ir ekonominę padė
tį ir Lietuvos bylą tuose sū
kuriuose. Pažymėjo, kad po
litinė ir ekonominė pasaulio 
padėtis yra be galo nerami 
ir nepastovi. Pasauly atsi
randa vis daugiau naujų 
ekonomiškai nei politiniai 
nesubrendusių savistovių 
valstybių ir dažniausiai pa
tenka į sovietų globą, tokiu 
būdu vadinamųjų "Trečiojo 
pasaulio” valstybių didėja, 
o senoms istorijoje garsiom 
valstybėm kaip Lietuva ten
ka nešti okupanto jungą.

Kadangi šie metai yra 
Prezidento ir kt. pareigūnų 
rinkimo metai, tai daug 
daugiau prižadama negu iš 
tikrųjų išpildoma. Tačiau 
ekonomija gerėja ir ateitis 
atrodo geriau.

Po to trumpai truputi su 
humoru buvo apžvelgta 
Cape Cod tautiečių žuvavi- 
mo mėgėjų ir kt. veikla, pa
žymint, kad ne tik žmonės, 
bet ir iš Lietuvos Anykščių 
šilelio atvežtų seklų išau
gintos pušeles puikiai auga 
ir ne tik nepasiduoda vieti
nėms, bet dar pralenkia ir 
didesnes ir gražesnes išau
ga. Taigi ne tik lietuviai 
bet ir lietuviškos pušys 
aklimatizuojasi čia šiame 
gražiame kurorto pusiasa
lyje prie Atlanto vandeny
no.

Inž. J. Mikalauskas jaut
riai pakalbėjo apie mūsų 
jaunimą ir neseniai Pietų 
Amerikoje įvykusį Jaunimo 
Kongresą. Mūsų mylimas 
poetas ir garbingas sava- 
noris-kūrėjas Stasys San
tvaras gražiai trumpu žo
džiu prisiminė pirmąsias 
nepriklausomybės kovas. 
Entuziazmas ir patriotiiz- 
mas atstatyti Nepriklauso
mą Lietuvą buvo labai dide
lis. Kai jauniesiems (16-18 
amž.) moksleiviams buvo 
pareikšta, kad ant jų pečių 
guli Lietuvos ateitis, virš 
50'J iš jo klasės išėjo sava
noriais. Niekas nestatė

f

LIETUVOS ATSIMINIMU RADIJUI
35 METAI

Kiekvieną šeštadienį, 4 
vai. po pietų Lietuvos Atsi
minimų radijas per WEVD 
stotį, New York, prabyla į 
lietuviškąją visuomenę lie
tuvių kalba, lietuviška dai
na, lietuviškais rūpesčiais 
bei lietuviškais džiaugsmais 
ir sveikina kiekvieną, kuris 
girdi šį laisvą lietuvių tau
tos balsą.

Anais tragiškais metais, 
kada Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą ir ją geležine 
uždanga izoliavo nuo lais
vojo pasaulio, čia, Ameri
kos rytuose, gimė laisvasis 
lietuvių radijas, vadinamas 
Lietuvos Atsiminimų var
du. Tai buvo spontaniška, 
niekada savo tėvynės nema
čiusio, jauno energingo lie
tuvio Jokūbo Stuko reakci
ja prieš savo tėvų krašto 
pavergimą. Savo svajonėse 
sukurto tėvynės vaizdo ir 
savosios tautos likimo misi
jos inspiruotas ir stiprina
mas jis per 35 metus, be 
jokios pertraukos, kaip Vin
co Kudirkos varpas, skelbė 
Lietuvos nelaisvės kančias 
ir jungė tautiečius besąly
ginei kovai dėl laisvės ir ne
priklausomybės.

klausimo ar verta būti lie
tuvių patriotu — visiems 
buvo aišku, kad tik bendrai 
sujungtomis jėgomis gali
ma laimėti, todėl ir dabar 
visi sujunkime rankas į 
bendrą išlaisvinimo darbą ir 
laimėsime.

Pirmininkas Biliūnas vi
sų vardu širdingai padėko- \ 
jo p. Santvarui ir kitiems 
kalbėtojams ir pareiškė, 
kad po oficialios dalies bus 
renkamos aukos laisvinimo 
reikalams ir visų prašė au
koti.

Po to p. Stasys Mineika 
pats gitara pritardamas 
gražiai padainavo keletą se
noviškų lietuviškų dainelių. 
Aukų buvo surinkta virš 
$200.00 (o narių yra tik 18 
šeimų).

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti ponių keptais py
ragaičiais ir kavute.

Kor.

A. t A.

DR. VACLOVUI PAPROCKUI
mirus, jo žmonai Dr. BIRUTEI, šeimai ir gimi

nėms gilią užuojautą reiškiame

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
11 Richmond Hill Skyrius

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

mirus, žmoną dr. BIRUTĘ, dukrą

KRISTINĄ ir sūnų VYTAUTĄ giliai

Mirus brangiai Mamytei

ANELEI MULIOLIENEI
sūnų ALGIRDĄ ir visus artimuosius giliai užjau

čia ir Prisikėlimo viltimi dalijasi

Jaunimo žygis už 
Tikėjimo Laisvę

užjaučiame ir kartu liūdime

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Per 35 metus Lietuvos 
Atsiminimų radijas suvai
dino mūsų plačiosios apylin
kės gyvenime labai svarbų 
vaidmenį, šia proga reikia 
pabrėžti faktą, kad jauna
sis Jokūbas, su entuziazmu 
pradėjęs šią radijo tarnybą 
lietuvių kalba, ištesėjo iki 
šios dienos. Tai darbas, ku
riam yra sunku surasti pa
našų, o dar sunkiau jį ob
jektyviai įvertinti mūsų gy
venamojo laiko perspekty
voje. Juo labiau, kad mes 
šiandien dar nežinome, kokį 
vaidmenį šis radijas turės 
suvaidinti ateityje.

Lietuvos Atsiminimų ra
dijo savaitinės laidos per il
gesnį laiką yra virtusios la
bai svarbiu tautiniu, kul
tūriniu ir politiniu veiksniu. 
Nutylus tėvynės/balsui, šios 
radijo laidos prabylo jos 
vardu, jos kalba, jos kan
čiomis, jos troškimais. Jos 
visur ir visada atstovavo 
kovojančiai Lietuvai ir ko
vojančiam lietuviui, be jo
kių kompromisų. Laisva 
Lietuva ir laisvas sąmonin
gas lietuvis buvo, yra ir pa
silieka šios radijo tarnybos 
tikslas ir credo.

Lietuvos Atsiminimų rą-. 
dijas gyvu lietuvišku žodžiu 
kas savaitę beldžiasi į tau
tiečių protą ir jautrą lietu
višką dainą, kalba į kiekvie
no širdį. Pirmuoju atveju 
ugdo ir stiprina lietuvišką 
sąmonę, o antruoju įžiebia 
tėvynės meilės jausmą, ryž
tą ir pasididžiavimą savo 
tautybe.

Jokūbas Stukas, pradėjęs 
Lietuvos Atsiminimų radi
jo lietuviškas transliacijas, 
atgaivino jaunosios lietuvių 
kartos tautinius jausmus ir 
įtraukė ją į aktyvią tautinę 
veiklą. Tik atsiminkime jo 
pastangomis suorganizuotą 
radijo rėmėjų Rūtos drau
giją, chorą, tautinių šokių 
grupę, išleistas plokšte
les, kasmetinius didžiuosius 
piknikus ir kita. Visur ir 
visada skelbė ir reklamavo 
lietuvių parengimus, šven
tes. Kėlė lietuvių laimėji
mus visose gyvenimo srity
se ir skatino jaunimą kilti 
į meno, kultūros, sporto ir 
kitų sričių viršūnes. Ne
praleido nė vienos progos 
iškelti Lietuvos vardui ir 
jos problemoms. Rėmė lie
tuviškųjų veiksnių pastan
gas kovoje dėl laisvės.

Nors jau ir praėjo 35 me
tai, bet Lietuvos Atsimini
mų radijo misija dar nepa
sibaigė. Priešingai, ji atei
tyje gali būti dar ilgai rei
kalinga ir svarbi. Tačiau 
nuo mūsų visų priklausys, 
ar Lietuvos Atsiminimų ra
dijas dar belsis į mūsų au
sis ir širdis per ateinančius 
35 metus, vykdydamas tau
tos testamentą, išreikštą 
šiais nepamirštamais žo
džiais :
Lietuviais esame mes gimę 
Lietuviais norime ir būt!

(Iv)
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Čiurlionio ansamblio kanklininkai: Rytas Urbaitis, Mirga 
ir Danutė Bankaitytės ir Daina Urbaitytė š. m. vasario 14 d. iš 
Clevelando buvo, nuvykę į Juozo Mindaugo Kazicko sutuoktu
ves su Lucy Brownell Muhlfeld, Engehvood, N. J., kur iškil
mingų apeigų metu kanklėmis skambino lietuviškas meliodijas. 
Jaunieji Kazickai po vestuvių išvažiavo j Jackson, Ky., kur 
jaunasis dirba su Falcon Seabord anglių bendrove.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Clevelando lietuvių aukos 

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui (Lithuanian Na
tional Foundation, Ine.) nuo 
1974 m. gruodžio mėn. 1 d. 
iki 1976 m. vasario mėn. 20 
dienos.

$100.00 — Dr. ir Ponia J. 
Masilioniai, Juozas ir Julija 
Kunevičiai.

$50.00 — E. ir A. Garkai, 
Br. ir A. Gražuliai, B. Pau- 
lionis.

$40.00 — Dalia ir Min
daugas Pautieniai.

$30.00 — A. Alkaitis, G. 
Juškėnas, Pr. Karalius, V. 
Šenbergas.

$25.00 — Dr. J. B. Bal
čiūnai, Jonas Naujokaitis 
(ypatingam Fondui), X. Y. 
$20.00 — J. čyvas, VI. čy
vas, O. Geležiūnienė, P. Mi
koliūnas.

$15.00 — J. Krištolaitis, 
A. Muliolis, P. O. Žilinskai, 
O. K. žygai.

$10.00 — Dr. J. Abraitis, 
Saulius J. Abraitis, J. M. 
Apanavičiai, A. M. Balas, J. 
Balbotas, V. Civinskas, V. 
O. čepukaičiai, V. Degutis, 
A. Gargasas, S. H. Idzelis, 
Dr. S. Jankauskas, S. Jur
gaitis, V. Kasakaitis, A. J. 
Kasulaitis, P. Kliorys, S. S. 
Laniauskai, dr. A. Martus, 
A. Masilionis, S. Matas, B. 
Maželis, A. Mikoliūnas, Juo
zas Naujokaitis (ypatingam 
Fondui), M. Palūnas, V. 
Pliodžinskas, V. Rociūnas, 
A. E. Rukšėnai, S. M. Slabo- 
kai, B. Steponis, A. Styra, 
R. E. šilgaliai, A. Valaitis, 
V. Valys, P. Zigmantas, J. 
žygas.

$7.00 — J. Vasaris.
$6.00 — Z. Dučmanas.
$5.00 — VI. Bacevičius, 

M. Barniškaitė, V. Bartuš- 
ka, B. Bernotas, K. Gaižu
tis, I. M. Jonaitienė, A. Ka
valiūnas, J. Rygeris, Vladas 
Maciejauskas, V. Palūnas, 
J. Petkevičienė, K. Vaiče- 
liūnienė.

$4.00 — V. Matulionis.
$3.00 — E. Vyšniauskie-. 

nė, K. širvinskas.
$2.00 — J. Pažemis.
Vasario 16-tosios proga 

aukojo:
$26.16 — šv. Kazimiero 

Lituanistinės Mokyklos mo
kiniai per vedėją- Vidą Au
gulytę.

$30.00 — V. Augulytė.
$25.00 — K. ir dr. P. 

Stungys.
$20.00 — St. Lazdinis.
$10.00 — V. Mariūnas.
Tautos Fondas nuošir

džiai dėkoja visiems auko
tojams ir talkininkams: 
mokyklos vedėjai Vidai Au
gulytei, V. Palūnui ir An
tanui Styrai. Maloniai kvie
čiame visus lietuvius, ypač 
profesionalus įsijungti j 
Tautos Fondo r:mėjų eiles. 
Laukiame daugiau talkos iš 
jaunesnės kartos, kurie bai
gę aukštuosius mokslus ir 
ekonominiai gerai įsikūrę.

Tautos Fondo Įgaliotiniai 
Clevelande: Pranas Kara
lius ir H. Idzelis.

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

• Apsaugokite ligos ar 
nelaimės atveju jūsų nu
traukta uždarbį nebrangiu 
Statė Farm sveikatos drau
dimu. Pilnam draudimo pa
tarnavimui kreipkitės pas 
Kęstutį Gaidžiūną, telef. 
289-2128.

MODERN OFFICE SPACE 
250 sq. ft. to 5,500 sq. ft., with 
parking included. Shaker 
Square area. Good public 
transportation. Reasonable rent. 
Call:

Office Leasing Dept.

861-7200
OSTENDORF-MORRIS CO.

East Ohio Bld. 
Cleveland, Ohio 41114

DIRVA

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS —

• KOVO 27. 28 D. Dail. 
Giedrės Zumbakienės kūrinių 
paroda. Rengia Korp! Giedra.

• KOVO 28 D. Korp! Neo- 
Lithuania rengia Vladės But
kienės poezijos knygos "Išmar
ginta drobė” pristatymą.

• BALANDŽIO 4 D. Pirmą 
kartą Clevelande bus rodomas 
A. Kezio filmas ”Sala” (iš Los 
Angeles lietuvių gyvenimo). 
Popietę Lietuvių Namuose 
rengia Skautininkių Draugo
vė Clevelande.

• BALANDŽIO 11 D. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos su- 
sirinkimas-paskaita.

• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve
lando ateitininkų šventė.

• GEGUŽĖS 8 D. Grandinė
lės šokių, muzikos balius Slo
vėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 9 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
rengiamas Motinos Dienos mi
nėjimas.

• GEGUŽĖS 16 D. SLA 14 
kuopos 75 m. minėjimas.

• GEGUŽĖS 23 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

• GEGUŽĖS 23 D., tuoj po 
pamaldų, Šv. Jurgio parapijos 
salėje Vysk. Valančiaus lit. 
mokyklos iškilmingas mokslo 
metų užbaigimas ir atestatų 
įteikimas.

• BIRŽELIO 20 D. Pensi
ninkų klubo gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia ge
gužinę.

• LIEPOS 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

• RUGSĖJO 25 D. Biruti- 
ninkių parengimas.

• SPALIO 2 D. Dirvos kon
certas.

• SPALIO 9 D. LRK Moterų 
Sąjungos 336 kuopos parengi
mas.

• SPALIO 23 D. Abiturien
tų pristatymo balius Lietuvių 
Namuose. Rengia LB Ohio 
apygarda.

• SPALIO 30 D. Čiurlionio 
ansamblio tradicinis balius 
Lietuvių Namų salėje.

• LAPKRIČIO 21 D. Gran
dinėlės koncertas.

• Matteo Manuguerra, 
Metropolitan Operos solis
tas dainuos ”La Gioconola” 
operoje, kuri bus pastatyta 
Clevelande Public Audito
rium auksiniame Metropoli
tan Operos sukaktuviniame 
sezono repertuare balandžio 
26 iki gegužės 1 d.

Bilietai j operos spektak
lius bus pradėti pardavinėti 
paštu Cleveland Convention 
Center, kovo 29 d. Kainos., 
nuo 3 iki 25 dol.

Penkeriems praėjus...
Jis gyveno laimingai, bet 

laimė nebuvo jo gyvenimo 
tikslas ir pabaiga. Charak
teris, visa jo asmenybė, jo 
darbai yra tos vertybės, ku
riomis jis išliko gyvas ir 
spalvingas prisiminimų mo
zaikoje.

Prieš penkerius metus, 
1971 kovo 25 Clevelande 
mirė Lietuvos kariuomenės 
gen. štabo majoras Antanas 
Jonaitis. Laikas, kaip dy
kuma su vėjais ir smiltimis, 
užpusto prisiminimus apie 
žmones ir jų darbus. Todėl 
čia ir noriu pasidalinti 
žiupsneliu praeities įspū
džių apie Antaną Jonaitį, 
kurio skaidri asmenybė ir 
kuklūs darbai, bet su kaupu 
ir sąžiningai atlikti, teberu
sena prisiminimų židinyje. 
Velionis buvo šaulys, skau
tas, profesinis karys su in
tensyvia asmenybe, pažan
gus ir pozityvus žmogus. 
Įstojęs į Lietuvos šaulių 
sąjungą, kovojo dėl Lietu
vos laisvės ir gerovės. 1923, 
baigęs karo mokyklą, su 
ginklu rankoje dalyvavo 
Klaipėdos sukilime. Jaunas 
karininkas Antanas Jonai
tis savo pareigingumu, as
menybės šviesumu ir išmin
tingais sprendimais atkrei
pė į save vyresniųjų dėmesį. 
Jis siunčiamas i Aukštuo
sius karo technikos kursus. 
Juos baigė 1928, ir tuoiau 
buvo paskirtas į Ryšių ba
talioną. Iš čia vyresniųjų 
vėl siunčiamas į Vytauto. 
Didžiojo aukštąją karo mo
kyklą, kurią baigęs buvo 
paskirtas į Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo II 
skyrių, o 1935 pakeltas į 
gen. štabo majoro laipsnį. 
Krašto apsaugos ministeri
ja kiekviena proga siųsdavo 
Antaną Jonaitį į įvairius 
kursus, ruošdama jį atsa
kingoms pareigoms, štabo 
stalčiuose jau gulėjo kores
pondencija apie Antano Jo
naičio pakėlimą gen. štabo 
pulkininkus, bet sovietams 
okupavus Lietuvą, gyveni* 
mas pasisuko kitais keliais.

Po kelerių metų gyveni
mo tremties stovyklose Vo
kietijoje, 1949 Antaną Jo
naitį su žmona Izabele ir 
dukrele Rimgaile sutinka
me Clevelande. čia pajun-. 
tame šios suvalkiečių šei
mos stiprią ir pozityvią 
įtaką. Antanas ir Izabelė 
išsiskleidžia visuose lietu-

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ 
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 

CLEVELAND, OHIO 44114

1976 m. kovo 25 d.

A. a. gen. št. maj. A. Jonaitis

viškojo darbo baruose — 
ramovėnuose, birutietėse, 
skautuose, bendruomenėje, 
radijo valandėlėje, Vasario 
16 gimnazijos būreliuose. 
Jie visur, kur tik reikėjo 
darbo ir talkos. Velionis 
Antanas Jonaitis nemėgo 
ginčų, kalbų, jis buvo akci
jos ir darbo žmogus. La
biausiai jis nemėgo netie
sos, todėl susirinkimuose ne 
kartą išdroždavo veikėjams 
pamokslėlį ir visada ginda
vo tuos, kurie dirbo, sėjo, 
kurie lietuviškon talkon ėjo.

Jo atminimų vainiką te- 
bepina našlė Izabelė Jonai
tienė, tęsdama kai kuriuos 
savo mylimo vyro darbus. 
Duktė Rimgailė Nasvytienė 
augina jau savo dukreles 
gilioj lietuviškoj dvasioj, 
kaip tėvelis kad norėjo. 
Dukraitės Audra ir Rūta 
gražiu lietuvišku žodžiu ne 
kartą sukalba po maldelę už 
savo senelį.

Penkeriem metam nuo 
Antano Jonaičio mirties 
praslinkus, žiūri, vis dau
giau ir daugiau jo amžinin
kų atsiskiria iš mūsų tarpo. 
Kokia tikrovė, kokia tiesa! 
Laikas lekia kaip dykumos 
vėjas su smiltimis, nešda
mas prisiminimus apie žmo
nes ir daiktus vis tolyn į 
praeitį.

J. Stempužis

• Cuyahoga Community 
College pavasario ketvirčio 
registracija prasidės kovo 
30 d. visose trijose vietovė
se. Mokslas prasidės balan
džio 5 d.

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Ž. Obe- 
lenį tel. 531-2211.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

”IšMARGlNTOS DROBĖS" 
PRISTATYMAS

š. m. kovo mėn. 28 d. 4 
vai. p. p. Naujosios parapi
jos mažoje salėje Korp! 
Neo-Lithuania Clevelando 
padalinys ruošia savo filis- 
terės Vladės Butkienės poe
zijos knygos "Išmarginta 
drobė" pristatymą, kuri pa
darys rašytoja Aurelija Ba- 
lašaitienė.

Clevelando visuomenė ma
loniai kviečiama atsilanky
ti. Po oficialios dalies bus 
kavutė ir atsilankiusieji ga
lės įsigyti poezijos knygą 
su autorės įrašu.

Įėjimas laisvas.

• A. A. Jonas Grigaliū
nas, gyv. Clevelande, praei
tą pirmadienį staiga mirė ir

Vasario 16 gimnazijos direktoriui V. Natkevičiui lankantis 
Clevelande, buvo sušauktas informacinis susirinkimas. Pirmoje 
eilėje iš kairės sėdi: Pr. Karalius, dr. A. Nasvytis, S. Barzdu
kas, I. Jonaitienė, dir. V. Natkevičius, O. Žilinskienė ir kt. Šia 
proga dr. A. Nasvytis įteikė gimnazijos direktoriui V. Natkevi
čiui auką 300 dol., įamžinimui gimnazijos rėmėjų sąraše savo 
tėvo a. a. Stepono Nasvyčio. V. Bacevičiaus nuotr.

buvo palaidotas Visų Sielų 
kapinėse.

Velionis buvo žymus lie
tuvių filatelistas, su savo 
retais rinkiniais laimėjęs 
daug premijų tarptautinėse 
parodose.

Velionies šeimai reiškia
me užuojautą.

Clevelando Neringos tunto vyr. skaučių eilės padaugėjo. 
Strimaitytė, Motiejūnaitė, Urbaitytė, Palubinskaitė, Kijauskaitė, 
Marojovaitė ir Kazlaitė davusios vyr. skautės įžodį tarp Cleve
lando skautininkių ir skaučių. V. Bacevičiaus nuotr.

• Marija Iešmantienė, 
pensininkė, Vysk. Valan
čiaus- lit. mokyklos Cleve
lande tėvų komiteto sava
norė talkininkė, atnaujin
dama prenumeratą, pridėjo 
auką Dirvos atsistatymui 
paremti, 22 dol. Ačiū.

LB TARYBOS KANDI
DATŲ DISKUSINIS 

PRISTATYMAS
Balandžio 24-25 įvykstan

čiuose JAV LB Tarybos 
rinkimuose Ohio apygardoj 
yra pasiūlyta 14 kandidatų. 
Daug ką domina, ką jie iš
rinkimo atveju taryboj da
rys, ko sieks, kokie jų pla
nai. Tad Ohio apygardos 
valdyba balandžio 11 d. 12 
vai. naujosios parapijos sa
lėj organizuoja diskusinį su 
jais susitikimą. Bus suda
rytos sąlygos taip pat 
klausti kiekvienam į šį su
sitikimą atsilankiusiam. O 
atsilankyti kviečiami visi,

MALONIAI KVIEČIAME VISU Į
GIEDRĖS 
ŽUMBAKIENĖS 
EMALIO 
GRAFIKOS 
PARODĄ

1976 m. kovo 27-28 d.d. 
Atidarymas: 
kovo 27 d. 7:30 v. v. 
Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje — 
18002 Neff Road, 
Cleveland, Ohio 
Valandos: kovo 28, 
11 v. ryto — 1 v. p. p. 
Rengia Korp. Giedra

PREMJERA
1976 M. BALANDŽIO 4 D., 
SEKMADIENI, 4 VAL. P. P.

LIETUVIŲ NAMUOSE

BUS RODOMAS

spalvotas garsinis filmas

(LIETUVIŠKA SALA PRIE RAMIOJO VANDENYNO)
Dviejų valandų filmas apie Los Angeles lietuvių veiklą: 

organizacijas, visuomenininkus ir kultūrininkus.

Kamera, garsas ir redakcija: ALGIMANTAS 
KEZYS, S J. ir PAULIUS JASIUKONIS;

Muzika; BR. BUDRIŪNAS, G. GUDAUSKIENĖ 
ir kiti.

BE TO, SALĖJ BUS IŠTATYTI A. KEZIO 
FOTOGRAFIJOS KŪRINIAI

Veiks punčo, kavos ir saldumynų bufetas.
VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI Š| FILMĄ PAMATYTI

Clevelando Skautininkių Draugovė

kuriems rūpi Bendruome
nės reikalai ir patys rinki
mai.

A. a. Stella Praškevičienė

• Antanas Praškevičius, 
gyv. Clevelande ir skaitąs 
Dirvą nuo jos pirmojo nu
merio, už prisiminimą jo 
neseniai mirusios žmonos, 
Dirvai paremti įteikė auką 
20 dol. Ačiū.

• Marė ir Justinas Mišči- 
kai, buvę clevelandiečiai, o 
dabar gyveną Floridoje, ne
galėdami a. a. Stellos Praš- 
kevičienės laidotuvėse da
lyvauti, vietoj gėlių atsiun
tė auką Dirvai 10 dol.

Savo laiške velionės vy

rui Antanui rašo, kad jie 
ruošėsi atvažiuoti apvaikš
čioti laukiamos auksines 
vestuves, o dabar turi per
gyventi didelį liūdesį.

žinia apie Stellos mirtį 
gavo pavėluotai, kai jau ji 
buvo palaidota, kitaip būtų 
atskridę paskutiniam atsi
sveikinimui.

Ir pabaigoje linki A. 
Praškevičiui nepalūžti, ne
tekus mylimo žmonos, iš
tvermės ir sveikatos.

PADĖKA
Pilėnų Tunto skautų tėvų 

komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiems darbu, aukomis 
ir kepsniais prisidėjusiems 
prie Užgavėnių blynų ba
liaus suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
ma v. s. Pr. Karaliui už pa
rašymą ’ scenos vaizdelio, 
akt. Z. Peckui už režisavi
mą, skautėms ir skautams 
už programos atlikimą, lo
terijai aukojusiems v. s. V. 
Bacevičiui, p. D. čipkienei, 
v. s. N. Kersnaukaitei, p. 
Gąidžiūnams, p. Gražuliams 
ir s. A. Muliolienei, aukomis 
parėmusiems v. s. S. Ged
gaudienei, p. Kersnauskams 
ir p. F. Zylei ir visiems tal
kininkams virtuvėje, bare ir 
salėje.

Pilėnų tunto tėvų komiteto pirm. J. Gudėnas dėkoja rež. 
Z. Peckui ir scenos veikalo autoriui P. Karaliui.

V. Bacevičiaus nuotr.



DIRVA
Chicago
MINĖS DIRVOS SUKAKTĮ

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Chicagos, Ci-

cero ir East Chicagos sky
riai maloniai kviečia visus 
dalyvauti Dirvos 60 metų 
sukakties minėjime, š.
kovo 28 d. (sekmadienj), 
3:30 y. p. p., Lietuvių Tau

m.

Mylimam vyrui, tėvui ir broliui
A. t A.

DR. VACLOVUI PAPROCKUI 
mirus, jo žmoną Dr. BIRUTĘ, dukterį 
KRISTINĄ, sūnų VYTAUTĄ su šeimo
mis, brolį PETRĄ, seseris Dr. K. ŠI
MAITIENĘ ir A. MATEKŪNIENĘ 
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Brangiam Prieteliui

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

taip netikėtai ir per ankstyvai mus pa

likus, jo našlei BIRUTEI, dukrai KRIS

TINAI su šeima, sūnui VYTAUTUI,

broliui PETRUI, seserims, visiems gi

minaičiams širdingą užuojautą reiškia

J
■9

Stepas ir Aldona 
Mackevičiai

Zarasų Krašto Didžiam Patriotui

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

jo žmonai Dr. BIRUTEI, dukrai KRIS-

TINAI, sūnui VYTAUTUI, broliui

PETRUI ir visiems giminėms

J. ir 0. Briedžiai

Dr. B. ir B. Girniai

Dr. K. ir E. Karveliai

J. Preibys

č. ir Ona šadeikai

V. Tamošiūnas

KORP! NEO-LITHUANIA NEW YORKE SAVO 
METINĘ ŠVENTĘ IR SUEIGĄ RENGIA 

KOVO 27, Šeštadienį, Kultūros Židinyje.
Programoje :

7 v. v. — senjorų sueiga, junjorų kėlimas į senjorus,
8 v. v. — iškilminga sueiga:

a. sueigos atidarymas, b. junjorų priesaika, 
c. dr. A. Budreckio paskaita.

Po visos programos — pobūvis.
Kviečiami atsilankyti Nevv Yorko, Philadelphijos, Bostono ir kitų artimųjų 

apylinkių korporantai bei jų bičiuliai.
KORP! NEO-LITHUANIOS 
NEVV YORKO VALDYBA

tinių Namų salėje, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicago, III.

Minėj imo programoje: 
Vytauto Kasniūno paskai
ta: "Spaudos sūkuriuose” ir 
literatūrinė valandėlė, ku
rios atlikėjai — Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto 
studentai: Magdelena Be- 
lickaitė, Dalia Vindašiūtė ir 
Marius Naris, paskaitys iš
traukas iš pageltusių Dir
vos puslapių, o taip pat lie
tuvių autorių kūrybos.

Bendrąją programą bai
gus, visi dalyviai kviečiami 
grupiniams pašnekesiams 
prie kavutės.

AčIU VISIEMS DIRVOS 
BIČIULIAMS

i
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Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos, 
Cicero ir East Shicagos sky
rių valdybos — Dirvos ba
liaus, 1976 m. vasario 28 d., 
Chicagoje, rengėjai, — ta
ria nuoširdų ačiū visiems šį 
balių rengiant bei jį prave- 

• dant talkinusiems, o taip 
pat visiems šiame baliuje 
dalyvavusiems^

Ačiū dainininkei Vandai 
Stankienei maloniai sutiku
siai atlikti dainų programą. 
Ačiū Vandai už "Dirvos va
jaus ariją" ir kitas nuotai
kingas dainas, tiek dainų 
valandėlės tiek šokių metu.

Ačiū dailininkams Vytau
tui Kasiuliui ir Bonitai Ka- 
siulienei, Paryžiuje, via Va
lentina Mažeikienė atsiun- 
tusiems šio baliaus daly
viams laimikius, savo kūry
bos drobes. Ačiū Petrui 
Vėbrai tas drobes įrėminu
siam. Ačiū dailininkams 
Jadvygai Paukštienei ir An
tanui Petrikoniui, dovano
jusiems šio baliaus daly
viams laimikius, savo kūry- 

i bos paveikslus.
Ačiū visiems kitiems, 

skyrusiems baliaus reikalui, 
jo laimės ratui, savas dova
nas: Albinai Kašiubienei, 
rankų darbo pagalvėlę, Ele
onorai Valiukėnienei, rankų 
darbo afgamą, Terros savi
ninkams Civinskams, gėlių 
vazą, ALTS Cicero skyriaus 
valdybai, apmokėtą metinę 
"Dirvos" prenumeratą, An
taninai ir Kaziui šimuliams, 
žiemojantiems Floridoje, 
šampano dėžę, "Marąuette 
Delicatessen" savininkėms, 
L. žvynienei ir D. Kuraus- 
kienei, toitą.

Ačiū vi/iems Šia proga 
per mus skyrusiems savas 
įmokas "Dirvai", tiek nega
lėjusiems asmeniškai baliu
je svečiuotis, bet atsiuntu- 

siems savo įnašus, tiek da
lyvavusiems ir aukojusiems 
didesnes sumas: I. Andra- 
šiūnui — $10, B. ir B. Ka- 
sakaičiams — $20, K. ši
muliui — $5, S. Virpšai — 
$10, Mr. and Mrs. Wasi- 
lewski — $20, V. žirgule- 
vičiui — $10, ALTS East 
Chicagos skyriui — $50, J. 
įr K. Aglinskams — $100, 
D. ir E. A. Bartkams — 
$100, S. ir V. Janulaičiams
— $300, V. ir J. Jurkūnams
— $100 ir K. Ramonui — 
$100.

Ačiū visiems šio baliaus 
svečiams, viešnioms savo 
maloniu dalyvavimu baliuje 
ir gausiu įsijungimu į jo 
laimės ratą, mus, telkian
čius Dirvai paramą, išgir- 
dusiems ir talkinusiems. Vi
siems, visoms nuoširdus 
ačiū!

Dirvos baliaus Chi
cagoje rengėjai: ALTS 
Chicagos, Cicero ir 
East Chicagos. skyrių 
valdybos.

A. A.
DR. VACLOVUI PAPROCKUI 

staiga mirus, Jo žmoną Korp! Neo-Li
thuania filisterę Dr. BIRUTĘ PA- 
PROCKIENĘ, dukterį Korp! Neo-Li
thuania Filisterę KRISTINĄ NOVIC- 
KIENĘ, brolį Korp! Neo-Lithuania fil. 
PETRĄ PAPROCKĄ, sūnų VYT. PA- 
PROCKĄ ir gimines nuoširdžiai užjau- 
čiam ir kartu liūdime

Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke

A. A.
DR. VACLOVUI PAPROCKUI 

mirus, su žmona BIRUTE, dukra 
KRISTINA ir jos šeima, su sūnumi VY
TAUTU, broliu PETRU ir artimaisiais 
drauge liūdime ir didžio skausmo va
landoje juos giliai atjaučiam

Florida

St. Skučienė
J. ir A. Šukiai
Birutė Sidzikauskienė

• Lietuvos diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis padėko
jo Australijos užs. reikalų 
ministeriui už Australijos 
nutarimą atšaukti anksty
vesnės vyriausybės Pabalti
jo prievartinio įjungimo j 
Sov. Sąjungą pripažinimą.

• Pranas Dulevičius, gyv. 
Nevv Yorke, valstiečių liau
dininkų s-gos atstovas Vli
ko taryboje, Lietuvoje bu
vęs ž. ū. M. žemės reformo
je vicedirektorius, sulaukė 
70 metų amžiaus. Karo me
tu pasitraukęs iš Lietuvos 
ilgą laiką gyveno Paryžiuje 
ir nuo 1958 m. atvykęs į 
Nevv Yorką dirbo Air 
France iki išėjimo į pensiją. 
Linkime sukaktuvininkui il
giausių metų.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

i
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