
J, Rugionius 
19235 Boaverland Str. 
Detroit, Mic * 48219*

THE UTHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

LVIII Kovas — March 30,1973 Nr. 25

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TARĖSI 
PLB SEIMO

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSO -

REIKALAIS MYBĖS FONDAS
Š.m. kovo 17 d. Clevelande, 

Union Savings Association pa
talpose (23300 LakeShoreBlvd.) 
|vyko Pasaulio Bendruomenės 
valdybos posėdis ateinančio PLB 
IV Seimo parengiamųjų darbų 
svarstyti. Posėdyje dalyvavo: 
pirm. St. Barzdukas.vykd. vice- 
pirm. dr. Ant. Butkus, vicepirm- 
kai — dr. H. Brazaitis, AL Lai- 
kūnas, M. Lenkauskienė, Kultū
ros Tarybos pirm-kas dr. Alg. 
Nasvytis, Švietimo Tarybos 
pirm-kas Ant. Rinkūnas, sekr, 
- ižd. Antanas Gailiušis ir Vil
ko atstovas J. Daugėla. Nedaly
vavo dėl blogo oro iš Detroito 
negalėjęs atvykti dr. V. Majaus
kas. Posėdis prasidėjo 3 vai. p. 
p., baigėsi 10.30 vai. vak.

Kaip žinoma, PLB IV Seimas 
vyks š.m. rugpjūčio 30 - rugsė
jo 3 d.d. Washington, D.C., kur 
vietinius ir technikinius paren
giamuosius darbus sklandžiai 
ir sumaniai atlieka Seimo ren
gimo komitetas, vadovaujamas 
dr. J. Genio. Clevelande pana
šiai veikia Seimo programos 
komisija (dr. H. Brazaitis, dr. 
Ant. Butkus ir dr. Alg. Nasvy
tis). šioms abiems institucijoms 
nuolatos susižinant ir glaudžiat 
bendradarbiaujant, šiam posė
džiui buvo pateikta detali būsi- 
mojo Seimo dienotvarkėapsvars- 
tyti. Referavo dr. Ant Butkus. 
Pateiktame projekte padaryta kai 
kurių pakeitimų, kai kuriais daly 
kais numatyta dar susižinoti su 
dr. J. Genio vadovaujamu komi
tetu, kuris artimoje ateityje ga
lutinai sudarytą dienotvarkės 
projektą paskelbs spaudoje. Vy
riausias šeimininkas, be abejo, 
bus pats Seimas ir jo prezidiu
mas, kurio valia bus tarti pas
kutinis žodis dėl jam pateiktos 
dienotvarkės ir darbotvarkės.

Kitas dalykas, atlikus ry
šium su ateinančiu Seimu, buvo 
PLB Konstitucijos keitimo pro
jekto svarstymas. Dar PLB III 
Seime buvo sutarta, kitame Sei
me pertvarkyti veikiančią PLB 
Konstituciją, priderinant ją il
gainiui pakitusioms sąlygoms. 
Tam tikslui prieš kur| laiką bu
vo sudaryta speciali komisija 
(A. Rinkūnas, B. Sakalas, dr. 
P. Lukoševičius, dr. S. Čepas, 
Eug. Čuplinskas, V, Kutkus ir 
A. Rugienius), kuri kruopščiai 
parengė naujosios (pataisytos 
bei papildytos) Konstitucijos pro 
jektą, kur} šiame posėdyje re
feravo Ant. Rinkūnas. Papunk
čiui apsvarsčius, pasiūlyta ke
letas pataisų bei išlyginimų. 
Konstitucijos komisija renkasi 
posėdžio š.m. balandžio 7 d., kur 
jau bus sudarytas galutinis 
Konstitucijos keitimo projek
tas. Tasai projektas bus pateik
tas PLB IV Seimui svarstyti.

Clevelando skautų ir skaučių suruoštos kovo 24 d. Nauj. parapijos salėje Kaziuko mugės bendras 
vaizdas. T- Garlos nuotrauka

LAISVAS DOLERIS
Gražiai plūduriuoja pasaulio rinkose

Ekonomijoje kaip reli
gijoje: daug visokių sek
tų, bet tikrai niekas nie
ko nežino. Taip atrodo pa 
siskaičius įvairiausius 
aiškinimus apie ūkinę 
būklę ir monetarinę poli
tiką. Pavyzdžiui konser
vatyvus ekonomistas Mil- 
ton Friedman paskutinę 
monetarinę krizę pava
dina 'atgaivinančia' (The

Susipažinus su pastarųjų ke- 
letos mėnesių būvyje gautais 
bei išsiųstais raštais, išklau
sius dr. Alg. Nasvyčio prane
šimą apie Pietų Amerikos Lie 
tuvių V Kongresą, patvirtinus 
ižd. Ant. Gailiušio pateiktą fi
nansinę apyskaitą ir pinigine 
apyvartą, posėdžio pabaigoje ap_ 
žvelgti visi kiti einamieji rei
kalai. Jų tarpe dėl tradicinės 
Tabor Farmoje dienos besitei
raujančiai L. Žurnalistų Val
dybai nutarta pranešti, jog PLB 
šiemet nuo tokios dienos ren
gimo susilaikys, kadangi ji tu
rėtų vykti tik porai savaičių 
praslinkus po PLB IV Seimo, Į 
kurio rengimą sutelktas visas 
PLB dėmesys ir pajėgumas. 
Tabor Farmos dienos visa ini
ciatyva šiemet palikt L. Žur
nalistų Sąjungai. (alns)

VYTAUTAS MESKAUSKAS
crisis that refreshes). 
Dėl to, kad buvęs tvir
tas santykis tarp atskirų 
kraštų valiutų neatitiko 
gyvenamojo laikotarpio 
faktams. Vakarų Euro
pos kraštų ir Japonijos 
gėrovai pakilus, tas nu
statytas santykis tarp 
dolerio ir jų valiutos pa
sidarė neberealus ir 
anksčiau ar vėliau turė
jo būti pakeltas. Tai su
prato visi, kurie tik tu
rėjo laisvų dolerių. Jie 
paskubėjo keisti dole
rius į markes. Vokiečių 
finansų ministeriai Schi- 
leris 1971 metais ir Sch- 
midt 1973 m. bandė iš
laikyti tvirtą kursą, su- 
pirkdami Vokietijos Emi
sijos Bankui pasiūlytas 
markes, nes tvirtas kur
sas puoselėjo jų ekspor
tą. Rezultate abu kartus 
Vokietija supirko po 5 ar 
6 bilijonus dolerių ir... 
patyrė nuostolius.

Šiuo metu JAV aiš
kiai pasakė likusiam pa
sauliui, ką Friedmanas 

jau buvo siūlęs padaryti 
seniai: "a dollar is a 
dollar", ką norite su juo 
darykite. Kadangi už dole
rį dar daug ką gali nu
pirkti JAV ir tam nėra 
jokių suvaržymų, doleris 
liko vertinga valiuta ir ne
būdamas čia, bet laiko
mas Europoje ar kur ki
tur. Vienintelis dalykas, 
kuris gali pakeisti dole
rio vertę yra tik infliaci
ja.

Su tuo noromis - neno
romis sutiko ir europie
čiai, jie paskelbė savo 
valiutas santykyje su do
lerių plūduriuojančiom 
(floating) t.y. kursą nu
stato pasiūlos ir pareika 
lavimas kaip ir kiekvie
nos kitos vertybės. Dole
rio vertė negali dar daug 
daugiau kristi,nes, apla
mai imant, JAV ūkinė būk
lė yra labai gera.

Su tokiu įvertinimu su
tinka ir liberalus ekono
mistas, Nobelio premi
jos laureatas, Paul A.Sa- 
muelson, nors jis paskuti 
niųjų įvykių šviesoje ma
no, kad infliacijos nebū
sią galima išlaikyti 2-3 
% riboje, kaip kad tikėjo
si administracija, bet 
pasieksianti bent 4%. Sa- 
muelsonas tik būkštauja, 
kad administracija, norė
dama apvaržyti infliaciją 
gali per daug paspausti 
ūkinio gyvenimo stab
džius, kas iššauktų rece
siją, bet nesustabdytų in
fliacijos. Tai vadinamas 
"stagflation" — inflation 
cum stagnation — reiški
nys.

Pačios paskutinės ži
nios kalba už atsargų op
timizmą. Tiesa, šiuo 
metu esanti ūkinio gyve
nimo sparta —beveik 8% 
padidėjimas — yra lai
koma per greita. Būtųge 
riau, jei ji siektų tik 6% 
padidėjimo, tačiau admi
nistracijos pasiryžimas 
federalinį biudžetą išlai
kyti šiais metais 250 bi
lijonų dolerių ribose, o 
ateinančiais 269 bilijonų 
dolerių, nelaikytinas in-

VIRŠUJE: Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo narių susi
rinkimo, {vykusio š.m. kovo 17 
d. New Yorke, dalyviai. Sėdi iš 
kairės: J. Kiaunė, dr. V. Paproc- 
kas, S. Abraitienė, S. Sirusas, 
E. Čekienė ir V. Abraitis. Stovi 
iš kairės: Dr. V. Čekas, dail. J. 
Bagdonas, Stp. Mackevičius, A. 
Jurgėla, J. Sirusas, J. Mauru
kas ir L. Tamošaitis.

L. Tamošaičio nuotrauka

fliaciniu. Atrodo, kad 
tom ribom pritars ir kon 
greso dauguma. Ginčija
masi ne dėl bendros su
mos, bet tik dėl jos pa
skirstymo tikslingumo.

Taip pat laukiama ir 
namų statybos sumažė
jimo bei vartotojų dides
nio 'susivaldymo’ pirki
me. Dabar pirkimą ska
tina infliacijos baimė. 
Jei ji sumažės,pirkimas 
grįš į normales vėžes. 
Įdomu, kad ir unijos atro
do, nereikalaus žymiai di
desnio atlyginimo pakė
limo, bet daugiau darbo 
sąlygų ir sveikatos drau
dimo pagerinimų.

Toks optimizmas ne
reiškia, kad ateityje ne
būtų pavojų. Amerikos 
darbininkas dabar uždir
ba daug daugiau negu ki
tų laisvų kraštų darbinin
kai. Kaip ilgai tai galės

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis ir ponia, gyveną 
Romoje, Italijoje, neseniai atšventė 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktj. Nuotraukoje sukaktuvininkai su nuoširdžiu lietuvių bičiu
liu kardinolu A. Šamo re.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo narių susi
rinkimas įvyko kovo m. 
17 dieną dr. V. ir E. Čekų 
namuose, Woodhavene,
N.Y. Buvo apžvelgti fon
do atlikti darbai ir svars
tyta nauji ateities planai.

LNF pirmininkė E. Če- 
kienė padarė pranešimą 
pažymėdama, kad nuo pat 
įsisteigimo LNFbuvo jud
rus , darbingas, dažnai 
svarstė įvairias proble
mas, kūrė naujus planus 
ir stengėsi juos įgyven
dinti. Per 18 metų atliko 
daug Lietuvai naudingų 
darbų, iš kurių paskuti
nis ir didžiausias bei sun
kiausiai įgyvendintas bu
vo "Lithuania 700 Years" 
trijų laidų išleidimas, 
viso 3500 egz., darbas pa 
reikalavęs ne tik kelioli
ka tūkstančių dol. lėšų, 
bet ir nepaprastai daug 
mūsų visų rėmėjų para
mos , daug konkretaus 
darbo rankų, kantrybės, 
ištvermės ir savęs išsi
žadėjimo valandų.

Trečioji laida buvo gau
ta š.m. vasario 16 d., ku
rios 50 kopijų tuoj pat bu
vo išsiuntinėti tiems pla
tintojams bei paskiriems 
asmenims, kurie jau bu
vo pageidavę dar LNF- 
dui tebegalvojant apie 3- 
ją laidą. Visa tai rodo, 
kad "Lithuania 700 
Years" buvo labai reika
linga, anot Aidų žurnalo. 
Šitai turime pripažinti, 
matydami, kad per du 
metu daugiausia į sveti
mųjų rankas, jų pačių pa
geidavimu ir pastango
mis nuėjo šio informaci
nio veikalo apie Lietuvą 
netoli trijų tūkstančių 
egz., nes trečios laidos 
pasirodymo laukėužsaky 
mai iš bibliotekų ir paski
rų asmenų, o taip pat iš 
lietuvių studentų, nebe
kalbančių lieuviškai, ne
tikėtai radusių tą knygą 
universiteto bibliotekose 
ir, panorėjusių įsigyti,iš 
naujo pajutusių esant lie
tuviu.

(Nukelta į 2 psl.)
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MŪSŲ PAŽIBA — VIOLETA 

NEŠU KAITYTĖ
Kanados lietuviai pa

grįstai galime didžiuo
tis, kartu, žinoma, ir 
džiaugtis trimis mūsųlie’- 
tuvaitėmis, savo talen
tais iškilusiomis tarp
tautinėje plotmėje. Tos 
lietuvaitės — tai: solis
tė Lilija Šukytė, aktorė 
Živilė Šlekytė ir sporti
ninkė Violeta Nešukaity- 
tė. Šiuo kartu apie pas
tarąją.

Dienraštis "The Toron
to SUN" š.m. kovo 20 d. 
laidoj įsidėjo sporto re
daktoriaus George Gross 
ilgą rašinį, užimantį jo 
visą skiltį, apie mūsiškę 
sporto žvaigždę Viole
tą Nešukaitytę, kurio 
mintis čia atpasakosiu.

Esą, tai nėra jokia pa
slaptis rašyti apie "Slap 
tąjį slibiną" (Secret Dra- 
gon). Tai esąs slapyvar
dis, kuris buvęs užkabin
tas Violetai Nešukaitytei 
1971 m. Singapūre, kada 
ji, niekieno nepergal’ėta, 
išėjo laimėtoja ten įvyku - 
šiame Commonwealtho 
stalo teniso tournamen- 
te.

Šiandieną, girdi, jaugė- 
rai žinoma, jog ji — Nr. 1 
stalo teniso žaidėja visoj 
Š. Amerikoj, laimėjusi 
Kanados "Open" praeitą 
rudenį ir JAV "Open" — 
praeitą savaitgalį Detroi
te. Violeta esanti skaito
ma savo pranašumu teni
se kaip nr. 2 visam Com- 
monwealthe ir viena iš 
dešimtuko viso pasaulio 
tenisistų tarpe.

Rytoj (tai kovo 21 d.), 
girdi, ši 21 m. amžiaus 
tarnautoja, dirbanti Pru- 
dential Insurance Com
pany, Komunikacijų de
partamente, išvykstanti 
kelionėn į Cardiff, Va
lės rungtis Common- 
ewaltho žaidynėse ir po 
to — ji dalyvausianti pa
saulinio teniso čempiono 
žaidynėse Sarajeve, Ju
goslavijoj. Į šias žaidy
nes ji būsianti lydima 20 
m. amžiaus sesers, Flo
ros, kuri.taip pat esanti 
komandos narė. Ir dar 
viena Violetos sesuo, tai 
Glorija, 11 m. amžiaus, 
taip pat betrūkstanti po-

LAISVAS

DOLERIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tęstis? Viena iš priežas
čių tam buvo ir dar yra 
ta, kad Amerikos žmo
nių darbo jėgai talkinin 
kavo pigi mechaninė ener
gija, kuri leido padidin
ti darbininko produkcijos 
našumą. Ateityje, ener
gija turės pabrangti. Jos 
pigieji šaltiniai baigiami 
išsemti. Naftai gauti rei
kės gręžti giliau ir to
liau. Naftos importas dar 
neseniai kaštavo 5 bili
jonus dolerių į metus, 
šiuo metu 7 bilijonus, o 
1975 metais, jei kainos ne 
pakils, bent 14 bilijonų do
lerių. Akivaizdoje to, 
JAV turės arba suvaržy 
ti energijos vartojimą ar 
ba padidintom pastangom 
ieškoti jų šaltinių padidi
nimo. Aplamai imant, iki 
šiol šiame krašte mažiau 
negu kitur pasaulyje mo
kėjome už maistą ir ener 
giją. Atrodo, kad tas lai
kas negrįžtamai praėjo.

Violeta Nešukaitytė.

ros metų, pakol taip pat 
galėsianti būti priimta į 
komandą. Pastaroji jau 
ir dabar turinti nemaža 
trofėjų, gautų už žaidy
nes, savam kambaryje. 
Dar gi, pridūrus ir tėvą 
Joną, taip pat dalyvaujan
tį veteraniškose žaidynė
se, sportinėj NešukaiČių 
šeimoj esą tiek trofėjų, 
kad jų užtektų atidaryti 
trofėjų krautuvę...

Ji (Violeta) esanti ne
tikra ("not sure") dėl tu
rimo tikro trofėjų skai
čiaus, bet galvojanti,kad 
trofėjų ir medalių skai
čius — galėtų siekti 500 
skaitlinę. Jos sesuo Flo
ra — turinti apie 150, tė
tis — apie 100 ir Glori
ja — per 25. (Tai tikrai 
užtektų visai krautuvei 
tos srities prekių — ar 
ne? — Pr. Alš.)

— Kur gi padedama 
apie 800 trofėjų vienuose 
namuose? — tai įdomus 
sporto redaktoriaus Ge
orge Gross klausimas.

— O, jų esame visur, 
— atsakiusi Violeta. Tos 
trofėjos, kurios Violetos 
laimėtos pastarųjų tre- 
jetos metų bėgyje, — 
esančios laikomos viršu
tiniam aukšte ("up- 
stairs"), ankstyvesnio- 
sios — žemai ("in the re 
creation room") ir visur 
kitur namo kambarių ap
linkumoj. Tos trofėjos 
esančios gautos laike ei
lės metų, laimint per 200 
titulų Kanadoje ir JAV. 
Bet ji (Violeta) turinti ir 
dar vieną, gana įdomų sa
vo ostirija, medalį, kuris 
buvęs jai duotas "už nie
ko nelaimėjimą". Ji, gir
di, pradėjusi žaisti teni
są, būdama devynerių me
tų amžiaus. Pora metų 
ji negalėjusi nieko lai
mėti. Bet ji — niekad ne- 
pasidavusi. Taigi, po pra
laimėjimo vieno iš tokių 
"tournamento", jo organi
zatoriai įteikę jai trofė
jų "for being a good 
sport". Tai buvusi jos 
pirmoji trofėja...

Be to, dviejų trofėjų 
ji jau nebeturinti. Praei
tą spalį jos kompanija 
(kurioje ji dirbanti) fi
nansavusi jos kelionę į 
Šiaurinę Ontario dalį te
niso žaidynėsna. Viena 
mergaitė (iš Sudburio) 
paklausiusi, kiek Viole
ta turinti trofėjų. Kai bu
vę jai tai pasakyta, ji 
nuoširdžiai paprašiusi 
bent vieną padovanoti jai. 
Violeta sudburietei drau
gei pasiuntusi net dvi tro- 
fėjas.

Paklausta, ar ji duo
danti savo trofėjas se
serims, atsakiusi, kad 
ne. Todėl, kad jos pačios 
laiminčios sau reikiamą 
dalį. Faktiškai sesuo Glo

rija — esanti geresnė žai
dėja savo amžiuje, negu 
kad Violeta buvusi. Gal
vojanti, jog Glorija — tu
rinti prieš akis šviesią 
ateitį stalo teniso spor
te. Tėtis, girdi, užtikrin
siąs jos ateitį. Jis moki
nąs žaisti mus visas tris 
ir jis girdi, "means busi
ness". Pagal jo mokymo 
metodus, besipraktikuo- 
damas —privalai žaisti 
tinkamai, jeigu nori pa
siekti gerus rezultatus. 
Tėtis, netgi, žaidimo rake
tes darąs pats. Tai esąs 
jo "hobby" ir jis esąs 
gana geras specialistas 
toje srityje. Violeta pati 
naudojanti raketę, kurios 
priekis kempininis, o nu
gara — guminė. Raketė 
esanti labai gera, ir ji 
mėgstanti šitokią rake
tę.

Ji, girdi, privalanti 
tai mėgti, nes kitaip ji ne 
būtų naudojusi namie da
rytos raketės, laimėda
ma tris Kanados ir ketu
ris JAV-bių "Open" 
"championships". Jos per
galė 1966 m. JAV "Open" 
žaidynėse — buvusi pir
moji, laimėta kanadietės 
tenisistės. Savo tos sri
ties laimėjimus ji pakar
tojusi 1968, 1970 m. ir 
šiemet. Ir ji besitikinti 
daugiau laimėjimų. Irtai 
girdi, anot dienraščio 
sporto redaktoriaus, ne 
vien tik dėl to, kad ji lai
mėtų trofėjas ar meda
lius, bet tie laimėjimai 
gali būti naudingi ir tada, 
kada Violeta panors pa
tapti namų šeimininke.

Ji (Violeta) laimėjusi 
ir naudingų gyvenimo ap
linkai dalykų, kaip pvz., 
sausio mėn. pirmoji pre
mija — moteriškas jai te 
kęs dviratis. Be to, ji ga
vusi lempų, elektrinių lai
krodžių, servizų, komp
lektų lėkščių ir kt. indų, 
kurie esą supakuoti ir 
pakrauti rūsyje, for " 
just in case I decide to 
get married some ti
me"...

— With her looks and 
charm it could happen 
any time, — priduria 
sporto redaktorius Geor
ge Gross.

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO WORK ON SHEET METAL FAB- 

R1CAT1ONS AND ELECTRICAL. 
CABINETS.

STEADY WORK COMPANY. PAID 
BENEFITS.

1NTERV1EW1NG 8 A. M. lo II A. M. 
FORMVVELD PRODUCTS CO.

1 530 COIT AVĖ.
(Go South on E. 152 St. to end of 

Street >
CLEVELAND. OHIO 

(2029)

OPERATORS
BRIDGEPORT 

JIG BORE 
SHAPERS 

SURFACE GRINDERS
Mušt have job shop experience 

ALSO
TOOL ROOM TRAINEES

PEAK IND., INC.
5320 Oakman Blvd.

Dearborn, Mich.
(20-261

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo š.m. kovo 17 d. naujai perrinkta valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirm. 
Jurgis Kiaunė, pirmininkė Emilija Čekienė, iždininkas S. Sirusas. Stovi: valdybos nariai dail. J. Bagdo
nas ir L. Tamošaitis. L. Tamošaičio nuotrauka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS

(Atkelta iš 1 psl.)
Kaip jau buvo skelbta

2- ją laidą išvysti dienos 
šviesą įgalino pagrindi
nis sponsorius inž. G. 
Kazlauskas, pasiūlęs 
tam tikrą skaičių knygų 
išsiuntinėti iš aukų eg
zistuojantiems universi
tetams, kurių adresus pa
rūpino Aldona Mackevi
čienė, vienos bibliotekos 
Nevv Yorke skyriaus ve
dėja. Kad šis užsimoji
mas buvo naudingas, tu
rėjom progos įsitikinti 
gaudami net iki pat šiol 
netikėtų laiškų iš lietuviš 
kos kilmės sutdentų, ra
dusių Lithuania 700 
Years" bibliotekose.

Paskelbus apie III-ją 
laidą pirmieji entuzias
tai LNF-dui prisiuntė au 
kų ir teigiamų įvertinimo 
žodžių, kurie toks retas 
reiškinys mūsų visuo
meniniam gyvenime. Daž - 
niau gaunama kritikos, 
kartais nepagrįstos, ne
gu nuoširdaus kitų atlie- 
karnų darbų įvertinimo. 
Štai vienas rašo: "Mil
žinišką spragą, jūs fon- 
diečiai, pagal mūsų ma
tavimus, užlopėt išleis
dami "Lithuania 700 
Years.

Kitas rašo: "Sveikinu 
LNF pastangas išleisti
3— ją Lithuania 700 
Years" laidą ir pridedu 
kuklią auką. Jūs pramy- 
nėt kelią į viešąją opini 
ją per JAV informaci
nius centrus skleidžiant 
ir toliau informaciją apie 
mūsų tėvynę".

Panašių laiškelių atei
na daug ir tai dėmesio 
vertas reiškinys žinant, 
kaip lietuvio būdas yra 
nerangus raštu reaguoti 
į visuomeninio gyvenimo 
įvykius.

Per tą laiką laisvame 
pasaulyje lietuvių pastan 
gomis buvo išleista ir 
daugiau anglų kalba lei

dinių apie Lietuvą, bet vi
sai skirtingi vienas nuo 
kito ir savotiškai reikš
mingi.

Yra tačiau kitas LNF 
neužbaigtas rūpestis, tai 
Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpio istorija 
lietuvių kalba, ypač nau
dinga besimokančiam lie
tuvių jaunimui. Ji dar 
nebaigta, šiomis dieno
mis rankraštis bus ati
duotas Vilties spaustu
vei.

LNF iždininkas Sau
lius Sirusas padarė pra
nešimą apie iždo stovį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

x

Po pranešimų vykodis 
kusijos ir aptarti nauji 
LNF planai bei užsimo 
jimai, kurių įgyvendi
nimas pavestas valdybai, 
kuri buvo perrinkta ta pa 
ti: Emilija Čekienė,
pirm., Jurgis Kiaunė, 
Juozas Bagdonas, Sau
lius Sirusas ir Liudas 
Tamošaitis. (k)
\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 

or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS 
SĖT UP MEN.

ON BROWN & SHARPE. 
Steady work, and fringe benefits. 

MEL-BA MFG. CORP- 
6295 Lear Nagle Rd, 

North Ridgeville, Ohio 
216-777-4936

(23-32)
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DIRVOS SKAITYTOJĄ!

Mintys Amerikos Lietuvių Tautines
Sąjungos Seimui artėjant m

Kurie domimės iški
liais laikraščiais, lei
džiamais anglų kalba, 
prieš keletą metų labai 
nustebome, kada Kana
doj Toronte, nebegalė
damas finansiškai išsi
versti, turėjo sustoti vie
nas seniausių dienraš
čių, nors jis turėjo ir mi
lijoninį tiražą su daugy
be apmokamų skelbimų. 
Išvirto didelis stulpas 
amerikinės spaudos ba
re. Neilgai trukus sekė 
dar kitas — tai New Yor
ke keliasdešimt metų 
ėjęs ir per šešis milijo. 
nūs skaitytojų visame pa 
šaulyje turėjęs Life žur
nalas. Jo sustojimas dau
gelio buvo sutiktas ne 
kaip skambutis, kad ame 
rikinės spaudos sąlygos 
nuolat sunkėja, bet kaip 
garsus varpas, įspėjąs, 
jog amerikinė periodi
nė spauda, įvairiausių 
sunkumų ir kliūčių vei
kiama, atsidūrė didelia
me pavojuje, grasinan
čiam jos egzistencijai.

Tai tik pora pavyzdžių, 
kada krito pasaulinio 
masto ir garso ameriki
nės periodikos milžinai. 
O kas suskaitys, kiek ma
žesniųjų, daugiau vieti
nio pobūdžio laikraščių 
papildė mirusių ameriki
nių laikraščių sąrašą! 
Kaip toje lietuviškoje 
patarlėje, žuvis žuvį ry- 
jaį kol paskutinė įneria į 
neišplaukiamą liūną. Ta
da jau baigta ir su ja.

Būtume neteisingi, jei
gu suprastume, kad ame
rikinės spaudos sutinka
mi sunkumai aplenkia ir 
mūsiškę išeivijos spau
dą. Kenčia spauda tųtau
tybių, kurių tėvynės yra 
laisvos ir visomis prie
monėmis remia savo iš
eivijos spaudą, kaip vie
ną iš priemonių savo tau
tybėms išvengti sutirpi- 
mo svetimose sąlygose. 
Daug didesnius sunku
mus savo spaudos išlaiky
me išgyvena pavergtųjų 
tautų ir valstybių išeivi
ja, jų tarpe ir mes.

Kai kam atrodo, jog są 
lygos pagerėtų, kada lie
tuviškų laikraščių skai
čius sumažėtų, o likusie
ji tada visais atžvilgiais 
sustiprėtų. Gal ir taip, 
bet greičiausia ne. Mat, 
pagal mūsų religinį, ide
ologinį bei politinį išeivi
jos susigrupavimą, kuris 
išsiplėtojo per dešimt
mečių dešimtmečius, 
šiandien beturime perio
dinių laikraščių patį mi
nimumą. Skaitytojai ir rė
mėjai su jais yra tiesiog 
suaugę, juos laiko savais 
laikraščiais, savo namų 
draugais. Jo netekęs, re
tas kuris pasirinktų kitą. 
Taigi, laikraščių skai
čiaus mažėjimas būtų la
bai ir labai abejotina mū

sų spaudos stiprinimo 
priemonė.

Krizę išgyvena šian
dien beveik kiekvienas 
mūsų išeivijos laikraš
tis. Jos yra bendros vi
siems. Prieš jas kovoja 
kiekvienas saviškai,pa
gal savo specifines sąly
gas bei turimas priemo
nes.

Ta linkme veikdami, 
vieni laikraščiai skelbia 
specialias pinigines rink
liavas, kad susirinktų to
limesniam leidimui rei
kalingą kapitalą. Kiti ima 
si dar kitokių priemonių: 
mažina laidų dažnumą, 
leidžia laikraštį keliais 
puslapiais mažesnį, ke
lia prenumeratos kainą 
ir t.t. Visa tai yra bėdos 
priemonės, kurios po 
amerikinių laikraščių 
milžinų laidotuvių nė 
kiek neturėtų stebinti 
skaitytojų bei ištikimųjų 
rėmėjų, skelbimų davėjų 
bei bendradarbių. Jų ne
tektų griebtis, jeigu būtų 
seniai išgirstas mūsų 
mestas šūkis — tene- 
lieka nė vienos šeimos 
išeivijoje be lietuviško 
laikraščio. Ir jeigu tam 
įgyvendinti mūsų orga
nizacijos, kurių tikrajai, 
o neretai ir pagražintai 
veiklai pavaizduoti laik
raščiai savo skiltyse vie
tos niekuomet nepasi
gaili, būtų parodžiusios 
daugiau nuoširdumo ir at
sidėjimo, mūsų laikraš
čiai gausiau lankytų lie
tuviškas šeimas, kurios 
lietuvišku gyvenimu do
misi ir džiaugiasi, neap- 
lenkdamos ir tų, kurių 
ryšiai su lietuvybe ligi 
šiolei jau gerokai ap- 
triušo, o ateityje gali ir 
visiškai nutrūkti. Tad 
reikėtų pasispausti, kol 
dar ne vėlu.

Tie, kurie grupuoja
si aplink Dirvą, dažnai 
mato jos puslapiuose at
karpą, prašančią išsi
kirpti, užpildyti sura
dus tik vieną naują pre
numeratorių ir atsiųsti 
redakcijai. Daugelis, 
ačiū, tatai padarė. Jų dė
ka galime pasidžiaugti, 
kad naujų Dirvos skai
tytojų prieauglis žymiai 
prašoko jų natūralų nu- 
trupėjimą. Jaučiame ta
čiau, kad ir čia ne visos 
galimybės išnaudotos. 
Dar žinome daug tokių, 
kurie galėtų surasti bent 
po vieną naują skaityto
ją, bet jo ieškoti nei ban
dė nei galvojo. Kuponų 
skelbimą tęsdami, mes 
dar kartą kreipiamės į 
savo ištikimuosius drau" 
gus-skaitytojus: padėki
te ieškoti mums daugiau 
naujų Dirvos skaitytojų. 
Taip darydami palengvin
sime Dirvos leidimo są
lygas, praplėsime jos 
bendradarbių mintims ir

JAUNIMO REIKALAI
Jaunimo ateitis rūpi 

ne tik Sąjungai, bet ir 
visoms organizacijoms. 
Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA) ir kitos 
organizacijos skelbia 
vieną vajų po kito, bet 
rezultatai yra menkoki. 
Jaunimo prieauglis vei
kiančioms organizaci
joms yra gyvybinis rei
kalas. Tautinė Sąjunga 
turi akademikų prieaug
lį (neolituanai), bet netu
ri žemesniųjų mokyklų 
prieauglio, nes nėra tam 
organizacijos. Be že
mesniųjų mokyklų prie
auglio, mažai stoja į ne- 
lituanus, o dar mažiau 
gauna Tautinė Sąjunga.

Vienas skyrius anksty
vesniuose seimuose pa
siskardeno, kad turi jau
nųjų narių netoli penkias 
dešimt, bet valdybą suda
rė bemaž iš vienų pen
sininkų. Kur jaunimas?

Jaunimas mėgsta ak
ciją, bet kokia veikla už
siima lietuviškos orga
nizacijos apskritai, o 
Tautinė S-ga išskirtinai? 
Klausimas svarbus vi
soms organizacijoms, ne 
tik Tautinei Sąjungai. 
Ankstesniuose seimuose 
šis reikalas buvo svars
tomas, bet, kaip matome, 
be ryškesnių rezultatų. 
Šiame seime taip pat ne
turėtų būti nustumtas į ša
lį, bet plačiau pasvarsty
tas. Skyrių vadovybės ir 
nariai turėtų jaunimo rei
kalą apsvarstyti namuo
se ir į seimą atvykti su 
savo nuomone.

KULTŪRINE VEIKLA
Sąjunga neturėdama re

alios atramos politinei 

samprotavimams paplis 
ti erdvę, sulaikysime mū 
sų lietuviškų šeimų nu- 
lietuvėjimą ir pagaliau 
paremsime Lietuvos lais
vinimo pastangas, kurių 
stiprinimas visuomet bu
vo ir bus pagrindinis Dir
vos linijos kelrodis.

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytojų!
Naujiems skaitytojams Dirvos metinė 

prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

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

Adresas......... ................. ........................................................

Pavardė ir vardas..................................................................
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Užsakytojo pavardė ir vardas................................................

Adresas.......................................................... J- • . ............................................

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

ANTANAS JUODVALKIS

veiklai, daugiau dėmesio 
turėtų skirti kultūri
niams reikalams. Žur
nalai, laikraščiai ir kny
gos turėtų užimti vieną 
iš pagrindinių veiklos 
barų. Gerą lietuvišką kny
gą pristatyti visuomenei 
(ar tik savo skyriaus na
riams), supažindinti su 
rašytoju, išryškinti mū
sų kūrėjų ir knygos sun
kų kelią, turėtų būti sky
rių vadovybių vienas iš 
pagrindinių veiklos už
davinių. Jeigu kiekvienas 
S-gos skyrius suruoš tik 
vienos knygos prista
tymą ir supažindins ar pa 
minės sukaktį kokio nors 
rašytojo, tai per eilę sky
rių bus atžymėta desėt- 
kai knygų ir dešimtys mū
sų rašytojų.

Šiandien jau atsiranda 
net vadovaujančių asme
nų tarpe tokių, kurie per
ša okupuotoje Lietuvoje 
išleistas knygas ne tik 
pasiskaityti, bet ir į mo
kyklas įvesti. Visi žino
me, kad okupuotos Lie
tuvos rašytojai yra kry
žiuojami ir gali rašyti 
tai, kas priimtina okupan
tui ir komunistų parti
jai. Tokios knygos, nors 
ir gal lietuvių kalba pa
rašytos, nesužadins jau
nųjų tarpe patriotizmo, 
bet dar labiau padarys 
kosmopolitais. Mums
svarbu jaunimą ne tik iš 
mokyti lietuviškai skai
tyti ir kalbėti, bet taip 
pat išauginti kovojan
čiais lietuviais. Tokiais 
gali padaryti tik tėvai, 
mokykla, patriotinės or
ganizacijos ir gera kny
ga. Taigi lietuviškos kny
gos ir lietuvio kūrėjo po
puliarinimas visuome
nėje turėtų Sąjungos na
rių veikloje užimti ne 
paskutinę vietą.

Taip pat neturėtų būti 
užmiršti mūsų dailinin
kai, skulptoriai ir kiti 
menininkai. Reikėtų di
desnėse kolonijose or
ganizuoti meno parodas, 
pristatyti kūrėjus ir juos 
populiarinti. Paveikslų 
įsigijimas ne tik pratur-

Sol. ROMA MASTIENE dainuos Carmen partiją balandžio 28 
ir gegužės 6 d, spektakliuose.

"Carmen” operos spektakliai įvyksta bal. 28, 29 ir 
geg. 5 ir 6 d.d. Marijos mokyklos auditorijoje, šio pa
statymo paruošime dalyvauja 200 asmenų. Chicagos Lie
tuvių Opera kviečia visus atvykti j šio pastatymo spek
taklius. Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69 St., 
kasdien ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. popiet. 
Ten yra iškabintas ir visų solistų sąstatas: kas ir ko
kiame spektaklyje dainuoja.

Bilietų kainos: Parteryje — 10, 8, 7 ir 5 dol.; bal
kone — 10, 7 ir 4 dol. Užsakant bilietus paštu, prašome 
siųsti čekį,kartu pažymint spektaklio datą, šiuo adresu: 
Lithuanian Opera of Chicago, 6905 So. Artesian Avė., 
Chicago, III. 60629.

LB MAROUETTE PARKO APYLINKES 
NAUJOS VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Marųuette Parko Lietu 
vių Bendruomenės Apy
linkės Valdyba esanti Chi
cagoje dėkoja visuome
nei už rinkimuose jai su 
teiktą pasitikėjimą. Tei
sė atstovauti išeivijos lie^- 
tuvius yra ne vien tik gar
binga privilegija, bet ir 
didžiai įpareigojanti at
sakomybė. Giliai įsisą
moninusi šio mandato 
priedermės, naujoji val
dyba stengsis visuome
nės pasitikėjimo neap
vilti. Valdyba sveikina ir 
kviečia į bendrą žygį vi
sos apylinkės patriotišką 
visuomenę, linkėdama ne
pavargti kovoje už tauti
nę ištikimybę ir nepasi
duoti žalingoms okupanto 
propagandos vilionėms. 
Šių motyvų vedama, val
dyba ragina:

1. Kurti lietuviškas šei
mas, nes šeima yra pa
grindinė lietuviškosios 
gyvybės ląstelė ir užvėja 
nuo svetimybių vėjo, iš
liekant visam gyvenimui.

tina kiekvieno gyvenvie
tę, bet taip pat paremia 
ir menininkus.

Žurnalai ir laikraščiai 
yra lietuviškos gyvybės 
šaltiniai. Juos ne tik rei
kia patiems prenume
ruoti, bet ir kitus para
ginti. Kol bus rašančių, 
skaitančių ir leidžiančių 
lietuviškus leidinius, tol 
lietuviška gyvybė rusens 
tautiečių tarpe.

Nariams ypač turėtų 
rūpėti savieji leidiniai: 
DIRVA ir NAUJOJI VIL
TIS. Reikia dėti didžiau
sias pastangas, kad jų 
leidyba nesunyktų.

Knygų, žurnalų ir laik
raščių platinimas turėtų 
užimti ne paskutinę vietą 
skyrių veikloje.

2. Siųsti savo vaikus į ' 
lietuviškas mokyklas, 
skatinti jų aktyvų įsijun
gimą į jaunimo organiza - 
cijas bei įvairius meni
nius vienetus. Visa tai 
talkina šeimai ir tęsia 
joje pradėtą tautinį dar
bą.

3. Puoselėti lietuviš
kus papročius bei tra
dicijas, nevengiant jauni
mui plačiau paaiškinti 
apie jų kilmę ir grožį.

4. Tikintieji tėvai ra
ginami religinę praktiką 
sujungti su lietuviškomis 
pamaldomis, lietuviška 
Pirmosios Komunijos iš 
kilme, lietuviškomis 
giesmėmis ir savo atža
lyną auklėti religinės ir 
tautinės minties nedalo
moje darnoje.

5. Naujoji valdyba 
griežtai pasisako prieš 
betkokį bendradarbiavi
mą su Lietuvos pavergė
jo peršamomis instituci
jomis ir iš tų instituci
jų nuolat siunčiamais į 
mūsų tarpą NKVD agen
tais: scenos meninin
kais, okupantui tarnaujan
čiais rašytojais, gydyto
jais ir kitokių rolių prie
danga apsisiautusiais 
propagandistais, kurie 
skaldo Lietuvos laisvini
mo veiksnių darbą,kelda
mi nesutarimus tarp ge
ros valios tautiečių ir 
stengiasi palaužti bendrą 
lietuvių išeivijos nusista
tymą prieš Lietuvos oku
paciją.

6. Griežtai protestuo
ja prieš organizuotas iš
vykas pavergton Tėvy
nėn: lietuvių vaikų vėžio, 
jimą į komunistines pio
nierių stovyklas, sporti
ninkų, šokėjų ir kitų gru
pių gastrolines keliones, 
nes tokios išvykos, po ta-

(Nukelta į 4 psl.)
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Pirmasis Amerikos Lietuvių Gydytoju 
žiemos suvažiavimas vmdė butkienė

Š.m. kovo mėn. 3-11 
dienomis Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga 
suruošė Lietuvių Gydy
tojų Žiemos Suvažiavi
mą, kurio iniciatorius bu
vo dr. Mindaugas Vygan
tas, Amerikoje baigęs 
aukštuosius mokslus ir 
šiuo metu einąs asist. 
prof. pareigas Akių Li
gų Skyriuje, Illinois Uni
versiteto Medicinos fa
kultete. Jam talkino dr. 
Algis Paulius ir Chica
gos Lietuvių Slidinėto- 
jų Klubo pirmininkas An
tanas Bartkus. Suvažia
vime A. Bartkų pavadavo 
archit. L. Stankaitis.

Suvažiavimo vieta bu
vo parinkta taip, kad tik
tų ir posėdžiams ir žie
mos sportui. Nenuostabu 
kad ten susirinko virš 20

Pareiškimas •••
(Atkelta iš 3 psl.; 

riamais sentimentais iš
siilgtai tėvynei, savyje 
slepia okupanto kėslų 
klastą — išeivijai neju
čiomis sumezgus oficia
lius ryšius su pavergėju, 
įteisinti pačią okupaciją. 
Tokiomis išvykomis yra 
paneigiamas už Lietuvos 
Nepriklausomybę pralie
tas kraujas, savanorių, 
partizanų, karių, šaulių, 
Sibiro tremtinių ir nau
jųjų Lietuvos kankinių au
kos. Kartu paneigiama ir 
visos išeivijos ilgametė 
pastanga, siekiant lais
vos nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo. Negana 
to: tokios išvykos niekais 
paverčia pavergtos Tėvy
nės laisvės šauksmą, 
ypač ryškiai suliepsno
jus į pastarųjų dviejų me
tų laikotarpyje.

7. Valdyba nori įspėti 
kiekvieną lietuvį, kad 
švenčiausių lietuvių tau
tos aspiracijų paneigi
mas yra visos laisvės ko
vos išdavimas.

8. Valdyba pritaria 
VLIKo, ALT ir visų dip
lomatinių lietuvių insti
tucijų užimtai linijai ir 
stengsis jų darbus remti.

LB Marąuette Parko 
Apylinkės Valdyba 
Chicagoje
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slidinėjimą mėgstančių 
gydytojų iš Chicagos, Det
roito, Clevelando, net Ka
nados. Reikia pastebėti, 
kad beveik visi gydytojai 
yra ir Slidinėtojų Klubo 
nariai. Gydytojų skaičių 
padidino jų šeimos bei 
Amerikos Lietuvių Slidi
nėtojų Klubas. Jų atvyko 
iš Chicagos, Toronto, 
Floridos, Kalifornijos. 
Aktyvių dalyvių tarpe bu
vo trys amerikiečiai gy
dytojai, kurių skaičius 
vietoje paaugo dar bent 
dešimčia. Iš viso dalyva
vo apie 130 asmenų.

Mūsų senovės istori
kas Simanas Daukantas 
lietuvius iki 40 m. am
žiaus vis dar vadino jau
nuoliais. Tremtyje dau- 
kantiška jaunimo sąvoka 
irgi yra plačiai vartoja
ma. Pagal šį kriterijų pu
sė visų dalyvių buvo jau
nimas, o kita pusė — 
senimas su labai stip
riais kojų raumenimis.

KELIONE I "JAKSONO 
DUOBę". c

Jau iš kruopščiai pa
ruošto aplinkraščio ma
tėsi, kiek darbo ir laiko 
pašventė dr. M. Vygan
tas parenkant vietą, laiką 
sudarant suvažiavimo 
programą, paskaitų cik
lą bei išsiuntinėjau pra
nešimus po visą Ameri
ką ir net Kanadą.

Pagal jo instrucijas ko
vo 3 d., šeštadienį, šuva 
žiavome į Chicagos Mid- 
way aerodromą. Iš su
rištų ar palaidų pašliū
žų ir lietuviško Vyties 
— Slidinėtojų Klubo ženk
lelio — lengvai atrinko
me "savuosius". Be jokių 
tikrinimų įsėdome į lėk

Dr. M. Vygantas ir dr. A. Paulius apžiūri suvažiavimo patalpas.

tuvą, suūžėme ir pakilo
me į orą. Man teko sė
dėti prie lango, pro kurį 
matėsi dešinysis lėktuvo 
sparnas. Iš pirmo žvilgs
nio jis atrodė gerokai ap
sitrynęs ir aplopytas, bet 
prisiminus lietuvišką 
patarlę, kad čigonas už 
vieną muštą vaiką duoda 
dešimt nemuštų, apsira
minau. Kai dešinysis 
sparnas atsisukdavo į

Dr. G. Žukauskienė, vos tik 
nuvykus į kalnus, tuoj užsidėjo 
slides ir pasileido nuo kalno... 

saulės pusę, per jį tekė 
dama blizgėjo kažkokio 
skysčio srovė. Gerą va
landą spėliojome to skys
čio rūšį, kol galų gale ka
pitonas pranešė,kad lėk
tuvo nusileidimo apara
tas netvarkoje ir kad grįž
tame atgal į Chicagą, tik 
jau į didesnįjį — O'Hara 
— aerodromą, kur nusi
leidimo takai yra ilgesni. 
Drebančiom širdim klau
sėmės ir pildėme visus 
nurodymus,o lėktuvui lei
džiantis, kaip kurapkos

Suvažiavimo dalyviai.

panėrėme galvas žemyn, 
rankomis įsikibome į sa
vo kojas; ne vienas gal 
ir Amžiną atilsį už save 
sukalbėjome...

Žemę palietęs, lėktu
vas iš karto lėkė, kaip 
akis išdegęs, paskui pa
mažėle greitis ėmė lė
tėti: lakūnai stabdė ran
kiniais stabdžiais! Aero~ 
drome mus sutiko eilės 
raudonų mašinų: gaisri
ninkų, pirmosios pagal
bos, policijos. Jas pa
matę tikrai supratome 
buvusį pavojų, nes lėktu
vas galėjo duotis į žemę 
visu svoriu, apsiversti, 
ir mus, kaip sveidinukus 
išmėtyti į visas puses...

Netrukus gavome kitą 
lėktuvą, jau šį kartą su 
blizgančiais sparnais, ir 
lietuviškai linksminda
miesi bei dainuodami,pa
siekėme Idaho Falls 
miestelį. Iš ten autobu
sai per geras dvi valan
das nuvežė į Wayoming 
valstijoje esančią slidi
nėjimo vietą — Jackson 
Hole ("Jaksono Duobę")

Jackson Hole yra Te- 
ton kalnyne, apie 6.500pė
dų nuo jūros paviršiaus. 
Ji pradėjo dygti prieš pen
ketą metų vasaros ir žie
mos sporto mėgėjų ini
ciatyva. Miestelį sudaro 
didžiuliai mediniai pa
statai, vienu šonu prisi
glaudę prie pačių Teto- 
no kalnų, iš kitų pusių 
supami didžiulės lygu
mos, kuri tolumoje irgi 
atsiremia į aukštus kal
nus.

Išlipome prie pat sli
dinėjimo vietos, kur, be 
poros mažesnių, viena 
kėdžių linija kėlė į vidu
tinįjį— 8.500pėdų aukš
tumo kalną, o kita elektri
nis vagonėlis — į 10.000 
pėdų aukštį. Kol apsižiū 
rėjome, išsikrovėme, 
dienos slidinėjimas jau 
baigėsi. Po visų sukrė
timų sulindome į paskir

tus kambarius gražioje 
Alpenhof viloje pasi
džiaugti savo geru liki
mu ir pasibaisėti aukš
tais kalnais, kuriuose rei
kės slidinėti. Tą vakarą 
ne vienas širdies gilumo
je burnojome prieš dr. 
Vygantą: po lėktuvo inci
dento nenorėjome užsi
mušti slidinėtojų prasi
manymuose... 
SUVAŽIAVIMAS

Sekantį rytą gydytojai 
oficialiai pradėjo suva

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Ras4iausko, 
1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų į Lietuvą. Lietuvoje visos 
ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje, Kaune, Druskininkuose Ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčlauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos 
vyksta sklandžiai. VISOS GRUPES TURI PATYRUSIUS PALYDOVUS.

Nr, I, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4-4A, Nr. 5<5A - Jau užpildytos
Nr. 1 Gegužės 21 d.

Iš CHICAGOS — $750.00 
Nr. 2 Gegužės 28 d.

Iš CHICAGOS — $798.00 
Nr. 3 Birželio 3 d.

Iš CHICAGOS — $863.00, 
Nr. 4 Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS — $815.00 
Nr. 4A Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS —$980.00 
Nr. 5 Liepos 9 d.

Iš CHICAGOS — $825.00, 
Nr. 5A Liepos 9 d.

Iš CHICAGOS — $980.00,

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:
Nr. 6 Liepos 15 d.

Iš CHICAGOS — $835.00,
Nr. 7 Liepos 19 d.

Iš CHICAGOS — $825.00
Nr. 8 Rugpiūčio 1 d.

Iš CHICAGOS — $825.00
Nr. 9 Rugpiūčio 13 d.

Iš CHICAGOS — $980.00
Nr. 10 Rugpiūčio 22 d.

Iš CHICAGOS — $800.00,
Nr. 11 Spalio 1 d.

Iš CHICAGOS — $720.00
Nr. 12 Gruodžio 19 d.

Iš CHICAGOS — $735.00, 
Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, 
nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas asmeniui $100.00. Pa
skelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 
papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT 
APPROVAL

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis p

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

žiavimą, o Slidinėtojų 
Klubo nariai dingo visai 
dienai aukštąjį kalną su
pančiuose debesyse; 
mes, eiliniai slidinėto- 
jai, mėginome pradedan
čiųjų kalnelius. Vakare, 
susipažinimo pobūvyje, 
atšventėme ir Kaziuku 
vardines: ALTos pirm, 
dr. K. Bobelio ir inž. K. 
Račiūno.

Suvažiavime buvo pagerbti du 
Kazimierai: inž. K. Račiūnas ir 
dr. K. Bobelis.

Gydytojų suvažiavimo 
darbai vyko rytais,prieš 
prasidedant slidinėjimui 
ir po pietų, jį užbaigus.

(Bus daugiau)

15 dienų kelionė

10 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

15 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

21 diena (su Roma) 
iš NEW YORKO — $880.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $738.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

14 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė
iš NEW YORKO — $700.00

15 dienų kelionė

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $635.00

DABARTIES KANKINIAI
(2) 1URGIS GLHUŪ*

Jis griauna oponentinio tikėjimo maldnamius ir bū
tinai, toje pat vietoje, ant tų pat pamatų, stato sa
vuosius. "Ateizmo muziejų" statybai nėra biudže
tinių sumų, bet "muziejai" auga kaip grybai po lie
taus. Mat režimas turi daug nacionalizuotų baž
nytinių pastatų.

Nepabaigiamas yra tas nacionalizuotų bažny
tinių pastatų sąrašas. Visa beribė Rusijos terito
rija, "inkorporuotos" sritys... Tai yra tipingas 
"prorežiminio" tikėjimo, "sovietinės teorijos re
ligijos", konfrontacija su "kulto atgyvenomis". 
Reiškinys pasibaisėtinai neetiškas ciniškas, bru
talus, pavaldus istorijos teismui.

"Velnio pastogės"' statybos legendos ženkle 
švyti šiurpiu savo turiniu "Dabarties kankinių" 
knyga.

Gerasis mano bičiulis, prelatas kun. Jonas Ku 
čingis, viename savo pamokslų pas-akė: okupuo
tos Lietuvos bažnyčią dabar vadina "tylinčiąja baž
nyčia". Tai nėra tikroviška. Žinoma iniciatyva va
dinti persekiojamą bažnyčią "vaitojančia". "Ty
linčioji bažnyčia" tarpsta laisvės kraštuose ir "ty
linčioji" ji yra dėlto, kad, dažniausiai tyli, kada 
okupuotoje Lietuvoje vaitoja persekiojama bažny
čia.

Tad — "Dabarties kankiniai" yra vaitojančios 
bažnyčios atvaizdas ir kronika.

Tituliniame knygos puslapyje pažymėta, kad 
veikalas skirtas pavaizduoti "Lietuvos vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelią pirmoje ir ant
roje sovietų okupacijoje".

Kodėl bažnyčiai, kaipo organizacijai, sovie
tinėje santvarkoje nutiestas "kryžiaus kelias"? 
Filosofinis ir religinis bažnyčios mokymai nesu
derinami su privaloma materialistine pasaulėžiū
ra. Tai pastato-bažnyčią į režimo priešų, nesukal
bamų oponentų eiles. Iš grynai idealistinės kon
frontacijos sferos reikalas perkeliamas įbaudžia- 
mojo kodekso paragrafus. Bažnyčia kaltinama 
priešvalstybine akcija. Vatikanas ir jo filialės, 
esą, talkina kapitalistiniam imperializmui. Viena 
iš šitokios akcijos agentūrų, esą, katalikų bažny
čios organizacija ok. Lietuvoje,

Bet kodėl vienu visagalinčios režimo plunks
nos brūkšniu nepanaikina tos oponentinės organi
zacijos, kada dešimtys tokių buvo panaikinta vos 
Raudonosios Armijos tankai pradundėjo Laisvės 
Alėjos meksfaltu? Po tų tankų vikšrais dingo 
šaulių sąjunga, visos politinės grupės, netgi Lie
tuvos kariuomenė. Dingo bet kuri žmonių pastanga 
būti "sau žmogumi". Išliko gi per tris dekadas 
stipriausia režimo kova su bažnyčia! Kodėl taip?

Du pirmieji knygos skyriai pavadinti gana ly
riškai — "Kai laisvės saulė nusileido" ir "Gegu
tėle, tu anksčiau parlėki". Nežinia, kodėl prirei
kė tokių sentimentalių puošmenų, tų skyrių turi
nys yra toli nuo lyrizmo. Tai įvadas į kryžiaus 
kelią. Čia aprašyta gausa šiurpių epizodų, sukre
čiančių scenų: vyskupo V. Borisevičiaus kelias 
į mirtį, vyskupo P. Ramanausko trėmimas, ku

nigų įkalinimas, jų provokavimai, baudimai, pra
dinė persekiojimų banga. Pirmuose knygos sky
riuose pavaizduoti pirmieji žingsniai "kryžiaus 
keliu" ir "pirmieji smūgiai Šv. Petro Uolai" 
(knygos tekstas).

Tretysis skyrius, "Katakombų bažnyčia", pri, 
sotintas brutaliais vėlesnio periodo persekiojimo 
vaizdais. Sibiras, Vorkuta, ok. Lietuvos vietovės 
— tie geografiniai pavadinimai susijungia į vieną 
grandinę, nelyginant Kalvarijos stotys. To kelio 
etapais eina tremiamieji vyskupai, kunigai, tikin
tieji. Režimas tremia šiuos savo piliečius - pa
valdinius už priklausomybę religinei bendruome
nei! Religiškumas yra pagrindinė žmogaus elimi
navimo priežastis!

Ketvirtasis skyrius, "Audra tebesiaučia",pra
tęsia trečiojo skyriaus dėstymą. Persekiojimai, 
atrodo, "tobulėja", o sekimo technika tapo "rafi
nuotesnė". "Asmens kulto" erai pasibaigus, pla
ninga ir atkakli kova su bažnyčia ir "religinin- 
kais" įžengė į naują, dar pabaigos nenumatančią 
stadiją.

Penktasis, finalinis, skyrius — "Sąrašai, sta
tistika, lentelės" — demonstruoja rūpestingai su
rinktą, išsaugotą, sistematizuotą morfologijos me
džiagą. Čia datos, vardai, vietovės. Reikšmin
gai, šiurpiai ir nenuginčijamai prakalba to sky
riaus skaitlinės, lentelės ir sąvadai.

1940—tieji metai paimti išeities punktu bend
rajam lyginimui. Nuo tų metų davinių aptariami 
ir pristatomi bažnyčių naikinimo ir dvasiški jos ge
nocido nuostoliai.

(Bus daugiau)

&
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TAURUS SUGRjZELIS IS PAKLYDUSIŲJŲ LUOMO [1]

VLADAS GERARDAS PUTVINSKIS - PŪTVIS
Kai mes skaitome Vla

do Gerardo Pūtvio-Put- 
vinskio biografiją, mums 
pirmon galvon krinta 
akysna jį kilus iš bajo
rų luomo, atseit, iš to 
luomo, kuris atsiplėšė 
nuo tautos kamieno ir nu
ėjo tarnauti Lenkijai. 
Nors šiandien pasigirs
ta balsų, kad ta tezė ne
santi teisinga, kad, Jo
gailai priėmus krikštą, 
didelę lietuvių bajorijos 
dalį jis sužlugdęs, kadan
gi ji nenorėjusi atsisaky
ti nuo senojo mūsų tikė
jimo, tačiau, atrodo, fak
tas lieka faktu, jog dva
rininkuose tiek su lietu
viškomis, tiek su lenkiš
komis pavardėmis skam 
bėjo lenkų kalba ir bu
vo puoselėjama lenkų kul
tūra. Tad kai mes sako
me, kad Pūtvis buvo "su- 
grįžėlis" iš paklydusiųjų 
luomo, tur būt, nešaudo
me pro taikinį. Pagaliau 
jis ir pats prisipažįsta 
jo giminė klydusi.

Jis buvo stambus dva
rininkas, grynakraujas 
bajoras aristokratas, s a- 
kykime, "mėlyno jo krau
jo" patricijus, ir todėl 
mus stebina ir džiugina 
jo visiškas atsiplėšimas 
nuo senųjų savo šeimos 
tradicijų ir griežtas 
pokrypis į Lietuvos ir lie
tuvių tautos kelią. Skai
tant jo biografiją kartais 
sudingsi galvoje mintis,

NET JEIGU JŪS ATIDĖTUMĖTE IKI 10-TO JŪS VISTIEK GALITE 
GAUTI PADIENĮ PROCENTĄ.
JEIGU JŪS PAKELSITE SAVO SUTAUPĄS IKI $500 AR DAUGIAU IKI BA
LANDŽIO 10 D. IR LAIKYSITE INDELI KETVIRTĮ METŲ, JŪS GAUSITE PA
DIENI PROCENTĄ IR JŪS KVALIFIKUOTAS TAIP PAT NEMOKAMAM 
ČEKIŲ SĄSKAITA NAUDOJIMUISI.

CLEVELAND TRUST

Member. F DIC.

VYTAUTAS ALANTAS

kad Pūtvis savo entuziaz
mu, pasiaukojimu ir ener
gija dirbti atgimusiai 
Lietuvai lyg ir norėjo iš
pirkti savo senolių ir 
prosenolių nusvetėjimą 
nuo lietuvių tautos.

Pūtvio asmeniškai aš 
nepažinau. Jo veiklos 
1920-1929 metais aš ar
ba gyvenau provincijoje 
mokytojaudamas arba 
studijavau užsieniuose. 
Man grįžus iš Prancūzi
jos 1929 m. ir apsigyve
nus Kaune, Pūtvis iš lai
kinosios sostinės jau bu
vo išsikėlęs ir tais pa
čiais metais mirė. Tek
davo jį matyti anksčiau 
tik iš tolo per viešus 
pasirodjunus. Jis man 
visada primindavo tipiš
ką žemaičių bajorą, aukš
ta plika kakta, rimtomis 
mąstingomis akimis, tai
syklingais veido bruo
žais, vešliais ūsais, su 
berėmiais akiniais ant 
stambios, poplačios no
sies; žodžiu, jis buvo la
bai rimtos povyzos stam
bokas vyras.

Toks maždaug buvo 
Pūtvio fizinis portre
tas. Koks jo dvasinis por
tretas? Kad labiau iš
ryškėtų jo gyvenžlūra ir 
pasaulėžiūra mums rei
kia nors prabėgom su
sipažinti su jo, kaipo lie
tuvio, filosofija, t.y. su 

jo pažiūromis į lietuvių 
tautą, jos praeitį ir atei
tį, į mūsų tautos išliki
mo galimybes ir t.t. 
Pūtvis buvo ne tik kili
mo tikras bajoras, bet ir 
tikras dvasios aristo
kratas bei filosofas. Jo 
pažiūra į žmogų yra tau
ri, jo meilė savo tautai 
gili ir nuoširdi, jo žvilgs
nis į Lietuvą ir jos atei
tį gal kiek romantiškas, 
tačiau jo tikėjimas lietu
vių tautos ateitimi nesvy
ruojantis. Ne kas kitas, 
o Pūtvis pirmas metė šū
kį, kad lietuvių tauta esan
ti išrinktoji tauta! Žo
džiu, Pūtvis buvo lietuvis 
patriotas kilniausia ir 
giliausia to žodžio pras
me. Į "mėlynojo kraujo" 
apibūdinimą mes šian
dien žiūrime su šypse
nėle, tačiau jei mes 
tiems žodžiams suteik
sime perkeltąprasmę, ki
taip sakant, turėsime gal 
voje išskirtinį žmogaus 
būdo taurumą, tai jie vi
siškai tiks Pūtvio as
menybei apibūdinti.

2. ŠILO - PAVEŽUPIO 
DVARE

Pūtvis gimė 1893 m., 
tad šiemet sukanka 100 
metų nuo jo gimimo. Jo 
tėvas už dalyvavimą 1863 
m. sukilime buvo 10 me
tų ištremtas į Sibirą. Ta
tai parodo, kad senasis 
Pūtvis kovojo su Lietu-

Lietųvos Saulių Sąjungos {kūrėjas Vladas Putvinskis-Pūtvis.

vos priešais panašiai, 
kaip ir jo prosenoliai,ku
rių šaknys siekia XIII 
amžių, karaliaus Vytenio 
laikus. Pūtvės pilis buvo 
Tauragės apskr. Šilalės 
valsč. kur ir šiuo metu 
tebėra Pūtvės piliakal
nis. Petro Dusburgo kro
nika rašo, kad Pūtvės pi
lį XIII amž. pradžioje kry
žiuočiai puolė keturis 
kartus. Ir paskum per iš
tisus šimtmečius Pūtviai 
- Putvinskiai tarnavo 
kaip kariai arba kaip vals
tybės pareigūnai. Tatai 
rodo, sakau, kad kova su 

pavergėjais Pūtvių šei
moje turėjo senas ir gi
liai įsišaknijusias tradi
cijas.;.

Putvio senelė buvo ku
nigaikštytė Mirskaitė, o 
motina — grafaitė Idali- 
ja Plioteraitė. Vladas - 
Gergardas mokėsi Šiau
lių ir Mintaujos gimnazi
jose, o agronomiją stu
dijavo Vokietijoje, Ha
lės universitete. Jis vedė 
Emiliją Gruzdytę, kurios 
motina buvo Beresnevi- 
čiūtė, vysk. Valančiaus 
sesers duktė. Jie abu bu
vo sulenkėję. Manau, kad 
Pūtvio grįžimas į savo 
tautą nėra dar pakanka
mai nušviestas. Yra sa
koma, kad sukūrę šeimą, 
jie abu ėmę mokytis lie
tuviškai. Taip pat jo bio
grafai sako, kad, mokyda
masis Mintaujos gimnazi 
joje, Pūtvis draugauda
vęs tiek su lenkais, tiek 
su lietuviais. Halės uni
versitete jis sutiko stu
dentų, kurie kėlė mažes
niųjų pavergtų tautų tei
ses. Galimas dalykas, 
kad tos studijų meto ap
linkybės ir bus paskati
nusios jį peržiūrėti sa
vo tautybės problemą, 
nors, sakau, tam jo at- 
lietuvėjimo laikotarpiui 
nušviesti reikėtų plates
nių ir gilesnių studijų.

Grįžus Pūtviui įtėviš- 
kę ir sukūrus šeimą, Ši
lo-Pavėžupio dvaras ne
truko virsti lietuvių tau
tinio atgimimo bei kul
tūros centru. Savo dva
ruose Pūtviai įsteigė dvi 
slaptas lietuviškas mo
kyklas. Pas Pūtvius, ypa
čiai vasaros atostogų me
tu ėmė lankytis, galima 
sakyti, ano meto lietuvių 
inteligentų grietinėlė! Iš 
Šilo-Pavėžupio P. Višins
kis radaguoja Varpą; J. 
Jablonskis rašo lietuvių 
kalbos gramatiką; suva
žiuoja ten rašytojos Že
maitė, G. Petkevičiūtė ir 
Pečkauskaitė, kurios, be 
abejo, nepraleidžia pro
gos aptarti ano meto lietų - 
vių literatūros proble
mų. Ten nuolat lankosi 
knygnešiai, nes Šilo - Pa- 
vėžupio dvaras virto di
deliu slaptu lietuvių spau
dos platinimo centru. 
Lankydavosi ten ir An
tanas Smetona, kuris vė
liau pareiškė, kad tas 
žemaičių kampelis pasi
daręs lietuviams "dvasi

nio maisto oazė, kur dy
go ir augo lietuvių tautos 
atgimimo idėja".

O ir pats Pūtvis savo 
dvare kūrė slaptų tilži- 
nių lietuviškų raštų bib
lioteką, rašė ne tik že
mės ūkio klausimais,bet 
kūrė ir literatūrinius da
lykus, ryškindamas Lie
tuvos ateities viziją, ten 
be abejo, subrendo jo tau 
tos egzistencijos apsau
gojimo organizaciniai 
bei ideologiniai princi
pai, kuriuos jis vėliau pa
dės Šaulių Sąjungos pa- 
grinduosna; greičiausiai 
vokiečių idealistinės fi
losofijos įtakoje ten su
brendo ir jo idealistinė 
pažiūra į tautą, ten jis pir
mas sukėlė ir socialinę 
revoliuciją, įvesdamas 
savo kumiečiams nemo
kamą gydymą, mokėda
mas didesnius atlygini
mus, kaip kiti dvarinin
kai, uždrausdamas ku
miečiams bučiuoti po
nams rankas ir t.t. Tos 
reformos ir jo "litvoma- 
nija" sukėlė lenkuojan
čių dvarininkų neapykan
tą, jie jį skundė žanda
rams ir net jį teisė Šiau
lių apskrities bajorų 
teisme. (L.E. 24 t. 283 
psl.).

Taigi, tie visi faktai 
rodo, kad Pūtvis buvo 
lietuviškos minties drą
sus pionierius, atkaklus 
kovotojas už lietuvišką 
reikalą, drąsus sociali
nių reformų skelbėjas 
bei kaimiečių ir bajori
jos luomų lygintojas,žo
džiu, didelis patriotas re
voliucionierius.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED

MAiCHINIST-EXPERLENCED 
Well established company a 
long resident of Cleveland. 
(Since 1911), needs some good 
engine and turret lathe men 
,who:
• Likę to work n 40-hr. vveek

(not much overtime) to have m o re 
time at horne

• Want to quit job hopping and be 
established vvith a company that 
has cfcntinuous vvork

• Likę to do shop type work using 
skills in print reading, setting up 
machines. grinding tools, checking 
own work, rnachining different ma- 
toriais

We do not pay the high fates, 
normally asBocated with short 
term high pressure work ,wish 
we could) būt we do offer:
• Long term peace of mind
• Historically, no lay offs
• Reasonable rates
• Good fringes for those who quaiify
• A clean shop
• Pleasant vvorking conditions 
CALL US TODAY AND WE WILL

TALK ABOUT IT

MERIAM INSTRUMENT
10920 MADISON AVĖ. 

216-2811100 Mr. HARTSEL 
CLEVELAND, OHIO

(20-26)

SECRETARIES

WANTED 
HUSBANDS

Who undestand their vvives and en- 
courage them to return to business. 
\Ve desperately need experienced sec- 
retaries. tvpists. business machine 
operators. clerks an keypunch opera- 
to«r for

Temporary 
Assignments

Become a BETT1NCF.R TF.MPOR- 
ARY. Be paid Friday the vveek you 
vvork. NF.VER A FEE. WE’d love to 

assign vou to our companies vvho 
need and appreciate you būt vve can’t 
unless vou regisler with us. Drop in 
at vour earliest convenience. We 
vveicome Misses f* Ms. Too. See Mrs. 
Thorne for friendly confidential in- 

tervievv.

THE BETTINGER CO.
42 S. 15th St. Suite 1210 

LO 4-0700 
Philadelphia, Pa.

(24-26)
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DAGYS Jūratė ir Kastytis susitinka (medis)
Iš parodos, kuri atidaroma balandžio 6 d. 8v.v. Čiurlionio gale

rijoje Chicagoje. Parodoje taip pat bus rodomos Dagio skulptūrų 
ir jo sukurtų miražinių vaizdų skaidrės apie žmogaus veiklą ir į 
nieką pavirstantį pasaulį. Paroda tęsis iki balandžio 15 d.

SOVIETINIO "ŪKININKAVIMO” IŠKARPA

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates •
• Minimum Expenses r ’
• We pay 3 74 % on BlĮimc

escrow accounts

f į) % - 2 yr. certificates (Min. $5,000) >
5% °/o- l-yr-certificates (Min. $1,000)

HIIŪŠIMČIAI IŠMOKAMI KIS MĖNESĮ ,
Member F.S.L.I.C., Washington, O.C. Equol Opportunity Lender

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

PUIKIAUSIA DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS 
LIETUVOJE ir USSR

Naujausias FURGON (STATION WAGON) 
modelis VAZ-2102-60 MP—5 vietos—5 durys.

Ką tik gavome labai ribotą 
STATION WAG ON 

kontingentą ir siūlome juos savo klijentams
— Pirmas atėjęs — Pirmas aptarnaujamas tvarka — 

po $3,881.25.
šis modelis yra Lietuvoje ir USSR labiausias pagei
daujamas automobilis šeimos kelionėms, išvykoms 

stovyklauti, apsipirkti ir t.t.

Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės 
V/O VNESHPOSYLTORG’o jgaliotos firmos 

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

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

SKUBĖKITE UŽSAKYMAIS KOL 
NEIŠDUOTAS KONTINGENTAS.

7-ELEVEN
CONVENIENCE FOOD STORES

Is Accepting Franchise Application for Delaivare 
County & Pottstovn, Penna.

7-Eleven is one o( the oldest, largest, and m<>st successful coin* 
punies of its kind. By hitving thousands of satisfied custorner.s and 
hundreds of Hucce«sful and happy owners.

7-Eleven ha* mainlained its leadership and grown to over 4.000 
stores. coast to coast.

A 7-ELEVEN FRANCHISE
Recjuiring a low cost investment is unique!y suited to a husband 

and wife or u family operation. Includes financing, accounting. ad- 
vertising and merchandising and training program.

STORES AVAILABLE N0W!
For information about becoming a 7-Eleven franchise owner, write 

for free brochure or call: Mr. CL1FF SMITU

7-ELEVEN FOOD STORES
. DISTRICT OFFICE

v 2407 PHILADELPHIA PIKE
CLAYMONT, DELAVVARE 19703

Kl 4-9810

Paskaitykime bolše- 
viklapius "Vilnį" ar 
"Laisvę" ir pamatysi
me, kad ok. Lietuvos ko 
lūkiu mechanizacija bei 
automatizacija toli pra 
lenkia amerikoniškus 
ūkius! Pasak bimbinės 
struktūros propagandi
nius rašeivas: ok. Lie
tuvoje upės pienu patvi- 
nusios, trobos "Lenino 
lemputėmis" žėri, o žmo
nės, neturėdami ką be
veikti (viską mat nuvei
kia mašinos!) šoka, dai
nuoja ir "kultūros" na
muose ateistinių paskai
tų klausosi...

Tokiu atveju kreipia
mės į ok. Lietuvos Že
mės ūkio ministerijos 
pašarų skyriaus virši
ninką J. Jašą, į Žemdir 
bystės instituto vyr. 
mokslinį bendradarbį J. 
Pivoriūną ir į "Valstie 
čių Laikraščio" kores
pondentą A. Stiklakį. 
Kaip jie mato sovietinio 
"ūkininkavimo" buitį, ką 
šie vyrai paporina apie 
kolūkinę chaltūrą?

Tikėkime, kad jie ne
meluoja, kaip mums me- 
louja "Vilnis" ir "Lais
vė". Nereikia nė atskleis
ti "Valstiečių Laikraštį" 
(Nr. 16). Pirmame laik
raščio puslapy, net skir
tingom raidžių spalvo
mis (mėlynai) užrašyta 
"Pasimokyti yra iš ko".

Tai aukščiau išvardin
tų darbuotojų "reidas" 
(staigi revizija) į M, Mel- 
nikaitės kolūkį.

"Akis bado, tiek apie 
karvidę, tiek apie verši- 
dę bei paršavedžių tvar
tą mėšlo iki ausų. Jis 
krūvelėmis išdrabsty
tas po plačią teritoriją. 
Mėšlo krūvos išvers
tos tiesiog po veršidės 
langais.

— Tai veršininkas kal
tas, — sako zootechni
kė. — Jam pavesta iš
kopti mėšlą iš verši
dės".

"Reido" kontrolieriai 
žengia toliau mėšluotais 
kolūkio takais.

"Dar blogesnį vaizdą 
išvydome prie penimų 
kiaulių tvarto, kur susi
kaupia didelis skysto 
mėšlo kiekis. Kur jį dė
ti?

Parinkę plotą prie 
kiaulidės, jie padarė iš 
durpių pylimus ir pradė
jo į vidų pumpuoti skys
tą mėšlą. Buiza jau se
niai į visas puses teka 
per viršų".

M. Melnikaitės kolūkis 
paskendo skystame kiau
lių mėšle.

"Prie mėšlo krūvos 
stovi pakrovėjas. Aplin
kui — nė gyvos dvasios.

— Vėl darbą nutrau
kė!"

Nevisai taip. Kolūkie
čiai neturi nė priemonių 
kaip tą mėšlą išvežti į 
laukus. Ant sienų iška
binti "grafikai", kaip iš 
tvartų ir kiaulidžių mėš
las turįs "judėti" į lau
ką. Bet... "grafikai" sau, 
o ūkininkavimo praktika

vėl sau! Veršininkas iš
vertė mėšlą ant kolūkio 
kiemo, ir žinokitės! 
Mėšlo krovėjas prasto
vėjo, be darbo, prie mėš
lo krūvos, ir atidirbtas 
darbadienis! Nėra kaip, 
nėra su kuo mėšlą vež
ti. Kiaulių "buiza", lyg 
pavasarinis potvynis 
tvindo M. Melnikaitės ko 
lūkio takus, dvokiančiai 
įsigeria į biurokratinių 
tranų puspadžius. Tra
nai atvažiavo revizuo
ti, suorganizavo "reidą" 
o pasibaisėtinas apsilei
dimo vaizdas, jau že
miau bet kurios kriti
kos...

Per "reidą" paaiškė
ja dar viena naujovė. Ko
lūkiečiams nenumatyta 
mokėti už darbą prie 
mėšlo išvežimo. Kažin 
kas nežinomas, turi rū
pintis mėšlo išgabeni
mu. Tad kiekvienas kolū 
kietis, kaip ir tas "ver
šininkas", išmeta mėš

lą iš jam pavesto tvarto 
tiesiog į kiemą ir jau 
"atsikabinta"! Apeliaci
jos į "socialistinius lenk
tyniavimus", į pasiryži
mą dirbti už dyką, tiek 
įgriso žmonėms, kad agi
tatorių šnektos čia !yg 
žirniai į sieną.

Nėra rublio, nėra ir 
"komunizmo statybos". 
Žmonių nepabaidysi — 
Juk blogiau nebus!

"Privažiuoti negalėjo
me, — aiškina ūkio ag
ronomas V. Stanionis".

Tvartuose nėra trans
porterio (tai ir mechani 
zacija!) todėl "buiza" iš 
vežama arkliais. Bet, pa 
šalo, ir... "buiza į ragą 
sušalo: pakrauti negali
me, aiškina agronomas.

"Vasaris — trąšų iš
vežimo mėnuo", atkak
liai per visą vasarį kar
toja "Valstiečių Laik
raštis".

M. Melnikaitės kolū
kis paskendo kiaulinėje 
"buizoje". (Krs)

"Transporto kol kas trūksta". 
Negeriau ir linų fabrikuose.

Pamūšio fabrike nėra "para
mos iš Lengvosios pramonės 
ministerijos". Tai reiškia, nė
ra tinkamų įrengimų. Panemu
nėlio linų fbrike "niekaip ne
užbaigiama katilinę". Kudįrkos 
Naumiesčio linų fabrike "kas- 
žin ar šiais metais, vargu, ar 
bus paleistas fabriko mirkymo 
cechas".

Prie linų fabrikų, kaip tai
syklė, neveikia džiovyklos. Iš 
mirkyti linai džiovinami lau
ke tik vasaros metu. Visi oku
puotos Lietuvos linų fabrikai 
tegali priimti stiebeliais tik ket 
virtadalį visos produkcijos...

Penkmečio planas įsako: dau
giau ploto linų pasėliams. Kas 
čia besirūpins linų kokybe?

(Krs)

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

Okupuotos Lietuvos linų ūkis
Linų auginimas, priežiflra, pa 

ruošimas -- viskas tai yra tam 
tikras flkininkiškas menas. Tą 
meną savo laiku gerai įsisavi
no laisvos Lietuvos ūkininkas. 
Lietuvos lino norėjo visas pa
saulis. Kada laisvoje Lietuvo
je atsirado linų auginimo bei pa 
ruošos specialistų ir eksporti
nių linų kontrolė, Lietuvos linai 
užėmė pirmą vietą pasaulinėje 
linų rinkoje savo kokybe, savo 
puikia paruoša.

Vydamiesi laisvos Lietuvos 
užkariautas pozicijas, okupantai 
nenutraukė linų auginimo oku
puotos Lietuvos kolūkiuose. 
Anaip tol, pagal įprastą savo 
penkmečių madą, jie dargi ple
čia hektarus, skirtus linų pa
sėliams. Jie tiktai vieną primir
šo, kad hektarų skaičius mažai 
ką reiškia greta linų kokybės 
menkėjimo. O kaip tik apie linin- 
kystės nuosmūkį byloja apmau
dingi "Valstiečių Laikraščio" ra
šiniai, kurių vieną (iš Nr. 14) ima. 
me pavyzdžiu.

"Angelė Bertulienė netvėrė 
apmaudu. Linai atsiklojėjo. Juos 
reikėjo nedelsiant pakelti. Nesu
vežti stiebeliai, likučiai irgi ne
davė ramybės. Okur gautižmo- 
nių?

Puolėsi šen, puolėsi ten. Bet 
laukininkystės brigadininkai at
sakydavo. Girdi, dėl tų jos linų 
nenutrauksią bulviakasio".

šitaip korespondentai P. Gu
delis ir A. Stiklakis pristato Pa
kruojo rajono "Spartuolio" ko
lūkio lininkystės brigadininkės 
A. Bertulienės darbo ir linų "ap 
daros" sąlygas. Pagal planą ko 
lūkis privalėjo apsėti linais tam 
tikrą plotą. Bet, praplėtę tą 
plotą net iki 110 hektarų, ne ką ga 
vo iš derliaus, jau nieko nekal
bant apie linų kokybę.

"Ūkyje trūksta reikiamų me
chanizmų", pareiškia korespon
dentai. "Todėl šiandien A.Ber- 
tulienei gėda ir prisipažinti. 
Daugiau kaip pusė linų užaugo 
tokių piktožlėtų, kad nežinia ką 
su jais daryti".

Visa linų Ūkio "mechanizaci
ja", ir tai 110 hektarų plote, 
yra 4-5 kolūkiečiai, kurie ne
būdami specialistai, palengva 
pluša tarp piktžolėtų linų, tvir
tina korespondentai.

Bet "Spartuolio" kolūkis nė
ra toks vienas ir vienintėlis. 
Biržų rajono "Gegužės Pirmo
sios" kolūkis, plano įsakytas, 
padidino linų plotą. Tačiau: "pa 
didinus plotus prie linų beveik 
visada trūksta žmonių". Ukmer

gės rajono Balelių tarybinio ūkio 
agronomas A. Kišonas sako: 
"Technikos beveik nėra. Nei gal
venoms, nei stiebeliams džiovin
ti punkto neturime. Auginome30 
hektarų, o dabar — 90".

Priduria korespondentas: 
"Neatsitiktinai pernai šiame Ūky
je apie pelną ar linų rentabilu
mą nebuvo nė kalbos. Didžioji li
nų produkcijos dalis nuėjo J mai 
gus".

Pagal penkmečio planą visur 
reikėjo didinti linų pasėlių plo 
tus. Kolūkių ar tarybinių Ūkių 
vadovai taip ir padarė. Tačiau 
linams apdirbti džiovinti ir kt. 
neatsirado papildomos "techni
kos". Neatsirado daugiau nė dar
bo rankų. Linai, užderėjo, pa
stovėjo laukuose, sugulė ir ... 
supuvo!

Kai kur dirbo su "technika". 
Tai specialūs kombainai ir pa 
keltuvai. Bet darbo rezultatai 
buvo apverktini.

"Kaip besistengtum, o kom
baino surišti stiebeliai, džiūda- 
mi atsileidžia. Fabrikai tokių 
laisvai surištų pėdelių nenori 
priimti", skundžiasi žemdir
biai. Fabriko atmestus linus ten 
ka pertvarkyti, o darbo rankų 
stokojant, laikyti atvirame ore, 
kokybei katastrofiškai smun
kant.

Pakruojo rajone "kiekvie
nam kombainui aptarnauti šiuo 
atveju reikėtų bent trijų auto
mašinų ar kitų transporto prie
monių. Ar ūkis jų turės? Agro
nomas tik pečiais gūžtelėjo:

WANTF.D IST CLASS SKILLED
TURRET LATHE—2d Shift 

Set-up and operate ra m type turret 
lathe. Experienced. hourly rate plūs 
10 pct. night premium. Fringe plūs 
profit sharing.

JERGENS, INC.
19320 REL>WOOD AVĖ.

<Off Nottingham)

(216) 486-2100 Ext. 55 
CLEVELAND, OHIO 

(21-27)

FOOD PLANT FOREMAN 
We are a amall food plant in Lowelt, 
Mich. We are growing rėpi d) y and 
need a man lo take charge of 2nd 
shift. This will consisl of produetion, 
sanitation, shipping, and various 
other duties. We are looking for a 
man wilh food plant background to 
grow with us. Full company benefits. 

APPLY

HALMARK FOODSINC
P. O. BOX 130 

LOWELL, MICH. 49331 
616-897-9288

(22-26)

WANTED 
JOURNEYMAN 

ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
Good fringe benefits and working 
conditions.

LELAND DETROIT 
MANUFACTURING CO.

5945 MARTIN 
DETROIT, MICH.

313-896-7910
(22-28)

WANTED JOURNEYMEN 

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREVV MACHINE 

OPERATORS 
and 

SĖT UP MEN 
Experienced necessary in eonomaties. 
Mušt be able to sėt up work from 
biue prints & close tolerance. 

Night shift.
Long term job. Excellent working 

conditions.
A1RCRAFT CERTIF1ED 

14233 E. 9 Mile 
Warren, Mich.

(23-29)

ENGINE LATHE 
OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
Top wages, liberal fringe ben
efits. Steady work and overtime 
for ąualified men.

Call TED SOBIERAJ 
216-641-2850

An F.uual Opportunilv Emplover 

_______ (25-27)

NET* 
YIELD 
PER 
ANNUM 
PAYABLE 
MONTHLY

BACKED BY THE FULL FAITH 
AND CREDIT OF THE UNITED 
STATĖS GOVERNMENT AS 
TO THE TIMELY PAYMENT 
OF BOTH PRINCIPAL & IN- 
TEREST AT THE SECURITY 
RATE.

25-50% NUOLAIDA!
Velykų, mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia 
dovana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA 
teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išskiriant 
Encyciopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikančią progą.

Teirautis:
LEETUVIV ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT

MORTGAGE SECURITIES, INC.
1375 Euclid Avenue

Phone 623-3200
Call toll-free anywhere in Ohio

1-800-362-2830
♦ BASED ON PRICE OF 95% AND 6%% SECURITY WITH 
ESTIMATED 12 YEAR PRE-PAYMENT ON 30 YEAR VA- 
FHA MORTGAGE l.OANS. MINIMUM INVESTMENT $25,000.



PASKAITA APIE VĖŽĮ

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PIANISTO ANDRIAUS' 
KUPREVIČIAUS rečita
lis įvyksta antradienį, ba- 
landžio 10 d. Cleveland 
iVIusic Settlement salėje.

Programoje Schuma- 
no, Brahmso, Chopino ir 
Ginasteros kūriniai.

Įėjimas nemokamas. 
Pradžia 8 vai. vak.

L.K.M. Sąjunga kviečia 
moteris atsilankyti j dr. D. 
Degėsio aktualią paskaitą 
apie vėžį. Vieta: Nau jos pa
rapijos kafeterija. Laikas: 
š. m. balandžio 1 d., sek
madienį po 10 vai. lietuviš
kų pamaldų.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., 6:30 v. v. Povilo 
Šukio namuose, 1669 Crest 
Road, Cleveland 44121.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinki
mas įvyks balandžio 15 d. 
Europa Travel Service pa
talpose. Bus renkama nau
ja valdyba ir atstovai į 
ALT S-gos seimą.

• Vaikų ūkis, prie Cleve
lando zoologijos sodo, šį 
penktadienį, kovo 30 d. pra
deda penkioliktąjį sezoną. 
Čia atsilankę vaikai gali 
pasidžiaugti naminiais gy
vuliais ir paukščiais, šalia 
ūkio yra Kiddieland Park, 
kuris taip pat atidaromas 
vaikų malonumui ir čia jie 
gali skraidyti helikopteriu, 
važinėti traukinėliu, bei 
mažais automobiliukais. Iki 
12 metų amž. įžangos mo
kestis tik 10 centų. Vyres
niems 20 centų. Grupės ne
mažiau kaip 25 asmenys 
moka tik no 5 centus.

Nr. 25 — 7

ŠAULĖS RENGIA MARGUČIU 
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Clevelando skautės, skautai ir jūrų skautai išpildant programą Kaziuko mugėje kovo 24 d.

F
VS? ' -s Vl

J. Garlos nuotrauka

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

50 dol., dr. J.
25 dol., dr. A. 

ir VI.

Per paskutinę savaitę iki 
kovo 25 d. Rel. šalpai au
kas atsiuntė: Dr. V. ir A. 
Karoblis 
Mačiulis
ir St. Baltrukėnas*
Gelažius po 15 dol. P. ir O. 
Žilinskai — 12 dol.

Po 10 dol.: Kun. A. Gal- 
dikovskis, L. ir St. Keže- 
nius, R. Laniauskas, dr. A. 
Martus, A. Masilionis, dr. J. 
ir Iz. Stankaitis, A. ir I. 
Sušinskas, Erie Unger, K. 
Vaičeliūnienė ir V. ir M. 
Valiai.

Po 5 dol.; R. Besperaitis, 
VI. čyvas, V. Giedraitis, A. 
Kasulaitis, J. Macyauskas, 
R. Minkūnas, K. Ralys, P. 
Skardis ir J. ir M. Švarcas. 
Po 3 dol.: J. Smetona ir 
Anna Stankūnas.

Iš viso iki kovo 25 d. į 
Rel. šalpos prašymą atsi
liepė 42 aukotojai sudeda
mi 459 dol. širdingas ačiū.

Rel. šalpos K-tas

Kaziuko mugėje "Aušrinės" stalas, prie kurio gražiausias lie
tuviškas lėles pardavinėjo skautės Ignatavičiūtė ir Mainelytė, bu
vo apgultas publikos ir po trumpos valandėlės beveik liko tuščias. 

J. Garlos nuotrauka
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Riestainiai ir žvakidės ne vieną viliojo prie Kęstučio ir Vytauto 
draugovių stalo, kur} aptarnavo skautai Johansonas ir Jokūbaitis. 
Senio ras Johansonas ilgai negalėjo apsispręsti kurią žvakidę pirk
ti. Pagaliau išsirinko vieną... J. Garlos nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

• LB Clevelando Apylin 
kės visuotinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. balandžio 
mėn. 1 d., 5 vai. p. p. (sek
madienį), Nauj. parapijos 
žemutinėje salėje.

Darbų tvarkoje: ataskai
tiniai apyl. valdybos prane
šimai, valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai ir 
aptariami kiti apylinkės 
reikalai.

CLEVELANDO ALT 
SUSIRINKIMAS

Metinis ALT skyriuje da
lyvaujančių organizacijų 
atstovų susirinkimas įvyk
sta sekmadienj, š. m. bąlan

džio mėn. 8 d., 12 vai. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
veiklos, iždo ir kontrolės 
komisijos pranešimai, nau
jos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai bei sky
riaus reikalai.

Visos organizacijos yra 
prašomos susimokėti nario 
mokestį (2 dol.) ir įgalioti 
iki trijų atstovų.

Bet kuris asmuo gali at
stovauti daugiau negu vie
ną organizaciją, bet visi at
stovai turės tik vieną 
sprendžiamą balsą.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

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

Mūsų išeivių tarpe te- nės 
bėra dar gyva velykinių Liaudies Menas" 
Kiaušinių dažymo bei 
marginimo tradicija. Tai- prisimena kitus papro- 
gi ir šiemet mūsų tarpe 
turbūt daugelį velykinių 
stalų vėl puoš mergučiai.

Kiaušinių dažymo pa
protys savo šaknis turi ži
loje senovėje; o mūsų Tė
vynėje jo ryšys su Velykų 
prisikėlimo švente sie
kia tolimą praeitį — net 
16—jį šimtmetį.

Velykinių margučių ne 
tik istorija yra ilga, bet 
ir jų dažymo būdai labai 
įvairūs, o jų raštai, moty- parodėlė - konkursas ir 
vai bei spalvos taip pat 
įvairuoja; Lietuvoje buvo 
paplitę, tarpe kitų, ir tau 
tiniai motyvai, o margini
mas buvo pasiekęs aukš
tą tobulumo, net meniš
kumo, lygį, taip kad mar
gučiai užima gražią vie
tą šalia kitų tautinio me
no sričių.

Ši graži tradicija be- 
abejo labai verta puoselė
ti ir išlaikyti gyva ir to
liau. Ta mintimi besiva- 
dovaudamos Clevelando 
sesės šaulės rengiaš.m. 
balandžio 8 d. (sekma
dienį) Čiurlionio Ansamb- 
lio namuose,-10908 Mag- 
nolia Dr. Margučių paro
dėlę ir konkursą, kurio 
pradžia 5 vai. p.p. (Se
sės šaulės renkasi valan
da anksčiau — 4 vai.) 
Lietuvių visuomenė se
sių šaulių nuoširdžiai 
kviečiama atsilankyti bei 
dalyvauti konkurse atsi
neš ant kaipo eksponatus 
po du tautiniais motyvais 
nupaišytus margučius.

Ypač kviečiama 
kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti mūsų jaunuome
nė — tęsėja mūsų tauti
nių tradicijų. Eksponatai 
— margučiai bus įvertin
ti tam tikros komisijos ir 
konkurso laimėtojams 
bus įteiktos trys premi
jos.

Parodėlės metu p. O. 
Žilinskienė norintiems 
detaliau paaiškins ir 
praktiškai pademons
truos margučių dažymo- 
marginimo būdus.

Čia norėčiau trumpai 
pakalbėti apie margučių 
marginimą. Dažnai kiau
šiniams Lietuvoje buvo 
vartojami daugiausia "na
tūralūs", pav. svogūnų 
lukštai (rausvai spalvai), 
ąžuolo žievė (tamsiai pil
kai), beržo lapai (gels
vai spalvai), alksnio žie
vė (rudai-raudonai)irkt.

Iš marginimo būdų pa
minėsiu du pagrindinius: 
paišytinį ir akustinį. Pir 
masis (paišytinis, ar 
braižytinis): tirpytu vaš
ku padengiamas kiauši
nio paviršius linijų raš
tais, ir šitaip išraižytas 
kiaušinis dedamas į da
žus, kurie nudažo tik vaš 
ku nepadengtas vietas.Iš 
ėmus kiaušinį vaškas nu 
trinamas ir rezultate gau 
naši spavotame fone bai 
tas raštas (piešinys). Ki
tas — skustinis — būdas: 
raštas padaromas ant jau 
nudažyto vienos kurios 
spalvos kiaušinio, pasku- 
tant dažus 
natūralaus 
viršiaus.

Raštai 
vartojami

iki kiaušinio 
baltumo pa

margučiuose 
įvairūs; štai 

keli piešinių pavadini
mai: Rūtelės, Žvaigždu
tės, Snaiguolės, Driežiu
kai, Vištos kojelės, Eglu 
tės.

(Kai kuriuos duomenis 
esu paėmusi iš P. Galau-

čius susijusius su Velyko 
mis bei su margučiais, 
kaip tai: apsimainant 
margučiais, ridinėjant 
juos (nuolaidžiame take) 
išmėginant savojo mar
gučio stiprumą prieš ki
to margutį — ir išlošiant 
aną ar pralošiant savąjį 
ir t.t.

Linkėtina, kad sesės 
šaulės Onos Mikulskie
nės iniciatyva ruošiama

jos nuoširdžios pastan
gos, palaikyti bei stiprin
ti margučių tradiciją, su 
šliauktų kuo gražiausios 
sėkmės.

Ona N

MADŲ PARODA
Balandžio 8 d., 4 vai. p. 

p., didžiojoje Naujosios pa
rapijos salėje bus madų 
paroda ir kavutė. Ruošia 
Šv. Kazimiero Lit. Mokyk
los Tėvų Komitetas, šia pa
roda daugiausiai rūpinasi 
Komiteto narės: A. Bliu- 
mentalienė, G. Kampe, E. 
Liutkienė, J. Motiejūnienė 
ir koordinatorė R. Taįarū- 
nienė (tel. 531-5924). Bilie
tus galima gauti pas Ko
miteto narius. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

BALANDŽIO 8 D. Čiurlionio 
ansamblio namuose 5 vai. p.p. 
Margučių Popietė. Rengia Cle
velando Šaulių Moterų Sekcija,

BALANDŽIO 8 D. Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 8 D. Clevelando 
šauliai rodys filmą apie kraujo 
spaudimą ir širdies ligas šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 14 D. Vieno žmo
gaus teatras Nauj. parap..salėje.

BALANDŽIO 28 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

GEGUŽES 13 D. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando šaulių Moterų Sekcija.

BIRŽELIO 3 D. šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas Nąuj. parapijos 
salėje.

BIRŽELIO 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 
Lietuvių Namų CIevelande oficia
lus atidarymas.

LIEPOS 8 D. sekmadienj šau
lių kuopos susirinkimas ir gegu
žinė K.O. Pautienių sodyboje.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su Įdomia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

TRUSSES—
BACK SUPPORTS 
ELASTIC STOCKINGS 

EXPERT F1TTER ON DU- 
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTHAVARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
911-6835.

z



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BALTIJOS TAUTŲ 
GELBĖJIMO 

REZOLIUCIJA
Dr. Jonas Genys, Ameri

kos Lietuvių Respublikonų

Federacijos pirmini n k a s, 
šios organizacijos vardu 
kovo 7 d. kreipėsi į JAV 
senatorių J. Glenn Beali, 
prašydamas, kad įneštų 
Baltijos tautų gelbėjimo

Už A. A. VLADO RAMANAUSKO 
sielą minint pirmąsias metines nuo Jo iš

siskyrimo iš mūsų tarpo bus laikomos pa

maldos balandžio mėn. 4 d., 8 vai. ryto Ne

paliaujančios Pagalbos Panelės Šv. bažny

čioje.

Viskas pasibaigė, tik nesibaigia skaus

mas. Jo taurus prisiminimas palaiko ir stip

rina mūsų žingsnius.

«

Regina ir vaikai

Lietuvos Dramos teatro aktorei

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI, žentui dr.

JONUI MAURUKUI ir jų visai šeimai reiš

kiame gilią užuojautą

Kiršoniai

Lietuvos Dramos Teatro Ilgametei Ak

torei
A. A.

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukrą DALIĄ KUBERTA- 

VIČIŪTĘ-MAURUKIENĘ ir visą jos šeimą 

širdingai užjaučiame

Jadvyga ir Justas 
Kuncaičiai

Brangiai sesutei
EMILIJAI SMAIDRIENEI

Lietuvoje mirus, v. s. AP. ŠENBERGIENEI bei 
artimiesiems gilaus liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Clevelando Skautininkių Draugovė 
ir Skautininkų Ramovė

A. A.
EMILIJAI BLYNAITEI-SMAIDRIENEI
Lietuvoje mirus, v. s. AP. šENBERGIENŲ bei 
BERGIENĘ ir artimuosius skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame

šv. Mergelės Nepaliaujamos Pagalbos 
parapijos choras ir vadovė 

Regina Brazaitienė

rezoliuciją (amendmentą), 
kai bus svarstomas Sovietų 
Sąjungos kaip ”most fa- 
vored nation” statusas. Jis 
prašo, kad šioje rezoliuci
joje "būtų reikalaujama, 
kad Baltijos kraštuose bū
tų duota apsisprendimo tei
sė, būtų leidžiami laisvi rin
kimai Jungtinių Tautų prie
žiūroje, ir būtų paleisti iš 
Sibiro ir iš kitur politiniai 
kaliniai.

Kovo 19 dieną senatorius 
Beali, kuris yra JAV Sena
to Komercijos Komiteto na
rys, dr. Geniui parašė:

”Dėkui už Jūsų laišką są
ryšyje su Jūsų siūlomu 
priedu (”amendmen”) prie 
Rytų-Vakarų Prekybos san 
tykių Akto. Kaip Jūs tur 
būt žinote, šios legislatūros 
svarstymas atsiras Senate 
labai artimoje ateityje, ir 
aš Jus užtikrinu kad aš Jū
sų pasiūlymą turėsiu ome
nyje laike šių debatų.”

Organizacijos ir pavie
niai asmenys prašomi ra
šyti Hon. J. Glenn Beali, U. 
S. Senate, Washington, D.
C. 20510, ir prašyti kad jis 
tokią rezoliuciją įneštų. 
Taip pat reikia rašyti ki
tiems senatoriams ,kad Šen. 
Beali Rezoliuciją remtų.

PREMIJA UŽ VERTIMUS

Lietuvių Rašytojų Drau
gijom valdyba paruošė tai
syklės premijai už lietuvio 
rašytojo literatūrinį veika
lą, išverstą į svetimą kalbą 
ir išleistą. Premijos inicia
torius ir mecenatas — Pet
ras B. Varkala, gyvenąs 
Anglijoje. Jis premijai ski
ria 1000 svarų — apie 2500 
dol. Premijos tikslas: pa
skata lietuviams rašyto
jams rūpintis savo kūrybos 
paskleidimu pasaulyje. Me
cenatas turi mintyje verti
mus į anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbas.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJOS 

KOMISIJA
Lietuvių Rašytojų Drau

gijos Premijos komisija su
daryta Washingtono (D.
C.) apylinkėje. Į komisiją 
įeina Antanas Vaičiulaitis, 
Alfonsas Nyka Niliūnas, 
Jurgis Blekaitis, Arvydas 
Barzdukas ir Juozas Lauč- 
ka. Jie vertins 1972 m. pa- 
s i r o džiusias literatūrines 
knygas. Premijos mecena
tas — Lietuvių Fondas, 
kasmet skiriąs po 1000 dol. 
Premijos įteikimas numa
tomas Washingtone Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
seimo metu. Tuo pačiu laiku 
organizuojamas visuotinis 
lietuvių rašytojų suvažiavi
mas ir literatūros vakaras.

• Stasys ir Vincenta Lo
zoraičiai nuoširdžiai dėkoja 
organizacijoms ir atski
riems asmenims, kurie ma
lonėjo pasveikinti juos ve
dybų 50 metų sukakties 
proga.

Tokia pat padėka jie reiš
kia Popiežiškos šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegijos 
vadovybei ir Romos lietu
vių kunigams, atžymėju
siems šią sukaktį pamaldo
mis Kolegijos koplyčioje, 
kurias teikėsi laikyti J. Em. 
Kardinolas A. Samore, pa
sakęs jaudinantį pamokslą 
ir pranešęs šventojo Tėvo 
Apaštališkąjį palaiminimą 
sukaktuvininkams ir jų 
šeimai.

• "Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės” knygą I 
tomą dar galima gauti. Kai
na 12 dolerių. Gaunama ad
resu: K. Ališauskas, 7312 
So. Washtenaw Avė., Chi
cago, III. 60629. U.S.A.

Čiurlionio ansamblis š| sekmadieni, balandžio 1 d. koncertuoja Detroite.

GEN. KONSULAS DR.J. ŽMUIDZINAS 

KALIFORNIJOJE

Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadoje dr. Jo
nas Žmuidzinas su ponia 
(žinoma dailininke Hali
na Naruševičiūte) iš To
ronto buvo atvykę į Kali
forniją ir apsistoję savo 
sūnaus dr. Jono Zmui- 
dzino jr. šeimoje nese
niai jų pirktuose erd
viuose namuose, Glenda- 
le, Calif.

Konsului pagerbti ir 
jaunųjų Žmuidzinų nau
juose namuose įsikūri
mui atžymėti kovo 17 d. 
buvo susirinkę daug jų 
šeimos draugų bei pažįs
tamų, kurių tarpe buvo 
ir Lietuvos generalinis 
konsulas Los Angeles 
mieste dr. Julius J» 
Bielskis su ponia. Besi- 
vaišinant skaniais patie 
kalais, buvo atnaujintos 
senos pažintys, prisimin
ti bendro darbo įvykiai, 
diskutuota politinėm ir 
kultūrinėm temom. Kon
sulas dr. Jonas Žmuidzi
nas yra žinomas ne tik 
diplomatinio darbo sri
tyje, bet ir kaip litera
tas bei žurnalistas. Šia 
proga prisimintinas jo be
ne vėliausias leidinys 
"Runcė ir Dandierinas" 
išleistas Nidos knygų klu
bo Anglijoj, parašytas 
vaizdingu sklandžiu sti
lium, turtingas žodingu
mu. Skaitydamas junti es
tetinį pasigėrėjimą. Tin
ka pasiskaityti ir vyres
niųjų skyrių lituanistinių 
mokytų mokiniams, nes 
jie turės progos susipa
žinti su gražiom stilisti- 

Teisėjas ROBERT VAN DER VOORT, kandidatuojąs j Penn
sylvania Superior Court, yra didelis lietuvių bičiulis, kiekviena 
proga paremiąs lietuviškąją veiklą, tad lietuvių yra mėgiamas ir 
rinkimuose remiamas. SLA prezidentas ir Lithuanian Radio Pro
gram direktorius Povilas P. Dargis kviečia visus Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvius remti teisėją Robert Van der Voort būsimuo
se rinkimuose ir atiduoti už jį savo balsą.

nėm ypatybėm, ir gilia 
meile protėvių žemei ir 
lietuvio atkakliu ryžtin
gumu dėl savo krašto 
laisvės.

Dr. Jonas Žmuizdinas 
jr. yra pasižymėjęs 
mokslininkas, bet randa 
laiko ir lietuviškai veik
lai, joje dalyvaudamas 
ir finansiniai remdamas. 
Augina savo atžalyną lie
tuviškoj nuotaikoj, suda
rydamas sąlygas lankyti 
lietuvišką mokyklą ir da
lyvauti organizacijose.

Ig. M.

NEW YORK

ATVYKSTA "AUKURAS”
LB New Yorko apygarda 

pakvietė iš Hamiltono, Ka
nados lietuvių dramos gru
pę "Aukuras”, kuri dviejų 
dienų gatrolėse atliks gegu
žės 19 dieną, 7:30 vai. vak., 
Richmond Hill mokyklos 
salėje J. Jankaus 3 veiks
mų dramą "Audronė” ir ge
gužės 20 dieną Apreiškimo 
parapijos salėje, 1 vai. p. p. 
Brooklyne suvaidins Vy
tauto Alanto komediją "Šia
pus uždangos”.

Visas pelnas skiriamas 
Maironio lituanistinei mo
kyklai.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui aukojo Vy
tautas Abraitis 50 dol. Pet
ras Didelis iš Philadelphi
jos prisiuntė 80 dol. aukų 
lapą, aukotojų sąrašą vie
toje gėlių mirus ALT S-gds

DETROIT
• Čiurlionio Ansamblio 

koncertas įvyksta balandžio 
1 d., 3 v. p. p. Creswood 
High Auditorijoje, 1501 
Beech Daly Rd. prie Ford 
Rd. Prasidės punktualiai ir 
prašoma visus laiku atvyk
ti ir nevėluoti. Bilietus ga
lima įsigyti iš anksto prie 
visų lietuviškų parapijų ir 
pas visus LB valdybos na
rius. Jei dar liks bus par
duodami ir prie kasos.

LB Detroito apylinkės 
valdyba kviečia visus De
troito ir apylinkių lietuvius 
nepraleisti progos ir atvyk
ti į Čiurlionio koncertą.

skyriaus nariui a. a. Bro
niui Valiui. ALT S-gos Eli
zabetho skyrius paskyrė 50 
dol.

LNF valdyba visiems au
kotojams reiškia nuoširdžią 
padėką.

• Mirė Matilda Zobars- 
kienė rašytojo Stepo Zo- 
barsko žmona. Velionė pa
skutiniu laiku sunkiai sir
go ir po kelių mėnesių š. m. 
kovo 22 d. apleido šį pa
saulį. Liko vyras, duktė Ni
jolė, universiteto profesorė 
ir kiti giminės bei artimieji.

• Kultūros židinyje kovo 
25 d. įvyko prof. Antano 
Salio minėjimas. Kalbinin
ko gyvenimą ir darbus ap
žvelgė dr. V. Maciūnas ir 
L. Dambriūnas. Po akade
mijos ponios pavaišino sve
čius kava ir pyragaičiais.

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai :

L. Jankūnienė, Lodi........... 5.00
Korp! Neo-Lithuania

Chicago.......................15.00
J. Stoškus, St. Petersburg 3.00 
Lietuvių Fondo Vajaus

K-tas Detroite ........ 15.00
K. Tautkus, Maywood.......2.00
L. Keženius, Willowick ... 2.00
J. Vilutis, Chicago ............ 2.00
W. Matulaitis, Chicago .... 2.00 
V, Kutkus, Detroit............ 7.00
A. Simonaitis, Chicago .... 7.00
J. Paikus, Detroit..............2.00
K. Černius, Chicago......... 5.00
Z. Šūkis, W. Germany......2.00
S. Vitkauskas, Baltimore .. 7.00 
A. Barčas, Elmhurst......... 2.00
J. Dabrėga, Brockton......... 2.00
A. Jurgėla, Glendale...........7.00
J. Mačiulis, Cleveland......7.00
J. Naujokaitis, Cleveland .. 3.00 
J. Našliūnas, Chicago.......2.00
S, Lungys, Dearborn Hts. 2.00 
A. Ščiuka, Rochester........ 3.00
R. Medelis, Willowdale .... 2.00
S. Bakūnas, Cleveland......5.00
V. Liaukus, Vethersfield ., 1.00
F. Salpukas, Flushing.......7.00
V. Jokūbaitis, Cleveland ... 7.00 
A. Verbickas, Chicago..... 2.00
V. Kazlas, Los Angeles ... 2.00
G. Biskis, Clarendon Hills 5.00
G. Vitkus, Los Angeles .... 7.00 
S. Jurkūnas, Chicago.......10.00
D, Kikas, Venezuelą ..........2.00
V. Čerškus, Windsor ........ 5,00

VK Lm« kotojams Dir 
va nr.ušir'džiai dėkoja.
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