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1972 LAUKIANT
VISOS RODYKLĖS KALBA UŽ ŪKINĮ ATKUTIMĄ

Keičiant kalendorių 
visados iškyla klausi
mas, ko tikėtis iš Nau
jųjų Metų. Tas klausi
mas vis pasikartoja, ne
paisant gana liūdnos vi
sų pranašavimų praei
ties. Politikoje, o ypač 
tarptautinėje tiek viso
kių elementų, kad juos vi
sus tinkamai įvertinti ir 
’kompiuterių’ gadynėje 
beveik neįmanoma. Be 
to, žmonės nevisados el
giasi logiškai. Žodžiu, 
staigmenos visados gali
mos.

Dėkingesnė yra ūkinė 
tema. Čia daugiau turi 
reikalo su skaičiais ne
gu jausmais, nors ir čia 
galimi netikėtumai. 
Pvz. prezidentas Nixo- 
nas žadėjo nesigriebti 
kainų ir algų kontrolės 
bei nepakeisti dolerio ir 
aukso kainos santykio. 
Paskutiniųjų šešių mėn. 
bėgyje jis griebėsi abie
jų priemonių ir nesusi
laukė jokios kritikos, 
nes tos priemonės buvo 
padiktuotos susidariu
sios padėties. Kai kurie 
ekonomistai jos seniai 
laukė, tačiau, jei Nixo- 
nas būtų su tokia progra
ma išėjęs į rinkimus, 
jis būtų juos pralaimė
jus. Likimo ironija norė
jo, kad kainų ir atlygini
mo ’užšaldymas’ taip pa
kėlęs prezidento presti
žą, grynai ūkiškai žiū
rint tur būt nebuvo rei
kalingas, nes infliacijos 
jis nesustabdė ir negalė - 
jo sustabdyti, bet tik 
kiek sulaikė ūkinio atku
timo procesą.

Mat, kraštas,pergyve^ 
nes ’mini-recesiją’ jau 
vasarą buvo pradėjęs 
grįžti į atkutimo perio
dą.’ Pasikeitimo sparta 
todėl buvo tokia lėta, 
nes vartotojai nešė atlie 
kamus pinigus į bankus, 
o ne į krautuves, nors ti
kėdamiesi infiacijos, 
jie turėjo daryti priešin
gai. Vartotojų laikysena 
vertė gamintojus laiky
tis didžiausio atsargu
mo, gamybos nedidinti,

"...atidaryta. Jums linkiu geros kelionės!"

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kas savo keliu neleido 
sumažinti bedarbių skai
čiaus.

Vartotojai neleido pi
nigų, teigiama, nes ne
buvo tikri ūkine būkle. 
Man asmeniškai atrodo, 
kad vartotojai susilai
kė nuo naujų gėrybių įsi
gijimo ne tik dėl ateities 
baimės, bet ir dėlto, kad 
daugumas amerikiečių 
jau yrapasiekę tokį aukš 
tą pragyvenimo lygį, kad 
naujų automobilių, šal
dytuvų, kitų namų apy
vokos mašinų įsigijimas 
jau nebuvo reikalingas. 
Galima dar metus ar ki
tus apsieiti irsupraeitų 
metų modeliais, nėra 
prasmės juos kas met 
keisti ne iš reikalo, bet 
tik dėl savo ’statuso’ 
prieš kaimynus išlaiky 
mo. Kad taip yra,paliu
dija ir faktas, kad dau
gumas jaunų žmonių, ku
rie atsisako naudotis ci
vilizacijos laimėjimais, 
kaip tik yra kilę iš pasi
turinčių šeimų. Už tai 
kalba ir nepaprastas ’ 
Volkswageno išsiplėti
mas Amerikoje. To au
tomobilio, kuris jau ne
atitinka net pačių vokie

KĄ BARZELIS PARVEŽĖ
IŠ MASKVOS?

STEPAS VYKINTAS
Dirvos spec. korespondentas Europoje

Maskva buvo .pasi
kvietusi gruodžio vidu
ryje keliom dienom V. 
Vokietijos opozicijos va
dą R. Barzelį pas save. 
Iš Lietuvos politinės 
praktikos gerai žinome, 
kad Maskvos kvietimai 
nėra malonus reikalas. 
Jei Maskva kviečia, va
dinasi, žinok, kad ji no
ri tave prispirti prie sier 
nos. Barzelis, grįžęs na
mo, pareiškė, kad jis ne
buvo nei spaudžiamas, 
nei grasinamas, ■ tačiau 

čių pragyvenimo lygiui 
— jie perka branges
nius.

Kaip ten būtų, labai lė
tas atkutimo tempas me 
tų pabaigoje paspartėjo 
ir dauguma ekonomistų 
sutinka, kad GNP (Gross 
national product) — vi
sos tautos pajamos 
už gėrybes ir patarnavi 
mus ateinančiais metais 
pakils ben 8,3%. 3% iš 
tų 8,3% bus infliacijos - 
kainų pakėlimo auka, 5% 
bus tikrasis GNPpadidė
jimas. Tas nuošimtis lai
komas pakankamu gero
vės laikais pramonin
gam kraštui, norsbedar 
bių skaičius sieks apie 
5% visų galinčų dirbti.

Didesnio rūpesčio ver
tas milžiniškas biudžeto 
deficitas, kuris sieks 28 
bilijonus dolerių šiais 
fiskaliniais metais. Jei 
negalima socialiniais ir 
politiniais sumetimais 
sumažinti išlaidų, defici
tas gali paskubinti inflia
cijos spartą. Už tat nau
jų apyvartos mokesčių 
įvedimo reikia tikėtis, 
jei ne rinkiminiais 1972 
metais, tai tikrai sekan
čiais. Tokius mokesčius 
jau turi Skandinavijos 
kraštai ir Vokietija.

jis buvo bolševikų priim
tas oficialiai ir šaltai. 
Brežnevas parodė "ga
lingojo” puikybę ir nėra 
do reikalo Barzelio net 
priimti. Bet Barzeliui 
pakako ir trijų pokal
bių su Kosyginu, Gro
myko ir užsienio preky
bos min. Patoličevu, kad 
įsitikintų, jog bolševikų 
vadai siekia ne tik V. Vo 
kietijos, bet ir viso pa
saulio sukomunistini- 
mo.

Kaip žinome, Mask-

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Detalė iš Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventę vakaro: absolventai po diplomų įteikimo ak
to. Iš kairės -- Emilija Pakštaitė, Danguolė Stončiūtė, Danutė Bruškytė, Rimas Černius, Lidija Jadvir- 
šytė, Augusta Šaulytė, Gintaras Aukštuolis, Gražina Vindašiūtė, Linas Raslavičius, Ramutė Plioplytė, 
Gaida Visockytė, Andrius Markulis. Čia trūksta Živilės Bilaišytės, Audriaus Plioplio, Vytauto Ramo- 
nio ir kanadiškės Kristinos Parėštytės, kuri į diplomų įteikimo aktą negalėjo atvykti.

V. Noreikos nuotrauka

LITUANISTINIU MOKYKLŲ 

MOKYTOJŲ LAIDA
Jau eilę metų Chica

goje veikiąs Pedagogi
nis Lituanistikos Insti- 

vos vadeivoms dabar la
biausiai rūpi V. Vokieti
jos parlamento nusista
tymas dėl W. Brandto 
1970 m. pasirašytų Mask
voje ir Varšuvoje vadi
namų Rytų sutarčių. 
Maskva yra užintere- 
suota, kad sutartys 
kiek galima greičiau bū
tų V. Vokietijos parla
mento priimtos ir patvir
tintos. Jai būtų, žinoma, 
maloniau, jei sutartis 
vokiečių parlamentas 
priimtų absoliučia balsų 
dauguma. Laisvieji Vo
kietijos krikščionys de
mokratai ir Krikščionių 
Socialinė Unija parla
mente turi 245 atstovus. 
Su tokia didele vokiečių 
parlamento opozicija ir 
Maskva yra priversta 
skaitytis. Todėl Barzelį 
ji ir pasikvietė, kad jį 
palenktų savo naudai. 
Atrodo, kad Maskva net 
dovanų jam nepasigailė
jo. Bet Barzelis puikiai 
žino, kad bolševikų, kaip 
danajų, reikia saugotis 
ir tada, kada jie dovanas 
duoda... Maskva, pama
čiusi, kad Barzelio ne
palenks, nusistatė pasi
tenkinti ir silpna vokie
čių parlamento daugu
ma, kurią socialdemo
kratai ir liberalai suda
ro, t.y. 251 balsu. Tačiau 
dar nėra tikras dalykas, 
kad visi socialdemokra
tai ir liberalai balsuos 
už Rytų sutartis, nes 
jos V. Vokietijai neža
da nei laisvės, nei gero
vės

R. Barzelis iMaskvo- 
je įsitikino, kad bolše 
vikų vadai yra prieš! 
gi Vokietijos tautini 
susivienijimui. Tai, xą 
Gromyko paskelbė apie 
Vokietijos vienybę tėra

(Nukelta į 2 psl.) 

tūtas savo mokslo pro
grama ir praktika ruo
šia mokytojus lituanis
tiniams dalykams dės
tyti. Institutą globoja ir 
su- juo dalinasi Jaunimo 
Centro pastoge Lietu
viai Tėvai Jėzuitai. 
Šiais metais Instituto 
rektoriumi yra prof. dr. 
P. Jonikas, direktoriu
mi — instituto steigė
jas ir visą jo laiką gy
vasis judintojas — Do
mas Velička. Instituto 
lektorių eilėse kelias
dešimt paskirų sričių ži
nomų specialistų.

Gruodžio 11 d. vaka
re įvyko Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto iš
kilmingas aktas, kurio 
metu penkiolika šio ins
tituto absolventų gavo 
lituanistikos mokytojo 
cenzo (8 pradinėse mo
kyklose ir 7 aukštes- 
niose mokyklose) diplo
mus.

Į aktą prisirinko ar
tipilnė didžioji Jaunimo 
Namų salė gražios pub
likos. Priešakinėse ei
lėse viduryje susodina
mi absolventai, šonuose 
— instituto buvusieji, 
dabar dirbantieji lekto
riai, rėmėjai, talkinin
kai, kuriuos Instituto di
rektorius D. Velička iš
šaukė pavardėmis ar ins
titucijomis, o absolven
tės iššauktuosius apdo
vanojo gėlėmis ir nuro
dė jiems skirtas kėdes.

Nuaidėjus M. K. Čiur
lionio Miško simfonijos 
fragmentui, Instituto 
rektorius prof. dr. P. Jo
nikas įvadiniame žody
je paryškino šio vakaro 
prasmę, pasveikino vi
sus absolventus ir lin- 
’ ėjo išlikti kietais lie- 

įvybės darbininkais.
Lektorių tarybos sek

retorius A. Dundulis pra
dėjo skelbti PLI baigu
siųjų pavardes, o direk
torius D. Velička ir rek
torius P. Jonikas šauki

mo eile įteikė jiems dip 
lomus.

Tuo būdu, išėjusieji 
dviejų metų Instituto pro
gramą, įgijo pradinės 
lituanistinės mokyklos 
mokytojo cenzą: Lore- 
reta Grybauskaitė, Li
dija Jadviršytė, And
rius Markulis, Audrius 
ITiopIy&, jctamuie Pliop
lytė, Linas RalSavičius 
ir Gaida Visockytė.

Išskirtinas atvejis šį 
vakarą ir bene pirmasis 
visoj PLI istorijoj — 
Kristinos Parėštytės 
diplomas. Ši aštuntoji 
šio vakaro absolventė, 
bet savoj grupėj — vie
nintelė, išėjusi neaki
vaizdinio skyriaus bend
rinį (aukštesniosios litu
anistinės mokyklos) 
kursą su pedagoginiais 
dalykais ir įsigijusi 
pradinės lituanistinės 
mokyklos mokytojo cen
zą. Atkreiptinas dėme
sys visiems kitiems- 
oms, ne Chicagoje gyve
nantiems ir norintiems

(Nukelta į 3 psl.)

Eglė Juodvalkytė, Instituto 
alumnė, skaito savo originalią 
poeziją. V. Noreikos nuotrauka
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

PLB pirm. Juozo Bačiūno vizitas Sydnėjuje 1966 metais. Nuotrau
koje iš dešinės: V. Miniotas, P. Bakaitienė, J. Bačiūnas, p. Badaus- 
kienė, p. Bačiūnienė, p. Kišonienė ir p. Bakaitis. Antroje eilėje: p. 
Badauskas, dr. Kišonas ir Simas Na rūšis. V. Minioto nuotrauka

PRISIMENANT SIMĄ NARUS
Greitai sueis trys 

metai kaip amžinybėn iš 
keliavo Australijos lietu
vių buvęs Krašto Valdy
bos pirmininkas Simas 
Narušis. Maža dalimi 
mes jį lyginame su jo 
geru prietelium, taip pat 
jau mirusiu, J. Bačiūnų. 
Abu jie buvo geri drau
gai, abu jie yra mums la
bai artimi, nes ir jųpas- 
kutinės gyvenimo dienos 
buvo skirtos mūsų lietu
viškos bendruomenės 
.darbams.

Nuotraukoje, kurią pa 
tiekė ilgametis Sydnė
jaus Apylinkės Valdy
bos pirmininkas V. Mi
niotas, matome abu mū
sų jau mirusius veikė
jus Sydnėjuj, p. Minio.- 
vU natii w3s e, zo t**^
dalimi šios lietuvių Ko
lonijos kultūrininkų, 
kaip buvęs skautų tunti
ninkas dr. Kišonas su 
žmona, Savaitgalio mo
kyklos vedėja p. Badaus- 
kienė su vyru, Katalikų 
Federacijos pirminin
kas p. Bakaitis su žmo
na, J. ir M. Bačiūnai ir 
S. Narušis. Kaip Ame
rikoje J. Bačiūnas, taip 
ir pas mus S. Narušis, 
beveik ko ne visuomet 
savo asmeniškus malo
numus rišdavo kartu su 
visuomeniniais lietu
viškais darbais, todėl 
nenuostabu, kad šie abu 
mums Australijos lietu
viams gerbtini ir nepa

Australijos L.B. Sydney apylinkės lietuviškos mokyklos jaunųjų mokiniŲ choras vadovaujamas kun. 
P. Butkaus. Mokykla užbaigė 1971 m. mokslo metus gruodžio mėn. pradžioje. Sydney apylinkės lietuviš
ką mokyklą lankė 46 mokiniai. V. Vilkaičio nuotrauka

Australijos L.B. Syndey apylinkės lietuviškos mokyklos mokytojai (iš kairės sėdi): S, Mauragienė, 
kun. P. Butkus, vedėja E. Badauskienė,M. Šidlauskienėj. Lašaitienė, A. Stasiūnaitienė, (iš kairės sto
vi) G. Grybaitė, N. Liutikaitė ir tėvų komiteto pirmininkas E. Lašaitis. V, Vilkaičio nuotrauka

mirštami vyrai, įstengė 
mumyse išlaikyti tą tai
ką ir gana puikų tarpu
savio sugyvenimą, bei 
bendrą visuomeninį dar
bą, ko anksčiau ir vėliau 
buvo stokojama.

Buvęs mūsų Sydnė
jaus ilgametis apylin
kės v-bos pirmininkas 
V. Miniotas, kuris ne
svetimas ir dabar yra 
bent kokiam visuomeni
niam darbui ir bendra
darbiavimui spaudoje, 
labai daug yra susiti
kęs ir dirbęs su miru
siuoju S. Narušiu. Jo žo
džiais, mes turėtume 
savo mirusiuosius Vi
suomenės veikėjus 
karts nuo karto plačiau 
atsiminti ir juos pagerb

ėte. Jeigu šiandien mes 
Australijoj turime gra
žiai veikiančią mūsų lie
tuviškąją bendruomenę, 
tai tos veiklos pirmasis 
puoselėtojau ir mūsų ne
nuilstamas bent kurių ne- 
santaiką vienyto jas ir 
taikintojas buvo Simas 
Narušis. Jam netrūko 
nei laiko, nei pinigų 
bent kuriam lietuviška
jam visuomeniniam dar
bui ir savo, tiesiog tė
višku patarimu, jis ne 
vieną kaltą atsiekė daug 
daugiau, negu daug kas 
bandydavo tai padaryti 
ginčų ir įsakymų keliu. 
Jis .tikrai ėjo tuo pačiu 
Tumo Vaižganto keliu, 
ieškodamas visuomet 

tiesos, sugyvenimo ir at
viro nuoširdumo, kas 
jam labai daug kartų pa 
sisekė surasti ir, savo 
asmenišku apsilankymu 
ir tolimiausiose didžio
sios Australijos lietuvių 
gyvenamose vietovėse, 
parodant tiems mūsų tau
tiečiams, jog jie nėra už. 
miršti, kas labai daug 
padėjo ir vėl sustiprino 
mūsų visą Australijos 
lietuvių bendruomenę. 
Tikrai būtų išreikšta mū
sų maža pomirtinė pa
garba šiam didžiam mū
sų Australijos lietuvių 
buvusiam visuomeni
ninkui ir Krašto V-bos 
pirmininkui, jeigu sekan
čiame Krašto Tarybos 
Suvažiavime Sydnėjuje 
jis būtų pagerbtas mūsų 
amžinojo Garbės Nario 
vardu. ***

Melbourno Dainos 
Sambūris gruodžio mėn. 
pradžioje turėjo savo 
metinio darbo užbaigi
mo koncertą, kurio pro
grama nustebino ir tie
siog sužavėjo jame da
lyvavusius melbourniš- 
kius. Sausakimšai pri
grūsta didžioji Lietuvių 
Namų salė, klausytojų 
neapvylė, nes dar iki 
šiol tur būt nėra buvę, 
kad Melbourno dainoriai 
vadovaujami dirigento 
Alberto Celnos, šiuo at
veju padedant ir tautinių 
šokių grupei "Klumpa- 
kojui", vedamam V. 
Strauko, būtų ką nors ap 
vylę. Tai yra mūsų Aus
tralijos lietuvių repre
zentacinis dainos viene
tas, pilnai galįs mus re 
prezentuoti ir kitur. Ir, 
manau, neapsiriksiu pa
sakydamas, jog šio vie
neto pasirodymas ir 
Amerikos lietuvių tar
pe, nepadarytų mums gė
dos, bet parodytų, jog ir 
pas mus yra aukšto me
ninio lygio chorų. Mano 
manymu, ar nevertėtų 
ateityje ir mums su s a 
vo stipriomis meninė
mis pajėgomis pasiro
dyti Amerikoje ir Kana 
doje, kas tik sustiprintų 
mūsų gana silpnokus kul
tūrinius ryšius.

Kaip ir pats dainų kon
certas, taip ir tautiniai 
šokiai, į kurių smulkes
nes detales nesigilinsiu 
padarė daugiau negu 
bent kas Melbourne tikė
josi, ką įrodė ir žiūrovų 
nenutrūkstami plojimai. 

Programos pranešėja, 
buvusi Melbourno įvai
rių grožio konkursų lai
mėtoja Vida Aleknienė, 
ne vien savo grožiu, bet 
ir puikia lietuvių ir ang 
lų kalbų tarsena ir švel
niais balso išsireiški
mais, labai daug prisi
dėjo prie šio neužmirš
tamo koncerto puikaus 
pasisekimo.

***
Australijos lietuvių 

skautų rajonas sekan
čiais metąis švenčia 
savo rajono 25-kių me
tų įsikūrimą ir ta pro
ga bus surengta jubilie
jinė Australijos lietuvių 
skautų stovykla, tuo pa
čiu paminint Lietuvos 
skautų 55kiųmetų įsikū 
rimą ir "Skautų Aido” 
50-ties metų sukaktį. 
Šiam 25-čio paminėji
mui ruošiamasi išleisti 
specialų leidinį, kuriam 
redaguoti yra pakvies
tas nenuilstamas skautų 
veikėjas Bronius Žalys, 
neseniai atšventęs savo 
50-ties metų amžiaus 
sukaktį. Sydnėjaus ir vi 
sos Australijos lietuvių 
ir, ypatingai skautų, gy 
venime Broniaus Žalio 
vardas yra žinomas la
bai gerai. Tai mūsų skau 
tininkas, žurnalistas,po
etas ir svarbiausiai jis 
yra tas tylusis, labai pa
reigingas mūsų dar
buotojas, kuriam negai
la nei laiko, nei išlai
dų ir. kurio jaunatviškas 
požiūris į visus mūsų 
visuomeninius ir skau
tiškus reikalus jįpadarė 
taip mėgiamą ir populia
rų ne tik mūsų bendruo
menės, bet taip pat ir jau
nimo tarpe. Be skautiš
kos veiklos, priklauso 
jis Plunksnos klubui, 
Lietuvių Žurnalistų S- 
gai, Sydnėjaus literatų 
būreliui ir daugiau ar 
mažiau yra dirbęs dau
gelyje Sydnėjaus ir 
Bankstowno visuomeni
nėse organizacijose. 
Kur spauda, kur spaus
dintas žodis ten ir B. 
Žalys. Sveikinant šį mie
lą kolegą, su kuriuo be 
spaudos darbo buvę eilę 
metų taip malonu dirbti 
ir skautiškose stovyklo
se, aš tik noriu palinkė
ti, kad tas garbingas 50 
-tis nebūtų bent koks 
stabdis jo plačioje veik 
loję ir jam dar daugiau 
duotų jėgų būti tuo 
mėstamuoju mūsų jauni
mo vadovu.

***
Korporacijos Romu

vos įsteigtuose ir Vikto
rijos valstijos švietimo 
dep. pripažintuose šeš
tadieninės moderniųjų 
kalbų mokyklos lietuviu 
kalbos kursuose Mel
bourne 1970-71 metų eg
zaminų rezultatuose, ku
riuos pravedė (Victo- 
rian Universities and 
Schools Egzaminations 
Board) rezultatai yra la
bai geri ir lietuvių kal
bos egzaminus išlai- 
Kė 100$, kas buvo pa
siekta per tą darbą, ne 
praleidžiant nei moky
tojams, nei mokiniams 
nei vienos pamokos. 
Tenka džiaugtis, kad va
dovybės pranešimu lie
tuvių kalbos kursų klau
sytojai buvo patys draus 
mingiausi, uoliausi ir 
darbščiausi, lyginant 
juos su kitų 9-nių mo
derniųjų kalbų kursan
tais. Pats žemiausias, 
minėtos įstaigos, pra
nešimu, lietuvių kalbos 
įvertinimas buvo 76% ir 
tas buvo atsiekta pačiais 
pirmaisiais savo veik-

KĄ BARZELIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

tik Maskvos Vokietijos 
suvienijimo koncepcija. 
Nereikia būti dideliu psi
chologu, kad iššifruo
tum And. Gromyko už
kulisines mintis dėl Vo
kietijos suvienijimo 
sampratos. Bolševikai 
tuo tikslu ir V. Berly
ną labiau pririšo prie sa
vęs, kad ateityje galėtų 
turėti pretekstą į visą 
Berlyną, o po to ir į vi
są Vokietiją. Nieko gero 
vokiečiams nežada ir 
Gromyko rezervas ęlėl 
galimų sienų pakeitimų. 
Mes puikiai žinome iš 
praktikos, kaip bolševi
kai sienas keičia. Jie 
jas keičia ne susitari
mo, bet jėgos keliu. Nei 
Lietuva, nei Lenkija, nei 
Čekoslovakija, nei Veng
rija nenorėjo bolševiki
nių režimų ir sienų, ta
čiau jos bušo įvestos 
Raudonosios armijos jė 
gos būdu. Bolševikų at
sisakymas nuo jėgos pa
vartojimo vokiečių - ru
sų sutartyje tėra never
tingas popierius, nes bol
ševikai sutartis tol pri
pažįsta, kol jos naudin
gos jų politikai.

Ne naujiena, jei Bar- 
zelis Maskvoje sužino
jo, jog Maskva nepripa
žįsta ir nepripažins 
EBR (Europos Bendrosios 
Rinkos). Kitaip ir negali 
būti: NATO ir EBR 
Maskvai yra didžiausi 
priešai. Maskva Euro
pos ūkinės, politinės ir 
karinės vienybės bijo la
biau, negu velnias kry
žiaus. Ji darys viską, 
kad tik išardytų laisvo
sios Europos vienybę.

Taigi, Barzelis nie
ko gero vokiečiams ne 
parvežė. Jis grįžo tik 
labiau įsitikinęs, kad 
laisvieji vokiečiai netu- 

los metais. Lietuvių kal
ba yra užskaitoma gim 
nazijos baigime, kaip 
viena iš svetimųjų kal
bų, todėl ir gautieji re
zultatai yra labai svar
būs vėliau stojant į uni
versitetus.***

Naująja Adelaidės 
Skautų S-gos skyriaus 
pirmininke tapo išrink 
ta filisterė paskautinin- 
kė dr. J. Maželienė, ku
ri tuo pačiu automatiš
kai perima ir ASS rajo
no vadeivės pareigas.***

Edvardas Olubas, 
anksčiau baigęs Hobar- 
to universitete humani 
tarinius mokslus ir dės
tęs matematiką mokyto
jų seminarijoje, yra pa 
keltas į vyresniuosius 
matematikos mokytojus 
ir darbą pradės naujoje 
moderniškoje Kingstone 
gimnazijoje.

***
Melbourne sudaryta 

komisija, kuri išrinks 
atstovus į busimąjį II- 
jį Jaunimo Kongresą 
Amerikoje. Rinkimų ko 
misiją sudaro: G. Žem
kalnis, kun. P. Vaseris, 
J. Stankūnavičius, V. 
Stasiliūnas, R. Vyšniaus
kas, P. Jokūbaitis, H. 
Statkuvienė, J. Didžytė 
ir H. Antanaitis. Kandi
datai turi būti aktyvūs 
lietuviškoje veikloje ir 
gerai kalbėti lietuviškai 
Atstovams numatoma pa 
dengti bent pusę kelio
nės išlaidų, ką yra nu
matę padaryti ir kitos 
lietuvių vietovės.

PARVEŽĖ...
ri moralinės teisės pa
sisakyti parlamente už 
Rytų sutartis. Nenorė
damas pasirodyti kate
goriškai priešingas va
romai taikos propagan
dai, Barzelis pasiūlė 
Krikščionių Demokra
tų ir Krikščionių Socia
linės Unijos atstovams 
parlamente tik tada bal
suoti už Rytų sutartis, 
jei bus iš bolševikų pu
sės padarytos sutartyje 
pataisos: 1. Sovietų Ru
sija pripažįsta EBR, 2. 
vokiečių tautai palieka
ma laisvo apsisprendi
mo teisė dėl tautos su
vienijimo ir 3. vokiečių 
tautai paliekama atviro 
pasisakymo, nuomonių 
pasikeitimo, spaudos 
laisvės teisė. Šiomis 
sąlygomis vokiečių opo
zicija pasisakytų už Ry
tų sutartis. Tačiau kanc
leris W. Brandtas pasku
bėjo anksčiau už Mask
vą šioms Barzelio sąly
goms pasipriešinti. Tuo 
būdu, reikia laukti, kad 
vokiečių pozicijos ir opo
zicijos kova parlamente 
dėl šių sutarčių dar la
biau paaštrės.

V. Vokietijos vyriau
sybė skubinasi Rytų su
tartis pravesti. Jau yra 
pasirašyti Vakarų ir Ry
tų Vokietijos vyriausy
bių patikėtinių susitari
mai dėl Vakarų Berlyno 
ir V. Vokietijos tranzi
tinio susisiekimo. Ir dėl 
šių susitarimų opozicija 
nėra pozityviai nusista
čiusi, nors pozicija ban
do vokiečius įtikinti, kad 
tai yra pakankamas lai
mėjimas. Pagal vyriau
sybės planą yra numa
tyta, kad iki 1972 m. ge
gužės mėn. galo Rytų 
sutartys bus parlamen
to priimtos. Ar taip iš 
tikrųjų bus, sužinosime 
tik gegužės mėn., o gal 
ir vėliau, jei susidarys 
procedūrinių kliūčių. 
Tuo tarpu yra aišku, kad 
laisvosios Vokietijos 
parlamentas ir visuome
nė yra suskilusi į dvi da
lis: už Rytų sutartis ir 
prieš Rytų sutartis.

Būdinga, kad V. Vokie
tijoje atsiranda nuomo
nių tyrimo institutai, ku
rie bando nustatyti visuo
menės nuomones procen 
tiškai. Deja, tie institu
tai teapklausia mažą gru
pę žmonių ir daro visuo
tines klaidinančias iš
vadas. Jei vyriausybė 
nori žinoti visos laisvo
sios vokiečių tautos nu
sistatymą, tegul atiduo
da Rytų sutarčių tvirti
nimą tautai referendu
mo keliu. Deja, ji to nepa
darys.

WINDERS 
AC-DC Motors 
Transformers

Large lndustrial, utility apparatus 
rebuilding,

Profit sharing, health and life insur
ance, Blue Cross, Blue Shield paid.

NATIONAL 
ELECTR1C COIL

Division of McGraw Ędison Co. 
380 FA1R AVĖ*.

FERNDALE (DETROIT), MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(92-3)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINISTS 
DIEMAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
None other need apply. And be able 
to work the night shift.

Apply £:30 to 4:30 Mon. thru Fri.

THE OLOFSSON 
CORPORATION 

2727 LYONS AVĖ. 
LANSING. MICHIGAN 48910

An Equal Opportunity Employer 
(95-4)
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Brangūs lietuviai!
Jau daugelis metų suėjo, kaip mūsų tėvynė pa

vergta. Daug pastangų padėjome, kad palengvinus 
mūsų tėvų, brolių ir artimųjų likimą.

Kiekvienas Lietuvos laisvinimo darbas pras
mingas ir nepraeinantis, nes mes tikime į teisė
tumą, kuris tautų istorijos eigoje, visada laimėda
vo prieš neapykantą, žiaurumus, vergiją ir smur
tą.

Tikime į Lietuvos saulėtą ateitį. Tai mums 
duoda jėgų, paskatina nenugrimsti į apatiją, ir kiek 
vieną dieną, su saulės patekėjimu, be savo kasdie
ninių rūpesčių, skirti dalį savo minčių, veiksmų ir 
darbų kovai už šviesesnę Lietuvos ateitį.

Sutemos, supančios mūsų tėvų žemę, nėra be 
prosvaiščių. Sunkūs, kaip juodi debesys prisimini
mai, apie begalinį skausmą, matant kankinių kame
ras, traukinių vilkstines į Sibirą, mirštančiųjų ir 
žudomųjų veidus Rainiuose, Praveniškėse, Červe
nėje, Katyne, mus nepalaužė ir, kol būsime gyvi, ne
išblės iš mūsų sąmonės ir skatins į darbą ir kovą.

Sibire ir tėvynėje esantieji mūsų broliai turi ži
noti, kad mes girdime jų šauksmą, atjaučiame jų 
vargus, užjaučiame ir kovojame dėl jų.

Daug sykių didžiosios valstybės neišgirdo mū
sų balso. Lietuva liko dviejų dehumanizuotų vals
tybių: — Sovietų Rusijos ir nacinės Vokietijos kru
vina arena, tačiau tikime, kad ji prisikels ir gy
vens.

Kiekviena mūsų pastanga, kiekvienas Lietu
vos laisvinimo darbas yra prasmingas ir geras’, 
kaip gaivinantis ir geras yra lietus žemei.

Amerikos Lietuvių Taryba vykdydama savo pa
grindinius tikslus -- siekti pastovios taikos, pa
grįstos teisingumo, demokratijos ir laisvės pagrin
dais, kovoti dėl Lietuvos laisvės, dėti visas pas
tangas, kad būtų sustabdytas lietuvių tautos naiki
nimas, trėmimai, rusifikacija, siekti, kad būtų grą
žinti iš vergų stovyklų ištremtieji ir kalinamieji, 
paruošė peticiją dėl Lietuvos okupacijos, religijos 
persekiojimo ir Simo Kudirkos neteisėto nuteisi
mo. Ją norima įteiktiprez. R. Nixonuiprieš jam iš
vykstant į Sovietų Sąjungą, ir Jungtinėms Tautoms.

Taryba prašo visų lietuvių padėti jai šiame 
darbe — peticiją pasirašyti, išplatinti, surinkti kuo 
daugiausiai parašų savo ir savo draugų svetimtau
čių tarpe ir ją kuo skubiau jai grąžinti.

Sujungtomis gretomis mes greičiau įvykdysi
me mūsų bendrą tikslą, dėl kurio kovojame, skiria
me ęavo lėšas ir darbą.

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę gyvybės auka te
su jungia mūsų širdis, mintis, veiksmus į nesibai
giamą tautos istorijos grandinę.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

a laiškai Dirvai
DIRVA MUMS 
PATINKA

Jūsų redaguojamas 
Dirvos laikraštis turbūt 
yra pats patraukliausias 
tiek savo turiniu tiek for
matu iš visų lietuviškų 
laikraščių Amerikoje.

Lietuviškų žinių per
teikimas visada pasižy
mi įdomiu žurnalizmo 
pavidalu ir laikraštis nė
ra prikrautas pasenusių 
žinių, perspausdintų iš 
prieš kelias dienas pasi 
rodžiusių amerikiečių 
laikraščių.

Viena iš svarbiausių 
Dirvos pozityvių Ypaty
bių yra redakcijos objek 
tyvumas lietuviškoms ži
nioms neiškreipiant fak
tų nei tempiant viską ant 
"savo kurpalio”. Yra ne 
malonu konstatuoti, kad 
kai kurie katalikiški laik 
raščiai, kurie save to
kiais laiko, daug dažniau 
nusikalsta žurnalizmo 
objektyvumui ir vartoja

THE LITHUANIAN
NEVVSPAPER

subjektyvų žinių atrinki
mą, kad pataikautų vie
nai ar kitai tendencijai, 
neatsižvelgiant į objek
tyvaus, kritiško ir atvi
ro žurnalizmo reikalin
gumo lietuviškai visuo
menei, ypatingai jauni
mui, kurie neturi jokio 
"skonio” frakciniams 
ginčams ir vienokiam ar 
kitokiam šališkumui. 
Jūsų laikraščio objek
tyvus priėjimas prie ži
nių, bei tolerancija vi
siems lietuviškiems rei
kalams yra labai pozi
tyvi įtaka mūsų lietuviš
koje visumenėje. Dir
vą mes visada su malo
numu skaitome.

Nijolė ir Gintautas 
Sabataičiai

♦**

Mažai turiu laiko, kad 
galėčiau savo kūryba ką 
padėti Dirvai.

Dirva kaip* laikraštis 
yra geras. Seku visą 
lietuvių veiklą ir belai-

Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventų vakaras: pirmose dviejose eilėse — absolventai diplo
mų įteikimo akto metu: I eilėj iš dešinės -- Gražina Vindašiūtė, Lidija Jadviršytė, Andrius Markulis ir 
kiti; n eilėj iš dešinės — Živilė Bilą išytė, Audrius Plioplys, Rimas Černius, Linas Raslavičius, Danguo
lė StončiOtė ir kiti. V. Noreikos nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.) 
siekti mokytojo cen
zo. Čia minimas K. Pa- 
rėštytės nueitasis moks
lo kelias yra visiems 
gražus pavyzdys.

Toliau, antroji grupė. 
Išėjusieji visą trejų me
tų Instituto programą ir 
parašiusieji pasirinkto
jo dalyko diplominius 
darbus, įsigijo aukštes
niosios lituanistinės mo
kyklos mokytojo cenzą 
bei atitinkamo dalyko ba
kalauro laipsnį: Ginta
ras Aukštuolis, Živilė 
Bilaišytė, Danutė Bruš- 
kytė, Rimas Černius, 
Emilija Pakštaitė, Au
gusta Šaulytė ir Gražina 
Vindašiūtė.

Absolventus žodžiu 
sveikino ir jųjų ištęsė- 
tu ryžtu gėrėjosi: Tėvas 
Jonas Borevičius SJ, 
Jaunimo Centro direkto 
rius, Jonas Jasaitis, 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų 
Apygardos pirmininkas, 
ta pačia proga perskaity- 
damas raštišką sveiki
nimą absolventams — So 
Barzduko, Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės pir
mininko, ir Kazys Kasa 
kaitis, Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio 
pirmininkas. Minėtina, 
kad šis sambūris yra p at
rėmęs PLlnstituto veik
lą per šešių tūkstančių 
dolerių auka. Malonią 
staigmeną visiems akto 
dalyviams, o ypač ab
solventui Rimui Čer
niui, sveikinimo kalbo
je pateikė J. Kavaliū
nas, LB Švietimo ir 
Kultūros Tarybos Pir
mininkas, pranešdamas 
kad Lietuvių Fondas pa 
skyręs R. Černiui $500 
premiją. Nuoširdžiu žo- 

mes, politiką ir kriti
ką. Visa tai padeda ma
no ilgam darbui.

Noriu pareikšti dide
lę padėką J. Graudai už 
vedamą skyrių.

Taip pat noriu, kad 
kas premijuotų Sibire iš
gyvenusios p. Rūkienės 
knygą, Vergijos Kryž- 
keliuose.

Mielai įsigysiu ir ang
lų kalboj jei jos knyga 
bus išleista.

Dirvai prikišti nieko 
negaliu, visko yra ir 
gražiai tvarkoma bei re
daguojama.

Linkėdamas laimingų 
Nauju Metų, būkit ir to
liau tokio nusistatymo, 
tarnaukit lietuviškai vi
suomenei, kultūrai ir kt.

Balys Brazdžionis 
Chicago 

džiu absolventus sveiki
no direktorius D. Velič
ka, taikliai aptardamas 
juos, kaip "nugalėjusius 
laiką ir save pačius..." 

Absolventų tėvų vardu 
šiltą padėkos žodį Insti
tutui, jo lektoriams, 
ypač direktoriui pareiš
kė dr. A. Šaulys.
Po oficialiosios pro

gramos vyko gana pa
traukli kūrybinio žodžio 
ir rašto programa. Jos 
metu absolventai paskai
tė ištraukas savų diplo
minių darbų: Augusta 
Šaulytė, Danutė Brušky- 
tė ir Rimas Černius, o 
Živilė Bilaišytė savos 
poezijos pluoštą. Gru
pė: Emilija Pakštaitė, 
Linas Ralsavičius ir 
Danguolė Stončiūtė ir 
antroji grupė: Gintaras 
Aukštuolis, Lidija Jad
viršytė paskaitė Kazio 
Bradūno "Sonatų ir fu
gų" ištraukas. Baigmė
je Eglė Juodvalkytė, 
ankstesnės Ped. Litu
anistikos Instituto lai-

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
veiklos gairės

1. Naujoji LŽS centro 
valdyba savo veiklą pra 
deda Jaunimo metų iš
vakarėse. Perėmę pa
reigas iš buvusiosios 
valdybos, radome Sąjun
gą įstatytą į darbingą 
kelią, kuriuo ir mes ry
šimės eiti, kreipdami 
dar didesnį dėmesį į jau
nimą, kad galėtume iš
ugdyti naujų spaudos dar
buotojų? Šiam tikslui 
steigiamas Dr. Petro 
Daužvardžio Spaudos 
Fondas, iš kurio premi
jomis bei stipendijomis 
skatinsime jaunimą stu
dijuoti žurnalistiką, lie
tuviškai rašyti, pamilti 
savąją spaudą ir joje 
bendradarbiauti. Norė
dami paruošti naujų žur
nalistų, esame pasiry
žę organizuoti paskaitas 
bei kursus ir išleisti 
žurnalistikos vadovėlį. 
Dėkojame Pedagogi
niam Lituanistikos Ins
titutui, kad jame dėste 
ma ir žurnalistika. L-r 
bai pageidautume, kad 
lituanistinėse mokyklo
se būtų atkreiptas dėme
sys į jaunųjų spaudos 
darbininkų paruošimą. 
Labai vertiname jauni-' 
mo žurnalus ir jaunimo 
skyrius įvairiuose laik
raščiuose. Jiems niekuo
met nebus atsakyta vi
sokeriopa žurnalistų pa
galba.

dos absolventė, nuotai
kingai paskaitė iš savo 
poezijos lobių.

Bendrai visa vakaro 
programa praėjo sklan
džiai ir maloniai. Prie 
tokios nuotaikos susida
rymo, neabejotinai pri
sidėjo ir publikoje ne
matyti programos talki
ninkai, kaip antai: švie
sų efektų tvarkytojas — 
Vytautas Žygas, garsų 
efektų tvarkytojas — Al
bertas Beitneris, skaid
rių ekrano tvarkytojai, 
Instituto studentai — 
Rima Janulevičiūtė ir Al
gis Tamošiūnas ir kiti.

Mielieji absolventų tė 
vėliai, motinos po pro
gramos pakvietė visus 
dalyvius užkandžiams, 
kuriuos čia pat salėje 
ir patiekė. Visai vakarie
nės tarnybai vadovavo 
Stončienė, padedama ir 
talkinama daugelio kitų 
motinų, tėvų ir absolven ■ 
tų-čių.

M. Valiukėnas

2. Kiekvieno darbo pa
sisekimas daugpriklau- 
so nuo visų vieningos tal
kos ir organizuotumo, 
tad stengsimės į LŽS 
pritraukti daugiau naujų 
spaudos darbuotojų bei 
palaikyti glaudesnius 
ryšius su visais Sąjun
gos nariais, ir toliau 
leisdami LŽS biuletenį, 
kurį vis turtinsime ir to
bulinsime. Tikimės, kad 
į Sąjungą jungsis visi, 
kuriems tikrai rūpi čia 
mūsų skelbiami tikslai. 
Lietuvių Žurnalistų Są
jungoje viešpataus visiš
ka tolerancija kiekvie
nai lietuvių grupei ir 
kiekvienam asmeniui; į 
ją priimami visokių pa 
žiūrų ir įvairių įsitikini
mų spaudos darbuotojai, 
kurie tik rūpinasi lietu
vybe ir Lietuvos laisve.

3. Spauda yra visų 
pripažinta didelė 'jėga, 
galinti ir jungti, ir skal
yti. Kad lietuviškoji

spauda būtų visų mūsų 
vienybės ir bendro dar
bo skatintoja, palaikysi
me glaudžius ryšius su 
visų laikraščių redakto
riais ir radijo bei tele
vizijos vedėjais. Visi tu 
rime kaip galima daž
niau susitikti, išsikal
bėti, išsiaiškinti ir su
tartinai dirbti tam pa
čiam tikslui — Lietu
vos prisikėlimui. Dary

sime viską, kiek mūsų 
pastangos leis, kad lais
voji lietuvių spauda lai
kytųsi spaudos etikos, 
kad jos puslapiuose la
biau atsispindėtų vieny
bės dvasia ir nebūtų iš
sišokimų nei prieš atski
rus asmenis, nei prieš 
ideologines grupes. Tuo 
reikalu jau šiek tiek žy
gių padaryta, bet bus da
roma ir daugiau. Vieny
bės dvasia tejungia vi
sus lietuvius į bendrą 
kovą prieš Lietuvos oku
pantą, bet ne prieš bro
lį lietuvį, gyvenantį lais
vėje ar už geležinės už
dangos. Šiam tikslui taip 
pat manome ruošti spau
dos konferencijas, suva
žiavimus, pasitarimus. 
Sieksime, kad visa lietu
viškoji spauda vadovau
tųsi mūsų himno žo
džiais: "Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius te
lydi; vardan tos Lietu
vos vienybė težydi!"

4. Labai prašome vi
sus spaudos bei radijo 
darbuotojus, kad jų skel
biamas lietuviškas žo
dis būtų grynesnis ir 
švaresnis. Daugiau mei
lės ir pagarbos mūsų 
gimtajai kalbai! Ieško
sime priemonių ypač pa
dėti jaunimo laikraščių 
redaktoriams ir bendra
darbiams, kad jų leidi
nių kalba būtų taisyklin
gesnė. Visus raginame 
sekti kalbos skyrius, 
esančius kai kuriuose 
mūsų laikraščiuose ir 
žurnaluose.

5. Kiek mes būsime 
pajėgūs įvykdyti užsi
brėžtus planus, labai 
daug priklausys ir nuo 
Sąjungos iždo. Tikimės, 
kad visuomenė ir organi
zacijos mūsų pastangas.. 
įvertins ir parems, kad 
atsiras šių taip reikalin
gų darbiu mecenatų bei 
rėmėjų. Žurnalistai daž 
nai dirba tik už ačiū, o 
kartais dar nė to nesu
laukia.

6. Pageidaujame, kad 
įvairiose vietovėse, kur 
yra būrelis žurnalistų, 
būtų steigiami LŽS sky
riai, kurie, drauge dirb
dami ir pasitardami, ga
lėtų geriau spręsti vie
tinius reikalus, o taip 
pat padėti ir visai Są
jungai, palaikydami ry
šius su Centro valdyba.

7. Jeigu atsiras gali
mybių, stengsimės už
megzti ryšius ir su ki
tų šalių bei tarptauti
nėmis žurnalistų sąjun
gomis, kad galėtume pla
čiau paskleisti savo lais
vės siekimus, painfor
muoti apie mūsų tautos 
tragediją ir priminti jos 
teises į nepriklausomy
bę.

LŽS Centro Valdyba

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

New 180 bed extended care facility 
in the Flint area to be opened soon 

DIRECTOR OF NURSING
Salary comrnensurate with experience 
and ability.

REGISTERED NURSES
all shifts.

Good salary plūs shift differential 
REGISTERED PHYSICAL

THERAPIST
Salary comrnensurate with experience 
and ability.
Excellent fringe benefits & vvorking 
conditions.
Appiy call or write to Administrator 

MULTICO
11941 Belsey Rd. 

Grand Blanc, Mich. 48439 
313-684-1970

(95-4)

PLASTICS MOLD
DESIGNER

Experienced in small intricate cavi- 
ties. $275 for 50 hour week to start. 
Many fringe benefits including $250 
moving cost allovvance. Steady work 
in rapidly expanding company with 
new plant in process.Send name, 
address and experience information 
to: Security Plastics Ine., 4295 E. 
Ilth Avė., Hialeah, Florida 33013.

(95-1)
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"Žilvičio11 šokėjai prisistato lietuvių visuomenei, šokdami tautinį šokį. V. Noreikos nuotrauka

Džiaugiamės, kai mū
sų jaunimas buria'si į bet 
kokį lietuvišką sambūrį, 
bet kokį lietuvišką dar
bą. Štai skardena žinios 
apie jaunatvišką "Žilvi
tį" — naują tautinių šo
kių grupę, kuriai vado
vauja solistė Vanda Stan- 
kienė, pati išėjusi tauti
nių šokių geras mokyk
las ir daug šokusi tauti
nius šokius neprikl. Lie
tuvoje, Vokietijoje, Ka
nadoje ir pati vadovavu
si šokėjų grupėms. "Žil
vitis" gimė garsioje Kr. 
Donelaičio lit. mokyklo
je ir jau vieneri metai 
kaip ruošiasi pasirody
ti viešumon. Šios gru
pės neatskiriama sielos 
dalis yra ir Aniceta Ma
žeikienė, ilgametė tos 
mokyklos tėvų komiteto 
darbininkė, o šiuo atve
ju "Žilvičio" administra
torė.

Kiek širdies čia įdė
ta. Iš mažos grupelės 
jau "Žilvitis" išaugo iki 
34 jaunatviškų atžalų. 
Ir žvalus tas jaunimė
lis, kuris pirmą kartą 
prisistatė visuomenei 
Kr. Donelaičio mokyk
los metinėje šventėje - 
baliuje, gruodžio mėn. 
4 d. Chicagoje. Čia ir 
pirmąjį krikštą gavo. 
Kad ir nuskubėjo krikš
tynų nuotaikos, tačiau 
vis pravartu prie jų su
grįžti.

Detalė iš tautiniu šokių grupės "Žilvitis" krikštynų. Iš kairės: krikštynų apeigas pravedusi Sofija 
Jelionienė, I<r. Donelaičio lit. mokyklos vedėjas Julius Širka, gėles sega Rūta Chepetta, kūmas inž. 
archt. Jonas Stankus, kūma Aniceta Mažeikienė ir grupės šokėjai. V. Noreikos nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

Baliuje daug svečių, 
daug jaunų tėvų. Sofija 
Jelionienė puiki krikšty
nų ceremonmeisterė. 
Valdo žodį mintį, iške
lia krikštynų apeigų gro
žį ir į ju rūbą įvelka nau 
jagimį "Žilvitį".

Krikšto tėvais - kū
mais pakviečiami Anice
ta Mažeikienė, "Žilvi
čio" nuoširdi globėja ir 
geros širdies, dosnios 
rankos lietuviškiems 
reikalams vytas inž. 
archt. Jonas Stankus.

Scenoje rikiuojasi žil
vitukai ir žilvitukės, vi
si jauni, gražūs, pasiry
žę dirbti lietuvišką dar
bą, pasiryžę puoselėti 
tautinių šokių meną, pa
siryžę intensyviai ruoš
tis Ketvirtajai tautinių 
šokių šventei, o gal ir 
netrukus pakels sparnus 
aplankyti ir kitų koloni
jų lietuvius. _

Sveikina "Žilvitį" 
mokyklos vedėjas J. Šir- 
ka, džiaugiasi išauginęs 
tiek daug gražių žilvitu
kų, pažada mokyklos va
dovybės ir tėvų komite
to visokeriopą globą. Kū
ma A. Mažeikienėpaža- 
da tėviškai rūpintis nau
jagimiu ir jį vesti lietu
viško darbo keliu.

Aplodismentai pasitin 
ka ir grupės vadovę Van 
dą Stankienę, suskubu
sią paruošti keletą gra
žių šokių krikštynoms.

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 

ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
K a i n o 8 žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA

Apdovanoja ją gėlėmis: 
Tėvų komiteto vardu R. 
Chepetta, Jaunimo C. 
stud. ansamblio ir vedė
jos L. Braždienės vardu 
sveikina Jurgis Bradū- 
nas ir Kristina Stonku
tė, o grupės vardu Sigi
ta Mažeikaitė ir Marius 
Bernatavičius vadovę 
perjuosia tautinių raštų 
juosta.

Pabaigoje jautrų žo
dį taria grupės vedėja 
Vanda Stankienė, dėko
dama mokyklos vadovy
bei, tėvų komitetui ir tė 
veliams už parodytą pa
sitikėjimą. Žada šią 
grupę ugdyti ir vesti lie
tuviškojo darbo keliu.

Laimingai šypsojosi 
Tėvų komiteto darbštu
sis pirmininkas, puikus 
visuomenininkas Povi
las Kilius, daug širdies 
įdėjęs į mokyklos išlai
kymo rūpesčius bei vado
vavęs šio vakaro viso
keriopiems darbams.

"Žilvitį" visuomenė 
sutiko su dėmesiu ir vil
timi. Ir štai dar vienas 
lietuviškas daigelis iš
siskleidė po svetimu dan
gum. Linkėtina, kad į jo 
kamieną glaustųsi mūsų 
lietuviškas jaunimas,ku
rio Chicagoje yra apstu, 
ir kuris nebesutelpa ki
tuose sambūriuose ir 
tautinių šokių grupėse.

Koncertinėje dalyje 
gėrėjomės sol. Vandos 
Stankienės solo ir su 
Neo-Lithuania orkestro

Automobilių vagystės ok. Lietuvoj
Dirva seka ok. Lietu

vos buitinį gyvenimą ir 
savo skiltyse duoda daug 
kultūrinio ok. Lietuvos 
gyvenimo faktų. Kad ir 
kaip okupantas ir jo tar
nai slopina kultūrines kū
rybingojo lietuvio apraiš
kas, tokios apraiškos vis 
ir vis prasiveržia. Nema
žiau įdomios emigraci
jai yra ir liūdnos buiti
nio gyvenimo apraiškos. 
Jų Dirva paskelbia tik
rai daug. Šią gausią me
džiagą laikraštis suren
ka iš lietuvių kalba lei
džiamos spaudos ok. tė
vynėje, iš turistų atsilie
pimų, pareiškimų.

Liūdnus buitinio nuo
smukio faktus Dirva ima 
iš ok. Lietuvos spaudos, 
pažymėdama, iš kur toks 
ar kitoks faktas paimtas. 
Tačiau apakusiai pro- 
okupacinei spaudai, kuri 
leidžiama Amerikoje, 
tai nepatinka. Mat ši
tokios spaudos užduotis: 
pristatyti ok. Lietuvos 
kultūrinį ir buitinį gyve
nimą kaip "rojų", kur 
žmonės šventai kuria ko
munistinę visuomenę. 
Tai, aišku, piktybinis me
las savo skaitytojams. 
Taip nėra. Jeigu Lietu
va gyventų šiuos tris de
šimtmečius laisva: kiek
vienoje gyvenimo srity
je būtų pasiekta stambes - 
nių ir reikšmingesnių lai
mėjimų lietuvių tautai, 
kaip yra dabar, po žiau
raus okupanto letena.

Prieš kiek laiko Dirva 
rašė apie chuliganizmo 
epidemiją ok. Lietuvos 
miestuose. Ypač žiau
riai sovietinė spauda puo
lė Panevėžį. Apie tai pa 
rašė Dirva. A. Bimba 
įdūkusiai puolė Dirvą ir 
užginčijo faktus, apie ku 
riuos kalbėjo Vilniuje lei
džiami Komjaunimo Tie 
sa ir Valstiečių Laikraš
tis. Kur ribos tokiam 
Laisvės žlibumui? Šį kar
tą imame Komjaunimo 
Tiesą Nr. 215 ir nagrinė
jame to laikraščio kores
pondentų P. Rimkaus ir 
S. Jurjevo pranešimus 
apie naują vagysčių epi
demiją ok. Lietuvoje. 
Tai automobilių vagys
tės... Nors tai įžeidžia 
A. Bimbos melo pozici
jas, bet faktai lieka fak
tais:

Dabar ok. Lietuvoje at
sirado nauja nusikaltimų 
rūšis. Tai "automobilių 
nuvarymai". Taip vadina

palydą, dainomis, ku
rios buvo nuotaikingos, 
širdžiai mielos ir nuo
taiką keliančios.

Krikštynos, balius ir 
visa aplinka kiekvienam 
nešė mažą valandėlę ma 
lonios atvangos ir 
džiaugsmo. "Žilvičiui" 
linkime augti ir kad jo
kios audros nepalaužtų 
lankstaus kamieno.

J. Janušaitis 

"nuvary- 
iki šiol chuliganai 
paprastu "pokštu" 
išdykavimu. Mat, 

atveju vis teisin- 
kad automobilis 

" pasiva-

spaudos žinutėse automo - 
bilių vagystes.

Spauda mini, kad iki 
šiol baudžiamieji įsta
tymai neturėjo specifi
nių paragrafų, tvarkan
čių tą nusikaltimų rūšį. 
Automobilio 
mą" 
lakė 
arba 
šiuo 
tąsi,
"pasiskolintas 
žinėti ir pakeliui pames
tas. Esą, tokiame "pokš
te" nebuvo noro automo
bilį pasisavinti. Nuo gy
venimo pažangos atsili
kęs ok. Lietuvos Baudžia
masis kodeksas, kuris 
yra rusiškojo kodekso 
nuorašas, pagaliau sukru
to vytis nusikaltimų "pa-

- žangėjimą". Prieš kurį 
laiką atsirado straips
niai, kvalifikuoją automo- 
tilio vagystę, išskirda
mi tą veiksmą iš kitų va
gysčių.

Užtenka tik parinkti 
raktelį ir pabandyti už
vesti mašiną, aiškina 
spauda, kad tas veiks
mas būtų kvalifikuotas 
kaipo automobilio vagys
tė. Už tai baudžiama lais
vės atėmimu iki trijų 
metų! Tai griežta baus
mė, tačiau ir ši nesu
stabdo automobilių va
gysčių. Mat, automobilių 
skaičiui padidėjus, be
veik nėra jiems garažų. 
Žmonėms labai trūksta 
gyvenamųjų patalpų, kas 
čia dar rūpinsis automo
biliais? Todėl privačios 
ir valdiškos mašinos sta
tomos gatvėse, kiemuo
se, net kolūkio laukuose. 
Tai provokuoja vagys
tes. Automobiliai "nu
varomi". Apsukrūs va
gys jau gerai pramoko 
ir be rakto įjungti moto 
rą.

Viena vagių rūšis ar
tima chuliganizmui. Star
tuoja motorą ir naudoja 
automobilį pasivažinėji
mui. Vairuotojas dažnai 
turi tiktai mažą nuovoką 
apie vairavimą. Auto
mobilis, netoli pavažiuo
tas, atsitrenkia į medį, 
į tvorą, į kitą, pastatytą 
kely, automobilį. Sudau
žytas automobilis pame
tamas ir milicija bergž
džiai ieško kaltininko.

Būna ir blogiau. Besi- 
važinėdami vogtu auto
mobiliu "pasivažinėto- 
jai" pakelėje užmuša 
žmogų ir palieka auką, 
pabėgdami iš vietos.

Anatolijus Petrovas, 
21 metų kaunietis, pasi
gėręs pavogė iš Ukmer
gės rajono Krikštėnų ta
rybinio ūkio automašiną 
GAZ-93. Ukmergėje par
trenkė praeivį ir dingo. 
Kada Jonavoje jį bandė 
sulaikyti, jis lėkė toliau, 
kol mašina įvirto į grio
vį

Štai ir J. Slaboda, "va_ 
žinėdamasis” nuvaryta 
mašina, partrenkė vai
ką. L. Vaitiekūnas, "nu
varęs" mašiną, užmušė 
praeivį, bandydamas pa
sislėpti dideliu greičiu 
trenkėsi į autobusą su 
keleiviais.

Kaip įvyksta spontaniš
ki automobilių "nuvary
mai" vaizdžiai rodo H. 
Surmickio ir J. Belou- 
sovo nusikaltimas. Šie 
Vilniaus autotransporto 
kursantai, išgėrę ketu- 
rius butelius vyno, pa
matė gatvėje stovinčią 
"Volgą". Prie poros pri
sijungė A. Karpuninas. 
Trijulė startavo automo

1971 m. gruodžio 31 d.

bilį ir vogta "Volga" pa
sileido kelionėn. Lėkda
mi siaurais ir menkais 
apylinkės keliais 100 ki
lometrų per valandą tren 
kė į taksį, apvirto pada
rė nuostolių už 2700 rub 
lių. Iš nelaimės vietos 
jie bandė bėgti, bet su
trenktas Belousovas li
ko vietoje ir dėlto paaiš
kėjo, kas "Volgą" vaira
vo, kas dėl avarijos kal
tas.

Kita automobilių va
gysčių rūšis turi pasi
pelnymo tikslą. Vagia au
tomobilius, kad galėtų ki 
tur perparduoti, arba 
da "praktiškiau", kad 
galėtų išmontuoti be
maž visas automobilio 
dalis ir parduoti jas, 
nes siautėja chroniškas 
automobilio dalių badas. 
Šiuos vagis sunku susek 
ti. Išmontuoto automobi
lio liekanas jie paskandi 
na, užkasa žemėn. Spau
da mini A. Baltusevičių, 
K. Adomaitį. Tai recidi- 
vistai, kurie vogtus auto
mobilius naudojo Pakau- 
nijos valstiečių plėši
mams. Trakuose du va
gys pavogė motociklą su" 
priekaba, nuvažiavo į kai 
mą ir apvogė parduotu
vę.

Trakų ežere atrado 
paskandintą "Zaporožie
čio" kėbulą. Iš automo
bilio buvo išrautas visos 
išmontuojamos dalys □ 
Vieną "Volgą" atrado pa
kastą žemėje po dviejų 
metų.

Kaip ieško pavogto au
tomobilio?

Nukentėjęs eina į Kri
minalinės paieškos sky
rių, kur užpildo atitinka 
mą pareiškimą. Pažymi
mos pavogto automobi
lio žymės. Kriminali
nės paieškos skyrius 
siunčia telegramas ki
tiems skyriams, kurie 
rųpinasi vogto objekto 
sekimu, per savo agen
tus ir skyrius. Automo
bilių ok. Lietuvos teri
torijoje palyginamai ne 
daug. "Nuvarytas" ma
šinas pasivažinėti atran
da palyginamai lengvai, 
nes automobilis neslepia
mas. Tačiau pavogtus iš 
montuoti dalis automobi 
liūs atranda labai sun
kiai. Vagys eina lenkty
nių su Kriminalinės pa
ieškos pareigūnais ir mo 
ka ne tiktai suslėpti vog
tus automobilius "išmon 
tavimo" laikui, bet ir pa
laidoti liekanas Trakų 
ežere arba kolūkio lau
ke.

Išvardinti buitinio gy
venimo faktai, automo
bilių vagystės, nerodo 
kad "komunizmo staty
ba" gali būti pavyzdžiu 
laisvojo pasaulio bui
čiai. O juk po trisdešimt 
metų negalima tvirtin
ti, kad tos negandos yra 
"buržuazinio" gyvenimo 
atrūgos. (S t)

NORINTIEJI ŠVENTES 
PRALEISTI besimaud ant 
jūroje, tai tik Miami Beach. 
Vainų resorte, išnuomoja
mi butai ir kambariai su 
visais patogumais, prie pat 
jūros. 8210 Harding Avė., 
Miami Beach, Fla. 33141. 
Dėl rezervacijų skambinki
te (305) 864-3586.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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"V. Zenkevičiui teko pareiga ir garbė kalbėti lietuvių tautos vardu" (Vilnis, 231 nr.). 
FAKTAS; V. Zenkevičius kalbėjo taip, kaip jam liepė kalbėti jo duondavys Kosyginas.

1971 m. gruodžio 31 d.

ORO BIULETENIS

A. Gintneris, 
Draugas, Nr. 274

Vy tautas Zenkevičius, 
Laisvė, Nr. 90

1972 metų angoje

Iš Kosygino malonės loju už partiečių žmones.
Į Jungtinių Nacijų rūmus aš pūčiu maskvinius dūmus. 
Nors tėvynėj pragarai — man gyvenasi gerai!
Esu drūtas, kaip ridikas — nes Kosygino skalikas.

Autentiškas tekstas iš Lais
vės Nr. 90 -- "Tarbinė vy
riausybė".

entai, pra- 
ocialinės reformos.

nintelis proti

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

Sustojimas Naujųjų metų angoje Kiekvienam 
pripildo širdį pasitenkinimo pojūčiu. Tie pojūčiai 
atsiranda dėl gautų sveikinimo kortelių. Žmogus 
junta savo vertę, jis žino, kad jo pavardė ir adre
sas tebėra daugelio, net labai mažai jam pažįsta
mų asmenų, sąrašuose. Tai savaime padaro jį, 
bent savo žmonos akyse, persona grata. Ir tol, 
kol žmona nepatyrė, kad jos draugės vyras gavęs 
daugiau sveikinimo kortelių...

Sveikinimai dar neviskas. Greta jų nuotaikin
gai skamba linkėjimai. Tai pripildo žmogų pasiti
kėjimu savo jėgomis. Juk su tuo pasitikėjimu tenka 
irtis per ateinančius metus...

Bet, kada šie metai pasibaigia, pasibaigia vė
lek ir ateinantieji, mes graudžiai matome, kad lin
kėjimai buvo .. žirniai į sieną. Viskas yra kaip bu
vo. Todėl Pogrindis neįsivelia į linkėjimų pagun
das. Ir ko čia linkėti?

Kad Bimba ir bimbininkai ištiestų bendradar
biavimo ranką buržuaziniams nacionalistams? Kad 
dipukiniai turistai neporintų komplimentų Gimtajam 
Kraštui? Kad Santara - Šviesa atsimestų nuo bol
ševikinių mokslainių adoracijos? Kad tarybinin- 
kai ir bendruomenininkai užsirūkytų taikos pypkę? 
Kad Pogrindis ir Akiračiai pūstų į vieną dūdą?

Nesąmonė! Todėl Pogrindis išmintingai susi
laiko nuo linkėjimų dalinimo, nelinkėdamas nė Pil
kai pristabdyti kalbas apie kolchozų gerbūvį...

Gruodžio mėnuo apsi
reiškė krušos kritu
liais, kurie krito į LB 
darželius iš ALT suva
žiavimo rezoliucijų de
besies. Tuo tarpu bend
ruomeniškos meilės 
mieste, Philadelphijoje 
A. Gečio paleisti fenai 
(made in LB) sukėlė ar- 
tričio skaudulius Naujie
nų redaktoriams. Pašto 
dėžutėse siautėjo kalė
dinių atvirukų pūgos, 
palaidojusios po savo 
danga detroitiškį Naką. 
New Yorke, Roosevelt 
viešbutyje, kinietiškieji 
čap-sui kepsnių dūmai 
visai Amerikai užstojo 
Jungtinių Tautų namų 
fasadą. Oras nebuvo pa 
stovus Detroite. Per ra
šytojų pagerbimo bruz- 
dėjijną pylė šaltas voler- 
tinis lietus ”blogiems” 
r aš y to j ams. Gy vs i d ab- 
rio stulpelis Detroite 
ėmė kilti per VLIKo sei
mą, nes bankete buvo 
daug šildomųjų priemo
nių. Švietimo Tarybos 
vaikiškų skaitinių atsar
gos senka ir planuojama 
užveisti ties Chicaga kri- 

REKOMENDACIJA NEGALIOJA
Santaros - Šviesos Federacijos daugumos pareiškime spaudai sa

koma: "Reiškiame pritarimą asmenims, pasiryžusiems stoti Vil
niaus universitetan ilgesnėms ar trumpesnėms studijoms, ir esame 
pasiruošę suteikti jiems pagal išgales visokeriopą paramą”.

-- Jūsų rekomendacija kol kas nekontiruojama sovietinėje biržoje. 
Atneškite mums Vilnies ar Laisvės...

tūliais vys liūs debesiūkš
čius iš okupuoto krašto. 
Detroito jūros šauliai už 
pirko žemės sklypą ir ja
me steigia laivyną. Te
atro festivalyje lengvos 
liūtys iš Ostrausko tua
letų. Virš išeivijos gal
vų, po Zenkevičiaus "Iš
puolio" lengvas anticik
lonas su temperatūros 
svyravimais. Gausūs 
rublių krituliai Zenkevi
čiaus kišenėse. "Lais
vės" ir "Vilnies" redak
cijose paspartintas pro 
tarybinių spirochetų į 
tarybinių spirochetų 
įšvirkštimas su tikslu 
atlaikyti "buržuazinės" 
audros atakas, išprovo
kuotas Zenkevičiaus 
pokštų.

SPAUDOS VERPETUOSE

Rašytojai savo reikalais
Mes patys rašom ir patys 

tašom.
St. Santvaras,

Naujienos, Nr. 266
Aš pasakyčiau, ypač poe

tams, reikia žinoti, kada 
nustot rašyti.

V. Ramonas,
Draugas, Nr. 261

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos liaudies parlamentai 
1940 metų rugpiūči 
sį nutarė prašyti garbinės 
vyriausybės priimti] _ 
publikas į Tarybų Sąjun-Ū

Bolševikinė "istorija”
1940 metais liaudies ma

sėms reikalaujant mūsų tri
jose respublikose buvo su
darytos Liaudies vyriausy
bės.

Su lietuviška galūne
Matyti nuotrauką apsi

nuoginusia krūtine jaunos 
moters lietuviška pavarde, 
net su galūne -ienė, ir apra
šymas, kad tai "foreign 
sexpot”.

Al. Gimantas,
Tėviškės Žiburiai, Nr. 45

Laiku iššifravo
Suvalkiečių draugija ne

priėmė kandidato j narius 
tik dėlto, kad jis buvo su
laukęs 80 metų amžiaus!! 
Vadinas, nori gauti tik vai
niką!

V. ZENKEVIČIAUS 
PARTITŪRA

Sėdi žmonės Marąuette Parke, 
geria alų su puta - 
o Zenkevičius, kad kvarkia, 
kad ”išlaisvinta” tauta!

Kad lietuviai po sovietais 
tartum rojuj angelai, 
vis maitinasi kotletais, 
vodką sriubčioja mielai.

Kad kolchoziniai tualetai 
neužsikerta vamzdy: 
dunda ten vanduo pralietas, 
lyg Ostrausko vaidiny.

Kad nėra nė parazito, 
nei pavirš, nei vidury, 
nėra vodkai deficito, 
jeigu rublius tu turi.

Vis smarkyn, esą, gerovė 
po Sovietų žemę plis -
Kremlius šviečia, kaip šventovė, 
mąžta tik Trakų pilis...

Melo ribos neribotos, 
tai patvirtina "Vilnis”. 
Kai liežuvis lubrikuotas, 
lojimu pralenks šunis.

PRIĖJO KADŽIULIS
IR TARĖ:

Teatro festivalyje kalbė
jo:

— Va, ėmė ir paleido 
Ostrauskas ant scenos van
denį iš tualeto.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Jeigu yra gera akusti
ka, tas vanduo dundės, kaip 
Niagara.

★
— Bimba su Andruliu 

džiaugiasi, kad lietuviškus 
žemdirbius suvaro iš vien
sėdžių į Šeimenos komuną, 
— prasitarė būry.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė :

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

— Matyt, Bimbienė ir 
Andrulienė nori turėti ben
drą virtuvę.

★
— Lietuviška išeivija 

skamba šeiminėmis kalbo
mis, — pasigyrė smarkus 
tautietis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ir žvanga poseiminių 
banketų stalais.

★
— Kodėl mūsų bolševikė- 

liai žodį "tarybą” rašo su 
didžiąja raide? — pasklau- 
sė žmogus minioj.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Todėl, kad Dievą rašo 
su mažąja.

Parama jaunimui
Pagaliau turėtų žinoti, 

kad ir mūsų lietuviškosios 
j a u n u o menės sambūriai, 
kad ir netiesiogiai, gauna 
daugiausia paramos iš tų, 
kurie išgeria.

G. J. Rimutis,
Europos Lietuvis Nr. 35

Law and order
Kai narys pareikalavo, 

kad pirmininkas laikytųsi 
tvarkos, tai pirmininkas šo
ko iš užstalės ir prišokęs 
prie to nario užsimojo savo 
kūju tvoti į kaktą, bet kaž
kaip susilaikė.

Onutė,
Naujienos, Nr. 278

Apie kantrų nebašninką
Atsisveikinimo vakare su 

iškiliu velioniu buvo pasa- 

— Pardaviau jam savo dūlią. už fai dabar mane aprūpina viskuo, ko tik Širdis geidžia 
Algirdas JlEKSTELE

Šluota Nr. 18

"Gimtojo Krašto" politrukas Vytautas Kazakevičius (Jonas Lukoše
vičius ar Vladas Viešintas) atviradūšiškai pasigyrė "Pogrindžio" ko
respondentui "susitvarkęs kultūringai":

Rašytojų pagerbimas 
Detroite

Detroito lietuviai aiškiai 
parodė, kad jie rašytojus 
lygiai taip ignoruoja, kaip 
ir jų kūrinius.

A. Nakas, 
Naujienos, Nr. 275

Rašytojų pagerbimas-mi- 
nėjimas praėjo sėkmingai.

A. Miežis, 
Naujienos, Nr. 278

Estetikos temomis
Vienas kitas vandens nib- 

leidimas išvietėje nesudar^ 
kys gražiai dainuojamojo 
romanso "Plaisir d’amour",

P. Visvydas, 
Draugas, Nr. 278

Jei operoje sopranas im
tų dainuoti boso partiją, 
būtų pasaulinė sensacija.

V. Kubilius,
Literatūra ir Menas, Nr. 47
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Detalė iš Pedagoginių lit„ kursų iškilmių. Nuotraukoje iš kairės: kursų direktorius V.Kavaliūas, kur
sų lankytojai: Romas Radauskas, Ramona Sniečkutė, Danutė Miškinytė, Rita Balytė, Saulė Kazėnaitė, Ri
ta Čyvaitė, Vilija Nasvytytė, dr, Kesiūnaitės fondo globėja Stefanija Radzevičiūtė. įteikiant 500 dol, čekį 
ir LB švietimo vadovas Pranas Karalius. J. Garlos nuotrauka

I ŠVIESESNIUS NAUJUS METUS:
C

* Pigiausias ir geriausias mokslas
* Dienos ir vakaro klasės

* Visomis savaitės dienomis
• Daug klasių savaitgaly

Cuyahoga Community College

Valandėlė su Baliu Sruoga
Jo 75 metų gimimo sukakties proga

Kai prieš kelerius 
metus Lietuvių Bendruo
menė paskelbė Šeimos 
ir švietimo metus, tik 
dvi vietovės atsiliepė į 
jos šauksmą: Torontas 
Kanadoje ir Clevelandas 
JAV, pastebėjo tų metų 
kultūrinio mūsų gyveni
mo apžvalgoje "Aidų” 
redaktorius.

Tais metais Cleve
lande buvo įsteigti Pe
dagoginiai lituanistikos 
kursai, kurie veikia ir 
dabar ir kurių šiųmeti
niai lankytojai gruodžio 
19 Naujosios parapijos 
salėje surengė mūsų ra
šytojo Balio Sruogos mi
nėjimą.

Džiugu, kad kursai su
silaukė didelio visuo
menės dėmesio bei įver 
tinimo. O tai kaip tik bu 
vo įrodyta šio minėjimo 
proga — Dr. Dominikos 
Kesiūnaitės Vardo Fon
do globėja S.Radzevičiū
tė kursams įteikė šiųme
tinę premiją. Tai buvo 
gražus ir jaudinantis mo 
mentas. Kai sunkiose 
dr. Kesiūnaitės ligos va 
landose ateidavę jos pa
cientai bei draugai jo
sios aplankyti ir atneš- 
davę gėlių, kalbėjo S. Ra>. 
dzevičiūtė, norėdami

praskaidrinti jos gyveni
mo valandas, daktarė, 
jiems išėjus, sakydavu
si: "Džiaugiuosi, kad ma
nęs nepamiršta ir lanko, 
tik kam tos gėlės? Ar 
negeriau būtų, jei tuos 
pinigus atiduotų Lietu
vių Bendruomenei, ku
rios tikslas — kova dėl 
Lietuvos laisvės. Lais
vę atgausim ne vien poli
tiniais ėjimais, gal net 
daugiau reikšmės turės 
mūsų kultūriniai laim’ė- 
jimai išeivijoje".

Ir čia pat fondo globė
ja perdavė 500 dol. čekį 
LB švietimo vadovui 
mok. Pr. Karaliui, ku
ris savo ruožtu j į atida
vė kursų dir. V. Kava
liūnui. O savo žodyje 
švietimo vadovas, kuris 
yra ir šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos ve
dėjas, padėkojęs už pre 
miją, labai nuoširdžiai 
pasidžiaugė ir kursais: 
"Rankas iškėlęs dėkoju 
Dievui, kad šįmet atėjo 
į mokyklą dirbti ketu
rios mokytojos, jau šių 
kursų išugdytos. Kai rei
kėjo komplektuoti moky
tojus, kreipiausi į eilę 
Lietuvoje buvusių mo- . 
kytojų, bet pastangos bu
vo veltui".

Dir. V. Kavaliūnas sa
vo, lektorių ir kursantų 
vardu padėkojo Dr. Do- 
mininkos Kesiūnaitės 
Vardo fondo globėjai ir 
visai komisijai, skyru
siai šiųmetinę premiją 
kursams, ir džiaugėsi, 
kad dabar galės įsigyti 
reikiamų knygų. Knygų, 
kurios eina kryžiaus ke
lią. 19 šimtmety lietu
viška knyga pasiekdavo 
skaitytoją tik knygnešių 
dėka, kurie rizikuoda
vo savo laisve, o dažnai 
net ir gyvybe. Josios kry
žiaus keliai nepasibaigę 
ir dabar okupuotoje Lie
tuvoje — ji verčiama tar
nauti pavergėjui, be to, 
jos vieton brukte bruka
ma rusiškoji knyga. O 
išeivijoje mūsų knyga 
— leidyklų lentynos ne - 
laisvėje, iš kurios bent 
daliai jų išsivaduoti pa
dės ir ši premija.

Po premijos įteikimo 
prasidėjo minėjimas, ku
rį pravedė kursų lanky
toja Rita Balytė, pačioje 
pradžioje perskaičiusi 
savo rašinėlį "Balio 
Sruogos gyvenimo bruo
žai". Vėliau Saulė Ka
zėnaitė padeklamavo ei' 
lėraštį "Audėja", o Da-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

nutė Miškinytė — "Ties 
banga". Ir, rodos, dar ir 
dabar tebeskamba poeto 
žodžiai: "Gal prašvist’ 
naktis paniurus, / Gal 
išaušt’ širdies aušra!" 

Rita Cyvaitė savo re
feratu "Gimtojo krašto 
ilgesys Milžino paunks 
mėje" gana vykusiai nu 
teikė klausytojus. Ir ne 
vienam giliai įsmigo po 
eto žodžiai: "Tėvynei 
mano negaliu būti aklas, 
kurčias". O kai Romas 
Kazlauskas, deklamuo
damas ištrauką iš "Ka
zimiero Sapiegos", ryž
tingai tarė:
Prie kryžkelių stovėsiu smūt- 

keliu,
Milžinkapiuos varpais nakčia 

skambėsiu,
Kad speiguos po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos šir

dis.

klausytojai tarytum jau 
tė jo norą įsijungti į pa
galbą kenčiančiai Lie
tuvai.

Senas ir be galo pa
siilgęs savo gimtojo 
krašto "Milžino paunks- 
mės” Jogaila diktuoja 
laišką, siųstiną Švitri
gailai. Jį meistriškai 
deklamuoja Vilija Nas
vytytė, palydima Ramo, 
nos Sniečkutės kanklių 
muzikos... "Kas yrgyve
nimas? Trumpa viešna
gė. Visi mes esame sve
čiai pasauly"... —įtiki
nančiai nuskamba poeto 
žodžiai, kurie kiekvie
nam yra gili tikrovė.

Ir tai buvo minėjimo 
pabaiga. V. Kavaliūno 
žodžiais, didžiojo poe
to mažasis minėjimas, 
kuris truko vieną valan
dą ir dvidešimt minu
čių ir kuris buvo di
džiai kultūringa atgai
va,

Juozas Žilionis

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias 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

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS

VILTIES LEIDINIUS

Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 
skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1972 
metų linkėjimus siunčia

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija
160 psl.........................................................$3.00

E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl................ $5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į LAISVŲ. Sibiro tremtinės

atsiminimai. Kietais viršeliais. 526 psl..... $6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos

respublikos žlugimo. 408 psl....................... $5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios 

sovietų okupacijos Lietuvoje. 430 psl.
Kietais viršeliais ..................................,.... $6.Oo

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO.
Įdomi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.......................................... -.......:.... .$3.00

K. S. Karpius. ALPIS. Kęstučio išlaisvintojas.
Istorinė apysaka. 1971 metų laida. 232 psl.
Kietais viršeliais ....................................... $5.00

REINECKER’S 
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

8120 Sowinski Avė. cleveland, ohio EX 1-5610

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

SAUSIO 9 D. Uršulės Astrie- 
nės kalėdinių ir kitų mūsų tau
tinių papuošalų paroda šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia 
DLK Birutės draugija.

SAUSIO 15 D. Hamiltono "Au
kuro" vaidinimas. Rengia Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos tė
vų komitetas.

SAUSIO 22 D. Čiurlionio an
samblio pagerbimo balius - kon 
certas.

SAUSIO 23 D. sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, 11:30 v., Sv. 
Jurgio parapijos salėje prel. 
Mykolo Krupavičiaus mirties 
metinių minėjimas.

SAUSIO 29 ’D. Studentų ir 
Moksleivių Ateitininkų ruošia
mas Literatūros Vakaias.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ............... dol. ir prašau siųsti man:
.......... ....egz. SIMAS
...............egz. KAD JI BŪTŲ GYVA
...............egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ
...............egz. AGONIJA
...............egz. REZISTENCIJA

$................
$................
$................
$........... .....
$................

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $...................

...............egz. ALPIS $................

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

Adresas ...........................................................................
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• NAUJI METAI čia 
pat. Užsisakykite stalus 
— po 10 žmonių — į 
Lietuvių Bendruomenės 
rengiamą naujų metų su
tikimą Šv. Jurgio para
pijos salėj pas Jurgį 
Malskį telef. 486-9165; 
Teresę Neimanaitę 486- 
4887; Stasį Lazdinį 692- 
1292; Praną Karalių 321- 
2526; Petrą Bielinį 531- 
4111 ir Bronių Gražulį 
741-1782. Kaina 10 dol. 
Jaunimui 5 dol.

• Superior Savings visi 
trys skyriai N. Metų 
išvakarėse gruodžio 31 d. 
bus atidaryti tik iki 2:30 
vai. po pietų.

GLOBĖ PARCELSER
VICE, INC. Clevelando 
skyrius bus uždarytas 
nuo gruodžio mėn. 24 die 
nos iki 1972 m. sausio 
mėn. 3 dienos. Gerb. 
klijentams ir visiems lie 
tuviams linkime linksmų 
švenčių ir laimingų nau
jųjų metų.

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

Clevelando židinietės su Tėv. G. Kijausku, SJ, kalėdinėje sueigoje. Vidury sėdi židiniečių drauginin- 
kė ps. R. Tatarūnienė, Tėv. G. Ki jaus kas, S. J. V. Bacevičiaus nuotrauka

A
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS 

LINKI

LAIMINGU 1972 METŲ!

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

THREE CONVENIENT LOCATIONS

798 EAST 185th STREET 6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 481-8552 Telephone 431-2497

13515 EUCL1D AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

Detalė iš inž. Raimundo Kudukio prisaikdinimo iškilmių Clevelando miesto ritmuose. Iš dešinės: 
meras Ralph Perk, inž. Raimundas Kudukis, Gražina Kudukienė, Petras Kudukis, Vladas Knistautas, 
Knistautas, jr., George Voinovich ir kt. J. Garlos nuotrauka

LIETUVIS MIESTO VALDŽIOJE
Išrinkus nuoširdų įvai

rių tautybių bičiulį 
Ralph Perk Clevelando 
miesto meru, pirmiau
sia pradėta stiprinti vy
riausioji miesto savival
dybės įstaiga. Vienai iš 
svarbiųjų sričių — vie
šųjų nuosavybių — va
dovauti pakviestas at
sakingoms direktoriaus 
pareigoms jau plačiai 
mūsų tarpe žinomas vei
kėjas inžinierius Rai
mundas Kudukis.

Iškilmingoji priesai
ka atlikta gruodžio 23 
d. vienoje iš Miesto vai 
dybos svetainių, kuri pa 
sirodė net permaža, di
deliam įvairių tauty
bių atstovų kiekiui susi

rinkus. Dalyvių tarpe 
aiškiai vyravo bedžiū- 
gaują lietuviai.

R. Perk kalbėjo kuk
liai, teikdamas apsčių 
žinių iš inž. R. Kudu
kio gyvenimo, mokslo ir 
darbų, pabrėždamas žy
mius nuopelnus. Perduo
damas gi departamentas 
esąs vienas iš pagrindi
nių, turįs apytikriai 
2.000 tarnautojų ir per 
55 milijonus dolerių me
tinę apyvartą, apimąs 
miestą ir 31 priemiestį 
vandens bei perkasų sri 
tyse. įspūdingai atlikęs 
priesaiką, R. Perk pa
sveikino naują direkto
rių, jo žmoną ir arti
muosius gimines visai

jaukiai ir broliškai.
Inž. R. Kudukis kal

bėjo dar trumpiau. Ža
dėjo perorganizuoti de
partamentą, sumažinti 
išlaidas ir naudoti nau
jausias bei moderniau
sias priemones.

Prisaikdintą direkto
rių sveikino dar įvairūs 
atstovai: policijos vir
šininkas R. E. Kreiger, 
sąmatos direktorius G. 
Voinovich, miesto teisė
jas E. Katalinas, sena
toriaus R. Tafto asisten 
tas J. Srmagala, Moterų 
balsuotojų sąjungos E. 
Lineker, kroatų bend
ruomenės J. Bosilievich, 
profesorius dr. M. Pap, 
vokiečių bendruomenės 
C. Ernst, ukrainiečių — 
B. Futry ir Tautinių pas 
Įaugu centro L. Stoica.

Labai prielankiai at
siliepė stambūs Cleve
lando laikraščiai anglų 
kalba, pridėdami nuo
traukas. Taip pat visa 
tai paminėta įtikinamais 
vaizdais radijo ir televi
zijos.

Po kuklios kavutės,iš 
kilmės sujaudinti nuo
širdžiai linkėjome ši
tam galingam mūsų šu
lui gražiausios sėkmės.

Vladas Braziulis
PADĖKA

Pedagoginių lituanistikos 
kursų dėstytojai ir klausy
tojai nuoširdžiai dėkoja Dr. 
Dominikos Kesiūnaitės Var
do Fondo globėjai S. Radze
vičiūtei ir visiems komisi
jos nariams — S. Gedgau
dienei, dr. E. Lenkauskui, 
A. Mackevičiui, dr. V. Mik- 
nienei ir D. Žemaitytei — 
už paskirtą mokslo premo- 
nėms 500 dolerių premiją.

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

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

KALĖDŲ EGLUTĖ
LB Detroito apylinkės 

lituanistinės mokyklos Ka
lėdų Eglutę gruodžio 19 d., 
3 vai. sutraukė pilną salę 
žmonių, žinoma, daugiau
sia buvo tėvai su savo vai
kučiais, bet buvo ir tokių, 
kurie nieko bendra su mo
kykla neturi, o atvyko pa
sižiūrėti, kaip atrodo mū
sų atžalynas ir pasidžiaug
ti jų darbais.

Mokyklos vedėjas Kos
tas Jurgutis atidarė šią 
šventę ir mokyklos moki
nys Algirdas Vaitas Prano 
Zarankos paruoštą dainų 
ir giesmių pynę pradėjo 
evangelijos žodžiais gra
žiai lietuviškai tardamas: 
Pradžioje buvo žodis ... 
Jam nutilus prasiskleidė 
uždanga ir pasirodė vai
dintojai: angelas, angelų 
choras, berniukai, mergai
tės ir mokinių IV-VIII 
skyriaus choras. Mokyto
jui Pranui Zarankai diri
guojant jie pagiedojo 5 ka
lėdines giesmes ir 5 dai
nas.

Labai gražiai ir vyku
siai buvo sudainuota daina 
”Aš buvau pipiras, o dabar 
jau vyras”. Joje labai gra
žiai pasirodė Dainius Skio- 
tys.

Salės kampe buvo įreng
ta prakartėlė.. Iš kito galo 
salės atvyko su ilgomis 
barzdomis ir lazdomis trys 
Karaliai ir atnešė kūdikė
liui dovanų.

Pynė baigta vaikų cho
rui ir visiems kitiems gie
dant: "Sveikas Jėzau, gi
musia”.

Mokytojams, šios pynės 
atlikėjams ir visiems vie
nokiu ar kitokiu būdu prie 
šios Eglutės surengimo pri- 
sidėjusiems ir taip visiems 
į ją atsilankusiems padė
ką pareiškė tėvų komiteto 
pirmininkas Kazys Goge
lis.

V a i dinimui pasibaigus 
buvo padaryta 1 vai. per
trauka per kurią atsilan- 
kusieji galėjo užkandžiau
ti.

Po pertraukos skyrių 
mokytojų v a d o v aujami 
vaikučiai žaidė ir linksmi

nosi iki atvyko Kalėdų se
nelis ir atnešė jiems dova
nų.

L i t u a n i stinę mokyklą 
sveikino ir aukomis parė
mė: Pranė Balandienė, Vy
to Jewelry, švyturio jūrų 
šaulių kuopa, St. Butkaus 
šaulių kuopa, Bronė ir Vla
das Seleniai, Vladas Pauža 
ir ALB Radijo Klubas.

• SLA 352 kuopa gruo
džio 5 d. savo susirinkime 
išrinko ateinantiems me
tams kuopos valdybą: Pet
ras Januška — pirminin
kas, Vaclovas Kriaučiūnas 
— vicepirmininkas, Henri
kas Dūda — protokolų se
kretorius, Elžbieta Jodins- 
kienė — finansų sekretorė, 
Edvardas Trimeris — iždi
ninkas, Bronius Burba ir 
Mikas Balčiūnas iždo globė
jai, Antanas Kriščiūnas — 
tvarkdarys, Martyna Miš
kinienė — dr. kvotėja ir 
Antanas Grinius kuopos ko
respondentas. Pasiba i g u s 
susirinkimui visi buvo pa
vaišinti kava ir pyragai
čiais.

• SLA 200 kuopos gruo
džio 12 d. susirinkime atei
nantiems metams perrink
ta valdybą: Antanas Su- 
kauskas — pirmininkas, 
Vladas Kazlauskas — vice
pirmininkas, Saulius šimo- 
liūnas — protokolų sekreto
rius, Rimas Sukauskas — 
finansų sekretorius, Marce
lė Grinienė — iždininkė, 
Anna Vaitkunienė ir Jonas 
Kairys — iždo globėjai.

• šaulių stovyklavietei 
įrengti aukojo: M. Bėris 
$200.00 ir dr. Al. Pakalniš
kis $100.00.

• LŠST cv pirmininkas
Vincas Tamošiūnas ir jūrų 
šaulių vadovas Mykolas 
Vitkus gruodžio 4 ir 5 d. 
lankėsi Chicagoje“ Vincas" 
Tamošiūnas dalyvavo ope
retės "Sidabrinė Diena" pa
statyme ir kitą rytą Karo
lio Milkovaičio lydimas ap
lankė gen. K. Musteikį, pik. 
A. Dabulevičių ir gen. S. 
Dirmantą. Mykolas Vitkus 
turėjo pasikalbėjimus su 
Jūrų šaulių vienetų pirmi
ninkais. A. Grinius

INSTRUMENT 
TECHNICIAN

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR JOURNEYMAN OR ONE WHO CAN 
QUALIFY AT JOURNEYMAN LEVEL.
WILL CONSTRUCT. INSTALL. INSPECT. MAINTAIN, REPAIR & VA- 
RIETY OF RECORDING. CONTROLLING AND 1NDICATING, INSTRU- 
MENTS THROUGHOUT OUR 2,100 - EMPLOYE PAPER MILE WITH 
A MINIMUM OF SUPERVISION.
EXPERIENCE IN PAPER MILLS, CHEMICAL MILLS OR RELATED 
INDUSTR1ES HELPFUL.
PAY IS $4.70 PER HOUR, WITH PREMIUM PAY FULL-RANGE EM- 
PLOYEE BENEFITS.

CALL COLLECT 
(301) 359-3011 

or WRITE 
MR. LARRY HARTSELL 

WESTVACO CORP. 
LUKE, MARYLAND

An Equai Opportunity Employer

<96-971

Clevelando abiejų lituanistinių mokyklų Kalėdų eglutės šventėje gruodžio 26 d. kalėdų senis (H. Jo- 
hansonas) apdovanoja vaikučius dovanomis. J. Garlos nuotrauka



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

V. Maželio nuotrauka
A.A. inž. Antanas Novickis kalba jam suruoštame pagerbime, 7=5 

mėty amžiaus sukakties proga.

Po sunkios ir ilgos li
gos gruodžio d. ryte 
mirė New Yorke dipl. 
statybos inž. pik. lt. An
tanas Novickis.

Velionis buvo gimęs 
1894 m. sausio 23 d. 
Diržitį km. Žeimelio 
vlsč. Šiaulių apskr. 1913 
m. baigė Mintaujos gim
naziją ir tais pat metais 
įstojo į Rygos politech
nikos mokyklą, vėliau 
studijavo Maskvoje.

1916* m. mobilizuotas 
išiųstas į frontą.

1919 m. sausio 4 d. 
stojo • savanoriu Lietu
vos kariuomenėn: pra
dėjo leitenantu, o 1930 
m. išėjo atsargon inž. 
pulk. lt.

1925-26 m. Aukštųjų 
karo technikos kursų mo ■ 
kymo dalies vedėjas ir 
lektorius, 
mokyklos 
karininkų 
rius. 1926 
kos prezidento dr. K. 
Griniaus adjutantas. 
1927-30 m. gen. štabo 
IV skyriaus susisieki
mo dalies vedėjas. Ap
dovanotas Vyčio kryžiu
mi.

1931-40 m. vyr. staty
bos inspektorius.

1941 m. laikinosios 
Lietuvos vyriausybės su
sisiekimo ministras; 
1941-44 statybos valdy
bos valdytojas, 1947-49 
Vliko vykdomosios ta
rybos kultūros tarnybos 
valdytojas.

1949 m. atvyko į JAV

1925-31 karo 
ir Aukštųjų 

kursų lekto- 
m. respubli-

A. A.
ALGIRDUI JOKŪBAIČIUI 

mirus, jo šeimą, MAMYTĘ, brolį VYTAUTĄ su 
šeima, gimines ir artimuosius gilaus liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučia

K3 

ir įsikūrė New Yorke ak
tyviai dalyvaudamas vi
suomeninėje veikloje. 
Velionis dirbo New Yor
ke architektų biure, 
ruošdamas projektus gy
venamų namų, mokyklų, 
bažnyčių. Nepr. Lietu
voje buvo įvykdęs daug 
statybinių projektų, kaip 
Kauno miesto ligonių ka
sos rūmus, bendradar
biaujant su arch. V. 
Landsbergiu, Darbo rū
mus Kaune, Kauno mies
to ligonių kasos sanato
riją Kulautuvoje ir kt.

Velionis paliko nuliū
dime žmoną Birutę, 
dukrą Živilę ir sūnų 
Sigitą.

• ALT’a paruošė peticiją, 
kurią norimą įteikti prezi
dentui R. Nixonui prieš jam 
išvykstant į Sovietų Sąjun
gą. Peticij’oje išreiškiamas 
protestas dėl neteisėtos 
Lietuvos okupacijos, religi
jos persekiojimo, nuolatinio 
žmogaus teisių pažeidimo ir 
brutalaus Simo Kudirkos 
nuteisimo.

Šią peticiją kiekvienas 
mūsų lietuvis turėtų jausti 
pareigą padėti visas pastan
gas išplatinti ne tik mūsų 
lietuvių, bet ir mums pri
jaučiančių amerikiečių tar
pe, ir surinkti kuo didesnį 
skaičių parašų.

Peticijos lapai gaunami 
ALT’os būstinėje: 2606 W. 
63rd St., Chicago, Illinois 
60629.

• Dr. prof. Vandos Sruo
gienės, gruodžio 12 d. Bal- 
zeko lietuvių kultūros mu-

Dr. Jonas Sandargas 
ir šeima

ziejuje Chicagoje paskaita 
apie Lietuvos didikų Radvi
lų giminės valstybiniai-poli- 
tinę, kultūrinę, religinę 
veiklą, santykius su užsie
niais, karo žygius, garsą ir 
reikšmę Europoje, puikiai 
pavyko. Paskaita buvo 
iliustruota ekrane, tad gau
sus rinktinės chicagiečių 
publikos būrys, tarsi daly
vaudami ekskursijoj, susi
domėję dr. Sruogienės aiš
kinimu lyg užburti, jautėsi 
bekeliaują po senovės Lie
tuvą, aplankę Radvilų pilis, 
rezidencijų rūmus, kuriuo
se, kaip gal niekur kitur, 
matėsi reta prabanga.

• Tėvynės redaktoriui 
Juozui Petrėnui atsistatydi
nus ir išėjus pensijon, 1971 
m. gruodžio 16 d. SLA Pil
domoji Taryba, pasitarus 
su SLA švietimo komisija, 
Tėvynei redaguoti paskyrė 
redakcinę komisiją, kuriai 
pirmininkaus centro sekre
torius Algirdas Budreckis. 
Taupumo sumetimais Tėvy
nė laikinai bus leidžiama 
kas antrą savaitę.

• ALIA S-ga paskelbė 
S-gos ženkliuko projekto 
konkursą, ženkliukas turįs 
būti lietuviškame stiliuje ir 
r e p rezentuoti pagrindines 
inžinerijos ir tiksliųjų mok
slų šakas, nesudėtingas, 
kad galima būtų mažinti iki

colio dydžio, ne dau
giau trijų spalvų, ženkliu
kas bus gaminamas iš me
talo ir vengti aštrių kam
pų. Projektas pristatomas 
5x7 col. dydžio. Braižiniai 
pasirašomi slapyvardžiu ir 
pridedamas uždaras vokas 
su jame tikra autoriaus pa
varde ir adresu. Konkursui 
projektus siųsti iki 1972 m. 
gegužės 1 d. jury komisi
jos pirmininkui: J. Rasys, 
330 Harvard St., Cam- 
bridge, Mass. 02139. Kon
kurso premija 100 dol., II 
prem. 50 dol.

• ALT Bostono skyriaus 
susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Alek
sandras Chaplikas, vice
pirm. Stasys Lūšys, sekr. 
Juozas Rentelis ir ižd. Po
vilas Brazaitis.

Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 20 d., 2 v. p. 
p. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klube, 368 W. Broad- 
way. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas SLA sekretorius 
Algirdas Budreckis. 
nėję programoje O. 
kienės vadovaujama 
nių šokių grupė.

Meni-
Ivaš- 
tauti-

• Trimitukas, Jono Va
nagaičio šaulių kuopos Bos
tone biuletenis Nr. 5 ir 6 
išėjo iš spaudos. Jame daug

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PLJK komitetas Sydnėjuje. Sėdi iš kairės: V. Bitiną itė, pirm. J. 
Reisgytė, L. Apinytė. Stovi: V. Vaseris, A. Laukaitis, U. Kazokaitė, 
Č. Matulis, K. Bagdonavičius ir B. Aleksnaitė.

V, Vilkaičio nuotrauka

ALT S-gos Cicero skyriaus susirinkimo gruodžio 8 d. grupė dalyvių. Iš kairės ALT S-gos sekr. Sta
sys Virpša, ižd. Kazys Kasakaitis, Antanas Barčius, inž. Gediminas Biskis, Stasys Bikulčius, Zuzana 
Juškevičienė, Bronius Vasys, skyr. pirm. Gvidas Valentina s, Juozas Šulaitis, skyr. sekr. Pranas Kašu
bą ir sk. ižd. Jonas Cinkus. V. A. Račkausko nuotrauka

informacijos ir nuotraukų 
iš kuopos veiklos.

LOS ANGELES
LIET. PROTESTANTŲ 

SĄJUNGA 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles mieste vei
kia Lietuvių Protestantų 
Sąjunga. Jos valdybą suda
ro : dr. M. Devenis — pirm., 
Vyt. Glažė ir J. Kutra — 
vicepirmininkai, H. Yčaitė 
Petkienė — sekr., Jurgis 
Glažė — ižd. ir E. Sinkys — 
narys. Pr. metais Sąjunga 
buvo surengusi dr. V. Sruo
gienės paskaitą apie Radvi
lų viešpatavimą Lietuvoje, 
kuri praėjo su dideliu pasi
sekimu.

Gruodžio 12 d. įvyko na
rių susirinkimas. Susirinki
mui pirmininkavo dr. M. 
Devenis. A. Devenienė, grį
žusi iš ALT suvažiavimo, 
papasakojo savo įspūdžius 
iš protestantų veiklos Chi
cagoje. Paminėjo evangeli
kų reformatų naujai įsigytą 
bažnyčią Gage parke.

Teis. J. Kutra padarė il
gesnį pranešimą apie nau
jai pasirodžiusios Z. By- 
činsko knygos — „Jonas 
Husas’’ lietuvių kalboje. 
Plačiau palietė to meto baž
nyčios nenormalią padėtį, J. 
Huso gyvenimą ir jo moks
lą.

Mok. V. Glažė perdavė 
Vasario 16-sios gimnazijos 
Evangelikų Ratelio atsišau
kimą. čia pat buvo surink
ta $60.00 kalėdinių aukų.

P. Hypatija Petkienė iš
kėlė reikalą susirūpinti pro
testantams kandidato į dva

sininkus suradimu ir šiam 
reikalui lėšų suorganizavi
mu, nes esamieji dvasinin
kai sensta, ir yra gyvas rei
kalas paruošti naujų kandi
datų.

Visi susirinkimo dalyviai 
buvo šeimininkių pavaišinti 
kava su užkandžiais, prie 
gražiai kalėdiškai paruoštų 
stalų. (r)

TRADICINĖS KŪČIOS
Los Angeles šv. Kazimie

ro parapijos salėje gruodžio 
18 d. įvyko „Šatrijos” d-vės 
ir „Gražinos” būrelio ruoš
tos tradicinės skautiškai 
lietuviškos kūčios. Vyresnės 
-skautės, vadovaujamos s. 
B. Juodikienės tikrai gra
žiai ir lietuviškai papuošė 
salę ir stalus. Įdomi šiaudi
nukais papuošta eglutė, ku
riai papuošalus paskolino 
viešnia p. Abelkienė; pats 
laikas ir mums pradėti to 
meno mokytis. Kūčias ati
darė ir užbaigė trumpai 
mintimis pasidalinusi s. I. 
Vilkienė; pravedė — fil. s. 
B. Dabšienė, maldą sukal
bėjo kun. R. Kasponis. Pa
čią programą atliko paukš
tytės ir skautės. Įdomiau
sias momentas — plokšte
lės laužimas su artimaisiais 
ir draugais, galų gale šven
tiškoj nuotaikoj nei priešų 
nebeliko ... Įdomios lietu
viškos patarlės po kiekvieno 
lėkštė, kurios, kai kam ati
tiko kaip kirvis kotą ... 
Kūčių metu filmavo mūsų 
vienas iš pirmųjų skautų v. 
s. prof. Kuprionis. Vyriau
sią šeimininkavimo naštą 
nešė N. Sakalauskienė, tik 
deja, kai kurie tėvai užmir
šo savo pareigą ir pažadėto 

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA AMERIKOJE 
SVEIKINA SU ŠVENTĖMIS IR LINKI 

LAIMINGŲ METŲ!
Geras darbas paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savi

jautą ir taiso sveikatą. Laimingas tas, kuris galėdamas artimam 
duoti, teigiamai apsisprendžia ir duoda nedelsdamas. Kas greit 
padeda, tas dvigubai gelbsti. Geras darbas yra malonus ir nau
dingas abiem: davėjui ir gavėjui. Todėl, artėjant 50-ties metų 
sukakčiai nuo pirmojo, tikrai lietuviško, universiteto įsteigimo 
1922 m. vasario 16 d. laisvoje Lietuvos valstybėje, KVIEČIAME 
TAMSTĄ MALONIAI PAREMTI išleidimą ilgus amžius išlik
siančio ir vertės neprarandančio veikalo apie Lietuvos univer
sitetus 1579-1944.

Užsakant knygą iš anksto, jos kaina tik 15 dol. Tai rimtas 
900 psl. tomas. Prenumeratą siųskite adresu: Lietuvių Profeso
rių Draugija, c/o prof. St. DIRMANTAS, 6616 SO. WASHTE- 
NAW, CHICAGO, ILL. 60629.

maisto nepasistengė atneš
ti. Kalėdų giesmėmis, ku
rias pravedė mūsų darbštus 
rajono vadas s. R. Dabšys, 
buvo užbaigta trumpa šių 
kūčių vakarienė.

Tikrai gražų kalėdišką 
gestą parodė p.p. Kazakevi
čiai įteikdami 50 dolerių au
ką stovyklavietei paremti. 
Jiems tikras skautiškas 
ačiū. (V. Iri.)

DIRVAI 
AUKOJO

prenume- 
progomis

Atnaujindami 
ratą ir kitomis 
aukojo šie Dirvos skaityto 
jai:
J. Černius, Upland ........ 3.00
J. Pečkaitis, Gary........... 5.00
J. Gilvydis, Franklin ...... 5.00
V. Slavinskas, Monticello 7.00
L. Kazėnas, Cleveland..... 2.00
J. Šlajus, Chicago......... . 2.00
P. Zailskas, Chicago ....... 5.00 
I. Jonaitis, Cleveland.......3.00
S. Mickus, Medinah ............5.00
B. Keturakis, Milwaukee„ 10,00
C. Pocius, Columbus........5.00
I. Paukštys, Elizabeth.......2.00
Sacred Heart Church,

Muskegon...................3.00
American Lith Republican

League of III...............10.00
Globė Parce, Cleveland ... 2.00 
V. Stropus, Chicago....... 2.00 
A. Mažeika, Los Angeles 5.00 
G. Valantinas, Cicero..... 5.00
A. Dziakonas, Rochester 2.00 
A. Juodka, Chicago...........2.00
A. Kalvaitis, Chicago......■ 7.00
T. Vidugiris, London.........2.00
J. Jurkūnas, Chicago....... 7.00
P. Razgaitis, Cleveland ... 2.00
J. Jakubonis, Chicago......5.00
K. Naudžius, Glendale......2.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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