
r—
į Lietuvo* 
jNflcions'iaė
I M. Mažvydą 
J Biblioteką^ r-

Teodoras 3Iinstrv.haš
7243 So. Albany i.ve., 
Chicago, III* 60629

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER “
6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELĄNO, OHIO 44103

>< VOL. LX Vasaris — February 21, 1975 Nr. 15

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MORALĖS PAVOJUS
ČIA veiklq užsieniuose aiškinantis

Jie parėmė Dirvą padidindami įnašus...

Kaip reikėjo būkštauti, po 
Watergate įsiliepsnojusi po
litinio apsišvarinimo aistra 
turėjo paliesti ir JAV insti
tucijų veiklą užsieniuose. 
Tiesa, iš karto atrodė, kad 
bus apsiribota tik ČIA veik
los šiame krašte, kuri griež
tai formaliai žiūrint buvo ne
legali, tyrinėjimu. Tam rei
kalui prezidento Fordo pa
skirta komisija su Rockefe- 
leriu priešakyje daug kam 
pasirodė nepatikima. Girdi, 
ji greičiau norėsianti nuslėp
ti, o ne paskelbti kai kuriuos 
faktus. Už tat senatas suda
rė savo komisiją, pirminin
kaujamą liberalaus Frank 
Church. N.Y. Times redak
torius Tom Wicker pereitą 
penktadieni jų jau ragino ne
bijoti ir atskleisti tamsų 
skyrių Amerikos istorijoje. 
Girdi praeities neatitaisysi, 
tačiau svarbu ir pasimokyti 
ateičiai.

Bėglio nuo sovietinių už
mačių akimis žiūrint, tas da
bartinio apsišvarinimo laiko
tarpis gali pasirodyti dar 
tamsesnis už tą “dark 
chapter in American histo- 
ry”. Kas gi tada buvo pada
ryta blogo?

Vienas iš didžiausių prie
kaištų ČIA yra tas, kad ji šel 
pė pinigais (būk tai išleido 
tam reikalui 8 mil. dol.) bu
vusio Čilės prezidento Sal- 
vator Allende Gossens poli
tinius priešus. Kaip žinia, 
Allende buvo marksistas ir 
atrodė, kad anksčiau ar vė
liau Čilėje bus įvesta komu
nistinė diktatūra, kuri, šiaip 
ar taip žiūrint, nesutapo su 
JAV interesais. Richard 
Helms, dabartinis JAV am
basadorius Irane, tuo laiku 
buvo ČIA direktorius. Liū- 
dydamas senato atitinkamos 
komisijos viešame posėdyje 
jis po priesaika paneigė 
ČIA įsikišimą į Čilės vidaus 
reikalus, tačiau vėliau slap
tame posėdyje jį patvirtino. 
Griežtai formaliai žiūrint, 
Helms gali būti patrauktas 
teismo atsakomybėn už me
lavimą po priesaika. Nepai
sant to, kad vėlesnis Allen- 
dės nuvertimas sutapo su 
JAV interesais ir pastan
gos to pasiekti vargiai ga
li būti smerkiamos. Lygiai 
kaip ir nenoras apie slapta 
veiklą kalbėti viešai. Juk pa
gal tą pačią logiką mes būtu
mėm turėję Lietuvoje pa
traukti teismo atsakomybėn 
Klaipėdos krašto sukilimo 
organizatorius, bet vietoje 
to dar ir dabar juos kasmet 
gerbiame.

Kitas dabar paaiškėjęs 
ČIA įsivėlimas į kitų vals
tybių reikalus yra jos veik
la Italijoje 1948 metais. Tais 
laikais, prezidentaujant Tru- 
manui, buvo rimto pavojaus, 
kad ten įsiviešpataus komu
nistai. ČIA pinigais parėmė 
krikščionis demokratus ir 
kitas nekomunistines italų 
partijas.

Formaliai žiūrint, ir tai 
buvo neleistinas kišimasis į 
kitų kraštų vidaus reika
lus. Iš kitos pusės, poli
tiniame gyvenime labai sun
ku pravesti bet kokias aiš
kias ribas tarp galimo ir ne
galimo. Net Tom Wicker ra
šo, kad Trumano įsakymas 
buvęs daugiau pateisinamas 
negu Nixono. Nes pirmasis 
buvo duotas Stalino eroje, o 
Čilėje norėta susitvarkyti 
atlydžio metu: “in the era of 
detente". Bet daug kas už 
tai Nixonui kaip tik nori 
duoti kreditą. Už tai, kad jis 
nepasidavė viešų pareiški
mų vilionei, ir neužmiršo, 
kas yra JAV priešas.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Dėl to buvo malonu pa

skaityti to paties penktadie
nio The Wall Street Journal 
vedamąjį apie moralinį pa- 
raližą. Rašydamas apie Tru
mano įsakymą ČIA neleisti 
Italijoje įsigalėti komunis
tams, laikraštis pastebi:

“Kažin kaip sunku atsi
kratyti minties, kad nūdie
nis pasaulis yra geresnėje 
būklėje ir dėl to, kad 1948 
m. krizė Italijoje pasibaigė 
ne komunistų naudai. Juk 
nepaisant visų dabartinių 
bėdų italai tikrai turėjo ge
resnį gyvenimą negu būtų 
patyrę komunistų režime. 
Mes nežinome kiek ČIA prie 
to iš tikro prisidėjo ir ar jos

VLIKAS PRIĖMĖ SĄMATA
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Tarybos 
posėdis įvyko 1975 m. vasa
rio 8 d. New Yorke. Svar
besnieji klausimai, kuriuos 
Taryba svarstė buvo 1974 
m. apyskaitos tvirtinimas, 
1975 m. sąmatos priėmimas 
ir Vliko užsienio politikai 
vesti gairių svarstymas.

Pradžioje patvirtinus pra
ėjusio tarybos posėdžio pro
tokolą, Vliko Valdybos vi
cepirmininkai Juozas Audė
nas ir Jurgis Valaitis trum
pai supažindino tarybą su 
kai kuriais Vaidybos atlieka
mais darbais, tarp kurių 
Valdyba pasiuntė raštą Ko
penhagoje Rytų Europos 
Egzilų Komitetui, kuris šių 
metų pirmoje pusėje numa
tęs sudaryti tarptautinį tri
bunolą, panašiai kaip Nuern- 
berg, Sovietų Sąjungos nu
sikaltimams prieš žmoniš
kumą ir žmogaus teisių pa
neigimą teisti. Prie rašto 
pridėti trys lietuvių kalinių 
sąrašai, kur įtraukti 205 
nuteistieji įvairiomis baus
mėmis. Be to, išsiųsta 4,5, 6, 
7, Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos anglų kalba, 
USSR-German Aggression 
Against Lithuania knyga. 
Ruošiamės pasiųsti ir dau
giau medžiagos, o jei bus 
reikalas, kaip Komitetas pa
skelbė, bus pasiųstas ir gy
vas liudininkas.

Tarybos narys Antanas 
Skėrys perskaitė kontrolės 
komisijos protokolą, kuriuo 
buvo pasiūlyta patvirtinti 

Praeitą sekmadienį Clevelande buvo iškilmingai paminėta Vasario Šešioliktoji. 
Salė buvo pilnutėlė žmonių ir meninę programą atliko vietinės pajėgos. Plačiau 
apie šį minėjimą rašo Pr. Karalius kitame Dirvos numeryje. Nuotraukoje šv. 
Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas, inž. A. Gečys, LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas, minėjime pasakęs pagrindinę kalbą, Clevelando 
miesto meras Ralph J. Perk, kalbėjęs angliškai ir Clevelando miesto viešųjų 
įmonių direktorius inž. R. Kudukis, publikai pristatęs merą. V. Bacevičiaus nuotr.

pagalba tikrai buvo reikalin
ga. Prileidžiant tačiau, kad 
be slaptos veiklos negali iš
siversti, reikia iškelti ir jos 
moralumo klausimą.

Tiesa, yra priemonių, 
kurios nepateisina tikslo: 
tikime, pavyzdžiui, kad jokia 
JAV institucija nebuvo pra
dėjusi žudyti italų politikų. 
Sunku tačiau nagrinėti šią 
paskutinę reveliaciją nepri
siminus, kad ir slapta veik
la turi savo vietą ir laiką, ir 
kad iš tikro buvo laimė, 
visų pirma pačiai Italijai, -- 
kad Amerika 1948 metais 
nesusimoralizavo į parali- 
žių”.

Reikia tikėtis, kad dabar 
ta pati laimė neapleis ir pa
čios Amerikos.

1974 m. Vliko veiklos pini
ginę apyskaitą. Tarybos 
apyskaita patvirtinta (jos 
duomenis duosime kitame 
Eltos numeryje).

Patvirtinus apyskaitą, 
taryba ėmė svarstyti 1975 
m. sąmatą, kurios valdy
bos paruoštą projektą refe
ravo vicepirmininkas Alek
sandras Vakselis. Sąmata, 
kaip konkretus, pinigais iš
reikštas Vliko 1975 metų 
veiklos planas, tarybos na
rių buvo visapusiai svarsty
tas. Valdybos nariams teko 
aiškinti savo nusistatymą 
tiek dėl numatytų darbų, 
tiek dėl jiems įvykdyti rei
kalingų lėšų. Kiekvieną pa
tiektą poziciją, o taip pat ir 
tarybos narių pasiūlytus da
lykus aptarus, išlaidų sąma
ta sumoje -- $56,450. buvo 
priimta (1974 m. buvo 
$54,070). Sąmatos schema 
sudaryta taip: bendriesiems 
reikalams, į kuriuos įeina 
patalpos nuoma, raštinės 
personalo atlyginimas, raš
tinės reikmenys, kelionės 
nenumatytos išlaidos ir re
prezentacija, sudaro $13,400 
Informaciniams ir studiji
niams leidiniams, į kuriuos 
įeina leidžiami Eltos biulete
niai -- lietuvių, anglų, italų 
prancūzų, ispanų ir vokie
čių kalbomis, atskiriems 
vienkartiniams mažiems lei
dinėliams svetimomis kal
bomis, Steigiamojo Seimo 
monografijai ir kitiems -- pa
skirta.. $24,650. Keturioms 
radijo stotims, iš kurių per-

Šį rudenį Dirvai sukanka 60 metų. Ta proga dr. Danielius Degėsys nutarė 
pats ir paraginti kitus savo pažįstamus padidinti Vilties draugijoje įnašus, kad 
palengvinus Dirvos išleidimą šiais sunkiais laikais, kai popieriaus ir pašto išlaidos 
smaugia laikraščius. Rodydamas pavyzdį, dr. D. Degėsys įteikė Dirvai 100 dol., 
tuo būdu savo ir žmonos Romos įnašus Vilties draugijoje padidinami iki pu
sės tūkstančio. Nuo jo neatsiliko ir dr. Vladas Bložė, visad jautrus 
tautinės spaudos reikalams, įteikdamas irgi 100 dol., tuo būdu savo ir žmonos Lili 
įnašą pakeldamas Vilties draugijoje iki 300 dol. Prie jų prisidėjo ir dr. Elena 
Čeičienė, įnešdama Vilties Draugijai pirmąjį šimtą dolerių. Tikime, kad jų 
pavyzdžiu paseks ir kiti, padidindami savo įnašus Vilties draugijoje iki šimto 
dolerių, o šimtininkai tapdami dvigubais ar trigubais šimtininkais. Nuotraukoje 
iš kairės: clevelandiečiai dr. Danielius Degėsys, dr. Elena Čeičienė ir dr. Vladas 
Bložė.

JAV KONGRESAS KLIUDO VYRIAOSYBĖS DARDUI
Išaugę JAV politiški ir 

ūkiški santykiai visame pa
saulyje vertė ir verčia Ame
rikos vyriausybę su drau
giškomis ir net priešiško 
nusistatymo valdžiomis - 

duodamos programos Lietu
vai ir Sibiro tremtiniams 
paskirta -- $9,400. Ypatin
goms išlaidoms -- Bražins
kų byla ir konferencijos -- 
$9,000.

Priėmus sąmatą, politinės 
komisijos pirmininkas Bro
nius Bieliukas referavo ko
misijos paruoštų užsienio 
politikai vesti gairių pro
jektą. Šis projektas buvo 
komisijos paruoštas iš me
džiagos, kurią Vliką suda
rančios grupės dar 1974 m. 
prisiuntė savo pasiūlymus. 
Išklausiusi išsamų prane
šimą, taryba paprašė prane
šėją, kad jis komisijos pro
jektą padaugintų ir jį 
išdalintų visoms grupėms 
ir Vliko valdybos nariams iš
studijuoti.

BRONIUS AUŠROTAS
režimais sudarinėti teisiškas 
sutartis, kad jomis tokius 
santykius apsaugotų nuo ne
pagrįstų opozicijos užpuoli
mų bei piktos kritikos. Vie
nos šių sutarčių yra skati
nančios ūkišką, abišalį bend
radarbiavimą; gi kitos įpa
reigoja JAV vyriausybę 
ateiti pagelbon, jeigu JAV 
draugišką kraštą užpultų 
priešai.

Vienas iš kertinių JAV 
politikos atramos taškų yra 
1949 m. pasirašytoji NATO 
gynybos sutartis. Jos tiks
las buvo užtikrinti po II- 
jo Pasaulinio karo nualin
tas Vakarų Europos vals
tybes, kad JAV ginklu 
rems, jeigu bet kurią NATO 
sutartį pasirašiusią valsty
bę užpultų SSSR. NATO 
sutarties kariški strategai 
numatė, kad prieš visus ga
limus SSSR judesius, kaip 
V. Europoje taip ir Vid. Ry
tuose, būtų išrikiuotos ge
rai ginkluotos ir išmankštin
tos karių divizijos, galinčios 
pristabdyti bolševikų tankų 
judėjimą ar į V. Europą ar 
mėginant užgrobti pramo
nės kraštams reikalingas ži
balo tiekimo šaltinius.

Taigi ir Turkijai, esan
čiai Mažosios Azijos pusia
salyje, buvo numatytas ir 
pavestas labai svarbus užda
vinys: ginti NATO valsty
bių dešinį sparną nuo bolše
vikų veržimosi į Persijos 
įlanką. Kaip Time savait
raštis savo 11.17 laidoje, vie
name vedamųjų teigia, kad 
“ne tik nuo NATO sutar
ties sudarymo, bet dar anks
čiau, jau nuo 1947 m., tik pa
skelbus Trumano doktriną, 
Turkija žengė petys į petį, 
remdama JAV gynybos įsi- 
pareigojimsu toje pasaulio 
dalyje. Gi abiejų kraštų 
bendradarbiavimo mezginys 
buvo dar labiau suaustas pa
sirašius NATO ir CENTO 
gynybos paktus. Ligi 1975 
m. Amerika suteikė Turki
jai daugiau kaip už 6.5 bili
jono dolerių kariškos ir ūkiš
kos paramos. Ir staiga, lyg 

perkūnas būtų trenkęs iš 
giedro dangaus, ši tiekimo 
gysla buvusi susprogdin
ta...”

Na ir kas gi šitokiu sabo
tažu užsiima? Čia mediją ne
gali apkaltinti nei arabų 
PLO teroristų, nei žibalo 
monopolio machinatorių, nei 
bolševikinių intrigų. Šis 
JAV interesų duobkasys 
yra mums visiems ranka pa
siekiamas, tai perdėm suli- 
beralėjęs JAV Kongresas. 
Jis dabar vadovaujasi ne tai
kos morališkais principais, 
bet tik tuomi, kad yra nau
dinga keliems Kongresą val
dantiems politikieriams.

Gi Turkijai paramos atė
mimas palietė 430 milijonų 
dolerių, kurių 90 milijonų 
Turkija gauna ‘pirkdama’ 
ginklus iš JAV, 80 milijonų 
kaip karišką paramą ir virš 
10 milijonų už įvairias 
paslaugas. Gi 230 milijonų 
buvę numatyti duoti Turki
jai sumoderninimui Turkijai 
parduotų M-48, Amerikoje 
gamintų tankų.

Kyla labai rimtas klausi
mas: kodėl JAV Kongresas 
kišasi ne į savo reikalus 
ir diktuoja vyriausybei? Iš 
paskutinių metų stebėjimo 
atrodytų, kad JAV Kon
greso kai kuriems nariams 
išaugo per ilgi ragai, ku
riais jie mėgina subadyti vi
sas buvusias JAV naudingas 
sutartis, lygiai kaip kad ruo
šiasi parduoti komunistų 
kontrolėn baigiantį nusi- 
kraujuoti pietinį Vietnamą. 
Mat, Kongreso politikieriai 
į pagalbos Turkijai įstaty
mus įrašė, kad “arba Turki
ja ligi II.5. atitrauks iš Kip 
ro salos ten nusiųstus 35,000 
karių, arba žymiai pažengs 
priekin, ieškodama susita
rimo su Kipro graikais; ir 
jeigu nei to nei kito neįvyk
dys, tad ... parama bus nu
traukta1’.

Žinoma, jeigu mažutis Iz
raelis gali neklausyti JT vi:, 
suotinų susirinkimų nutari
mų, tad tuo labiau Turki
ja, niekada nemanė paklusti 
JAV kongresmanų dikta
tui! Žinoma, JAV valstybės 

(Nukelta į 2 psl.)
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AU/TRALIJO/ PADAOGGjE
- ANTANAS LAUKAITIS

Sujudėjo jaunimas
gino sūnų Algį, buvusį 
Sydnėjaus tautinių šokių 
akordeonistą, iškilų 
krepšininką ir šiuo metu 
turintį labai iškilusį 
buhalterijos biznį ir dukrą 
Mildą, taip pat žinomą mū
sų lietuviškame ir sporti
niame gyvenime.

Velionis Petras buvo ypa
tingai gero ir nuoširdaus 
būdo žmogus, dalyvauda
mas bendruomeniniame, baž 
nyčios ir ramovėnų gyveni
me. Jis buvo labai didelis 
spaudos ir knygos mylėto
jas, be kitų laikraščių ilgus 
metus buvęs ir nuolatinis 
Dirvos skaitytojas. Be savo 
artimų giminių Australijoje, 
jis paliko ir, kaip brolį 
mylimą, pusbrolį VI. Bačiulį 
su šeima Clevelande, su ku
riuo dar vis tikėjosi pasima
tyti.

Po atlaikytų gedulingų pa
maldų, laidotuvėse, daly
vaujant virš 200 žmonių, 
prie lietuviška vėliava pri
dengto karsto, paskutinį at
sisveikinimą šiam Sydnė
jaus lietuvių mylimam tau
tiečiui išreiškė jo artimieji 
ir giminės.

Sausio pabaigoje į Sydnė- 
jų buvo atvažiavę naujasis 
Krašto V-bos narys jaunimo 
reikalams V. Juška, kuris 
sušaukė informacini visų 
jaunimo organizacijų susi
rinkimą, kuriame dalyvavo: 
V. Bitinaitė -- filisterių, 
R. Maksvytytė -- studen
tų, B. Barkus -- skautų, 
N. Liutikaitė -- Sydnėjaus 
Apyl. V-bos, B. Aleknaitė- 
ateitininkų, G. Sauka -- tau
tinių šokių, J. Maksvytis -- 
Sydnėjaus pylinkės pirmi- 
nininkas ir A. Laukaitis -- 
sportininkų.

Naujasis Australijos jau
nimo vadovas ir būsimas vi
sos III-jo Jaunimo Kongre
so Australijos kontinento 
vadovas davė platesnius 
pranešimus apie būsimąjį 
kongresą, jo provizorinę pro 
gramą ir kt., nors skundė
si, kad likus jau tik 10-čiai 
mėnesių, dar visų smulkių 
detalių jis ir pats neturi.

P. Juška, atrodo, yra labai 
energingas ir pasiryžęs, 
kiek tik sąlygos leis, su Aus
tralijos lietuvišku jaunimu 
tinkamai šį kraštą reprezen
tuoti P. Amerikoje. Visa ke
lionė ir visi pagrindiniai 
susitarimai eis per Melbour- 
ną, kur dabar yra Krašto 
V-ba ir kur jis pats gyvena. 
Yra numatoma paskelbti di
džiuli lėšų vajų ir paskirus 
parengimus. Savo aštriame 
žodyje jis griežtai pasisakė 
prieš jaunimo moralinius el
gesius ir jis nori, kad į kon
gresą būtų siunčiami, ne 
tik iš Australjos, bet ir iš 
viso pasaulio, tik tie jaunuo
liai, kurie nori tikrai ir nuo
širdžiai dirbti, be ne tie, 
kurie važiuoja tik pasilinks
minti ir grįžę iš lietuviško 
pasaulio dingsta. Visi buvę 
V. Juškos pasisakymai jau
nimo vadovams buvo labai 
stiprūs, lietuviški ir, kaip 
jaunam žmogui, yra labai 
ryškūs. Tikėkimės, kad jo 
energija ir pasiryžimas įskie 
pins darbo lietuvišką ugnį ir 
kitiems Australijos jaunuo
liams.

Kovo

savo

LIETUVAITĖS
ATSTOVAUJA KANADĄ

Sausio pabaigoje Melbour 
ne vyko tarptautinės Britų

MIRĖ PETRAS BAČIULIS

Sausio 11 dieną savo na
muose mirė Sydnėjaus lietu
vis Petras Bačiulis. Gimęs 
1901 metais Utenos apskri
tyje, sulaukęs vos 17-kos 
metų, įstojo jis į besiku
riančią Lietuvos kariuome
nę savanoriu ir joje, baigęs 
sanitarijos mokyklą ir užsi
tarnavęs sanitarijos viršilos 
laipsnį, išbuvo iki Lietuvos 
kariuomenės paskutiniųjų 
dienų, tarnaudamas Il-me 
pėstininkų pulke Šančiuose. 
Lietuvoje vedęs, turėjo įsi
gijęs gražų savo namą ir au-

KONGRESAS
KLIUDO...

(Atkelta iš 1 psl.) 
sekretorius H. Kissingeris 
beveik maldavo, kad Kon 
gresas “nesuardytų JAV -- 
Turkijos tarptautinių dviša
lių susitarimų“, bet kur tau. 
Kongresas liko kurčias. Šito 
Kongreso vienašališko nuo
sprendžio akivaizdoje, Tur
kijos užs. reik, ministras 
Melih Esenbel atsisakė de
rėtis dėl Kipro su Kissin- 
geriu Briuselyje, nors toks 
susitikimas jau daug anks
čiau buvo sutartas. Supran
tama, tai vis nauji nelauk
ti ‘švino gabalai’ ir į taip jau 
skęstančią JAV užsienio po
litikos valtį.

Maži pragiedruliai mato
mi horizonte: tai Izraelio 
išgelbėjimo fronte. Už šios 
pokario valstybės išlaikymą, 
kaip JAV Kongresas taip 
Kissingeris ir Fordas yra 
pasiryžę derėtis ligi begaly
bės, kad tik toje Art. Rytų 
arenoje ir vėl nepradėtų 
snigti švino lietus.

I* ’ • ♦
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tos, kurioje dalyvavo gana 
didelis skaičius klausytojų, 
profesorius atsakinėjo į jam 
patiektus klausimus, i ku
riuos jis labai Įdomiai ir iš
samiai atsakinėjo, pabrėžda
mas, kad visur ir visada, be 
jokios pertraukos, turi būti 
judinamas ir nepamirštamas 
Pabaltijo valstybių klausi
mas.

Sydnėjaus jaunimo organizacijų vadovai susirinkę aptarti Jaunimo kongreso 
problemas. Iš kairės: R. Maksvytytė, G. Sauka, N. Liutikaitė, J. Maksvytis, V. 
Bitinaitė, V. Juška, A. Aleknaitė ir A. Laukaitis.

valstybių bendruomenės sta 
lo teniso pirmenybės, daly
vaujant li kai kraštų. Ka
nados komandoje žaidė ir 
dvi lietuvaitės - Violeta Ne- 
šukaitytė ir Birutė PluČai- 
tė. Kanados komanda lai
mėjo moterų sidabro ir vyrų 
bronzos medalius. Moterys 
nugalėję Australiją, N. Ze
landiją ir kt. valstybes, ne
galėjo pergalės atsiekti 
prieš stiprias angles. Spau
doje buvo labai gražūs at-

EKSKURSIJOS I LIETUVA 
1975 METAIS

American Travel Service Bureau šiais me
tais yra suorganizavęs 11 grupinių kelionių į 
Lietuvą. Skubėkite registruotis — vietų skai
čius ribotas!
5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE). 
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.
#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO

— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 Talline; 2 
Maskvoje.

#2—Birželio 8 d---- birželio 23 d. iš NEW YORKO —
$1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 2 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#3—Birželio 23 d. — liepos 8 d. iŠ NEW YORKO — 
$1126.00; iŠ CHICAGO — $1245.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Talline; 3 Leningrade.

#4—Liepos 6 d. — liepos 21 d. iš CHICAGO — 
$1280.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 1 Mask
voje; 7 naktis Romoje.

#5—Liepos 14 d. — liepos 29 d. iŠ NEVY YORKO — 
$1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 5 Talline; 2 Maskvoje.

#6—Liepos 27 d. — rugpiūčio 11 d. iš NEW YORKO
— $1150.00; iš CHICAGO — $1269.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 1 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#7—Rugpiūčio 4 d. — rugpiūčio 19 d. iš NEW YOR
KO — $1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 nak
tis Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Talline; 4 Lenin
grade.

#8—Rugpiūčio 18 d. — rugsėjo 1 d. iš NEVV YORKO
— $1150.00; iš CHICAGO — $1269.00. 1 naktį 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 2 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEVV YORKO — 
$929.00; iš CHICAGO — $1048.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

#11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos pa
darome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip 
pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėk
tuvu bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARF.S ANO CONTLNTS OF THIS ANNOUNCEMTNT ARL 
SUBJICT TO CIIANGE AND/OR GOVtRNMENT APPROVAL.

siliepimai apie mūsų abi žai
dėjas, ypatingai paminint 
gražų ir kovingą Nešukai- 
tytės stilių. Iš Australijos 
abi lietuvaitės su savo ko
manda išskrido į Indiją, 
reprezentuoti Kanadą pa
saulio pirmenybėse.

♦♦♦

Sydnėjuje gyvenanti Aus
tralijos žinomoji dailininkė 
lietuvė Eva Kubbos laimėjo 
geriausios Australijos mo
teries dailininkės 1974-jų 
metų premiją. Šalia pagar
sėjusių didžiųjų Archibald, 
Sullivan ir Vynne meno pre
mijų, kurios yra skiriamos 
metų pradžioje už geriau
sius praeitų metų darbus 
Australijos dailininkams, 
yra ir Pring premija, ski
riama specialiai geriausiai 
moterei dailininkei. Šią ge
riausių darbų parodą orga
nizavo NSW valstijos meno 
galerija ir iš lietuvių joje 

^tedalyvavo tik E. Kubbos 
išstatydama šioje plataus 
masto atrinktų darbų paro
doje, du savo akvarelinius 
darbus, iš kurių Spring 
Song (Pavasario daina) bu
vo premijuota pirmuoju pri
zu. Šį darbą nupirko sydnė- 
jiškis lietuvis Alfonsas Gi- 
liauskas.

♦♦♦

Jeigu Sydnėjuje meno per 
galės skina vidurinio am
žiaus dailininkai, tai Ade
laidėje jiems neatsilieka mū
sų jaunieji. Vasario pradžio
je Adelaidės dienraštis ‘The 
Advertisr’ paskyrė pusę 
puslapio savo ‘Saturday Re- 
view’ skyriuje apie mūsų 
labai smarkiai kylantį jau
nąjį dailininką Vytą Šere- 
lį. Šiame puikiame straips
nyje dail. V. šerelis yra pa
vadinamas kaip... ‘uniųue 
individual -- he is cross 
between Leonardo D a Vin- 
ci and Peter Pan”.

Tame pačiame meno prie
de buvo atspausdinta kito 
jauno dailininko Aurimo 
Dumčiaus ir jo skulptūrų 
nuotrauka, pažymint, kad jis 
dalyvaus šio dienraščio 
’open air’ parodoje.

Kitas dienraštis ‘The 
Nevvs’ plačiai aprašė P. Aus
tralijos meno mokyklos lek
toriaus dailininko Vyto Ka- 
počiūno žmonos pasisekimą. 
Ji yra paskirta aukščiausiai 
šioje valstijoje vertinamos 
ABC televizijos programos 
‘This Day Tonight’ vyriau
sia pravedėja.

kais ir faktais paremtais 
palyginimais, profesorius su 
kritikavo ministerio pirmi
ninko ir užsienių reikalų 
ministerio padarytus viešus 
pareiškimus.

Po šios įdomios paskai-

SostinėjeCanberroje, Lai
mos Žilinskienės iniciatyva, 
Lietuvių Klube buvo su
ruošta kultūrinė popietė, į 
kurią susirinko pilna salė 
lietuvių. Programoje rašyto
ja E. Rataiskienė paskaitė 
savo kūrybos, poetas A. Ga- 
siūnas padeklamavo, V. Bal
sytė pagrojo akordeonu, V. 
Žilinskas, jun., paskambino 
gitara ir tautinių šokių gru
pė ‘Ratelis’, vadovaujama 
L. Žilinskienės pašoko kele
tą šokių, kai nuo vyres
niųjų neatsiliko ir savait
galio mokyklos šokėjai, va
dovaujami L. čeičienės, taip 
pat pašokdami kelis šokius, 
Gi didžiąją staigmeną pada
rė vyresniųjų ponių šokė
jų grupė, pašokdamos ‘Ab- 
rūsėlį’, kas buvo publikos 
labai gražiai įvertinta. Vi
sa ši graži ir kultūringa 
popietė buvo baigta kavu
te.

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
(LIETUVĄ IR USSR

SENA. PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3155
CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE. NEW YORK. N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123. 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadvvav, AN 8-8764 
CHICAGO, Hl. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH.-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354/7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 .Tos. Campau* Av., 365-6:150- 
LOS ANGELES, Cal. 90026,' 
MIAMI, Florida 33138, 6405 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418.

2841 Sunset Blvd., 413-0177 
Biscaytie Blvd., F R 9-8712 
2422 Centrai Avė. NE,

788-2545
97 Shuttle Meadovv, 224-0829
So. 32nd Street, 731-8577 

___ 749-3033 
, GR 1-3712

NEW BRITAIN. Conn. 0(5052, 
OMAHA, Nebr. 68107. • 5524 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road..............
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, 
■ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-J981 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 363-5556 
SOUTH R1VER, N. J. 08882, 168 Vv’hitehead Avė., 257-2113 
VVORCESTER, Mass. 01604, 82 Hanison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

609-696-9796

Melbourne korporacija 
Romuva buvo suruošusi 
Lietuvių Namuose paskaitą, 
kurią skaitė Melbourno uni
versiteto profesorius dr. E. 
Dunsdorfs apie Baltijos kraš 
tų dilemą. Šioje, anglų kal
ba, labai įdomioje paskai
toje, profesorius pradėjo 
nuo vokiečių sovietų derybų 
per kurias buvo pasidalin
tas Pabaltijis. Savo antro
je paskaitos dalyje jis anali
zavo Baltijos pripažinimą 
Australijos dabartinės vy
riausybės, kur savo logiš-

ItlOVIIIt MIK CHIC1C0
25J3 W. 11 St. Ui GR S 2345 S♦

CICĮBO Illinois
1410 S. 50 A«t.. iei TO 3-2100-0
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NESIBAIGIANTI NAKTIS
Praeitų metų pabaigoje 

H. Regnery leidykla išleido 
Eugenjuszo Andrei Koma- 
rovvskio šiurpių atsiminimų 
tomą ‘Night Never Ending’. 
Buvęs lenkų karininkas E. 
A. Komarowski rašo apie iš
sigelbėjimą iš Katyno žudy
nių. Asmeniško patyrimo 
kupina knyga papildo anks
čiau išleistas knygas apie 
masines lenkų karių žudy
nes Katyno vietovėje. 1943 
metais pasirodė vokiškai 
’Amtliches Materila zum 
Massenmord von Katyn’, 
1950 metais lenkiškai ‘Zbrod 
nia Katynska w svvietie 
dokumentovv’, 1951 -- J.
Mackievvicz ‘The Katyn 
Wood Murders”.

E.A. Komarovvski įneša į 
šią šiurpulingą temą daug 
detalių. Jis nurodo datas ir 
vietas, asmenis ir jų santy
kį su žudynėmis. Asmeniš
ko patyrimo emocijos įveda 
knygą į neįtikėtino brutalu
mo vaizdavimo žanrą. ‘Ne
sibaigianti naktis vaizduoja 
autoriaus buvimą lenkų ka
riuomenėje, jo įkalinimą so
vietų sudarytose lenkų be
laisvių stovyklose, kelio
nę į Katyną ir pabėgimą 
iš masinių žudynių vietos. 
Lenkų belaisvius Katyne žu
dė dvejopai. Vienus indivi
dualiai, šūviais į pakaušį. Ki
tus masiniai, kulkosvaidžių 
salvėmis. E.A. Komarovvski 
pateko į kulkosvaidžio ugnį. 
Nesunkiai sužeistas, jis su
vaidino nušautą. Iš Petra
šiūnų žudynių mes žinome, 
kad tai įmanoma. Petrašiū
nuose laimingiesiems pavy
ko gyviems išlikti tarp la
vonų. Tas pat buvo ir Čer
venėje. Todėl E.A. Koma- 
rowski, vienas iš 10,000 
aukų Katyne, buvo likimo 
skirtas, pagaliau, prabilti 
apie msines Katyno žudy
nes iš aukos ir liudininko 
tribūnos. Kodėl gi tiktai 
1974 metais jis prabilo apie 
1940 metų žudynes? Tarp
tautinė aštuonių masinių 
kapų tyrinėjimo komisija 
1943 metais paskelbė tvirti
nimą, kad masinės žudynės 
įvyko 1940 metais baland
žio - gegužės mėnesiais.

Visą laiką autorius gy
veno baimėje, kad sovietai 
suras jį, vienintelį liudinin
ką, kuris gali kalbėti asme
niško patyrimo įrodymais, 
ir nužudyti jį. Tiktai sulau
kęs tokio amžiaus, kada gy
venimo liekana jau neberūpi, 
jis drįso paskelbti savo atsi
minimus. Nors tai ir nesta
to autoriaus į narsaus ir dėl 
tiesos idealų kovotojo pa
dėtį -- geriau vėliau, kaip 
niekad!

Autorius rašo, kad į karo 
belaisvių stovyklą suvary
tieji lenkų kariai (jų tarpe 
daug aukšto rango karinin
kų) buvę raminami ir užtik
rinami, kad netrukus būsią 
paleisti laisvėn. Stovyklo
je pradėjo veikti marksiz
mo-leninizmo kursai. Buvo 
gandų, kad norintieji galį 
įsijungti į Raudonosios Ar
mijos eiles. Buvo, netgi, 
nuotaikų, kad patekimas į 
sovietinę stovyklą esąs išsi- 
belbėjimas, o patekimas į 
nacių stovyklą reikštų tikrą 
mirtį! Autorius nesako, bet 
mums tenka priminti, kad 
lenkų karių dalis pateko į 
lietuvių dispoziciją. Lietu
viai parodė nepaprastai hu
manišką padėties įvertini

mą: lenkai buvo internuo
ti gerose patalpose, respek
tuoti kariškieji laipsniai, bu
vo suteikta laisvė emigruoti, 
turėti ryšį su užsieniu. Nors 
Lietuva laikė Lenkiją savo 
priešu, o lietuviai Lenkijoje 
buvo persekiojami kaipo 
tautinė mažuma.

Netrukus, dėsto E.A. Ko
marovvski, lagerių sąlygos 
pasikeitė. Lenkus išvežė į 
šalies gilumą, apgyvendino 
kuo blogiausiose agyvenimo 
sąlygose, prasidėjo tipingas 
sovietinio gulaginio lagerio 
gyvenimas. Bet naujas to la
gerio komendantas, atrodė, 
‘draugiškas’. Jis vėl sustip
rino lenkų viltis išeiti lais
vėn. Laikai, kaip atrodė len
kams, keitėsi. Ir lenkų kari
ninkus pradėjo vežti į va
sarvietes’. Atėjo 1940 metų 
pavasaris, atnešęs lenkams 
naujas viltis. Vežimas į 
‘vasarvietes’, balandžiui at
ėjus, suintensyvėjo.

Kelionės į ‘vasarvietę’ 
gale, sunkvežimiai įvažiuo
davo į mišką, kur išrikiuo
tus į tariamą žygį karinin
kus, staiga sutikdavo su
slėptų kulkosvydžių sal
vės. Šitoje situacijoje au
toriui pavyko suvaidinti mi
rusįjį. Jam pavyko pabėg
ti iš Katyno apylinkės. Psi
chinis sukrėtimas taip jį pa
veikė, kad septyneriems me
tams prarado kalbą ir atmin
tį. Jis tapo ‘speechless 
amnesiac’.

Lenkų karininkų vežimo į 
‘vasarvietes’ vaizdai yra ne
įtikimo žmonių naivumo ir 
budelių cinizmo filmas. Vi
sa tai primena generolo 
Vlasovo ir kazokų išdavi
mą sovietams. Tada anglai 
sukvietė Vlasovo armijos 
karininkus, suktais pažadais 
sutraukė karius į spygluo- 
tomis vielomis aptvertą plo
tą. Žmonės buvo įvylioti į 
spąstus ir pastatyti po so
vietų kolkosvaidžių tūtomis. 
Nuginkluotuosius varė bota
gais, guminėmis lazdomis ir 
šautuvų buožėmis į čia pat, 
ant geležinkelio magistra
lės, parengtus prekinius 
vagonus...

Apie tai nerašo politikai, 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Išvyksta BALANDŽIO 25 dieną — grįžta 

gegužės 3 dieną 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

KAINA TIK $739.00
Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų 

su papildomu mokesčiu; pav., 
vykstantiems iš Chicagos $119.00 

Clevelando $ 84.00 daugiau.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

N ESI VĖLUOKITE!
Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 

mėnesį. Registracijas priimame dabar.

Kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

pav. W. Churchill, savo II 
pasaulinio karo memuaruose 
Kalbėdami netgi apie Yal- 
tos rūmuose tapetų spalvą, 
kur jie išdavė Europą Sta
linui, tokie ‘memuaristai’ 
nieko ‘nežino’ apie Katyną, 
apie Pabaltijo genocidą...

Veždami lenkus į Katy
no ‘vasarvietę’, sovietai pa
siekė konspiracijos virtuoziš 
kurną. Iki paskutinės minu
tės jie sugebėjo apgauti 
lenkų karininkijos budru
mą. ‘Vasarvietės’ ir grąži
nimo į laisvę iliuzija pasi
baigė su slaptu kulkosvai
džių šūviais. Gal būt pana
šiai pasibaigė į Lietuvos ka- 
ruomenės karininkų “koman 
diruotė į kursus Gudijoje". 
Deja, apie tai dar niekas 
pas mus nerašė.

E.A. Komarovvski per 
šaudymą neteko sąmonės. 
Jis atsipeikėjo naktį, begu
lįs tarp lavonų, kuriuos so
vietai skubomis sumetė duo
bų, bet žemėmis dar neuž- 
pylė. Matyti, vieta duobė
je buvo rezervuota papildi
niui, sekančios dienos šaudy
mams. Nakties metu auto
rius iššliaužė iš masinių žu
dynių duobės ir pasislėpė.

Sovietai, aišku, Katyno 
žudynes priskiria naciams. 
Bet sovietų pastangos visaip 
pašalinti iš istorijos Katyną, 
rodo, kad Katynas yra sovie
tų nusikaltimas. Katyno pa
vadinimą sovietai stengiasi 
sukeisti su Chatyne. Tai gu
diškas kaimas, kuris, kaip 
mūsų Pirčiupiai, sudegintas 
su gyvais jo gyventojais. 
Prezidentas R. M. Nixonas 
buvo įveltas į sovietinės 
propagandos mašineriją, lan 
kydamasis Sovietijoje, pa
dėjo vainiką Chatynės au
koms. Tai gražu ir huma
niška. Bet jis pamiršo, kad 
netoli yra Katynas, kur ma
siniuose kapuose guli 10,000 
sovietų vykdomo genocido 
aukų.

Atsiminimai ‘Night Never 
Ending’ yra genocido doku
mentas. Knyga pasirodė gal 
būt, pervėlai. Bet knygos 
daviniai ir liudijimo ekektas 
yra nepaprastos reikšmės.

(Xerx)

NAUJAS 
KALINIU 
SĄRAŠAS

Eltoje gautas naujas lie
tuvių kalinių sąrašas, kuris 
buvo pasiųstas Amnesty 
International Londono cent
rui: Anušis (Anužis) Vytau
tas, nuteistas 2 metams; 
Arajus V. -- 5 m., Babonas 
P. -- 5 m., Baužys Rimantas 
-- 18 mėn., Butkus Z. ar D., 
Čekelis Rimas, g. 1955 m. -- 
3 m., Gajauskas Balys, Grin
kevičius Kazys - 2 m., Gruz- 
dis Kazys, Jakas Stasys - 2 
m., Jastrauskas Antanas,

Cicero jaunimas ir šauliai su vėliava Lietuvos nepriklausomybės minėjime. Mi
nėjimą rengė ALT Cicero skyrius š.m. vasario 9 d. parapijos salėje. Dalyvavo 
trys šimtai žmonių ir suaukojo visą tūkstanti dol. aukų ALTai - Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Scenoje studentas Rol. Zumaras skaito Lietuvos nepriklauso
mybės aktą, jam asistuoja mokinės: R. Vabalaitytė ir Kr. Tauginaitė. Prie vėlia
vos Cicero Jūros šaulių Klaipėdos kuopos atstovai, iš kairės: R. Giniotis, V. Mi
kulskis, P. Rudis, A. Ašoklis. V.A. Račkausko nuotrauka

TEGYVUOJA KOVOJANTI TAUTA, 
TEGYVUOJA LAISVA LIETUVA!

ALT Cicero skyriaus 
rengtas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas, įvykęs 
š. m. vasario 9 d., parapijos 
salėje, visapusiškai buvo 
sėkmingas. Minėjime daly
vavo, kaip retai kada, arti 
300 asmenų ir suaukojo vi
są tūkstantį dol. Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Stam
bias sumas aukojo savano
riai kūrėjai, net ir kai kurie 
jų invalidai, pav. dail. J. 
Pautienius pats būdamas 
sunkus ligonis davė $26.00. 
Dėjo ir našlės, pensininkės.

Ryte buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos vietos 
lietuvių bažnyčioje. Mišias 
atlaikė ir giliai tautiniai iš
jaustą pamokslą pasakė vie
tos kunigas, dr. A. Juška, 
jis tokiu pat nusiteikimu ir 
invokaciją sukalbėjo šven
tės akademijoje. Giedojo 
muz. A. Skridulio vadovau
jamas bažnyčios choras, pa
rinktas ir parengtas gies
mes. Bažnyčioje ir akademi
joje dalyvavo Cicero Jūros 
šaulių Klaipėdos kuopos 
uniformuoti šauliai su vė
liava.

Jucys Juozas - 2 m., Kačins
kas Antanas - 3 m., Kaladė 
Vytautas g. 1947 m., -- 3 m., 
Kavaliauskas K., Kireljus 
Petras - 12 m., Kiudienė 
Veronika g. 1920, Krauzai- 
tė E. -- 2Vi m., Kriščiū
nas Pranas, Kukutienė S. - 
3 m., lygtinai, Kukutis A. 
-- 2 m., Kvarcejus B., Lau
cius Jonas g. 1917 -- 2 m., 
Macijauskas Juozas -- 3 m., 
-Mackevičius A. g. 1949 -- 2 
m. Mekšienė, Meškinis, Mi- 
tašius Jonas g. 1922?, Mu
rauskas Algis g. 1952 -- 3 m., 
Paltarokas Petras, dr. Pau- 
laitis Petras?, Prapuolenai- 
tis Juozas, Pupelis B., Ban- 
dis Zigmas g. 1920 -- 10 m., 
Rugys Juozas, Ruškėnas, Si- 
daris Vytas g. 1928 -- 25 m., 
Skiautis Liudvikas g. 1935 -- 
25 m., Slušnis Jonas -- 5 m., 
Steikūnas I., Šerelis Tadas - 
5 m., Širvis K., šmačukas. 
Šūsnys I. -- 5 m., Tamonis 
Mindaugas g. 1940 m., Ter
leckas A. -- 1 m., Urbonavi
čiūtė Virginija -- 1 m., Vals
kienė Kazimiera - 3 m., lyg
tinai, Žmuida Vytautas, Žu
kovskis Igor - mėn., Plumpa 
Petras - 8 m„ Petronis Po
vilas -- 4 m., Jaugelis Virgi
lijus -- 2 m., Stašaitis Jo
nas -- 1 m.

Jei kas iš aukščiau išvar
dytų pavardžių atpažintų sa
vo gimines ar pažįstamus, 
prašom pranešti Eltai (29 
West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019) kiek 
galima smulkesnes žinias.

(ELTA)

Akademiją atidarė, įva
dinę kalbą pasakė ALT sky
riaus pirmininkas, dr. P. At
kočiūnas. Akademiją prave
dė vicepirm. Pr. Kašiuba. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktą perskaitė stud. Rol_ 
Zumaras, jam asistavo mo
kinės; R. Vabalaitytė ir Kr. 
Tauginaitė. K. Milkovaitis, 
šaulių kuopos pirmininkas, 
pravedė savanorių pagerbi
mą. Giliu kariškio įžvalgu
mu ir tautiniu nusiteikimu, 
’šryškino Nepriklausomybės 
tovų aplinkybes, savanorių 
dvasios heroiką, kviesdamas 
išeiviją savanorių dvasia 
gyventi ir tarpusavy sugy
venti. Mergaitės, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, 
prisegė savanoriams gėlės 
žiedą.

Pagrindinę kalbą pasakė 
dr. Vytautas Dargis, jo kal
ba buvo ir patriotinė ir po
litiškai įžvalgi, protu ap
spręsta: kviečianti ir jaus
ti ir galvoti. Rusijos komu
nistus jis pavadino tik bol- 
ševikėliais, tik nevykėliais 
Karolio Markso pasekėjais. 
Pasigedo gilesnio proto pa
saulio politikų sprendimuo
se, politiniuose ėjimuose. 
Pareiškė nuostaba, kaip 
principe šiandiena dar gali 
egzistuoti žmogaus ir tautų 
vergija!? Pateikė visą eilę 
įsakymų, kaip išlikti lietu
viu, išlaikyti lietuvybę. Kal
bą baigė šūkiu: Tegyvuoja 
kovojanti tauta, tegyvuoja 
laisva Lietuva! Šventės da
lyviai V. Dargo kalbą paly
dėjo ilgu, stipriu pakarto
tinu plojimu.

Muz. Al. Jurgutis, kalbė
jo apie nepavergiamą tau
tos dvasią, jos stiprią viltį 
atgauti laisvę. Pateikė ir 
visą eilę įrodančių faktų, 
kaip jaunimas ten švenčia 
Vasario šešioliktąją. Daly
viai ir jam ilgai plojo.

Priimtos rezoliucijos: 
JAV Prezidentui, Illinois 

OPPORTUNITY FOR
... NURSES ...

RN’s... GENERAL DUTY 
SUPERVISORY and ICCU

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

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

Send resume to, or call: 
Director of Personnel Services

POLYCLINIC HOSPITAL
6606 Carnegie Avė. Cleveland, Ohio

216-431-9433 ext. 650
An Equal Opportunity Employer

senatoriui, kongresmanams 
ir Popiežiui, laiškas, pra
šant atkreipti dėmesį į pa
vergtą, kenčiančią, katali
kišką lietuvių tautą. Jis pra
šytas panaudoti turimą mo
ralinę galią, kad žmogaus 
ir tautų laisvės chartos dės
niai būtų realizuoti, kad bū
tų nedelsiant nutrauktas ne
kaltų žmonių kankinimas 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose, Sibiro tai
gose. Rezoliucijas parengė: 
Z. Juškevičienė ir inž. V. 
Motušis. Perskaitė A. Tau- 
ginas.

Buvo ir scenos programa. 
Waukegano Racine moterų 
oktetas “Viltis”, vadovau
jamas muz. R. Ditkinienės 
skambiai, sutartinai padai
navo kelias harmonizuotas 
liaudies dainas. Pastatytas 
Al. Kašiubienės parašytas, 
parengtas montažas: "Moti
na tėvynė”. Mok. Al. Du- 
bauskienės parengti, mišrių 
šeimų vaikai, inscenizavo 
eilėraštį, šių vaikų pastan
gos glaustis ir mokytojos 
juos glausti prie tautinio 
kamieno, visus dalyvius ma
loniu, tautiniu džiaugsmu 
nuteikė. Studentė Danutė 
Runimaitė paskambino kan
klėmis keletą hormanizuotų 
liaudies dainų. Meninę pro
gramą gražiai pravedė stu
dentė Alvyda Baukutė.

Buvo ir vaišės, kurių me
tu šventės dalyviai turėjo 
malonią progą ilgiau paben
drauti, tautines, politines 
aktualijas aptarti, pasitar
ti. Vaišes parengė Ir. 
Pranckevičienė su talkinin
kėmis. (zj)

WANTED JOURNEYMEN
MOLO MAKER A MACHINIST 

Mušt be able to »et up work from 
blue prints ** close tolerance. Jour
neyman Machiniat, ezperienced in 
Plastic Mold building. Ne* air-condi^ 
tioned shop. Job shop benefits. Mov
int ezpenses paid. Mail resume or 
call Mr. BILL FORO. BLANKE PLA3- 
TIC CO.. INC.. 224 East 4th Street. 
Hermann, Missouri 65041 or call 
(314) 486-281 1. (9-13)
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A.A. JULIŲ SMETONA PRISIMINUS Skirtumas tarp
Adv. HARRY J. DWORKIN

(2)
Juliaus Smetonos visas 

gyvenimas buvo pilnas var
gų ir bandymų, bet taip pat 
ir pasisekimų. Jis buvo kuk
lus, bet drauge ir labai drą
sus žmogus. Jis visuomet el
gėsi oriai. Jei man reiktų 
išrinkti vieną žodį jo gyveni
mui apibūdinti, tas žodis bū
tų ‘taurumas’. Julius niekuo
met nevengė atsakingumo 
gyvenime. Kai jį sutikdavo 
nauji bandymai, jis niekuo
met nuo jų nepasitraukda
vo.

Pačioje pradžioje Ameri
kos gyvenimo jis turėjo pel
nytis duoną juodu darbu. Jis 
dirbo nesiskųsdamas. Jis 
nepaisė vargų besiekdamas 
savo tikslo. Tik atvažiavęs į 
Ameriką jis dirbo Chicagos 
skerdyklose. 1942 metais 
Clevelande, Standard Tool 
fabrike, vėliau Thompson 
Products. Ten bedirbdamas, 
kartais naktimis ir dažnai 
viršvalandžius, Julius Sme
tona 1949 metais pabaigė 
Teisių fakultetą Western 
Reserve universitete. Dar 
bedirbdamas fabrike jis daž
nai kalbėdavo įvairioms or
ganizacijoms, daugiausiai 
apie reikalingumą išsaugoti 
Amerikos sistemą kurią jos 
priešai kėsinosi sugriauti.

Kaipo advokatas Julius 
greit tapo pripažintas geru 
specialistu darbininkų kom
pensacijos teisėje. Jo pa
tarimų toj srityje siekė dau
gelis advokatų. Jis aktyviai 
dalyvavo Amerikos politi
niame gyvenime ir vienu lai
ku buvo vadinamas ‘Mr. 
Lithuanian Republican’. 
1965 metais Julius drauge 

su kitais vienminčiais įstei
gė konservatorių klubą, kad 
turėtų progos toliau reikštis 
politikoje.

Jo sūnus Antanas taip 
išsireiškė apie savo tėvą: 
Nors mano tėvas buvo kon
servatorius politikoje, bet 
dvasioje buvo didelis libera
las ir visuomet užstodavo 
darbininkų teises.

Julius buvo intelektualas 
pilna to žodžio prasme. Jo 
išsilavinimas apėmė daugelį 
sričių -- teisę, mediciną, 
politiką, literatūrą. Jis buvo 
ir didelis svetimų kalbų ži
novas. Gerai mokėjo penkias 
kalbas ir suprato dar tris.

Julius didžiai mylėjo savo 
kraštą. Jis nekentė priespau 
dos bet kokioje formoje.

Moraliniuose klausimuose 
jis buvo griežtas ir į jokius 
kompromisus nesileido. Jo 
nuolatinę kovą su komunis
tiniu totalitarizmu geriau
siai iliustruoja antspauda be 
kurios nė vienas laiškas ne
išeidavo iš jo įstaigos “Co- 
existence with communism 
is death of freedom”.

Ruošdamas šiuos savo 
atsiminimus aš radau laišką 
kurį Julius man parašė 1974 
m. lapkričio 8 d. Jame Ju
lius rašo apie paskaitą, kurią 
turėjo skaityti Ilja Suslov. 
Paskaitos tema “Teisė būti 
kitonišku“.

Čia cituoju jo laišką:

“Savo paskaitai medžia
gą Uja Suslovas ėmė iš savo 
dar neatspausdintos knygos 
‘Pernykščias sniegas’, kuria
me aprašomos Sovietų Są
jungoje gyvenimo sąlygos 
nuo 1940 iki 1970 metų. Dėl 
totalitarinės diktatūros Ru
sijoj joks padorus žmogus 
negali gyventi. Iš kitos pu
sės valdžia per mokyklas iš
kreipia jaunų žmonių sielas 
ir juos padaro moraliniais iš
sigimėliais.

Mokėdamas rusiškai aš 
užmezgiau artimus santy
kius su keliomis šeimomis 
neseniai atvažiavusiomis iš 
Sovietų Sąjungos, o turėjau 
progos pasikalbėti su dauge
liu kitų.

Amerikos žmonės ir ypač 
valdžia geriau tegu klauso 
tų žmonių.

Mūsų kuklus klubas sten
giasi duoti jiems progos pa
informuoti amerikiečius apie 
gyvenimą Sovietų Sąjungo
je, nors tam tikslui mes te- 
turim ribotas priemones. 
Bet geriau uždegti vieną 
žvakelę, negu keikti tamsą... 
Julius.”

Čia pacituotas laiškas ro
do Juliaus ryžtingą karą su 
šio pasaulio prispaudėjais ir 
pavergėjais. Jis rodo ir Ju
liaus altruistišką susidomėji
mą vargstančiais žmonė
mis. Jis kelia balsą, kad 
laisvės ir demokratijos ži
bintas neišblėstų.

Julius buvo konservato
rių klubo steigėjas. Jis bu
vo tam tikra prasme tikras 
konservatorius. Tas betgi 
nereiškia kad jis buvo prieš 
bet kokius pasikeitimus ar 
kad jis aklai siūlė palaiky
ti ‘Status quo’.

Jo pagrindinis tikslas 
buvo išsaugoti amžių tradi
cijas ir institucijas ir apsau
goti jas nuo dirbtinio sunai
kinimo. Gal čia tikslinga bū
tų pacituoti gerai žinomo 
erudito-žurnalisto Walter 
Lippman žodžius, kuris irgi 
kėlė reikalą palaikyti nusi
stovėjusias tradicijas ir nau
dotis protėvių žiniom ir iš
mintim.

“Žmonės gali žinoti dau
giau negu jų protėviai tik 
tada jei jie pradėdami jau 
žino, ką jų protėviai savo 
pastangomis sužinojo... Dėl 
to visuomenė gali būti pro
gresyvi tik tada, jeigu ji sau
go savo tradicijas”.

Nors Julius įdomavosi 
daugeliu dalykų, pirmoj vie
toj buvo jam jo šeima. Jis 
ypatingai mylėjo ir brangi
no savo žmoną Birutę. Ly
giai ir savo sūnus: Anta
ną, pianistą ir muzikos pro
fesorių Ursuline College, 
Vytautą, irgi pianistą ir stu
dentą Case Western Reser
ve universitete. Trečias jo 
sūnus, Juozas, liko invali
das po sunkios ligos šei
mai bekeliaujant per Vokie
tiją ir Šveicariją į Ameri
ką. Julius visuomet kalbė
davo su meile ir rūpesčiu 
apie savo ligonį sūnų.

Yra reikšmingas faktas, 
kad Juliaus mylima žmona ir 
du jo sūnūs yra pianistai. 
Tokiu būdu jie palaiko gyvą 
savo tautos kultūrinį paliki
mą.

Greta atsidavimo savo šei
mai ir pagarbos savo tėvams 
Julius visą savo gyvenimą 
buvo giliai tikintis žmogus. 
Jis sąžiningai laikėsi savo 
tikėjimo įstatų ir papročių. 
Jis buvo geras ir praktikuo
jantis katalikas. Aš prisime
nu vieną popietį, kuris ro
do jo ištikimybę tradicijoms 
ir konservatiniams princi
pams. Jis buvo priešingas lo
tynų kalbos panaikinimui 
mišiose. Kitos naujenybės 
jam nepatiko -- tai ėjimas 
prie komunijos stačiom. Ju
lius sakė kad jis klaupsis 
senovišku būdu nors ir visa 
bažnyčia stovėtų. Tas rodo 
jo kovą, prieš pakeitimų 
antplūdį, gręsiantį nušluoti 
amžius išsaugotas bažny
čios tradicijas, kurias jis la
bai brangino.

Nors Julius laikėsi, sau 
būdingu sąžiningumu katali
kų nuostatų, bet jis buvo 
ir universalus katalikas. Jis 
netik pripažino, bet ir gyve
no ekumeniškais principais. 
Jis norėjo rūpintis visų 
žmonių gerove. Jau anks
čiau buvau minėjęs, kad per 
tuos 20 mūsų pažinties me
tų Julius tęstinai pabrėžda
vo kaip svarbu yra saugoti 
tradicijas. Tų, kurie jį pa
žino nuomone, jis buvo kon
servatorius. Tikrovėje jis 
buvo konservatorius tik ten, 
kur reikėjo išsaugoti tradici
jas ir per amžius nusistovė
jusias žmoniškas vertybes, 
kurios būtų labai naudin
gos ir mūsų laikams. Jis ne
buvo pirmas griauti kas

Adv. Harry J. Dworkin.

sena ir ne paskutinis bandy
ti kas nauja. Jis buvo tole
rantiškas ir pasirengęs pri
imti naujas idėjas, jei jos bu
vo gerais pradais sukurtos. 
Apie Julių galima būtų pa
sakyti, Palonijaus žodžiais 
iš ‘Hamleto’: “Saugokis gin
čų, bet vieną kartą įtrauk
tas ištęsėk, kad priešas ta
vęs bijotų. Kiekvieno iš
klausyk, bet susilaikyk nuo 
patarimų. Priimk kitų kriti
ką, bet savo sprendimą pa
silaikyk sau”.

Julius pakėlė daug vargų, 
kurių našta būtų ne vieną 
mažiau herojišką asmenį su
žlugdžius.

Daugybei savo kūrybinių 
interesų patenkinti Julius iš
naudodavo kiekvieną bud
rios dienos akimirksnį, kurie 
dažnai nusitęsdavo iki vėly
vos nakties. Jis gyveno taip, 
lyg per maža būtų laiko 
nuveikti viskam, kas būtina. 
Jis galvojo, kad kiekvieno 
žmogaus šventa pareiga yra 
gyventi kūrybingai, pras
mingai ir tikslingai.
Per visą dvidešimtį metų 

artimos draugystės su Ju
lium Smetona aš stebėjau jo 
kultūrinius, meninius ir lite
ratūrinius polinkius. Jis 
buvo nepasotinamas skaity
tojas. Todėl jis turėjo tiek 
žinių apie politiką, filosofi
ją, teisę ir literatūrą.

Jam charakteringa buvo 
noras platinti ir skleisti 
žinias apie didžius lietuvių 
poetus rašytojus, dailinin- 
kur ir kompozitorius.

Iš tamsios vergijos, kuri 
buvo užgulusi Lietuvą prieš 
1918 metus iškilo didelių po
etų. Jie buvo dideli patrio
tai kurie skelbė reikalą nu
sikratyti vergija ir prana
šavo politinį ir kultūrinį at
gimimą.

Naudodami tuos patrioti
nius eilėraščius lietuviai 
kompozitoriai sukūrė dainas 
ir skatino žmones sukilti 
prieš prispaudėjus.

Dabartinės okupacijos me 
tu lietuviai autoriai ir jų kū
ryba nėra laisva, jie ken
čia komunisto tirono prie
spaudą. Julius Smetona daž
nai išreikšdavo mintis, kad 
idėjų suvaržymas niekad ne
bus sėkmingas ir jos niekuo
met nebus palaidotos. Jis 
tikėjo, kad autoriai, jų poezi
ja, muzika, literatūra liks 
nemirtingi. Jis dirbo nenu
ilsdamas stengdamas supa
žindinti ką tik galėdamas, 
ir ypač jaunąją lietuvių kar
tą su jų kultūriniu palin
kimu. Julius ir mane supa
žindino su daugeliu Lietu
vos poetų ir rašytojų, iš ku
rių aš paminėsiu tuos, kurie 
man padarė didžiausio įspū
džio.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSAIT1S 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.

$4W ir $2“ yra 5 vai.
Pašnekesys I 0 minučių su vakariniu 

pakraščiu prieš 5 valandą kainuoja $4.67. 
Kalbėkite 1 0 minučių su vakariniu 

pakraščiu tuoj po 5 valandos — 
kainuos $2.60.

Skirtumas yra 5 valanda.
Ir skirtumas jums yra maždaug 

du doleriai.
Nesvarbu kur jūs skambinsite už savo valstijos ribų, 

jūs sutaupysite pinigus skambindami tarp 5 ir I 1 vai. 
naktį nuo sekmadienio iki penktadienio. (Jūs sutaupysite 
daugiau po 1 I vai. nakties ir visą dieną šeštadienį ir iki 
5 vai. vak. sekmadienį).

Užsitikrinkite, kad jūs skambinate tiesiog be 
operatoriaus pagalbos.

sąskaiton. © Ohio Bell

Dial it-yourself rates apply on ^elf-dialed calls (vvithout operator assistance) from residence and business 
phones anyvvhere in the U.S. (except Alaska) and on calls placed with an operator where direct dialing 

facilities are not available. Dial-it-yourself rates do not apply to person-to-person, coin, hotel guest, 
credit card, collect calls and on calls charged to another number.

Vincas Krėvė Mickevičius 
buvo lietuvių literatūros 
milžinas, kai kurie jį vadina 
didžiausiu Lietuvos rašyto
ju. Savo kūryboj Krėvė 
aprašo Lietuvos žmonių 
kasdieninius vargus ir dar
bus. Jo žmonės yra gyvi, 
tikri su visais troškimais ir 
apsivylimais, pilni ydų ir 
dorybių. Jis taipgi naudojo
si Lietuvos tautosaka ra
šydamas apie pusiau užmirš
tas legendas.

Savo gyvenimo saulėly
dyje, būdamas Amerikoje, 
Krėvė taip išsireiškė ir aš 
manau, kad tos jo mintys 
būtų patikusios Juliui: “Aš 
trokšte troškau parodyti ki
tiems, kad mūsų istorija yra 
didingesnė už jų. Aš sten
giausi atkurti senąją Lietu
vą. Jei jos žmonės galėjo 
nuveikti tokius darbus, jie 
turėjo būti dvasios galiū
nai. Aš nusprendžiau paro
dyti tų galiūnų dvasią, ku
ri kaip tik yra dvasia seno
sios Lietuvos. Tą darydamas 
norėjau kad lietuviai, ypač 
jaunieji lietuviai išmoktų 
gerbti ir galėtų didžiuotis 
savo tėvyne. Mes esame 
heoriška ir galingos dvasios 
tauta”.

Antras poetas, su kuriuo 
mane Julius supažindino, bu
vo Adomas Mickevičius. Dėl 
jo kilmės ginčijasi lietuviai 
ir lenkai, abeji jį savinda- 
miesti.

Betgi yra universaliai pri
pažinta, kad Adomas Micke
vičius buvo lietuvis. Savo 
kūriniuose jis dažnai mini 
savo meilę Lietuvai. Pirmą 
kartą išgirdau apie Micke
vičių prieš daugelį metų 
Clevelande McBride paskai
toje įvykusioje Severance 
Hali minint Mickevičiaus 
mirties sukaktuves. Micke
vičius kalbėjo apie tėvynės 
meilę šiuo garsiu posakiu: 
“Tik tas gali suprasti ką 
reiškia prarasti tėvynę, kas 
ją yra praradęs”. Mickevi
čius rašė šiais karštais žo
džiais apie savo pavergtą 
kraštą ir jo žmones.

Kokia ateitis tautai taip 
pavergtai. Ar tie žmonės 

amžiais ramiai kentės. Ar 
laisvės saulė jiems vieną die
ną nušvis ir juos atgai
vins? Ar vakarų vėjai pri
mins jiems jų pančius? Ir 
kai tai atsitiks, kas beliks, 
iš tos beprotiškos tironijos 
kaskados”.

Savo meile Lietuvai jis iš
reiškė šiais iškalbingais žo
džiais: “Aš myliu tą šalį... 
Aš myliu ją visą; visą jos 
praeitį ir ateitį. Aš glau
džiu ją prie krūtinės ir ke
liu ją aukštyn, pagaliau su
teiksiu jai laimės, iškelsiu ją 
taip aukštai, kad visas pa
saulis ja stebėsis”.

Mickevičiaus kūdikystė ir 
vaikystė buvo praleista Lie
tuvoj, jos įspūdžiai liko gyvi 
jam visam gyvenimui. Apie 
juos jis dažnai rašo savo kū
riniuose. Brendimo metai 
praleisti Lietuvoje buvo jam 
nuolatinis įkvėpimo šaltinis. 
Vienoj didžiausių savo po
emų ‘Ponas Tadas’ ižangoj 
jis rašo: 
“Lietuva mano tėvyne šale
le brangioji; tik tas supras, 
kad tu jam sveikatą atstoji; 
-kas yra jos netekęs.”

Mano didelis susižavėji
mas lietuvių literatūra te
būna kuklus liudininkas, 
kad Juliaus pastangos supa
žindinti kitataučius su Lie
tuvos kultūriniu palikimu 
nenuėjo niekais.

Baigdamas savo pastabas 
ir prisiminimus aš esu giliai 
dėkingas likimui, davusiam 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

man Juliaus Smetonos as
menyje draugą, kurį aš 
branginau ilgus metus. Aš 
esu tikras, kad jo įtaka man 
gali būti pakartota šimte
riopai. Daugelis žmonių bu
vo paveikti jo tikėjimo, 
idealizmo, jo asmenybės ši
limos ir pasišventimo prin
cipams, kurie žmonijai neša 
tik gera. Aš jaučiu, kad 
Julius ir dabar stebi mus iš 
aukštybių, švelniai mus ve
da ir gaivina mūsų tikėji
mą. Apie Julių galima pasa
kyti Marko Antonijaus žo
džiais iš ‘Juliaus Cesa- 
rio’: Jo mintys visuomet 
buvo kilnios ir viena iš jų 
buvo -- gerovė visiems žmo
nėms. Jo gyvenimas buvo 
švelnus ir tiek gerų ypaty
bių suburtų jame, kad pati 
gamta sujudo pareikšti pa
sauliui ‘Tai buvo žmogus’.

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCEW 

MACHINE OPERATOR 
Great opportunity to grow with an 
expanding manufacturer of precision 
drafting instrumentą. Mušt be capable 
of setting up and running small preci- 
sion parts on three Brown & Sharpe 
OO Automatics. ONLY experienced 
need apply.
Excellent working conditions, top pay, 
plūs fringe benefits. Equal opportu
nity empioyer.
For interview phone Plant Manager, 
Mr. J. W. Zansitis (201) 479-4128, 
or send resume to:

KOH-I-NOOR 
RAPIDOGRAPH, INC. 

BLOOMBURY, N. J. 08804 
(14-20)
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Š.m. sausio 18 d. Chicagoje sušaukto posėdžio Pasaulio lietuvių jaunimo 
trečiojo kongreso reikalais. Pirmoje eilėje iš kairės: R. Kasparas (PLB vicepirm. 
jaun. reik J, J. Gaila (JAV LB pirm J, D. Vaitkevičiūtė (JAV LJS pirm./, Br. Nai
nys (PLB pirm.), J. Simanavičius (Kanados LB pirm.), Z. Juraitytė iš Sao Paulo, 
Brazilijos (III PLJK Studijų dienų komisijos pirm.), A. Kuolas (Kanados LJS 
pirm.) ir M. Pleskys (PLJS ryšių centro vad.). Antroje eilėje: P. Petrulis (Mar
gučio radijo vedėjas), R. Sakadolskis (Kong. inf. tarnybos ved), E. Pakštaitė 
(PLJS ryšių centro ved. pav.), P. Stončius (PLJS ryš. centr. iždj, G. Juozapavi
čiūtė (JK reik, vicepirm. KLJS vald.) ir J. Šlajus, '(PLB sekr).

V. Noreikos nuotrauka

III-jo PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO
RUOŠA EGLE GIEDRAITYTE

SĄNARIŲ REUMATAS

Kai 1972 metais II Pasau
linio Lietuvių Jaunimo Kon
grese nutarta III PLJK šauk 
ti 1975 m. gruodžio mėne
sį Pietų Amerikoje, atrodė 
tai toli. Bet štai jau 1975 me
tai ir Kongresas už dešim
ties mėnesių. Tiek mažai 
laiko turint, įdomu žinoti 
kiek daug iki šiol atlikta, 
paruošta? Kun. A. Saulai- 
tis, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininkas, 
vadovaująs III PLJK ruošai, 
šitaip pasisakė: “Kongresą 
ruošti mes pradėjome tą pa
tį vakarą - 1972 m. liepos 8 
d. Kiek būsime pasiruošę, 
pamatysite patys į JK atvy
kę”. Kaip vyksta pasiruo
šimas Š. Amerikoje, o ypa
tingai JAV? Pirmiausia, 
ryšių centro pirmininko 
pareigas sutiko eiti Mindau
gas Pleškys, chicagietis 
skautas akademikas. Ryšių 
centras turi sekančius užda
vinius: sudaryti akademinę 
programą, sukviesti prele
gentus, platinti ir surinkti 
studijines anketas ir, paga
liau, koordinuoti ruošos dar
bą Australijoje, Europoje, 
Šiaurės ir Pietų Ameriko-
je. Ryšių centras šiuo metu 
yra Chicagoje.

Vienas iš pagrindinių ruo
šos darbų jau atliktas jauni
mo suvažiavimuose -- tai 
svarstymas Kongreso kryp
čių, programos pageidavi
mų, atstovų rinkimo būdų ir 
pan. Toks suvažiavimas įvy
ko praeitų metų pabaigoje 
gruodžio mėn. Rochestery. 
Pavadintas Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Jaunimo antra
sis suvažiavimas (pirmasis 
suvaživimas buvo tuo pačiu 
laiku 1973 m. clevelande), 
sutraukė virš šešiasdešimt 
dalyvių iš JAV ir Kanados. 
Temos įvairios nors rodosi 
beveik visos stengėsi atsiek
ti vieno pagrindinio tikslo - 
kuo geriausiai pasiruošti, 
dalyvauti ir įsijungti artė
jančiam Kongresui. Susirin
kęs jaunimas aiškiai pritarė 
šiam tikslui tai įrodydamas 
savo gausiu dalyvavimu 
diskusijose, rinkimuose, bal
savimuose ir pasilinksmini
muose. Šis suvažiavimas ge
rokai pakėlė ūpą visų 
dirbančių Kongresui, pasi
tikint, kad viso jaunimo en
tuziazmas išsipildys.

Netrukus po to, 1975 m. 
sausio mėn. 18 d. Chicago
je įvyko koordinacinis posė
dis, kuriame dalyvavo PLB 
pirmininkas inž. Nainys, vi
cepirmininkas Romas Kas
paras, naujoji ryšių centro

vadovybė, ALJS naujoji pir
mininkė Daiva Vaitkevičiū
tė, Kanados LB kr. valdy
bos pirmininkas Jonas Sima
navičius, KLJS pirm. Almis 
Kuolas, vicepirmininkė Kon
greso reikalams Gabija Juo

Rochesterio jaunimo suvažiavime diskusijos apie bū
simą Jaunimo kongresą vyko dažniausiai mažuose būre
liuose. Sėdi iš kairės: Algis Čepas ir clevelandiškiai Ri
ta Balytė, Danutė Sušinskaitė ir Arūnas Ciuberkis.

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klijentams:

Kas JUS atstovauja, 
kai mes statome
atominę jėgainę

zapavičiūtė ir viešnia iš 
Brazilijos Živilė Juraitytė 
bei kiti Kongreso ruošos 
darbininkai.

Išrinktieji atstovai darė 
pranešimus apie bendrą Kon 
greso ruošos darbą įvairiuo-

The U.S. Nuclear Regulatory 
Commission, The Federal Povver
Commission. U.S. Department of 
Health, Education and \Velfare.
U.S. Environmental Pfotection
Agency. U.S. Army Corps of 
Engįneers. U.S. Department of the
Interior. U.S. Department of 
Commerce. U.S. Department of 
Justice. U.S. Department of Housing 
and Urban Renevval. U.S. Department 
of Transportation. Ten taip pat yra Ohio 
agentūros kaip Ohio Povver Siting 
Commission. Ohio Department of
Health. Ohio Industrial Commission. 
Ohio Statė File Marshal. Ohio 
Department of Industrial Relations.
Ohio Environmental Protection

Populiarioje kalboje sąna
rių reumatu žmonės vadina 
tokią ligos būklę, kada žmo
gaus sąnariai pasidaro skaus 
mingi ir laikui bėgant pa
laipsniui deformuojasi. Me
dicinos pasaulyje yra žino
ma, kad sąnarių susirgimai 
atsiranda nuo ištisos eilės li
gų ir reumatiniai sąnarių 
susirgimai yra tik viena iš tų 
ligų. Reumatinio susirgimo 
priežastis nėra tiksliai žino
ma, bet yra manoma, kad 
šios ligos atveju žmogaus 
sąnarių pakitimai yra ne kas 
kita kaip kūno reakcija į 
kokius nors jaudiklius, kaip 
pavyzdžiui bakterijas, viru
sus, nuodus bei didelius per
gyvenimus ir rūpesčius.

Reumatas yra specifi
nė liga žmogui. Dar nėra pa
vykę eksperimentiniu būdu 
šią ligą sukelti gyvulių tar
pe. Maždaug vienas iš 
dešimties Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojų yra 
daugiau arba mažiau šios 
ligos paliestas. Moterys ja 
serga tris kart dažniau ne
gu vyrai. Kodėl taip yra nie
kas nežino. Ši liga yra pro
gresuojanti, bet pas vienus 
ji vystosi greičiau, gi pas ki
tus lėčiau. Šiltų kraštų gy
ventojai reumatinėm ligom 
serga labai retai. Įdomu pa
stebėti, kad sergantieji reu
matu persikėlę į šiltus 

se kraštuose. Pagal P. Ame
rikos pranešimą, nutarta 
stengtis nusiųsti iš anksto 
kelis jaunuolius organizaci
nei talkai. Taip pat buvo 
svarstomi visi siūlymai, 
pageidavimai kilę iš įvyku
sio jaunimo suvažiavimo Ro- 
chesteryje. Pagaliau, sutar
ta ruošti trečią Š. Ameri
kos lietuvių jaunimo suvažia 
vimą Londone (Ontario pro
vincijoje, Kanadoje) gegu
žės viduryje, kuriame teks 
išpildyti sunkiausią uždavi
nį -- tinkamai paruošti Kon
greso atstovus.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
trečiasis Kontresas įvyks 
1975 m. pabaigoje -- 1976 m. 
pradžioje Argentinoje, Urug 
vajuje ir Brazilijoje. 

kraštus jaučiasi geriau. Reu
mato liga dažniausiai pra
sideda apie trisdešimtus- 
keturiasdešimtpenktus am
žiaus metus, bet gali prasi
dėti anksčiau arba vėliau.

Reumatiniai sąnarių už
degimai paprastai skirstomi 
į aštrius ir chroniškus susir
gimus. Aštraus susirgimo 
atveju sąnarys patinsta, oda 
apie sąnarį parausta, pats 
sąnarys pasidaro skausmin
gas. Aštriam susirgimui pra
ėjus, sąnarys gali pagyti 
arba liga gali pereiti į chro
nišką formą, kuri tęsiasi 
gana ilgai tai pagerėdama 
tai pablogėdama. Sergantie
ji reumatu daugumoje mėgs
ta šilumą ir nepakenčia 
šalčio. Šilima, ypač drėgna 
raminančiai veikia kūno 
muskulus ir mažina reumati
nius skausmus. Gal būt dėl 
tos priežasties įvairios karš
tos mineralinės bei purvo 
vonios turi tokį pasisekimą 
reumato gydyme. Europoje 
ypač populiarios yra Aust
rijos Bagdasteino karštos 
vonios (108 F). Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse karš
tus šaltinius turintieji ku
rortai yra Hot Springs, 
Arkansas (147 F), Hot 
Springs, Virginia, Bath 
County ir Hot Sulpbur 
Springs, Colorado (110-117 
F). Visi šie kurortai yra 
pritaikinti reumatikų gydy
mui. Moksliškai yra sunku 
įrodyti, kad tokios karš
tos vonios gydo reumatą, 
bet logiškai galvojant, per
šasi išvada, jeigu jos ligo
niams nepadėtų, tai žmo
nės jose nesigydytų. Tuo tar 
pu tuose kurortuose žmonių 
nemažėja.

Kaimo medicinos istorijo
je yra žinoma ir kitokių 
gana keistų reumato gydy
mo būdų, pavyzdžiui, kiši
mas reumato paliestos galū
nės į skruzdžių kupstą, ar
ba bičių avilį, kad sergan
ti kūno dalis būtų įgelta, ly
giai kaip vanojimas kūno dil
gėlėmis arba gėrimas dide
lio kiekio citrinos sunkos 
bei beržų lapų ir kitokių 
medžių žievių arbatos. Tai 
tik dalis mums žinomų kai
mo gydymo metodų.

Agency. Ohio Division of \Vildlife.
Ohio Department of Natūrai Resources 
Ohio Department of Trans|>ortation, 
ir kiti. Ir taip pat tuzinai 
lokalinių agentūrų ir komisijų, 
įskaitant septynių apskričių 
komisi jonierius.

Taigi, jeigu jūs norite būti 
užtikrinti atominių jėgainių 
saugumu, tik prisiminkite visus 
savo atstovus. Mes turime 
atsakymus kiekvienam Iš jų.

ZfelLLUMINATING^^

OR. 0. ŪEGĖSYS

Kalbant apie reumato gy
dymą reikia atsiminti, kad 
reumatas yra viso organiz
mo liga, o sąnarių pakiti
mai yra tik tos ligos apraiš
ka. Šios ligos metu, ypač 
aštrios formos atveju, ypa
tingai svarbu, kad ligonis 
gautų pakankamai poilsio. 
Juo sunkesnė ligos forma, 
juo ilgiau reikia ilsėtis, bū
tent 10-12 valandų per parą 
reikia praleisti lovoje. Gulė
ti lovoje 24 valandas nėra 
patartina, nes toks nejudru
mas duoda sąnarių sustingi
mą. Aštriam susirgimui pra
ėjus, ligonis turi neužleis
ti sąnario lankstumo ir ak
tyviai visus sąnarius mankš
tinti.

Savo laiku buvo manyta, 
kad kortizonas bus tas vais
tas, kuris pagydys reumatą. 
Praktika parodė, kad chro
niško reumato gydymui jis 
netinka, nes kortizoną var
tojant ilgesnį laiką jis orga
nizme sukelia nemalonius 
pakitimus. Aštraus susirgi
mo atveju jis yra labai ge
ras ir veiksmingas vaistas. 
Nežiūrint, kad reumato gy
dymui yra ir daugiau vaistų, 
bet praktiškiausias ir pati
kimiausias vaistas tai yra as
pirinas. Tie, kurie aspirino 
imti negali dėl skrandžio 
gleivinės jautrumo, turi ban
dyti kitokius vaistus.

Reumato gydymas nėra 
sėkmingas. Chronišką reu
matą galima šiek tiek apgy
dyti, skausmus sumažinti, 
bet pakitusių ir deformuo
tų sąnarių sveikais padary
ti nėra galima. Kai kuriais, 
toli pažengusiais atvejais, 
operatyvinis gydymas gali 
atstatyti kai kurių sąnarių 
funkciją, bet bendrai paė
mus ši liga mažina žmogaus 
pajėgumą, darbui, gi sun
kesniais atvejais ji žmogų 
padaro invalidu. Nežiūrint, 
kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra skiriama 
daug dėmesio reumato gy
dymui, tik apie 50% gydo
mų ligonių yra pagydomi 
taip, kad jie ir toliau gali 
dirbti jų įprastą darbą, gi 
35% tampa nedarbingi ir 
15% pasidaro visiški invali
dai.
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Balzeko kultūros muziejuje Chicagoje vasario 9 d. buvo atidaryta Čiurlio
nio galerijos paroda, kurioj kalbas pasakė prof. Adomas Varnas ir galerijos 
pirm. inž. D. Adomaitis. Paroda tęsis iki kovo 1 d. ir atidara kasdien nuo 1 iki 4 v. 
p.p. Nuotraukoje parodos atidarymo metu grupė rengėjų. Sėdi Marija ir Adomas 
Varnai. Stovi iš kairės: VI. Vaičaitis, B. Morkūnienė, J. Tričys, VI. Vaitekūnas ir 
D. Adomaitis. C. Genučio nuotrauka

KfiflADO/ LIETUVIU ZlfilO/
PETRAS LELIS

FLORIDOS
LIETUVIAI

SPAUDOS BALIUS

Kaip kiekvienais metais 
taip ir šįmet, vasario 8 d. 
Tėviškės Žiburiai suruošė 
spaudos balių, kuris žymiai 
pastiprina to laikraščio leidi
mą. Anksčiau baliai vykdavo 
Prisikėlimo parapijos salė
se, bet persikėlus į Anapi
lį, spaudos balius įvyko Ana
pilyje. Nors tą vakarą buvo 
parengimų ir kitose lietuvių 
salėse (Prisikėlime -- Spor
to Apygardos šokiai, L. Na
muose -- Užgavėnių balius) 
į T.Ž. spaudos balių susi
rinko apie 600 lietuvių. Me
ninę programos dalį išpildė 
Toronte dar negirdėta ir na- 
matyta solistė ir dailiojo 
žodžio sakytoja Elena Blan
dytė iš Chicagos ir toron
tiškis solistas Rimas Stri
maitis, kuriems akompana- arch. A. Banelįp padarytą 
vo muz. Jonas Govėdas.

LATVIAI PAS
LIETUVIUS

Vasario 8 d. Lietuvių Na
mus užplūdo latviai. Kori
doriuose, salėse ir rūbinėse 
skambėjo tik latvių kalba. 
Kai kurie iš jų stebėjosi 
L.N. erdviomis patalpomis 
ir sakė: “Jūs turite tokius 
puikius namus, o mes lat
viai nepajėgiame tokių įsi
gyti”. (Jie turi savo nedi
delius namus College St.)

Latviai rinkosi į savo 
koncertą ir tam išnuoma
vo L.N. antro aukšto dvi sa
les ir trečiojo aukšto Gedi
mino pilį. Šioj menėj vyko 
jų vakarienė. Latviai dažnai 
nuomoja L.N. patalpas savo 
parengimams, bet šis jų “Ap 
vienoto viru koru koncerts” 
sutraukė apie 700 dalyvių. 
Tą jų skrajojantį chorą su
daro 110 choristų surinktų 
iš įvairių vietovių, keli so
listai ir trys dirigentai: 
Daumants Vitolds, Roberts 
Zuika ir Janis Barušs. 
Choras išpildė latviškų dai
nų repertuarą, po kiekvie
nos pertraukos keičiantis di
rigentui. Solo partijas išpil
dė sol. P. Lielzuika.

Tuo pat metu apatinėje 
salėje vyko lietuvių Užgavė
nių balius su tradiciniais val
giais, gėrimais ir šokiais. 
Dalyvavo apie 200 lietuvių. 
Iš latvių gauta už patalpas 
koncertui apie $1000.

LIETUVIŲ NAMUOSE

Apie L.N. einamuosius rei 
kalus tiksliai informuoja šį
met pradėtas lesiti savaiti
nis biuletenis, pavadintas 
“Lietuvių Namų žinios“. 
Paskutiniame L.N. biulete
nio Nr. 6 paskelbtos sve
tainei ‘Gintaras’ Liąuor Con
trol Board taisyklės, bū

tent: “Svetainę gali lankyti 
tik L.N. nariai ir jų svečiai 
kurie turi būti įrašomi į sve
čių knygą. Likeris neturi bū
ti parduodamas pasigėru- 
siems asmenims. Svetainėje 
neleidžiama lošti iš pinigų 
triukšmauti ir nepadoriai 
elgtis. Tokie asmenys gali 
būti iš svetainės pašalinti, 
reikalui esant panaudojant 
jėgą“.

Dienos metu svetainėje 
svečių nedaug, bet vakarais 
susirenka daugiau, o savait
galiais beveik užpildo visas 
vietas. Liet. Namų bingo vis 
gerėja. Šiuo metu bingo lan
kytojų skaičius prašoko 800 
vidurkį.

Šiuo metu L.N. svetainė
je vykdomi pertvarkymo ir 
papuošimo darbai, kuriuos 
atlieka nuolatinis L.N. sta
lius Jokubauskas, pagal 

projektą. Numatyta atitver
ti pertvarkomis rūbinę kar
tu užmaskuojant įėjimus į 
tualetus, padaryti suolus pa
sieniais, iŠdekoruoti sienas 
ir pakeisti apšvietimą.

Dėl padaryto III aukšto 
salės pertvarkymo, įren
giant ten menę pagal arch. 
Kulpavičiaus projektą, apie 
kurį buvau rašęs anksčiau 
Dirvoje, dabar plačiau paaiš
kino LN pirm. J. Strazdas 
(Dirva Nr. 9). Aš rašyda
mas apie tos menės įren
gimą pasakiau tik girdėtas 
nuomones, visai neturėda
mas tikslo L.N. Moterų bū
relį užgauti ar jo labai nau
dingą veiklą Liet. Namams 
nuvertinti. Visuomeniniame 
darbe be kritiškų pastabų 
negalima apseiti, nes tas 
darbas nebus produktingas, 
o spaudos reporterio užduo
tis yra nevienašališkai ver
tinti įvykius, bet iškelti ir 
kitų nuomones nežiūrint, 
kad jos ir nesutaptų su pa
geidaujama kryptimi. Ma
nau, kad Moterų būrelis 
šiuo LN pirmininko paaiški
nimu ir pagyrimu bus paten
kintas. Iškėlimas šio reikalo 
spaudoj niekam nepakenkė, 
o tik pagarsino tiek LN tiek 
Moterų būrelį už Toronto 
ribų.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

DIRVA

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
MINĖJIMAS

Š.m. vasario 15 d. Palm 
Beach County Klubo lietu
viai Juno Beach Metodis
tų bažnyčioje paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės 57- 
sias metines. Šis minėjimas 
buvo sujungtas su ‘Lietu
vių Diena’, kad tuo būdu 
įprasminus Vasario 16 d. pa
gerbimą. Minėjimas susidė
jo iš dviejų dalių: parodos 
ir koncerto.

Paroda, susidedanti iš R. 
Zotovienės-Jonynaitės kūri
nių, iš gintarų skyriaus, au
dinių, medžio išdirbinių, jū
ros kriauklių išdirbinių, klu
bo pirm. J. Daugėlos buvo 
atidaryta 12:30 vai. Po įve
damojo žodžio Dirsytė per
skaitė Floridos gubernato
riaus atsišaukimą, kad Vasa
rio 16 d. yra skelbiama 
Lietuvių Diena Floridoje. 
Po to sekė kun. Bielskaus in- 
vokacija.

Parodos atskirus skyrius 
tvarkė ir prižiūrėjo: ginta
rų, pateiktų iš visų koloni
jos moterų - Aušrotienė ir 
Pažerienė, audinių -- E. Mik
šienė, medžio išdirbinių -- 
Kulpa-Kulpavičius ir Pupe- 
lis, jūros kriauklių -- šiam 
skyriui savo darbus patei
kė Biliūnienė, Daugėlienė, 
Garmienė, Jakubauskienė, 
V. Mazoliauskas, Pažerienė 
ir žibienė. Valgių skyriui 
-- Biliūnienė ir Juozapaitie- 
nė. Prie visų parodos dar
bų apipavidalinimo draug 
energijos ir pastangų padė
jo V. Mazoliauskas ir A. 
Dirsė. ‘Lietuvių Dienai’ va
dovavo R. Zotovienė.

Antroji dalis, koncertas 
prasidėjo 3 v. p.p., kuria
me 14 lietuvių kompozito
rių dainų padainavo sol. J. 
Daugėlienė - KriŠtolaitytė. 
Jai akompanavo H.L. Allen. 
Prieš koncerto pradžią J. 
Daugėla pakvietė Juno 
Beach miesto merą John 
Casey tarti kelis žodžius, 
Vasario 16 d. proga. Pasta
rasis sveikino visus lietu
vius susirinkusius gausiai 
minėti savo Tėvynės nepri
klausomybės metines. Jis

VOKIETIJA

PABALTIEČIAI 
DEMONSTRAVO

Kai Australijos ministe
ris pirmininkas G. Whitlam, 
pernai pripažinęs Pabaltijo 
valstybių okupaciją, š. m. 
sausio 16-18 lankėsi V. Vo
kietijoje, pabaltiečiai su
ruošė prieš jį protesto de
monstraciją.

Apie 80 pabaltiečių š. m. 
sausio 17 susirinko prieš 
Australijos ambasadą, esan
čią Bonn-Bad Godesberg, 
Koelnerstr. 107. Apie 11 
vai. jie iškėlė 12 plakatų ir 
dalino skrajukes." Didžiau
sias ir įspūdingiausias pla
katas buvo lietuvių: Whit- 
lam — Verraeter der Bal
tėm Vieno latvių jaunimo 
plakato įrašas buvo eiliuo
tas : Hitler-Stalin pact is 
dead, except in Whitlams 
little head. Don’t trust 
Whitlam! Kitas latvių pla
katas skelbė: Whitlam — 
braver Kaempfer fuer Sow- 
jetkolonialismus. Apačioje 
įrašo — spygliuotos vielos 
gabalas. Du plakatai buvo 
papuošti paveikslais. Vienas 
(lietuvių) rodė Pabaltijo 
žemėlapį, apvestą raudonu 
pjautuvu, kitas (latvių) — 
Kremliaus rūmus su prie jų 
galvą nulenkusia kengūra, 
besiprašančia įleidžiama vi
dun : Please let me in!

Ambasados rūmus saugo
jo du automobiliai vokiečių 
policininkų su vilkiniu šu
nimi ir kriminalinės polici
jos automobilis. Už 100 met
rų stovėjo dar du automobi
liai policininkų, tikrinančių 
eismą gatvėje. Jie buvo ap
rūpinti atsišaukimais.

Ambasados rūmų langai 
buvo užleistomis užuolaido
mis, o priešakinės durys — 
metaliniais pinučiais. Prieš 
12 vai. lietuvių, latvių ir es
tų delegacija, vadovaujama 
latvės Mrs. Maija Alksnis- 
Muižnieks, Australijos pi
lietės, pasiprašė įsileidžia
ma į ambasadą. Pakėlus me
talinę durų užuolaidą, ant 
laiptų pasirodė ambasados 

skatino nepavargti siekiant 
Lietuvos išlaisvinimo. J. 
Daugėlienės koncerto klau
sėsi pilnutė salė, apie 200 
asmenų, gi visą ‘Lietuvių 
Dienos’ programą aplankė ir 
pamatė, virš 400 asmenų. 
Tai tikrai didžiulis rengė
jų nuopelnas, sugebėjusių 
sutraukti tokį žymų lanky
tojų skaičių šioje pasakiško
je vasarvietėje.

Taip pat tenka pasidžiaug
ti, kad A. Dirsė, stropiai 
rinkęs aukas Tautos Fondui, 
galėjo visus nudžiuginti 
surinkęs virš 400 dolerių 
Lietuvos vadavimo reika
lams. Ačiū visiems auko
tojams ir prisidėjusiems 
prie ‘Lietuvių Dienos’ pasi
sekimo. (b)

DENTIST
$22,180-$25.456 per year, Wayne Oak- 
land, Maconib, Monroe or Washlenaw 
County resident; under 65; liberal 
fringe benefits. Additionnl infonna- 
tion may be obtained by calling 313- 
274-2800, exl. 6947. Apply before 
February 14, 1975 at:

WAYNE COUNTY 
CIVIL SERVICE 

COMMISSION
BRANCH OFFICE. P. O. BOX 197 

ELO1SE. MICHIGAN 48132 
TEL. 3 13-274-4485

An Equal Opportunity Employer 
(I 1-18)

DENTAL HYGIENIST
$ l l .689 per year

Wayne County resident; under age 65; 
liccnsed or eligible for licensure as a 
Deniai Hygienist m the Statė of Mi- 
chigan. Liberal fringe benefits. Ad- 
ditional information regardmg quali- 
fications may be obtained by calling 
3 13-274-2800, exl. 6947. Apply be- 
fore February 14, 1975 at:

WAYNE COUNTY 
CIVIL SERVICE 
COMMISSION

BRANCH OFFICE, P. O. BOX 19 7 
ELOISE, MICHIGAN 48132

TEL. 313-274-4485
An Equat Opportunity Employer 

(11-18) 

sekretorius. Jis pranešė, 
kad Mr. Whitlam vizituoja 
vokiečių valstybės bei vy
riausybės galvas (iš tikro 
tuo metu jis turėjo spaudos 
konferenciją), priėmė ang
lų kalba paruoštą ir visų 
trijų tautybių atstovų pasi
rašytą pabaltiečių protestą, 
pažadėdamas įteikti jį savo 
ministeriui pirmininkui.

Didžiausią demonstrantų 
dalį sudarė latviai, mažiau
sią estai. Lietuviai buvo pa
gaminę gerai suredaguotų 
2,000 atsišaukimų. Jie buvo 
išdalinti ne tik demonstra
cijos vietoje, bet taip pat 
universitete ir Whitlamo 
spaudos konferencijoje. Tie 
atsišaukimai buvo įdėti ir į 
visų laikraščių bei spaudos 
agentūrų dėžutes Spaudos 
rūmuose. Be to, asmeniškai 
painformuoti didžiųjų vo
kiečių dienraščių “Frank- 
furter Allgemeine” ir "Die 
Welt” atstovai Bonnoje, ap
rūpinant juos dar ir kita 
medžiaga.

Lietuvių atsišaukime Pa
baltiečių komiteto vardu 
skelbiama, jog Whitlamo 
vyriausybė užsitarnavo 
“garbę” būti pirmąja Vaka
rų valstybe, pripažinusią ir 
quasi ratifikavusia Moloto- 
vo-Ribbentropo paktą, kurį 
pasmerkė visas laisvasis pa
saulis. Laisvės principams 
ištikimomis pasilikusiose 
valstybėse ir toliau veikia 
diplomatinės Pabaltijo val
stybių atstovybės. Whitlam, 
pripažindamas Pabaltijo 
okupaciją, išdavė laisvės 
principą ir didele moraline 
hipoteka apsunkino savo 
kraštą, ši demonstracija, — 
tęsiama lietuvių skrajukėje 
vokiečių kalba, — kreipia
ma ne tik į jį, bet ir į visus 
tuos, kurie Pabaltijo pro
blemą laiko išspręsta. Ja 
įspėjama nebandyti legali
zuoti Stalino ir Hitlerio nu
sikaltimus: kas juos įteisi
na, morališkai apsunkina 
savo tautą. Atsišaukimo ga
le pateikta statistinių duo
menų apie Pabaltijo kraš
tus, lyginant juos su DDR 
ir su V. Vokietija, ir apie jų 
priešinimąsi sovietinei oku
pacijai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

• Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos narių metinis 
susirinkimas įvyks kovo 2 
gimnazijos patalpose.

• Abitūros egzaminų ra
šomieji darbai prasidėjo va
sario 13 ir tęsis iki vasario 
21. Egzaminus laiko 5 abi
turientai. Egzaminai yra 
valstybiniai, žodžiu abitu
rientai bus egzaminuojami 
tik gegužės mėn.

• Gimnazijon po Kalėdų 
atostogų įstojo 4 nauji mo
kiniai. šiuo metu yra 72 
moksleiviai.

• Gimnazijoje vasario 2 
d. lankėsi inž. Juozas Grina 
iš Pittsburgho (JAV). Jo 
duktė Elytė praeitais moks
lo metais mokėsi Vasario 16 
gimnazijoj.

DETROIT
MINĖSIME VYSK. M. 
VALANČIŲ

Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus 100 metų mirties 
sukaktis bus paminėta se
kančiai:

Gegužės 4 d. 10:30 visose 
trijose lietuvių parapijų baž
nyčiose už jo sielą bus at
laikytos šv. Mišios.

Akademija ir meninė dalis 
12:15 Kultūros Centre. Kal
bą pasakys prof. rašytojas 
Stasys Yla. Meninę dalį at
liks muz. Stasio Sližio va
dovaujamas moterų ansamb

1975 m. vasario 21 d.

lis. Vyskupo M. Valančiaus 
raštų parodėlę tvarko skau
tininkas Algirdas Vaitiekai- 
tis, o M. Valančiaus portre
tą piešia Jurgis Baublys.

Rengimo komitetas kvie
čia visus Detroito ir apylin
kių lietuvius minėjime daly
vauti ir tuo prisidėti Vysku
pą M. Valančių pagerbiant.

ŠAULIŲ UŽGAVĖNIŲ 
VAKARAS

Jūrų šaulių ‘Švyturio’ 
kuopos suruoštas vasario 8 
d. Lietuvių Namuose Užga
vėnių sklindžių vakaras pra
ėjo su pasisekimu ir jaukio
je nuotaikoje. Nors jame da
lyvavusių skaičius sukosi 
apie 100, bet turėta svečių 
ir iš toliau. Stasys Jokū
baitis ir Stasys Dargis buvo 
atvykę net iš Toronto. Va
karą atidarė ir svečius pri
statė pirm. inž. A. Šukys.

SVARBUS CHORISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Detroito šv. Petro lietu
vių parapijos liturginis ko
mitetas praneša, kad vasa
rio 25 d. 7 vai. vak. šv. Pet
ro parapijos salėje šaukia
mas parapijai priklausančių 
visų lietuvių ir choristų 
svarbus susirinkimas, ku
riame bus svarstomas toli
mesnis choro gyvavimas ar
ba jo paleidimas.

MYKOLO 
KRUPAVIČIAUS 
MONOGRAFIJA

Petro Maldeikio parašyta 
Mykolo Krupavičiaus mono
grafija jau atiduota Drau
go spaustuvei spausdinti. 
Dalis knygos teksto spaus
tuvėje jau surinkta ir yra 
tikimasi, kad knyga iš spau
dos išeis prieš prel. M. Kru
pavičiui paminklo pašventi
nimą šv. Kazimiero kapinė
se Chicagoje gegužės 26 -- 
Kapinių dieną.

Monografija yra išsamus 
veikalas apie prelatą My
kolą Krupavičių. Skaityto
jas yra nuosekliai supažin
dinamas su šio Žymaus lie
tuvio - valstybininko, poli
tiko, kunigo ir pasiaukoju
sio kovotojo už Lietuvos 
laisvę, Lietuvos valstybės 
atstatymą, lietuvių tautos 
teises ir tautiškumo išlaiky
mą išeivijoje veikla ir dar
bais. Prel. M. Krupavičius 
yra lietuvių kraikščioniško- 
sios demokratijos kūrėjas, 
krikščioniškos demokratijos 
idėjas konkrečiai įvykdęs 
lietuvių tautoje ir jis yra 
skaitomas vienas iš pasaulio 
didžiųjų krikščionių demo
kratų. Autorius su gilia pa
garba ir pedagogo patyrimu 
pristato lietuvių visuomenei 
Mykolą Krupavičių.

Monografiją leidžia Lietu
vių Krikščionių Demokra
tų Sąjunga. Pranešdami vi
suomenei apie monografijos 
leidimą, tuo pačiu kvie
čiame ir prašome knygą iš 
ankso užsisakyti pas leidėją: 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjunga - 4050 S. 
Campbell, Chicago, III. 
60632. Knygos kaina numa
tyta 15 dol. Iki šių metų ge
gužės 1 d. užsisakiusiems 
ir sumokėjusiems knyga kaš 
tuos 12 dol.

Knyga apie Mykolą Kru
pavičių yra skirta kiekvie
nam lietuviui ir ji tikrai 
padės mūsų jaunimui už Lie
tuvą apsispręsti ir paska
tins prisidėti prie lietuviš
kos veiklos.

Labai prašome visų, kurie 
turi nuotraukų, kurios vaiz
duoja prel. M. Krupavičiaus 
asmenį, jo gyvenimą, veiklą 
ir įvykius, kuriuose jis su ki
tais dalyvavo, tas nuotrau
kas paskolinti knygos leidė
jui. Dar turime maža nuo
traukų knygos iliustracijai. 
Nuotraukas pažadame siun
tėjams sugrąžinti.

Už dėmesį, atsiliepimą 
ir knygos iŠ anksto užsi
sakymą būsime labai dėkin
gi-

LKDS Centro Komitetas
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŽAIBIETfiS LAIMĖJO 
PIRMĄ VIETĄ

Clevelando žaibo moterų 
tinklinio komanda praėjusį 
šeštadienį, vasario 15 d., bu
vo nuvykusi į Akroną, kur 
Akrono Universiteto patal
pose įvykusiame turnyre lai
mėjo pirmą vietą. Turnyre 
dalyvavo 10 geriausių JAV- 
bių Tinklinio Sąjungos 4-tos 
Apygardos (Ohio, W. Vir
ginia, Kentucky, Western 
Pennsylvania) komandų. 
Baigminėse rungtynėse žai
bas lengvai nugalėjo Cincin- 
nati Williams Y komandą

Clevelando šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai Va
sario 16 proga prie paminklo atliko trumpą minėjimo 
programą. Vainiką padėjo Vilija Ramūnaitė ir Algis 
Miškinis. Kalhą pasakė Andrius Kazlauskas. Vėliavas 
pakėlė Jaunutis Banionis, Vytas Čyvas ir Linas Johan- 
sonas. V. Bacevičiaus nuotrauka

2:0 (15:7, 15:9). šį sezoną 
žaibo moterys jau žaidė 16- 
ką rungtynių, laimėjo 10, 
pralaimėjo tris ir tris su
žaidė lygiom.

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INO.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935

Krautuvė atidaryta pirmad-. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 
Penktad. 9-9 v. v. šeštad. 9-6 v. v. 

Sekmdd. 10-3 v. p. p.

• Pilėnų tunto skautai 
smarkiai ruošiasi Kaziuko 
mugei. Pirmadieniais, ket
virtadieniais ir šeštadieniais 
renkasi pas sktn. VI. Bace
vičių naujajame buto rūsy
je ir daro visokius darbelius. 
Tėveliams primintina, kad 
reikalui esant, skambinti te
lefonais 481-1016 arba 681- 
6509.

OPEN HOUSE 
Sunday 1-5

844 Hoover Avė. off Neff 
Rd. North off Lake Shore 
Blvd. 6x6 double, excellent 
condition, large rooms. 
Owner mušt sėli. Good price.

GEO. KNAUS Realtor 
481-9300 

819 East 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

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

FIRMOS

P11K.4GE EXPRKSS & TIlilH. KEUI.
Ine

| /feįjĮSy J (Licensed by Vnešposyltorg)

1 SD i i VYRIAUSIA IŠTAIGA
mV 1776 Broadway, N. Y. 10019

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street__________________ ________342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .............................. .467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _________________________895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashiand Avenue____ ..________________486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street...... ..................................  .376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St.....................................................925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue .................................. .771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ....................................... 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9--------  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 1133'9 Jos Campau Avenue................................365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue........ ...............................249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue____ ____ —......... .385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street...................    .642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue.......................... 674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue .................  ..475-7430
• PHOENIX, Ariz. 85027 -- 22C47 N. Black Canyon Hwy............................. (602) 942-8770
« PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue...............  769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________________________ 381-8800
• SIlVER SPRINGS, Md. 20910 - 961 Bonifant St....................................... (301) 587-5777
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue........ .............  257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street...... ......................... ..475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue.......... ................ 392-0306
• UTICA. N. Y. — 963 Bleecker Street .........................  732-7476

PATIKSLINIMAS

Vasario 14 d. Dirvos kro
nikoje buvo žinutė, kad Žal
girio šaulių kuopa šventina 
savo vėliavą, ir 7 vai. vaka
ro Čiurlionio Ansamblio sa
lėje žalgiriečiai ruošia vė
liavos krikštynų vaišes, į 
kurias kviečiami kuopos bi
čiuliai ir rėmėjai. Taip pat 
Kar. A. Juozapavičiaus kuo
pos pirmininkas dr. K. Pau
tienis ir visos kuopos sesės 
ir broliai šauliai, šauliškam 
pabendravimui, šitokia ži
nutė buvo perduota ir per 
lietuvišką radijo valandėlę.

Kar. A. Juozapavičiaus š. 
kuopos valdyba pareiškia 
tokį patikslinimą. Vasario 
16 d., kada žalgiriečiai Cle
velande šv. Jurgio bažnyčio
je šventino savo vėliavą, 
Šventinimo iškilmėse neda
lyvavo nei viena šaulių vė
liava iš kitų miestų. Neda
lyvavo nei Clevelando Kar. 
A. Juozapavičiaus šauliai su 
vėliava, nes Kar. A. Juoza
pavičiaus kuopos valdyba, 
nebuvo kviesta į vėliavos 
šventinimo iškilmes. Kar. 
A. Juozapavičiaus šauliai su 
vėliava dalyvavo Vasario 16 
minėjime naujoje parapijoj 
ir vėliavų pakėlime.

Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos valdybos 
pirm. dr. K. Pautienis

IŠPARDAVIMAS GROŽIUI
Būkite gražiausia

Išskirtinas stilius ir sudėjimas kurį gali
te rasti tik geriausiuose pasauliniuose sa- 
lionuose. Maloniausią skirtumą rasite tik 
kainoje. įsitikinkite.

E*tra Special 
The Fomous 

VITA CREME 
SALON PERM

A beautiful, noturol-looking wove, 
ond likę oll Duvol perm*. il*» conn- 
plėtė with cut. thampoo and *et.
SENSAHOHAU.Y $*787 
PRICEDATONLV /

L

other fine perms by Hilan* Curtit. . .

n. sėt UniPc«n $20
L Orėsi >17* proęrammad for beouttful retufel

•vary limo. $25 ot moil talone.
 - 1

Blower StylingIncIudingCut
Shampoo and Sėt
Haircutting 
Permanent Lashes

$17.50
Fri. Sof 
$19.50

Frosting
Complete wifh 
shampoo and sėt.
Latest methods including eup
or cap. Perfection i* auaran- 
reed — why pay $30 or 
more?

absoliučiai nieko ne-

$6.45
$3.45
$2.95

$15
Išmėginkite mus. Jūs 
galite prarasti jeigu ir nebūsite sužavėta 
mūsų stilizavimu. Jums tai nieko nekainuos
Penkt., šeštad. patarnavimo kaina tik 50 c. daugiau

WEST

• Opposlte Southltand, 845-3400
• Opposlte Weat<ate, 333-8646
• North Olmsted, 777-8688
• Parmatown, 864-8X0
• Elyrla Mldway Mali, EjrU 

324-5742, Loraln 233-8080

EAST
O 406 Euclid Avė. 2nd n. 781-3181
• Southgate, 5399 WarrensviUe, 883-6346
• Opposlte Eastgate, 449-3435
• Severance Centdr, 862-2600, 382-2569
• Shoregate, 94476700, Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, Nrttt to Zayn/a

Didžiausias kailių 
pasirinkimas &

Dr. A. Miliauskas šaulių 
surengtuose pirmosios pa
galbos kursuose Clevelande 
aiškina apie apalpimus ir 
kaip suteikti pirmąją pagal
bą.

ĮDOMI PASKAITA

Vasario 23 d. 11:30 vai., 
Naujos parapijos mažoje sa
lėje, bus iš eilės antra pa
skaita apie pirmąją pagal
bą. Skaitys dr. J. Stankaitis. 
Pirmą paskaitą skaitė dr. 
A. Miliauskas.

Pirmos pagalbos kursų 
paskaitas ruošia Kar. A. 
Juozapavičiaus šaulių kuo
pa, kurios valdybą sudaro:
pirm. dr. K. Pautienis, vice- 
pirm. F. Navickas, sekr. V. 
Langienė, ižd. L. Kazienė ir 
teikimo ir spaudos platini
mo — M. Smelstorius.

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

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

VASARIO 22 D. Kultūrinė va
karonė Liet. Namuose. Rengia 
LB kult, rengimę komisija..

KOVO 9 D. Putvio minėjimas 
Lietuvių Namuose. Rengia Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopa.

KOVO 15-16 Adomo Galdiko 
paroda. Ruošia ateitininkai.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

pas vienintelį 
lietuvį kailininku ) 

Chicagoje

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

185 North Wabash Avenue 
Chicągo, III. 60601

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 7jąG — 6 metu su $1,000, minimum. 
7'/iG — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 ^4 G — 30 mėn. su $1,000. minimum. 
G’/į'J — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINOS INSURED UI’ TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
thony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; C1—Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DĖKOJAME VISIEMS 
PADĖJUSIEMS DIRVĄ PAREMTI
1OOO DOLERIU
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Chicagos, Ci
cero ir East Chicagos sky
rių valdybos - Dirvos vaka
ro baliaus, buvusio 1975 m. 
vasario 1 d. Chicagoje, 
rengėjai, -- reiškia nuošir
džią padėką visiems šį 
vakarą rengiant bei jį prave
dant talkinusiems.

Išskirtina padėka tariama 
visiems vakaro meninės pro
gramos dalyviams, atsisakiu 
siems honorarų ir sava dai
na ar grožiniu žodžiu iššau
kusiems vakaro svečių malo
nų pasigėrėjimą. Ačiū solis
tei Natalijai Aukštuolienei, 
savo nuotaikinga daina jau 
penktą kartą įsijungusiai į 
Dirvos rėmėjų gretas; ačiū 
East Chicagos vyrų okteto 
vadovui muzikui Antanui 
Giedraičiui ir šio okteto dai
nininkams, įgudusiems lietu
viškos dainos puoselėto
jams: V. Aukštuoliui, G. Bra 
zaičiui, K. Domarkui, A. 
Moliejui, Z. Moliejui, A. 
Skudrai ir V. Vailioniui; 
ačiū Vilijai Kerelytei, gro
žiniu žodžiu programą iš- 
pynusiai.

Ačiū vakaro laimingie
siems svečiams laimikių-do- 
vanų aukotojams: M. Tu- 
mienei už jos rankų darbo 
lėlę ir pagalvėlę, A. Kašu- 
bienei už pagalvėlę, E. Va- 
liukėnienei už Jūratės ir 
Kastyčio operos plokštelę, 
dail. A. Petrikoniui už pa
veikslą, dail. V. Vaitiekū
nui už paveikslą, skulpto
riui P. Vėbrai už medžio 
drožinį ‘Knygnešys’, K. Po
ciui už Lietuvos sidabrinę 
10 litų monetą ir ALTS-gos 
Cicero skyriui už Dirvos 
metinę prenumeratą.

Didelė padėka priklauso 
vakaro viešnioms, svečiams, 
gausiu dalyvavimu, pakilia 
nuotaika ir visokeriopa pa
rama, lėmusiems šio vakaro 
pasisekimą.

Ačiū inž. E.A. Bartkui, 
inž. J. Jurkūnui, LB Brigh- 
ton Parko apylinkei ir kt. sa
vo aukomis mūsų pastangas 
parėmusiems, nors vakare 
nedalyvavusiems. Ačiū dr. 
Vytautui ir Leonidai Dar- 
giams, atvykusiems į vakaro 
pabaigą, bet savo įmoka ‘su
organizavusiems pilną sta
lą...”

Staiga ir netikėtai mirus mylimam 
tėveliui

A. + A.
kapitonui JURGIUI MITKUI,

dukrą ALDONĄ STAŠAITIENĘ, jos 
šeimą ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

FORDO LIGONINĖS BENDRADARBIAI 
SU ŠEIMOMIS:

Irena ir Vytautas 
Alantai

Genovaitė Bulotienė 
Liucija Puskepalaitienė 

Antanas Vaitėnas
Regina ir Algirdas 

Vaitiekaičiai

Tėveliui Lietuvoje mirus, mielai aktorei, šv.

Antano B-vės Kontrolierei

ELENAI PETROKAITEI RUKUIŽIENEI 

ir jos artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 

Sofija ir Domas
Adomaičiai

Šio renginio Dirvos labui 
išdava, įgalino mus, rengė
jus, paremti Dirvą visa tūks
tantine. Ačiū visiems.

Rengėjai

BIRUTEI 
PŪKELEVIČIŪTEI 

ĮTEIKS DIRVOS PREMIJĄ
Kovo 1 d. 7 v. v. Lietuvių 

Tautinių Namų salėje, 6422 
So. Kedzie, Chicagoje, ren
giamoje literatūrinėje va
landėlėje Dirvos novelės 
konkursų mecenatas Simas 
Kašelionis įteiks rašytojai 
B. Pūkelevičiūtei premiją 
500 dol. už jos novelę ”Kaip 
Arvis išėjo į žmones”.

Visuomenė maloniai kvie
čiama literatūrinėje valan
dėlėje dalyvauti.

Iš LB SPAUDOS VAJAUS
• Pranas Stanelis, Auksi

nio Trikampio Apylinkės St. 
Petersburge iždininkas, pri
siuntė LB Krašto Valdybai 
6 naujas liet, laikraščiams 
prenumeratas.

• Brocktono Apylinkė, 
įvertindama spaudos reikš
mę, paskyrė auką 5 laikraš
čiams bei žurnalams 95 dol. 
sumoje.

• Gediminas Balanda, 
gyv. Warren, Mich., atsiun
tė 3 naujas laikr. prenume
ratas.

• Stud. Romas Kronas, 
jr., iš Lemonto apylinkės, 
pirmutinis laimėjo Krašto 
Valdybos premija už prenu
meratų ir aukų rinkimą.

• Vincas šalčiūnas, nau
jasis Dirvos skaitytojas, 
yra vienas iš veikliausių 
Bendruomenės žmonių Phi- 
ladelphijoje. Vadovauja V. 
Krėvės lituanistikos mokyk
los tėvų komitetui, yra Vil
ties choro pirmininkas, o 
taip pat daug laiko yra pa
šventęs naujų Lietuvių Na
mų Bendrovės reikalams.

(rč)

Kar. A. Juozapavičiaus
šaulių kuopa, Cleveland 15.00

V. Augustinas,
Richmond Hill .............. 7.00

J. Lapinskas, Chicago .... 2.00
T. Janukėnas, Dorchester 3.00
L. Dautartas,

Richmond Hts.................. 5.00
F. Gaudušas, Chicago .... 2.00
S. Lazdinis, Cleveland .... 2.00
N. Matijošaitis,

Los Angeles .................. 10.00
Pranas Juška, Detroit .... 2.00
A. Neverauskas, Chicago 2.00
B. Wallash, Aldan .......... 2.00
VI. Varneckas, Wolcott .. 2.00
A. Griauzdė, Avon .......... 5.00
K. Škirpa, Washington .. 7.00
J. Matulevičius,

Worcester ...................... 13.00
J. Adomaitis,

Canandaiųua .................. 2.00
D. Kikas, Venezuela .... 2.00
A. Repšys, Hamilton .... 2.00
St. Trinka, Chicago ...... 5.00
VI. Surkus, Glendale .... 2.00
M. Smulkštienė, Evanston 5.00
P. Mekas,

West Hyannisport .... 1.00
Halina Dilys, Chicago .... 7.00

Detroito ateitininkai, 
Detroit.............................15.00

Jonas Glemža,
W. Germany ................. 2.00

L.M.K.F. Waterbury
Klubas, Waterbury ....10.00

Ed. Stepas, Parma .............2.00
Aleksas Jucys, Toronto .. 7.00 
Juozas Budrys, Chicago .. 2.00 
V. Matonis, Philadelphia 7.00 
V. Šeštokas, Los Angeles 7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Adv. Nadui Rasteniui, 
ALT S-gos garbės nariui, 
sausio 4 d. sukako 84 metai 
amžiaus. Sukaktuvininkas 
gavo daug sveikinimų ir do
vanų iš viso pasaulio.

• Paulius ir Jūratė Mita
lai, gyv. Jacksonville, Flori
doje, atnaujindami prenu
meratą, pridėjo auka Dirvai 
paremti 7 dol. Paulius ir 
Jūratė priklauso Korp! Neo- 
Lithuania ir Paulius yra 
Vilties draugijos vicepirmi
ninkas.

• K. Barauskas, Glendale, 
Calif., atnaujindamas pre
numerata pridėjo auką Dir
vai paremti 12 dol. Ačiū.

WANTED 
First Class Skilled 

STRUCTURAL STEEL ARC 
WELDERS 

IST & 2ND SHIFT 
Permanent work for qualified men, 

top pay, good fringe benefits. 
Please Apply in Person 

UNI-TOOL ATTACHMF.NTS INC.
1607 Woodland Avė.

• Columbus, Ohio 432 17
(1416)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE SINKERS 
HYDROTEL OPERATORS 

Mušt have job shop experience fc be 
able to sėt up work from blue prints 

and close tolerence. and fringe 
benefits.

For l»t, 2nd & 3rd Shifts. 
Apply call or write: 

HARGRAVE FORGE DIE INC.
1251 MOUND 

RACINF.. WISC 53404 
414-634-0220

(13-15)

WANTE AT ONCE JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

CINC1NNATI CENTERLESS 
GR1NDER OPERATOR 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Stea- 

dy work. All fringe benefits.
Fastory located 40 miles west of 

Chicago.
Apply call or wrile to Carl Masei 

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

312-742-1720
(14-23)

Aukos ūmi
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
L. Gaudušas, Omaha ....$7.00

Detroito lietuvių organizacijų centro atstovai Michigano gubernatoriui WiUiam 
MiUiken įteikė Adomo Galdiko monografiją ir ta pačia proga priėmė Vasario 16 
šventės minėjimo proklamaciją. Nuotraukoje iš kairės: kun. K. Simaitis, adv. A. 
Ambrozė, K. Veselkaitė, A. Sukauskas, D. Podžiūnaitė, gub. WiUiam 
Milliken, A. Nakas, inž. S. Kaunelis ir adv. R. Sakis-Sukauskas.

K. Sragausko nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAI
NEW YORK

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 57 metų mi
nėjimas New Yorke prasi
dėjo vasario 14-tą dieną, 
penktadienį Lietuvos Gene
ralinio Konsulo, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto surengtu priėmi
mu svetimų valstybių sve
čiams ir lietuvių organiza
cijų vadovams bei spaudos 
atstovams Carnegie Endow- 
ment International Center, 
345 E. 46 St. New Yorko 
mieste.

Iš svetimų valstybių daly
vavo Urugvajaus, Panamos, 
Barbados generaliniai kon
sulai su žmonomis, Taiwano 
ambasadorius, trys New 
Yorko mero atstovės mote
rys ir daug kitų. O taip pat 
estų, latvių ir kitų draugiš
kų tautų atstovai. Viso apie 
150 asmenų.

RELIGINIS MINĖJIMAS

Vasario 16 dieną, Sekma
dienį, 11 vai. ryto nepriklau
somybės minėjimas prasidė
jo iškilmingomis pamaldo
mis Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne, N.Y., 
kur specialų pamokslą pasa
kė svečias kun. K. Pugevi- 
čius, įžanginį žodį tarė Lie
tuvos generalinis konsulas 
A. Simutis, aukojimo maldą 
skaitė A. Razgaitis, giedojo 
parapijos choras, vadovau
jamas muz. A. Kačanausko.

Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko vaišės. Malonu pa
žymėti, kad klebonas Pra
nas Raugalas deda visas pas
tangas savo parapijoje išlai
kyti lietuvybę. Ne tik tauti
nių švenčių progomis, bet ir 
kiekvieną sekmadienį po pa
maldų parapijos salėje žmo
nės susirenka nemokamai iš 
gerti kavutės ir pabendrau
ti. Be to, kun. P. Rauga
las didesnių mūsų tautinių 
įvykių progomis parašo 
straipsnius į amrikiečių spau 
dą apie Lietuvos okupaciją 
ir religijos persekiojimą.

PAGRINDINIS 
MINĖJIMAS

Pagrindinis didysis minė
jimas New Yorke, kuriame 
dalyvavo apie 600 žmonių, 
buvo 3 vai. p.p. Kultūros 
Židinyje, Brooklyne, kurį 
atidarė vietos ALT skyriaus 
pirm. dr. Eugenijus Noakas, 
invokaciją paskaitė tėvas 
Paulius Baltakis, OFM. Žodį 
tarė Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis. 
Irena Veblaitienė paskaitė 
New Yorko gubernatoriaus 
Hugh L. Carey proklamaci
ją. Sveikinimo žodį pasakė 
nuolatinis lietuvių draugas 
senatorius Martin J. Knorr, 
kuriam buvo įteiktas 3-jų 
Lietuvos prezidentų meda
lis. Pagrindiniu kalbėtoju bu 
vo Martynas Gelžinis tema 
“Ar verta nusiminti”. Buvo 
priimtos rezoliucijos.

Po akademijos meninėj 
dalyje publika šiltai sutiko 
senai girdėtą visų mėgiamą 

solistę Ireną Stankūnaitę -- 
Silva, kuri padainavo eilę lie 
tuvių kompozitorių tai die
nai tinkamų dainų ir arijų, 
akompanuojant muz. A. 
Prižgintui. Pianistė Aldona 
Kepalaitė klausytojus žavė
jo atlikdama muz. M.K. 
Čiurlionio preliudus ir Jad
vygos Matulaitienės tauti
nių šokių grupė jaunatviš
ka nuotaika ir tempu pašoko 
keletą tautinių šokių akor
deonu grojant A. Razgaičiui.-

Programai vadovavo Ire
na Veblaitienė. Minėjimas 
tęsėsi virš dviejų valandų, 
buvo gerai organizuotas ir 
neperkrauta programa. Ma
lonų publikos dėmesį atkrei
pė tai, kad nepriklausomy
bės minėjimo proga ir 
programos vadovė ir net 
pianistė dėvėjo tautinius 
drabužius. Šią iškilmingą 
šventę rengė Amerikos Lie
tuvių Tarybos New Yorko 
skyrius, vadovaujamas dr. 
Eugenijaus Noako. (č)

VVASHINGTON
Š.m. vasario 9 dieną, sek

madienį, Washingtono Lie
tuvių Draugija ir vietinė 
LB apylinkė surengė Vasa
ri 16 minėjimą, kuris buvo 
pradėtas pamaldomis Šv. 
Mato katedroje. Po to sekė 
pietūs ir iškilmingas minė
jimas Washington viešbuty
je. Į šią šventę atvyko ir 
Simas Kudirka, kas ypatin
gai pakėlė dalyvių nuotaiką, 
nes pernai per Vasario 16 
minėjimą toje pačioje salė
je kongresmanas Hanrahan 
prižadėjo dėti visas pastan
gas, kad Simas Kudirka bū
tų išlaisvintas iš sovietų 
kalėjimo. Ir štai šiemet 
Kudirka buvo jau svečių tar
pe.

Pietuose dalyvavo W. 
Shepard, Pabaltijos reikalų 
vedėjas Statė Departamen
te, ponia Hanrahan ir ame
rikietis M. Seeger, Washing- 
tono Bureau Chief of Los 
Angeles Times. M. Seeger 
virš metų laiko praleido 
Maskvoje ir lankė ne tik to
limas Sov. Sąjungos respub
likas kaip Uzbekestaną, 
Gruziją, Armėniją, bet ir 
Sovietų pavergtus Baltijos 
kraštus. Neseniai Washing- 
tono dienraštyje The Wa- 
shington Post tilpo ko
respondento Seeger keletą 
labai įdomių straipsnių apie 
Vilnių. Dabar jis ruošia 
spaudai knygą apie Baltijos 
valstybes (kraštus), kuri ar
timoje ateityje bus išleista. 
Šis korespondentas sve
čiams trumpai papasakojo 
įspūdžius iš jo kelionių 
Pabaltijos kraštuose. Jis pa
brėžė, kad Estijoje, Latvi
joje ir ypač Lietuvoje jau
čiamas didelis tų kraštų 
gyventojų tautinis susiprati
mas.

Pagrindines, jautrias ir 
turiningas kalbas pasakė 
Simas Kudirka ir Juozas 
Rajeckas, Nepriklausomos 
Lietuvos atstovas. Taip pat 
trumpą patriotinį žodį tarė 
Dr. Jonas Genys, buvęs Wa- 
shingtono Lietuvių Bend

ruomenės pirmininkas. Po 
kalbų sekė sveikinimai: W. 
Shepard paskaitė sveikini
mo raštą mūsų tautiečiams 
gautą iš Valstybės Sekreto
riaus Henry Kissingerio. 
Be to, lietuvius sveikino lat
vių ir estų atstovai. Šį mi
nėjimą gražiai pravedė B. 
Darlis, Lietuvių Draugijos 
Washingtone pirmininkė. In 
vokaciją ir užbaigos maldą 
sukalbėjo domininkonas 
Tėv. Dr. Žiūraitis. Minėji
mas buvo baigtas Lietuvos 
himnu.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, 16 vasario 
(sekmadienį), p.p. Rajeckai 
suruošė Lietuvos Pasiunti
nybėje gražų priėmimą Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakčiai paminė
ti. Vaišėse dalyvavo keletas 
įvairių aukštų JAV valdžios 
pareigūnų, diplomatino kor
puso atstovų ir didelis skai
čius Washingtone gyvenan
čių lietuvių. Vaišės praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Kadan
gi 16 vasario yra p.p. Rajec
kų vedybinio gyvenimo su
kaktis, tai vaišių dalyviai ta 
proga jiems sugiedojo ilgiau
sių metų.

Aldona Michelevičienė

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONĖS

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY- 
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.

Knyga 328 puslapių, pato
gaus formato.

Dail. Marijos 
Žymantienės-Biržiškaitės 

viršelis.

KAINA $6.00.

Gaunama tiktai paštu per 
leidėją:

L.V.S. Ramovė 
Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

WANTED JOURNEYMEN 

IST CLASS SKILLED 
MAiCHINISTS 

Need B&S and W&S *crew machine 
operatore for 2nd shift, 10 pct. pre- 
mium also toolroom machinisle, Ist 
and 2nd shifts. Mušt be experienced, 
malte own setups and have own toola. 
Exceilent (ringes plūs profit sharing. 

JERGENS, INC.
19320 REDWOOD AVĖ.

Off Nottingham 
CLEVELAND, OHIO 

216-486-2100 Ext. 200 
An Equal Opportunity Empioyer M <F 

(15-21)
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