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COMBODIJOS AGONIJA
Liūdnos mintys jai prasidėjus

Prezidentas Fordas, pra
šydamas papildomų 222 mi
lijonų dolerių Cambodijai, 
savo laiške kongreso pirmi
ninkui Carl Albert tarp 
kitko teigia, kad be tų naujų 
kreditų: “Cambodijos armi
ja greičiau kaip per vieną 
mėnesi užbaigs savo amuni
ciją”.

Ir iš viso: “Jei papildoma 
karinė pagalba bus sulaiky
ta ar pavėluota, vyriausy
bės pajėgos bus priverstos 
savaičių bėgyje pasiduoti 
sukilėliams”.

Labai norėčiau tikėti, kad 
padėtis ten vra bent trupu
ti gerėlesnė, kad Prezi
dentas, Valstybės Sekreto
rius ir mažesni pareigūnai 
ją tik dramatizuoja, norė
dami greičiau gauti papildo
mų lėšų. Juk turint galvoje 
kongreso veiklos spartą vi
sose srityse, iŠ tikro reikia 
atsistoti ant galvos, kad ją 
paskubinus.

Mat, jei iš tikro padėtis 
yra tokia bloga, tai duoda ar
gumentų ne tik už papildo
mą pagalbą, bet ir tiems 
kurie reikalauja iš viso Cam- 
bodiją ir Pietų Vietnamą 
nurašyti j nuostolius. Juk jei 
tų kraštų vyriausybės su pa
likta jiems amerikiečių kari
ne medžiaga bei tolimesne 
pagalba nepajėgė atsiginti 
nuo komunistų bandų, kiek 
dabar gali padėti tas keletas 
šimtu milijonų?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Tik paskaitykim ką rašo 

New York Times:
“Jei palyginti maža pinigų 

suma yra viskas, kas reika
linga išsiderėti taiką ar iš
silaikyti nekomunistinei 
Cambodijai, sunku būtų tam 
prašymui prieštarauti. Bet 
nepaisant visų kalbų apie 
‘įsipareigojimus’, kurie nie
kados nebuvo aiškiai api
brėžti, apie ‘tautinę garbę’, 
kuri tik įamžina praeities 
klaidas, administracija ne
atidaro jokių naujų perspek
tyvų susitarimui. Net jei 
nauja karinė pagalba įga
lintų Lon Noi pajėgas gre
siantį jų išnaikinimą pa
versti išsilaikymu (stalema- 
te), derybos dėl taikos bus 
nedaugiau kaip viena iš ‘ga
limybių’ - paaiškino Valsty
bės Departamentas skeptiš
kiems senatoriams”.

“Viskas tai jau buvo 
anksčiau girdėta. Diena po 
to, kai buvęs prezidentas 
Nixonas paskelbė “taika su 
garbe’’ pietryčių Azijoje, 
Henry A. Kissinger pareiš
kė, kad ‘tikimės, kad de fac- 
to paliaubos įsigalės ir Cam- 
bodijoje’. Tai buvo 1972 m. 
sausio 24 d.”

“Karo išplėtimas į Cambo- 
diją buvo katastrofa nuo pa
čios pradžios. Ir JAV ir 
Cambodijos gyventojams. 

Jokie paskutinės minutės 
šaudmenų prašymai negali 
panaikinti atsakomybės už 
klaidingą karinę avantiūrą; 
joks ‘pasisekimas’ išsilaiky
me negali ištrinti tragišką 
užsienio politikos klaidą“.

Faktas, kad Cambodijos, 
kaip ir P. Vietnamo vyriau
sybės negali išsilaikyti kal
ba už tokius samprotavimus. 
Bet kartu negalima užmirš
ti ir aplinkybių prie jo pri- 
vedusių.

Visų pirma, komunistai 
sutiko su paliaubom, skaity- 
damiesi su galimybe, kad 
JAV prezidentas, priešingu 
atveju, galėtų mesti prieš 
juos visas JAV karo pajė
gas, bombarduoti jų miestus 
ir taip toliau. Pašalinus 
Nixoną, tokios galimybės 
neliko, kad juos tik paskati
no savo agresiją atnaujinti.

Antra, JAV laikysena 
visą laiką buvo defenzyvi- 
nė. Buvo remiamos pastan
gos atsiginti, bet ne pulti. 
Už tat komunistai niekados 
nejautė rimtos grėsmės, kri
tišku momentu jie visados 
galėjo sustoti ir tuo pačiu 
sustabdyti priešą.

Dėl to, žinoma, galima pa
sakyti, kad jei JAV negalė
jo kitaip padėti, jos ir netu
rėjo visai kištis. Bet taip 
sakydami, artinamės prie 
N.Y. Times pažiūros. Kaip 
ten būtų, tos liūdnos min-

Ketvirtadienį, vasario 27 
d., 11:30 ryto, prezidentas 
Gerald R. Ford priėmė Pa
baltiečių delegaciją VVa- 
shingtone. Lietuvius atsto
vavo Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kurios delegaciją su
darė dr. Kazys Bobelis, Teo
doras Blinstrubas ir dr. Ka
zys Šidlauskas. Iš latvių ir 
estų dalyvavo irgi po 3 at
stovus.

Delegaciją prezidentui 
pristatė kongresmanas Ed- 
ward J. Derwinski, kuris pa
reiškė, kad PabaltieČiai stip
riai kovoja už žmonių teisę 
ir laisvę. Daktaras Bobelis, 
kalbėjęs visos delegacijos 
vardu, padėkojo prezidentui 
už Amerikos valdžios nusi
statymą nepripažinti Pabal
ti jos kraštų inkorporaciją į 
Sovietų Sąjungą, už jo in
tervenciją Simo Kudirkos 
byloje ir dėl Radio Liberty 
transliacijų. Daktaras Bo
belis prašė prezidento, kad 
Amerika toliau laikytų stip
rų nusistatymą Pabaltijos 
valstybių klausimu ir kad 
nepripažintų Sovietams da
bartinių sienų kaip jie sie
kia Europos Saugumo kon
ferencijoje.

Prezidentas Ford tvirtai 
pareiškė, kad Amerikos nu

lys nepalengvina prasidėju
sios Cambodijos agonijos. 0 
gal vis dėlto?

VILTIES TŪKSTANTININKAS

Albinas S. Trečiokas Vilties draugijos tūkstantinin
kas.
Albinas S. Trečiokas, ALT 

S-gos garbės narys, Dirvai 
šiais metais minint 60 metų 
sukaktį, nutarė padidinti 
savo įnašą Vilties draugijo
je ir atsiųsdamas 150 dol., 
papildymui savo 850 dol. 
įnašo, tapo Vilties tūkstan- 

sistatymas nepripažinti Pa
baltijos kraštų inkorporaci
jos i Sovietų Sąjungą nepa
sikeis. Prezidentas pasi
džiaugė, kad lietuviai jį re
mia ir palaiko jo užsienio 
politiką.

PASAULYJE NETRUKUS
ĮSIGALĖS moterysc

BRONIUS AUŠROTAS

Neperseniai visą pasaulį 
aplėkė žinia, kad Anglijoje 
š.m. vasario antroje pusėje 
konservatorių partijos vado
vavimą, pirmą kartą Angli
jos istorijoje, perėmė mote
ris Margaret Thatcher. Tai
gi, jeigu konservatorių par
tija laimėtų sekančius rin
kimus, D. Britaniją valdytų 
net dvi moterys: ministerė 
pirmininkė M. Thatcher ir 
karalienė Elžbieta. Tikrai 
puiki kombinacija nuvargu
siai Anglijai iš letargo pa
žadinti.

Times savaitraštis savo 
11.24. laidoje pranešė, kad 
M. Thatcher per konserva
torių partijos atstovų suva
žiavimą gavusi net 139 bal
sus, septyneriais daugiau 
negu reikalinga absoliučiai 
2/3 daugumai surinkti; tuo 
tarpu jos stipriausias var
žovas, partijos pirmininkas 
William Whitelaw tegavęs 
tik 79 balsus.

tininku. Siųsdamas pinigus, 
jis rašo: “gal prieš ALT 
S-gos seimą ir kiti nariai 
padidins savo įnašus, tuo 
padėdami Dirvai išsilaiky
ti“. Ačiū naujam tūkstanti
ninkui.

Priėmimas vyko preziden
to Ovai Office ir buvo nuo 
prezidento Kennedy laikų 
(1962), pirmas toks lietuvių 
priėmimas.

ALT INFORMACI JA

Kodėl taip atsitiko, kad 
vyrų sukurta ir ilgus am
žius vadovaujama Tory par
tija išsirinko savo vadu mo
terį? Gal į tai tiksliausia 
bus atsakęs vienas konser
vatorių politikas - parlamen
taras: “Visos rinkiminės 
apygardos buvusios už T. 
Heath; tačiau parlamentari
nėje bendruomenėje, išrink
tųjų į suvažiavimą atsto
vų tarpe, buvo per daug as
menų, kurie negalėjo pakęs
ti Heath tolimesnio vadova
vimo. Gi Heath yra toks 
tipas, kuris niekada nemokė
jo patenkinti kitų politikų 
žmoniškų ambicijų. Mat, jis 
visiškai be reikalo prisi
augino per daug priešų. O 
dažniausia būtų pakakę pasi
kalbėti su pasipūtėliu, pa
takšnoti jam per petį ir visi 
reikalai būtų susiklostę 
Heath naudai. Bet kur tau... 
Heath nesuprato eilinio žmo
gaus psichologijos”.

Tačiau, kokia ironija! Nau
jai išrinktoji partijos pir
mininkė ponia M. Thatcher 
yra visiška Ted Heath kopi
ja. Nei Heath nei Thatcher 
gyslose neteka ‘mėlynas 
kraujas’; pirmojo tėvas yra 
buvęs Kent provincijoje sta
lius - gi ponios Thatcher 
tėvas yra buvęs Lincon- 
shire apskrities krautuvi
ninkas. Kaip Heath taip 
ir ponia Thatcher yra api
būdinami kaip “ledais apša
lę, nesocialūs ir per daug 
savimi pasitikį asmenys”. Gi 
partijos aukštumon užkopę 
dėl savo finansiškų suge
bėjimų. Heath dėl to ir pra- 
lajmėjo partijos rinkimus, 
kas gali atsitikti ir jo įpė
dinei; mat pastaroji testo- 
vinti tik keletą žingsnių de
šiniau už savo pirmataką.

Suprantama, kad kas yra 
blogiausia ir beveik nepatei
sinama, kad ši moteris be
veik nieko neišmano apie 
suktą užsienio politiką ir 
diplomatiją. Po išrinkimo į 
konservatorių partijos va
dus, po to sekusioje spau
dos konferencijoje, ponia 
Thatcher buvusi paklaus
ta apie pasaulinę diploma
tiją ir krašto gynybą ir ji 
kartokai atsakiusi: “Aš tiem 
dalykam pritariu”. Aišku, 
kad tai yra menkas pasigy
rimas apie taip svarbius 
Anglijai reikalus. Ji taip pat 
atvirai prisipažinusi, kad ne
santi visų gyvenimo sričių 
žinovė. Toms sritims tvar-

(Nukelta į 2 psl.)
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TORONTO PADANGĖJE
P. BASTYS

VASARIO 1
Su ypatingai pakilia dva

sine nuotaika Toronte iškil
mingai buvo paminėta Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo 57-ji sukaktis. Ji 
apėmė organizacijas, šešta
dieninę mokyklą, radijo, te
leviziją, spaudą, bažnyčias, 
Anapilį, Lietuvių Namus, 
Prisikėlimo parapijos patal
pas ir kitus labiau privates- 
nio pobūdžio pasireiškimus. 
Didžia dalimi tai pakiliai 
nuotaikai susidaryti žiežir
bą įskėlė Simo Kudirkos da
lyvavimas. Visi jo laukė, vi
si norėjo jį pamatyti savo 
akimis ir patirti jo išgyven
tą odisėją.

Simo Kudirkos misija bu
vo labai plačios apimties. 
Hamiltonas, Torontas ir 
Otava jam per tą kelių die
nų laikotarpį nedavė nė at
sikvėpti. Visą laiką jis buvo 
dėmesio centre ir iš akių 
neišleidžiamas.

Šeštadienį, vasario 15 d., 
dėl nepalankių oro sąlygų, 
kiek suvėlavęs atvykti, turė
jo atsisakyti Toronto, kur jo 
laukė šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, ir skubėti 
į Hamiltoną. Ten jo laukė 
spaudos konferencija ir Va
sario 16-tos minėjimas. Tik 
vėlyvą vakarą teatsirado 
Toronte, kur buvo sutiktas 
būrelio lietuvių ir jų pokalis 
nusitęsė iki vėlybos nak
ties.

Rytojaus dieną visose lie
tuvių parapijų šventovės vy-

MOTERYS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kyti ji numatanti paskirti 
į savo ‘šešėlių kabinetą’ 
neabejotinus tų sričių žino
vus!

Galime būti tikri, kad ne 
• tik viena M. Thatcher val

dys komplikuotą Konserva
torių partiją; kaip ir visose 
didžiosiose partijose, taip 
ir Anglijos Konservatorių 
esama dviejų įtakų: taip va
dinamos liberalinės-kairės ir 
griežtos dešinės. Tuoj po 
Thatcher išrinkimo vienas 
įtakingųjų konservatorių pa
sakęs, kad girdi, šios moters 
parinkimas į partijos vadus 
buvęs gana rizikingas žai
dimas. Tai gal pats drą
siausias žingsnis ilgoje Tory 
partijos istorijoje: arba kon
servatoriai pranašingai lai
mės arba skandalingai pra
loš. Čia nesama vidurio ke
lio. Taip apie Konservato
rių galimybes atsigauti per 
sekančius rinkimus kalbėjo 
ne kas kitas, bet vienas bu
vusių ministrų.

Reikia prileisti, kad jos 
vadovaujamos partijos stra
tegai neleis poniai Thatcher 
skirti finansų ministru Sir 
Keith, žinomą kietą finan
sininką, griežtą gerbūvio 
valstybės priešą; pastarąjį 
darbiečiai vaizdavo kaip ‘be
darbės ir sociališko vargo 
organizatorių’. Žinoma, kad 
toki partijos šulai, kaip Whi- 
telaw ir Robert Carr jau su
tiko įeiti į ponios pirminin
kės vadovaujamą ‘šešėlių 
kabinetą’, tad Sir Keith teks 
pasitenkinti ir ne taip jau 
svarbiu kabineto postu.

Ponios M. Thatcher tei
giamas vertinimas visuome
nės akyse priklausys nuo 
jos sugebėjimo ‘sukryžiuoti 
špagas’ su įgudusiu Darbo 
partijos fechtuotoju H. Wil- 
son. Tikima, kad laikui bė
gant ir ši ponia išmoks 
dviprasmiškos parlamenta
rų kalbos ir bus vertas 
Wilsono partneris.

Taigi iš šios trumputės 
apžvalgos matome, kad nau
ja moteris vėl kopia į poli
tikos areną; ir jų vis daugiau 
atsiranda! Ne tik Ceylone, 
bet ir Argentinoje ir Pran
cūzijoje, jau nekalbant apie 
Dėdės Šamo karalystę. Val
džios ištroškusiems vyrams 
jau ateina sutemos...

b MINĖJIMAS
ko iškilimingos, su tai dienai 
skirtais pamokslais, pa
skirtais pamokslais, pamal
dos. Jose dalyvavo Simas 
Kudirka, konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, o kartu ir orga
nizacijos su savo vėliavo
mis. Visur buvo perpildy
ta žmonėmis, kurie meldė
si ir prašė Aukščiausiąjį 
stiprinti ir laiminti juos ko
voje už išsilaisvinimą iš Ru
sijos Gulago salynų imperi
jos nasrų.

Tuoj po pietų 3 vai. Anap 
pilio salėje įvyko iškilmin
gas Vasario 16-sios minėji
mas. Atsilankiusių skaičius 
buvo gausus. Visos sėdimos 
vietos užpildytos. Niekas 
net nemėgino pajudėti bijo
damiesi netekti kėdės. Skir
tu laiku konsulo dr. J. 
Žmuidzino ir bendruomenės 
vadovybės narių lydimas sa
lėje pasirodo Simas Kudir
ka ir tuojau pat įkopia į 
sceną, kur jis buvo sutiktas 
su gėlėmis, duona ir druska. 
Žodžiu, priimtas pagal lie
tuvių senas tradicijas bei 
papročius. Čia pat dar tektų 
paminėti Stepo Kairio mu
zikinį vienetą ir uniformuo
tas skautes, kurios sudarė 
garbės sargybą. Tačiau tas 
viskas buvo tik trumpas mo
mentas.

Po KLB Toronto apylin
kės pirmininko M. Abro
maičio atidaromojo žodžio 
ir kun. A. Simanavičiaus, 
OFM invokacijos dr. J. Žmui 
džinas savo sveikinimo kal
boj iškėlė, kad Vilniuje 
pasirašytas Vasario 16-sios 
aktas yra lietuvių tautos po
litinės išminties ir suve
reninės valios išraiškos pa
minklas visiems laikams. 
Esą, dar priešmindauginė- 
se ūkanose gimęs lietuvių 
veržimąsis į laisvę visados 
buvęs stiprus tiek išeivijo
je tiek tėvynėje. Tą geriau
siai liudijąs čia mūsų tarpe 
esančio Simo Kudirkos he
roizmas. Jis rizikuodamas 
gyvybe išdrįsęs pareikšti 
sovietiniame teisme štai ką: 
“Aš nieko daugiau neturiu 
pridėti prie to, ką jau pa
sakiau, išskyrus tik vieną sa
vo norą, tik mano reikalavi
mą aukščiausiam teismui ir 
Sovietų vyriausybei: būtent 
prašau jūsų, grąžinkite ma
no tėvynei Lietuvai nepri
klausomybę!” Toliau pami
nėjo, kad lietuvių tautinis 
atsparumas besireiškiąs Lie
tuvoje esanti toji didžioji 
kliūtis, dėl kurios maskolių 
varomai indoktrinacijai ne
pasisekę per 30 metų įtikin
ti lietuvių, kad rusas esąs 
‘vyresnis brolis’, kad ‘sovie
tinę tėvynę’ reikia labiau 
mylėti už Lietuvą ir kad ru
sų kalbai reikią duoti pirme
nybę prieš kitas kalbas. 
Žvelgdamas į pasaulio poli
tinę fermentaciją pažymė
jo, kad visur, esą, pastebi
mas nesustabdomai besiple
čiantis tautų laisvės sąjū
dis. Tarptautinės teisės ži
novai, sociologai ir politikai, 
esą, priėję išvados, kad 
stipriausioji dvidešimtojo 
amžiaus politinė jėga esan
ti ne ideologinė komunis
tų revoliucija, ar atominiu 
ginklu sukelta dvasinė įtam
pa, bet nepaprastas deko
lonizacijos išsiplėtimas. Esą, 
anot New York Times publi
cisto C.L. Sulzbergerrio, 
tautinės laisvės liepsna jau 
esanti nebeužgesinama: ji 
tarsi miško gaisras, nesu
stabdomai plintanti persi
mesdama nuo vieno krašto 
į kitą. Dar toliau kalbė
damas konsulas pastebėjo, 
kad esą, to viso akivaizdo
je, 112 tautybių paskutinės 
imperijos valdovai Kremliu
je jaučiasi kaip ant žarijų. 
Tuo labiau, kad nei Sovieti- 
jos valdomų gyventojų gau
sumas ir nei jos žemių plo
tai nesudaro jos stiprumo. 
Baigė užtikrinimu, kad Lie
tuva ir vėl bus laisva ir ne

priklausoma, kaip yra lais
vas mūsų Simas Kudirka.

Baigęs kalbą, konsulas dr. 
J. Žmuidzinas perskaitė 
JAV Valstybės Sekreto
riaus Henry Kissingerio 
sveikinimą.

KLB krašto valdybos pir
mininkas J. R. Simanavi
čius savo sveikinimo žodyje 
priminęs lietuvių vedamą 
ryžtingą kovą už laisvę, pa
sveikino visos Kanados lie
tuvių vardu Simą Kudirką 
ir palinkėjo jam šiapus At
lanto geriausios sėkmės įsi
kurti. Ta pačia proga prane
šė apie Pabaltijo valstybių 
Federacijos ruošiamą pobū
vį Ottawoje, kuriame nu
matomas daugelio parla
mentarų ir senatorių atsi
lankymas.

Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vardu, pasi
gėrėdamas Simo Kudirkos 
drąsa, sveikino pirminin
kas A. Šileika.

Pagrindinis šios iškilmin
gos šventės kalbėtojas Si
mas Kudirka jam įėjus į 
sceną, buvo sutiktas ilgomis 
ovacijomis. Jo kalba truku
si apie valandą laiko, buvo 
išklausyta su didžiausiu su
sidomėjimu. Tarytum, dai
lininkas, jis savo paprastais 
žodžiais sugebėjo klausyto
jams parodyti Rusijos Gu
lago salynų imperijos tikrą
jį vaizdą. Nors žmonių oku
puotoje Lietuvoje gyveni
mas yra sunkus, negali nie
kur laisvai reikštis ir labai 
kenčia, tačiau jų ryžtas 
kovoje už laisvę nėra palauž
tas, o tai kelia Kremliaus 
valdovų nemažą susirūpini
mą. Davė gana daug atskirų 
pavyzdžių, kurie nors visaip 
persekiojami ir kankinami, 
nepalūžta, geriau pasirenka 
sunkų kančios kelią, negu 
tėvynės ir savęs išsižadėji
mą ir suniekinimą. Toliau 
Simas kalbėdamas paminė
jo, kad esą, nereikia nei 
peikti, nei girti, o sakyti tik 
teisybę kaip yra ir Rusijos 
darbo stovyklų imperija ne
galės išsilaikyti.

Po pertraukos, pradėjus 
angliškąją programos dalį 
žodžiu sveikino Ontario pro
vincijos parlamento narys 
buvęs ministeris, nuoširdus 
lietuvių bičiulis, mūsų gar
siojo choro Varpas vienas 
iš krikšto tėvų, niekad lie
tuvių didžiųjų parengimų 
neapleidžiantis J. Yeremko 
ir Misisagos meras dr. Dob- 
kin. Raštu: VLIKo pirminin
kas dr. J. Valiūnas, Fede
ralinio parlamento ir Kana
dos ministeris M. Sharp ir 
kt.

Angliškoje dalyje pagrin
dinę kalbą pasakė Kanados 
vyriausybės darbo ministe
rijos J. Munro. Perdavęs 
ministerio pirmininko P.E. 
Trudeau sveikinimą ir lin
kėjimus, kiek plačiau nusa
kė daugiakultūrinės Kana
dos planų vykdymą, o taip 
pat ir lietuvių įnašą. Kalbė
damas apie teikiamą laisvę 
Kanadoje, palinkėjo, kad to
kios pat laisvės susilauktu
mėme ir Lietuvoje.

Einant minėjimui į pabai
gą pranešėja Gabiįa Juoza
pavičiūtė pristatė dalyvavu
sius minėjime aukštus sve
čius ir patiekė tekstus re
zoliucijų. Taip pat tenka pa
minėti, kad aukų Tautos Fon 
dui laike minėjimo vokeliais 
buvo sudėta 6,333.00 dol.

Meninę programos dalį 
pasigėrėtinai gražiai atliko 
Gintaro mažiukai, paaugliai 
ir vyresnieji pašokdami ke
letą tautinių šokių. Ypatin
gai daug aplodismentų susi
laukė šokis Subatėlė, kurios 
išpildyme dalyvavo kartu vi
sos grupės. Šį kartą šokiams 
grojo jau ne pavienis akor
deonistas, bet visas orkest
ras: smuikai ir pianinas. 
Šokiams vadovauja R.J. Ka- 
rasiejai ir D. Nausėdienė ir 
orkestrui J. Govėdas. Taip
gi tuo pačiu metu buvo įsi
jungęs ir mergaičių oktetas, 
išpildęs trumpą savo dainų 
repertuarą. Okteto vadovė -- 
D. Garbaliauskienė.

Kaip paprastai, paskutinis 
žodis teko Varpui, kuris su 
šiek tiek atsijauninusioms

1964 metais Nidos knygų 
klubo leidykla išleido Juozo 
Mikuckio poezijos rinktinę 
‘Derliaus vainikas’. Nors eilė 
dara buvo archaiška ir te
matika ne labai jau išradin
ga, išeiviškoji kritika sutiko 
tą rinktinę palankiai, at
laidžiai, ^u; tam tikra senti
mentalia pagarba poeto ve
terano mūzai. Sovietinėje 
lietuvių kalba spaudoje ‘Der 
liaus vainiko’ pasirodymas 
‘nebuvo pastebėtas’. Juozo 
Mikuckio poezijos rinktinės 
pasirodymą lietuviškieji so
vietai sutiko atšiauria tyla.

Rinktinės įvado žodyje au
torius pasisakė norėjęs iš
leisti knygą po savo mirties, 
bet “kolegos, bičiuliai ir 
šeimos nariai” paraginę pa
skubėti. Tad išeivija pasta
tė poetui literatūrinį pamink 
lą, poetui dar nenumirus. 
‘Derliaus vainikas’ tapo Juo
zo Mikuckio poezijos sar
kofagu.

Kolegų ir bičiulių, atro
do, Juozui Mikuckiui išei
vijoje tikrai nestokojo. Po
etas sulaukė gerų įvertini
mų išeiviškoje literatūrinė
je kritikoje “Savo nuošir
džiais ir jausmingais eilėraš
čiais jis iš karto patraukia 
skaitytojų dėmesį”, rašė Bri
tanijos Lietuvyje 1951 me
tais M.K. “Mikuckio poezijos, 
vieversėlinis, mėgėjiškas po 
budis, toli gražu nesako, kad 
jo daina nebūtų pasiekusi 
lietuvių širdžių, 1955 me
tais rašo Dirvoje B. Kazi
mieraitis. “Gal vyraujanti 
raida, kurioje Mikuckis yra 
stipriausias, kaip tik ir bus 
tasai jautrusis lyriškumas, 
eleginis eilėraščių tonas, il- 

jėgoms padainavo keletą 
mums mėgiamų dainų. Pats 
repertuaras buvo parinktas 
minėjimo rimčiai ir ribojo
si lietuvių kompozitorių kū
riniais. Ypač pastaroji ‘Lais
vės daina’ uždegė visų širdis 
ir spaudė iš akių ašarą. Šiuo 
metu chorui Varpas vado
vauja jaunas ir gabus mu
zikas J. Govėdas. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

SIMO KUDIRKOS 
PAGERBIMAS

Ilgokai užsitęsęs minėji
mas šiek tiek suvėlino Simo 
Kudirkos garbei ruošiamo 
banketo pradžią. Tai nebuvo 
jokia blogybė, nes kuone iš
imtinai, tik mažesniame ma
štabe, dalyvavo tie patys 
minėjimo dalyviai. Banketas 
vyko Lietuvių Namų didžio
je salėje. Dalyvavo apie 400 
asmenų. Jų tarpe parlamen
tarai dr. Haidasz ir N. Le- 
luk; Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos konsulai, miesto tary
bos nariai: W. Boytchuk, 
E. Eay, T. 0‘Donohue ir 
Colin Vaughan, kuris pra
nešė burmistro deklaraciją 
skelbiančią vasario 15, 16 ir 
17-ją lietuvių dienomis To
ronte. Prie miesto savival
dybės rūmų tas dienas buvo 
iškelta Lietuvos vėliava. Pro 
gramą išpildė tautinių šokių 
grupė Atžalynas. Entuzias
tingai buvo sutiktas jungti
nis estų, latvių ir lietuvių 
tautinis šokis. Banketo metu 
buvo pasakyta daugelis svei
kinimo kalbų su linkėjimais 
atgąuti laisvę. Mūsų garbės 
svečiui Simui Kudirkai buvo 
įteikta nuo torontiečių čekis 
$1,500. Aukų yra numatyta 
bus ir daugiau. Čia pat padė
kojęs ir taręs trumpą žodį 
Simas aplankė Lietuvių Na
muose įsikūrusius pensinin
kus, o iš ten nuskubėjo į 
televizijos stotį, kurioje 
buvo gautas pusvalandis. 
Banketo svečius pristatinėjo 
ir pranešėju anglų-lietuvių 
kalbomis buvo teisininkas 
Alg. Puteris.

Pirmadienį, vasario 17 d. 
vakare Simas Kudirka buvo 
konsulo dr. J. Žmuidzino ir 
Ponios svečias. Priėmime 
dalyvavo apie 80 asmenų.

DVIVEIDIS IŠGAMA
ST. PERMINĄS

gesys ir nerimas”, vertino 
1955 metais Aiduose Aug. 
Raginis. “Nestinga jo kūry
boje patriotinių eilėraščių 
ir kariško žygio dainos mo
tyvų”, Lietuvių Enciklope
dijoje įamžino St. Santva
ras.

Lietuvos kariuomenės sa
vanoris, karys, poetas vete
ranas, Juozas Mikuckis iš
eivijoje buvo persona grata. 
Nors asmenišką jo gyveni
mą ir išeivijon atsekė, kaip 
šešėlis, aibės skandalų ir 
skandalėlių; nors jo poezi
jos mūza sirgo chroniška 
mažakraujyste; nors jis vi
sad atrodė keistokas, kal
bąs senais maironiškais žo
džiais ir įvaizdžiais -- visos 
tos nuodėmėlės jam vis bu
vo atleidžiamos. Juozas Mi
kuckis iki pat savo pabėgi
mo valandos vis buvo gar
bus ‘pomaironinės kartos po
etas veteranas”. Visos praei 
ties nuodėmės bei ‘keistu
mai’ buvo atleisti. Nuodė
mėms atleisti Juozas Mi
kuckis pirko išeivijoje pat- 
riotikos indulgencijas. Štai, 
iš ‘Derliaus vainiko’ mato
me: jis pasmerkė ‘Mongoli
jos sniegus’ (psl. 193), grau
džiai meldėsi į Rūpintojė
lį (psl. 180), per Kūčių vaka
rą jis pamatė, kad “daug 
artimųjų trūksta prie'Kū- 
čių”(psl. 219), kreipdama
sis į savo motiną, jis užtik
rina ją patvariu tikėjimu į 
Dievą, “aš meldžiuosi, kaip 
tu kadaise darbų nuvargin
ta meldeis”. Maldos tema 
skamba ‘Sveika Marija’ stro
fose (psl. 221). Juozas 
Mikuckis skelbia: “Sveika 
Marija! Kantrūs po kryžiais, 
tiki laisvi prisikelti mes”. 
Rinktinės 247 puslapyje jis 
apeliuoja į Golgotą. Jis tiki: 
“bet suaidės juk vieną kar
tą visam pasauliui Aleliu
ja!”. Juozas Mikuckis grau
džiai suvaitoja: '‘kraujas 
šlaksto mūsų žemę, nevido
nų rankos godžios mūsų 
vyrus tremia!”. Jis garbino 
į mišką išėjusius laisvės ko
votojus: “sau laisvės į gi
rias ieškoti leidos” (psl. 
237).

Šiuos patriotinius, ‘api- 
maironintus’ eilėraščius Juo
zas Mikuckis rašė jau būda
mas NKVD šnipu, lįsdamas į 
dipukišką visuomenę, vė
liau, Amerikoje, landžioda
mas po mūsų veiksnių kabi
netus, šnipinėdamas, šniukš- 
tinėdamas medžiagos, nau
dingos sovietinės NKVD 
ar NKGB subversyvinėms 
kameroms! ‘Apimaironinti’ 
eilėraščiai, kurie vis patik
davo išeiviams ir jų litera
tūros kritikams, buvo Juozo 
Mikuckio grimavimasis pa
triotu.

Deja, deja! 1968 metais 
‘pomaironinės’ kartos poe
tas, nustojo rašęs išeiviams 
mielas ‘apimaironintas’ ei
les. Žvalgybos organai pra
dėjo lipti jam ant kulnų. 
Juozas Mikuckis tylutėliai 
emigravo į Sovietiją. Buvo 
jis jau senas, 80-uosius 
metus bežengiąs. 1970 me
tais rudenį, sovietų medici
nos talkinamas, Juozas Mi
kuckis pabaigė savo avan
tiūristinį, niekšybių sklidiną 
gyvenimėlį. Mauras savo 
darbą atliko, mauras gali 
dingti!

Naivioji, pasitikinčioji, pa
triotinė išeivija suskubo su 
ręsti jaukų, patrauklų poeti
nį Juozo Mikuckio sarko
fagą ‘Derliaus vainiką’ 1964 
metais. Šnipo duondaviai, 
1974 metais surentė jam sa
vo prigimties ir skonio sar
kofagą: 1974 metais vilniš
kė leidykla Mintis išleido 
148 puslapių brošiūrą “Šio
je__ir anoje pusėje”. “Tai
Juozo Mikuckio ‘atsiminimų’ 
nuotrupos. Jis rašo apie

savo šnipinėjimą išeivių tar- , 
pe. Tai pasiučiausia_bolše- ( B 
vikinio cinizmo prispiaudy- 
taT šunknygė, kokia bebuvo" 
pasirodžiusi lietuvių kalba. ~ -J.

Knygutės potekstė rusų kal
ba: “Po tu i druguj storo- 
nu”.

‘Iš tos knygutės pusla
pių aiškėja, kaip Juozas Mi
kuckis, patyręs ir plačių ry
šių šnipas, po ‘antikomunis- 
to’ skraiste infliltruotas į 
išeivijos atsakingų asmenų 
tarpą, vogė žinias, visokius 
davinius, vardus, adresus ir 
perdavinėjo t.a medžiaga so
vietų šnipams-tarpininkams. 
Jo ‘nuopelnams’ nesunku pri
skirti gen. Kubliūno nužu- 
dymą, daugelio laisves- ko
votojų išdavimą ok. Lietu
voje. Kas žino, kiek mirčių, 
trėmimų, kraujo ir kančių 
buvo dėl šnipo Juozo Mikuc
kio veiklos ir super-niekšy- 
bės? Jis šnipinėjo išeivijos 
užkulisines nuotaikas, tar- 
pusavius ryšius, platesnius 
santykius su kitataučiais an- 
tikomunistais. Jis vogė ži
nias, kiek tiktai pajėgia, 
apie ČIA kontražvalgybą, 
informatorių slapyvardžius, 
ginklavimąsi, karinius ma
nevrus...

Šitaip veikdamas, Juozas 
Mikuckis tikėjosi Ameriko
je užbaigti savo senyvą 
amželį nesusektas, neatmas- 
kuotas. Lietuvių tarpe jis 
naudojosi poetiniu, ‘apimai- 
ronintu’ grimu ir lietuvio 
kario veterano duomenimis. 
Platesnėje šnipinėjimo ska
lėje jis rėmėsi buv. carinio 
karininko (karo mokyklą bai 
gė Petrapilyje), aureole. Ta 
aureole pasirėmęs, net įlin
do į šnipų mokyklą. Iš
skleidęs savo senus spar
nus aukštam . šnipinėjimo 
pilotažui, Juozas Mikuc
kis nusisuko sprandą. 1968 
metais jis, pilnas panikos, 
‘optavo’ sovietinę pilietybę.

Sovietinė knygų kritika 
su pasitenkinimu sutiko jo 
‘Šioje ir anoje pusėje’ 
knygutę. Netenka atpasako
ti turinį. Turinys pritemp
tas prie tam tikros ‘ideolo
ginės išpažinties’ žanro. 
Autorius įrodinėja, kad, su
tapęs su sovietine ideologi
ja, jis dirbo gerus darbus. 
Jis griovė ‘liaudies priešų’ 
užmačias. Su lengva sąžine 
jis lindo svečiuotis pas as
menis, kurie juo pasitikė
jo. Už kelių valandų po 
vizito, Juozas Mikuskis jau 
rašė apie juos pranešimus 
savo sovietiniams duonda
viams. Dabar visa ta medžią 
ga, kiek jos sukaupta kny
gutėje, yra pasenusi, nebe
aktuali, dažnai absurdiška. 
Autorius, daugiur apsime- 
luoja. Kai kur jis improvi
zuoja, stengdamasis ‘pasi
girti’ savo šnipiškais ga
bumais. “Šioje ir anoje pu-. 
sėje” yra viena iš~ pasau
lio, (netiktai "lietuviuose), 
pačlųlflykščiaušių savo mo
ralinio supuvimomanifesta~ 
cĮju.-------

Šios brošiūros išleidimas
iš naujo rodo, kad bolševi
kinė ataka prieš patriotinę 
išeiviją Ir toliau stiprina^" 
ma. Padori ir normalias mo
ralės formas pripažįstanti 
leidykla tokio turinio bro
šiūros neišleistų. Knygelei 
įvadą, pavadintą ‘tiesos žo
dis’ parašė sovietinis rašy
tojas ir Hetųviškas janiča-. 
ras. Juozas Baltušis, Išgar
bindamas Juozo Mikuckio 
niekšybes, Juozas Baltušis 
suvienijo save su tomis išr 
davystės bei moralinio smu
kimo niekšybėmis. Toks to- 
kFpažino ir pietums pavadi
no!

DENTAL HYGIENIST
$1 1,689 per year

Wayne County residenl; under aqe 65; 
licensed or eliuible for licensure as a 
Deniai Hyuienist in the Statė of Mi- 
chiKan. Liberal frinue benefits." Ad- 
ditional information regardinn quall- 
ficalions may be obtained by calling 
3 15-274-2800, exl. 6947. Apoly be- 
fore February 14, 1975 ai:

WAYNE COUNTY 
CIVIL SERVICE

COMM1SSION
BRANCH OFFICE. P. O. BOX 197 

ELOISE. MICHIGAN 48152 
TEL. 513-474-4485

An Equal Opportunity Employer 
i (11-185
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
NUBAŽNYTINAMOS BAŽNYČIOS

Ir, štai, V. Kapsuko uni
versiteto rektorius Jonas 
Kubilius džiaugiasi (Kul
tūros barai, nr. 12), kad Vil
niuje steigiamas antras ateis 
tinis muziejus. Švento Jono 
bažnyčia tampa "pažangios 
mokslinės minties” muzieju
mi. Toje pat bažnyčioje, 
“mokslinių, ateistinių” sten
dų akistatoje vyks ir muzi
kinių kolektyvų koncertai. 
Ir kodėl šitokiam reikalui 
nestato namo, bet, išmetę iš 
Švento Jono religines relik
vijas, neša į išniekintą baž
nyčią “mokslinio ateizmo” 
relikvijas?

Viskas tai dėlto, kad bol
ševikai bolševizmą pavertė 
savo religija.

Dvidešimties sovietinių 
dvasininkų gastrolės Ameri
koje yra pasigailėjimo ver
tas pigios propagandos triu
kas. Nereikia ir stebėtis, 
kad visi šie “religinę laisvę 
Sovietijoje” liudijantieji po
pai ir archieriejai, labai 
stropiai enkavedistų sau
gojami, kad kuriam nors, 
gink Die, Dievas neatsių
stų galvon sumanymo pa
bėgti iš sovietinės religinės 
'laisvės' į kapitalistinę ‘ne
laisvę’.

Tenka reikšti užuojautą 
sovietinio teroro naikina
miems žmonėms, jų tarpe 
šios delegacijos nariams, 
jeigu jų tarpe yra tokių, ku
rie suvokia savo tragišką ro
lę.

Vasario pabaigoje Maskva Klaipėdos bažnyčia, pats 
atvežė į New Yorką savo vėliausias tikinčiųjų pasi- 
‘bažnytininkų’ grupę. Tai aukojimas: patys pastatė, 
buvo įvairių krikščioniškųjų iš jų atimta, brutaliai var- 
tikėjimų rūpestingai parink- pinę sugriovus. Ar tai vis 
ti dvasininkai. Jų tarpe pre- religinė laisvė? 
latas Česlovas Krivaitis, ku
ris pasak sovietų, vadovau
jąs Vilniaus arkivyskupijai. 
Ateistinė sovietų valstybė 
visais būdais naikina savo 
teritorijoje bet kurią reli- je) paversta “Valstybinio 
giją. Veikia keli milijonai dailės muziejaus liaudies 
antireliginių propagandistų, meno ekspozicija”. Tai Vil- 
spaudžiami milijoninių tirą- niaus katedros desakracijos 
žų antireliginiai leidiniai, pakartojimas. 
Specialūs “Religijų reika
lams įgaliotiniai” seka, šni
pinėja ir persekioja religinį 
gyvenimą, suaugusius, vai
kus ir dvasiškius. Ir, štai, į 
laisvąjį užsienį parengia ir 
atveža... dvidešimties dvasi
ninkų būrelį! Kas gi čia pa
tikės sovietiniam sukčiavi
mui ir gerais ateistinės vals
tybės norais?

Triukas įeina į grubios, 
silpnai maskuotos propa
gandos sritį. Norima įrody
ti, kad Sovietų valstybėje 
religija turi laisvę ją prak
tikuoti. Norima įrodyti, kad 
melagingoji sovietinė kons
titucija, prižadėjusi savo 
pavaldiniams sąžinės laisvę, įvertinant jų gilią prasmę, tinkamai atžymėti savo veiklą 
tikrai užlaikoma, tikrai ki
taip manančiųjų nepersekio
ja.

Pirmieji amerikiečių žur
nalistų pokalbiai su atvež
tais dvasiškiais sukėlė aibes 
abejonių, nepasitikėjimo ir 
prasilenkimų su faktais. At
vežtieji dvasiškiai, daugu
moje, visiškai nežinomi už
sieniui. Kas jie tokie? Gal 
būt enkavedistai, apreng
ti dvasiškių rūbais? Gal būt 
nesąžiningi oportunistai, su
tikę su bet kuriais “Reli
gijų reikalams įgaliotinių” 
reikalavimais? Gal būt vals
tybinio teroro aukos? Visų 
atvežtųjų, kaip kokiai paro
dai eksponatai, dvasiškių ąt- 
sakymai yra tikras proso
vietinis unisonas: Sovietų 
Sąjungoje yra tikra religi
jų išpažinimo ir praktikos 
laisvė. Šitokį melą skelbda
mi sovietiniai dvasiškiai pro
paguoja gulagų viešpatiją, 
talkina krikščionių persekio
jimams, didžiai padeda anti
religinių agitatorių pulkams 
ir iš naujo nukryžiuoja 
Kristų.

Tai jų moralinės atsaky- 
mybės absoliutus nuosmu
kis. Kada nors šitokios rū
šies degeneracija paaiškės, 
išsiaiškins, bus pasmerkta. 
Dabar gi mes matome Lie
tuvoje faktus, kurių negali 
nuginčyti netiktai vienui 
vienas prelatas Č. Krivai
tis, bet ir tūkstančiai tokių 
krivaičių, 
Ameriką 
Sovietijos 
reikalams

Ateistinis muziejus Vil
niuje įsteigtas lietuvių tau
tos religinėje šventovėje, 
desakruotoje Šv. Kazimiero 
bažnyčioje! Jeigu ateistinei 
valdžiai reikėjo tokį muzie
jų steigti, kodėl tam reika
lui nebuvo pastatytas na
mas? Kaune, Prisikėlimo 
bažnyčioje, dvasinės semi
narijos bažnyčioje, kitose 
bažnyčiose, įrengti prekių 
sandėliai? Daugelyje baž
nyčių įrengtos šokių salės.

Šiomis dienomis, prela
tui Č. Krivaičiui skren
dant Amerikon, gauta žinia, 
kad Visų Šventųjų bažny
čia Vilniuje (Rūdnikų gatvė-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Sukaktuvinis Seimas

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 14-me Seime, 
kuris įvyks š. m. gegužės 24-25 dienomis, Kapų puošimo 
savaitgaly, Ramada Inn viešbuty, 26811 Euclid Avenue, 
Wickliffe, Ohio 44092, Clevelande, bus paminėta Sąjungos 
25 metų nuo įsisteigimo Amerikoje sukaktis.

Sąjungos Valdyba kviečia visus Tarybos narius ir 
skyrių atstovus bei svečius gausiai dalyvauti.

Sąjungos valdyba taip pat primena, kad šiais metais 
tautinės minties laikraštis DIRVA švenčia 60 metų 
sukaktį, šie didžiai reikšmingi įvykiai įpareigoja mus

■

galimai ryžtingiau sustiprinant.

SEIMO DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės 24 d.

10:00-11:00 Registracija:
Seimo atidarymas ir garbės prezidiumo sudarymas;
Iškilmingas posėdis:
D

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Skyriaus ir Seimui rengti komiteto pirmininko 
dr. Antano Butkaus žodis;
Himnai;
Invokacija;
ALT S-gos pirmininko žodis — Emilija čekienė; 
Mirusių S-gos narių pagerbimas — Jurgis 
Sirusas;
Sveikinimai — Juozas Bagdonas;
ALT S-gos 25 metų sukaktis — Jonas Jurkūnas.

12:30- 2:30 Darbo posėdis:
Seimo prezidiumo sudarymas;
Darbotvarkės priėmimas;
Seimo komisijų sudarymas;
S-gos valdybos ir revizijos komisijų pranešimai; 
Diskusijos dėl pranešimų.

D
2)
3)
4)
5)

2:30- 3:30 Pertrauka.

3:30- 5:30 Darbo posėdis;
D

2)

Lietuvių Tautinių Sąjūdžio pranešimas — 
A. Vakselis;
Pranešimas ALTos reikalais — Teodoras
Blinstrubas;
Tautinė spauda — Dr. Jonas Balys;
Lietuvos Nepriklausomybės Fondas; 
Diskusijos dėl pranešimų.

Banketas:

jeigu tokius i 
atgabentų visos 
suburti “religijų 
įgaliotiniai”.

D
2)

3)

pranešimai;
tautinės srovės istorijai —

pranešimų.

3)
4)
5)

8:00
Programoje sol. Audronė Simonaitytė; 
Akompanuoja Birutė Smetonienė.

Sekmadienis, gegužės 25 d.

10:00-12:00 Darbo posėdis;
Skyrių atstovų
Skyrių įnašas
A. Juodvalkis;
Diskusijos dėl

12:00- 2:00 Darbo posėdis:
Mandatų komisijos pranešimas; 
Nominacijų komisijos pranešimas 
Rinkimai: S-gos pirmininko ir valdybos narių; 
Kontrolės komisijos ir Tarybos narių rinkimai: 
Nutarimų komisijos pranešimas;
Kiti klausimai ir sumanymai;
Seimo uždarymas.

2:00- 3:00 Pertrauka.

3:00 Vilties Draugijos Suvažiavimas.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis savo darbo kabinete.

NUSKRIAUSTŲJŲ LAISVĖS TROŠKIMAS ILGAINIUI 
TAPS SPRENDŽIAMUOJU VEIKSNIU

Lietuvos Diplomati
jos šefo Stasio Lozo
raičio žodis pasakytas 
per radiją Lietuvos Ne
priklausomybės šven
tės proga.

Šiais laikais vienas sve
timos priespaudos vyriausių 
tikslų yra pakeisti iš pa
grindų užvaldytosios tautos 
dvasinę prigimtį, nutraukti 
jos sąmonėje pirmiausia ry
šius su praeitimi, su istori
ja. To siekdama svetima 
valdžia panaikina laisvą isto
rijos tyrinėjimą, draudžia 
minėti istorinius įvykius ar
ba falsifikuoja jų reikšmę, 
atvaizduodama kaip neigia
ma ir kenksminga tai, kas 
patekusiai į nelaisvę tautai 
teikia paguodą ir sukelia pa
sididžiavimą.

Tačiau mums lietuviams 
yra visada gyva mūsų senos 
valstybės nepriklausomybės 
atstatymo, įvykusio 1918 
metų vasario 16 dieną, su
kaktis, kuri buvo išklimingai 
minima mūsų laisvame kraš
te -ir tebėra švenčiama 
tūkstančių lietuvių laisvaja
me pasaulyje.

Vasario 16-oji jprimena 
mums svarbiausią Lietuvos 
naujosios istorijos įvykį, 
būtent, lietuvių tautos spren 
dimą pačiai valdyti savo 
kraštą ir sugrįžti į nepri
klausomų valstybių bend
ruomenę. Tam mūsų tauta 
turėjo teisę, pagrįstą tiek 
Lietuvos valstybės egzisten
cija senovėje, tiek tautų ap
sisprendimo dėsniu, kaip ly
giai lietuvių kultūra bei su
gebėjimais. Ši teisė palieka 
galioje ne tik mūsų širdyse 
bei valioje, bet taip pat ei
nant visuotine nuomone tų 
tautų, kurios gerbia teisin
gumą ir smerkia smurtą 
tarptautiniuose santykiuose 
ir vidaus politikoje.

Tai, kas vyksta dabar kai 
kuriose pasaulio vietose, ne
privalo paveikti mūsų vilčių 
dėl Lietuvos ateities. Daug 
antrojo pasaulinio karo pa
sekmėje įvykusių tarptau
tinių smurto aktų palieka 
neatitaisyta. Daugelis vals
tybių tebėra svetimųjų jėga 
užvaldytos. Melo balsai, 
kurie žmogaus teisių min
džiojimą vadina laisve, o 
kraštų užkariavimą -- išlais
vinimu, dažnai gali atrodyti 
garsesni negu tiesos balsai. 
Jungtinės Tautos yra pa
verstos bejėge ir nebyle or
ganizacija tarptautinių smur 
tų klausimais.

Bet lygiagrečiai su šia de
moralizacija plečiasi ir stip
rėja tautų ir žmonių siekiai 
susigrąžinti ar gauti nepri
klausomybę ir laisvę, tai 
yra, tuos pagrindus, kurie 
yra būtini civilizuotų tautų 
gyvenimui tvarkyti ir kultū
rai plėsti. Šitie visuotiniai 
siekiai dabar yra daug stip
resni negu pirmojo pasauli
nio karo gale ir jų nenu
slopins jokios tarpvalstybi
nės konferencijos, tariamo 
saugumo sutartys ar pavir

šutiniški atoslūgiai. Priešin
gai, juo mažiau bus atsižiū
rima teisingumo dėsnių, tau
tų ir žmonių teisių tokioje 
tarptautinėje veikloje, juo 
didesnis bus nuskriaustųjų 
laisvės troškimas, kuris il
gainiui taps sprendžiamuo
ju veiksniu.

Ši pasaulio reikalų raida 
testiprina mūsų tautos pasi
ryžimą ir toliau saugoti sa
vo individualybę, branginti 
Lietuvos istoriją, ugdyti sa
vaimingą kultūrą, gilinti lie
tuvišką solidarumą, išlaiky

ti savo tikėjimą. Nes visa 
tai sudaro dvasinę nepri
klausomybę, kuri yra pir
mas valstybinės nepriklau
somybės pagrindas.

Tai sakydamas Vasario 
16-osios sukakties proga, 
aš nuoširdžiai sveikinu tau
tą krašte ir užsienio lietu
vių visuomenę Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos vardu. 
Kartu reiškiu linkėjimą, kad 
būtų sėkmingi mūsų visų 
darbai, dirbami tautos ge
rovei ir būsimos atgimusios 
Lietuvos Valstybės vardan.

DIRVOS NOVELĖS 1975 METŲ 
KONKURSAS

Premija $600.00
Rankraščius įteikti iki 
1975 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1975 metų 
birželio 15 d.

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

x
6815 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

111 > f 'V* .v* "* W V

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

A.A. Kapitonų Jurgį Mitkų
prisiminus

Vasario 10 d. savo namuo
se amžinu miegu užmigo 
daugelio organizacijų buvęs 
narys kapitonas Jurgis Mit
kus. Rašau užmigo, nes taip 
ir įvyko. Jurgis Mitkus ge
rai jautėsi, nesirgo ir vasa
rio 9 d. dalyvavo p.p. Jony
nų namuose ALTS-gos Det
roito skyriaus surengtame 
pobūvyje. Pasibaigus pobū
viui atsisveikino su savo 
draugais ir net nepagalvojo, 
kad šis jo atsisveikinimas 
buvo paskutinis. Parvykęs 
namo nuėjo poilsio -- atsi
gulė ir ryto sulaukęs nebe- 
atsikėlė. Žentas sako, kaip 
su šypsena ir geroje nuotai
koje nuėjo gulti, toks rytą 
šypsantis ir buvo rastas 
miręs.

Jurgis Mitkus buvo gimęs 
1891 m. balandžio 23 d. Dig- 
rių kaime, Garliavos valsč. 
Kauno apskr. Mokėsi Veive
rių mokytojų seminarijoje, 
bet už lietuvišką veiklą iš 
jos buvo pašalintas. 1912 m. 
gruodžio 27 d. buvo pašauk
tas į Rusijos kariuomenę 
Kovoje su vokiečiais arti
lerijos sviedinio buvo sun
kiai sužeistas. Pagijo ir lai
mingai sulaukė karo pabai
gos. Jurgis ir Rusijoje gy
vendamas mokėsi ir lavinosi. 
Jis 1916 metais baigė buhal
terijos kursus ir 1918 me
tais Voroneže išlaikė moky
tojo egzaminus.

Karui pasibaigus ir ku
riantis Lietuvos valstybei 
tarp visų kitų savanorių į 
artimiausią kariuomenės da
linį prisistatė ir Jurgis Mit
kus. Kaip išsilavinęs, buvo 
paskirtas į ūkio žinybą ka
rininko teisėmis ir po atitin
kamo paruošimo buvo įjung
tas į administracijos kari-

Vasario mėn. 23 d. Detroito Liet, namuose įvykusia
me Detroito žurnalistų skyriaus metiniame susirinki
me išrinkta valdybon: Vladas Selenis - pirm., Alfon
sas Nakas - sekretorius ir Antanas Grinius - iždinin
kas. Iš kairės: Alfonsas Nakas, rašyt. Vytautas Alan
tas, Vladas Selenis, Vytautas Kutkus. Stovi: Viktoras 
Perminąs, Jonas Gaižutis, Alfonsas Žiedas, Antanas Gri
nius ir Antanas Sukauskas. K. Sragausko nuotrauka

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ (’ERTIFIKATUS MOKAME: 
7J'4fr — 6 metu su $1,0(10. minimum. 
7*/2^ — 4 metu su $1,000. minimum. 
634f<z —30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/įf7 — 1 metu su $1,000, minimum.

A.A. Jurgis Mitkus 
ninku korpusą, kuriame pa
liko ir po karo. Išlaikęs 
egzaminus buvo pakeltas į 
adm. vyr. ltn. laipsnį ir tar
naudamas kariuomenėje pa
siekė adm. kap. laipsnį.

Kapitonas Jurgis Mitkus 
daugiausia tarnavo 7-me 
pėstininkų pulke, kuris buvo 
Klaipėdoje. Persitvarkant 
Lietuvos kariuomenei pagal 
naujus mobilizacinius pla
nus, pulkų vietos ir sudė
tys pasikeitė ir dėl to kpt. 
Jurgis Mitkus buvo perkel
tas į Centrinės kariuome
nės įstaigas Kaune ir tarna
vo iki Lietuvos okupaci
jos. Po praleistų tremtinio 
gyvenimo dienų Vokietijoje, 
Jurgis Mitkus atvažiavo į 
Ameriką ir apsigyveno Det
roite. Iki pensijos dirbo fab
rike ir dalyvavo lietuvių 
veikloje. Priklausė visoms 
pagrindinėms lietuvių orga- 
niazcijoms ir dirbo vienoje 
ar kitoje organizacijoje kaip 
valdybos narys. Buvo kurį 
laiką SLA 352 kuopos finan
sų sekretorius, bet ilgiausia 
išbuvo Ramovėnų valdybo
je ir ten buvo jos pirminin
kas, iždininkas ar sekreto
rius. Jo pastangomis įsigy
ta ir LKL savanorių vėlia
va.

DIRVA

Priklausė prie ALTS-gos 
Detroito skyriaus ir buvo 
Vilties Draugijos narys. 
Mėgdavo ir kol akys gerai 
tarnavo, parašydavo ir į 
spaudą. Negalėdamas jau ra 
šyti rėmė ją pinigais ir spau
dos savaitės proga spaudos 
reikalams paaukojo gražią 
sumą pinigų. Sielojosi Lie
tuvių Fondu ir buvo uolus 
jo talkininkas. Surinko 
$2,500.00 tarp kurių buvo pa 
aukotųjo paties $300.00

J urgis Mitkus buvo pašar
votas Stepanausko laidotu
vių namuose ir vasario 12 
įvyko atsisveikinimas, ku
rį pravedė Stasys Šimoliū- 
nas, tardamas žodį ir šeimai 
savanorių vardu pareikšda
mas užuojautą. Toliau orga
nizacijų atstovai atsisveiki
no: Jonas Šepetys -- Ramo
vėnų vardu, Kristina Daug- 
vydienė -- birutininkių var
du, Jonas Švoba -- ALTS- 
gos vardu, Antanas Su
kauskas -- DLOC, Antanas 
Norus -- Lietuvių Namų ir 
Dariaus ir Girėno vardu, 
Kazys Sragauskas -- Lietu
vių Fondo, Afa Šukys LŠST 
ir Jūrų šaulių Švyturio kuo 
pos, Jonas Urbonas -- LB 
Detroito apylinkės vardu. 
Atsisveikinimo metu prie jo 
karsto stovėjo garbės sargy
boje kariai ir šauliai: Sta
sys Šimoliūnas ir Kazys 
Daugvydas, Alfonsas Žiedas 
ir Kazys Spakauskas, Vera 
Kulbokienė ir Nelė Urbšai- 
tienė, Stefas Lungys ir Vin
cas Rinkevičius, Petras 
Bukšnys ir Juozas Kinčius, 
Klemensas Urbšaitis ir Jo
nas Balsys. Prie karsto bu
vo vėliavos: LKK savano
rių ir Jūrų šaulių Švyturio 
kuopos, kurioje kpt. Jurgis 
Mitkus buvo garbės narys. 
Rožinį sukalbėjo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius.

Ketvirtadienį vasario 13 
d. po atlaikytų pamaldų Die
vo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje, 34 automobilių vilks 
tinė palydėjo į Holy Sepulch- 
re mauzoliejų ir kun. V. 
Kriščiunevičiui atkalbėjus 
maldas, ten paliktas. Palai
dotas bus vėliau, kai atšils 
žemė, šalia anksčiau miru
sios savo žmonos Teresės. 
Karstą nešė: St. Šimoliū
nas, Jonas Šepetys, K. 
Daugvydas, J. Švoba, V. 
Rinkevičius ir P. Bukš
nys.

Paliko: dukterį Aldoną su 
vyru Kazimieru ir sūnumi 
Arūnu Stašaičius ir dukte
rį Gražiną su vyru Algiu ir 
dukterimis Daiva ir Laura 
Petrulius. Pietūs laidotuvių 
dalyviams buvo duodami 
Roman Hali svetainėje.

Tebūnie Tau, Jurgi, leng
va Amerikos žemelė! Ilsė
kis ramybėje! Pasilikusioms 
šeimoms reiškiu užuojautą.

MIRĖ SIBIRO TREMTINĖ 
LIUCIJA JUZĖNIENĖ

Vasario 19 d. 6 v.v. Fordo 
ligoninėje po ilgos ir sun
kios ligos mirė Sibiro trem
tinė ir ten 10 metų išken- 
tėjusi Liucija Juzėnienė, 
sulaukusi 85 metų.

1948 metais kovo mėne
sį Liucija ir jos sūnus Vla
das nakties metu rusų enka
vedistų buvo suimti ir ilga ir 
varginančia kelione nuga
benti į Sibirą vergų dar
bams. Ten vargo 10 metų. 
Vėliau jiems pasisekė iš ver
gijos išsilaisvinti ir persi

kelti į Lenkiją. Tuo laiku 
nebuvęs namuose sūnus Al
binas išvežimo išvengė, bet 
jo likimas buvo dar baises
nis, jis buvo 1952 m. prie
šų nužudytas. Pagyvenus 
Lenkijoje 2 metu ir 10 mė
nesių sūnaus inž. dr. Stasio 
Juzėno pastangomis ir rū
pesčiu 1960 m. spalio mėn. 
atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Detroite.

Vasario 21 d. Steponausko 
laidotuvių namuose kun. 
Viktoras Krisčiunevičius su
kalbėjo rožinį.

Vasario 22 d. po atlaiky
tų pamaldų Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje 
daugybės žmonių buvo nuly
dėta į Holy Sepulchre mau
zoliejų, kur kun. V. Kriš
čiunevičiui atkalbėjus lai
dotuvių maldas palikta. Ji 
mauzoliejuje ir bus palaido
ta.

Liko: sūnus inž. dr. Sta
sys Juzėnas, Sūnus Vladas 
Juzėnas, marti Roma ir vai
kaitė Danutė. Lietuvoje li
ko brolis ir sesuo.

Ilsėkis ramybėje svetin
goje Amerikos žemelėje! 
Laidotuvių dalyviams pie
tūs buvo duodami ameri
kiečių svetainėje.

Švento Petro parapijos 
naujasis klebonas kun. Kazi
mieras Butkus buvo įvesdin
tas vasario 23 d. 10:30 
atnašaujamomis mišiomis, 
kurias atnašavo 5 kunigai 
ir giedojo muz. Stasio Sli
žio vadovaujamas parapijos 
choras. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Vėliau atvykusiems 
buvo pristatytos atskiros 
kėdės. Po mišių parapijos 
salėje įvyko vaišės.

♦♦♦
Aprašydamas Detroito 

spaudos kiosko 25 metų su
kaktį (Dirva Nr. 14) pami
nėjau, klaidingu šaltiniu pa
sinaudojęs, kad pirmuoju 
spaudos kiosko vadovu buvo 
Petras Rūkštelė. Ir kaip vė
liau išaiškėjo, juo buvo ne 
Petras, bet Balys Rūkštelė. 
Spaudos kiosko ir koncerto 
programos viršelį kuris įdė
tas tame pačiame Dirvos nu
meryje, meniškai parengė -- 
išbraižė Pranas Zaranka.

Spaudos kiosko vadovas 
Vytautas Čižauskas įvertin
damas Dirvos gerą informa
ciją paskyrė auką $15.00

Vasario 23 d. įvyko 
LŽS-gos Detroito skyriaus 
narių metinis susirinkimas. 
Susirinkime skyriaus valdy
bos nariai išdavė metų veik
los raportus. Senoji valdy
ba ir revizijos komisija per
rinkta ir šiems metams.

Susirinkimas nutarė padi
dinti iš skyriaus kasos jau
niems žurnalistams laimėju
siems iš Daužvardžio fon
do premijas ir kaip priedą 
pridėti sekančiai: Robertui 
Seleniui ir Viktorui Nakui 
po 50 dol. Vidai Skiotytei, 
Aidai Smalinskaitei, Ire
nai Sventickaitei ir Linui 
Mikulioniui po 25 dol. ir foto 
reporteriui Kazimierui Sra- 
gauskui 25 dol.

Gyvos diskusijos ėjo dėl 
žurnalistų sąjungos įstatų, 
kurių skyriaus valdyba ne 
visai prisilaikė. Perrinkta 
skyriaus valdyba yra įparei
gota kreiptis į LŽS-gos cent
ro valdybą, kad esama 
dabar įstatuose numatyta 
skyriaus valdyba trijų asme
nų būtų padidinta iki pen
kių. Trys yra permaža ir 
esant valdybai veikliai jų

1975 m. kovo 5 d.

Velionis Bronius Vasys laidojamas šv. Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje, vasario 3 d. Nuotraukos vidury
je velionies Broniaus našlė Valerija ir marti Gražina, de
šinėje sūnus Arūnas. V:A. Račkausko nuotrauka

A.A. Bronius Vasys-Vasiliauskas

Velionis Bronius Vasys- 
Vasiliauskas — Nepriklauso
mos Lietuvos Karo Aviaci
jos lakūnas.

Buvęs Nepriklausomos 
Lietuvos karo aviacijos la
kūnas Bronius Vasys-Vasi
liauskas, vėžio ligos iškan
kintas, po sunkios vidurių 
operacijos, sausio 30 d. pasi
traukė amžiams į Mirties 
Slėnį.

Jis buvo gimęs 1918 m. 
sausio 8 d. Suvalkijoj, Anč- 
laukio kaime, Kybartų vals
čiuje. Pradžios mokslą gavo 
Kybartuose. Ten lankė ir 
aukštesniąją Žiburio komer
cinę mokyklą. 1935 m. buvo 
priimtas į Lietuvos karo 
aviacijos mokyklą, puskari
ninkių skyrių. 1938 m. tą 
mokyklą baigė ir tarnavo 
aviacijoje ligi rusai 1940 me
tų spalio mėn. atleido.

Tarnavo Paramoje sąskai
tininku, o vokiečiams Lie
tuvą okupavus, buvo skėčių 
ir skrybėlių skyriaus vedė
jas. 1943 metų liepos 15 iš 
tų pareigų pasitraukė ir ati
darė Kaune nuosavą kepu
rių ir mezginių dirbtuvę 
‘Gaminys’. 1941 m. rugsėjo 
mėn. 18 d. Kaune šv. Tre
jybės bažnyčioje susituokė 
su Valerija Savickaite. 1943 
metų rugp. mėnesį gimė 

neužtenka.
Susirinkimą pravedė pir

mininkas Vladas Selenis, 
sekretoriavo Alfonsas Na
kas. Revizijos komisijos ak
tą perskaitė Antanas Su
kauskas.

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

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 employer.
For interview phone Plant Managcr. 
Mr. J. W. Zansitis (201) 479-4128, 
or send resume to:

KOH-I-NOOR 
RAPIDOGRAPH, INC.

BĖDOM BU R Y. N. J. 08801
(14-20) 

vienturtis sūnus Arūnas. Ru 
sams prie Lietuvos artėjant, 
pasitraukė į Vakarus, pra
džioje į Berlyną, vėliau į 
Vieną, kur atitraukė vėliau 
ir savo žmoną su sūnumi. 
Karui pasibaigus persikėlė 
į Augsburgo pabėgėlių sto
vyklą ir iš čia lankė UNRRA 
universitetą Muenchene.

1950 metais atvyko į Ame
riką ir kiek pagyvenęs 
Nauj. Anglijoje, persikėlė 
pastoviai gyventi į lietuviš
kąjį Cicero, kur ir išgyveno 
ligi mirties. Čia dirbo įvai
rius darbus ligi prasimušė 
į vedėjo vietą WESC0 įmo
nėje, Ciceroje. Jis buvo at
sakingas už visą tos įmonės 
braižyklos departamentą.

Lietuvoje Bronius buvo 
futbolo klubo ‘Tauras’ narys, 
o Amerikoje pamėgo tenisą 
ir golfą ir buvo Chicagos 
Lietuvių golfo klubo akty
vus narys.

Aktyviai dalyvavo ir išei
vijos politiniame gyvenime. 
Priklausė ALTS-gos Cicero 
skyriui ir kurį laiką buvo to 
skyriaus pirmininkas.

Bronius buvo labai prisi
rišęs prie savo šeimos. 
Gražiai išauklėjo savo myli
mą sūnų, kuris vedė lietu
vaitę Gražiną Godliauskai- 
tę ir augina tris dukreles. 
Sūnus Arūnas pasižymėjo 
sporte, lošė profesionalu Phi 
lapdelphia Eagles futbolo ko 
mandoje, baigė kaip sti
pendiatas Notre Dame uni
versitetą ir šiuo metu yra 
dalininkas EASCO SALES 
kompanijoj.

Su Broniaus mirtimi ne 
tik šeima neteko nepamai
nomo globėjo, ne tik tauti- 
ninkiškoji išeivija aktyvaus 
ir nuoširdaus nario, bet ir vi
si lietuviai nepaprastai mie
lo ir nuoširdaus draugo. 
Šimtai žmonių lankė But
kaus laidotuvių namus, kur 
velionis Bronius buvo pa
šarvotas ir iš kur po gedu
lingų pamaldų, atnašautų 
kun. dr. Antano Juškos, Ci
cero Šv. Antano bažnyčio
je, pusšimtis automobilių 
išlydėjo velionį į Šv. Kazi
miero kapines. Čia po apei
gų buvo sugiedota ‘Marija, 
Marija’ ir Tautos Himnas ir 
per pusantro šimto velionies 
draugų susirinko į LTNa- 
mus laidotuvių pusryčių. Ka 
dangi velionis Bronius buvo 
taip pat ir LTNamų akci
ninkas, tai draugai dar su
aukoję nupirko dvi papildo
mas tų namų akcijas velio
nies vardu.

Tebūnie lengva svetingos 
Amerikos žemė, Tau, mielas 
Broniau, laisvosios Lietuvos 
padangių lakūne.

V.A. Račkauskas

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.I..I.C.

aint 
thony 

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

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

Juozas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

......................................
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Minėjimo prezidiumas (iš k. j; vyr. valdybos pirm. J. 
Lendraitis, Chicagos padalinio pirm. A. Jonušas ir sek- 
ret. R. Šiaudikis. Prie vėliavos: Gulbinienė, Valiukėnas 
ir Pavilčiūtė. K. Pociaus nuotrauka

CHICAGOS NEOLITUANAI MINĖJO
VASARIO 16

Korp! Neo-Lithuania, Chi
cagoje, š.m. vasario 23 d., 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose iškilmingai atšventė 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 57-tas metines.

Įnešus Korporacijos vė
liavą prie garbės stalo išsi
rikiavo Korporacijos vyr. 
valdybos pirmininkas J. 
Lendraitis, padalinio pirm. 
A. Jonušas ir sekretorius 
R. Šiaudikis.

Sugiedamas Lietuvos him
nas.

Paskaitininkas fil. prof. 
dr. Jonas Puzinas.

K. Pociaus nuotrauka

Grožinį žodį išpildo Daiva 
Vaitkevičiūtė.

K. Pociaus nuotrauka

Minėjimą pradėjo padali
nio pirm. Algis Jonušas, pa
sveikinęs susirinkusius ir at
sistojimu paprašęs pagerbti 
mirusius, žuvusius ir nukan
kintus korporantus.

Fil. dr. Pavilionis su būsimais korporantais (iš 
k.): dr. Pavilionis, sūnus Rytas, Pavilionienė ir sūnus 
Darius. K. Pociaus nuotrauka

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

X i

185 North Waba*h Avenue 
Chicągo, III. 60601

2nd Flbor

Trumpą žodį tarė ir vyr. 
valdybos pirm. Jurgis Lend
raitis.

Pagrindinę paskaitą skai
tė fil. prof. dr. Jonas Puzi
nas. Savo paskaitą apribo
jo Lietuvos Tarybos veiklą. 
Išryškino Lietuvos Tarybos 
veiklos detales vokiečių 
okupacijos metu. Vokiečių 
okupacinės replės buvo stip
riai suveržtos ir apie kokią 
nors politinę veiklą vokie
čiai nenorėjo ir girdėti. Šiek 
tiek laisviau galėjo judėti 
švietimo ir šalpos organiza
cijos. Santykiuose su vokie
čių vyriausybe, Lietuvos Ta
ryba pergyveno keletą vi
daus krizių ir vos išsilaikė 
bendras darbas. Kanclerio 
kėdėn atsisėdus liberalesniu 
pažiūrų Max von Badenui, 
Tarybos paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės deklara
cija buvo pripažinta ir už
megzti diplomatiniai ryšiai.

Nors dauguma Tarybos 
narių buvo barzdoti, bet jų 
amžiaus vidurkis neprašoko 
34 metų. Vyriausias amžiu
mi buvo dr. Jonas Basana
vičius, o jauniausias studen
tas K. Bizauskas.

Paskaita buvo įdomi ir vi
sų susirinkusių dėmesingai 
išklausyta. Tuolaikinei padė
čiai paryškinti pateikė kele
tą dokumentų: 1917 m. sau
sio 9 d. Darbininko nume
rį su paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės deklara

cija (visais metais anks
čiau!), iš Lietuvai numaty
to karaliaus Uracho gyve
nimo ir Tarybos delegaci
jos nuotrauka iš 1918 m. de
rybų su Vokietijos vyriau
sybe.

Iškilmingoji minėjimo da
lis baigta Gaudeamus.

Meninėje dalyje Daiva 
Vaitkevičiūtė raiškiai pa
skaitė V. Krėvės ‘Milžinka
pį’ ir padeklamavo B. Braz
džionio ‘Gimtosios žemės il
gesys’. Tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Pupienės, 
pašoko Suktinį, Jonkelį ir 
Vėdarą.

Pasibaigus meninei daliai, 
prie kavos puoduko buvo ko
legiškai pabendrauta.

Susidomėjimas panašiais 
minėjimais metai iš metų da
rosi mažesnis ir mažesnis. 
Paprastai į Korporacijos 
tradicinius minėjimus susi
rinkdavo senieji buršai ir už
pildydavo salę, o šiais 
metais ir jų buvo neper- 
daugiausia. Vienus prispau
dė senatvė, kitus -- ligos, 
trečius -- kiti įsipareigoji
mai, o gal svarbiausia, pra
dedame prarasti pareigingu
mo jausmą.

Jauniesiems vadovams pa 
tartina daugiau dėmesio 
kreipti į minėjimų techniš
ką pravedimą ir daugiau 
pasiruošti, jei reikia, ir pa
repetuoti.

A. Juodvalkis

VASARIO16 PHILADELPHĮJOJĘ
Šių metų Lietuvos ne

priklausomybės 57 metų at
kūrimo minėjimas buvo su
ruoštas dviejų LB Phila
delphijos ir Pietinės New 
Jersey apylinkių v-bų bend
romis pastangomis Lietu
vių Bendrovės name vasa
rio 16 dieną Philadelphijo- 
je. Tą sekmadienio dieną 
iš ryto visose trijų lietu
vių parapijų bažnyčiose, Šv. 
Andriejaus, Šv. Kazimiero 
ir Šv. Jurgio, buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos 
ir pasakyti tai dienai pritai
kyti pamokslai, susirenkant 
daugiau tikinčiųjų, negu 
įprastomis sekmadienių die
nomis.

Popiečio metu buvo pra
dėtas pats oficialios pro
gramos dalies išpildymas, 
dalyvaujant skaitlingai lie
tuviškai visuomenei. Šį kar
tą nors tas minėjimas ir bu
vo trumpokas, bet pasiro
dė brandus, turiningas ir ne
nuobodus. Vyko įspūdingas 
vėliavų įnešimas šių orga
nizacijų: skautų, ateitininkų, 
neolituanų, ramovėnų, paly
dint šv. Kazimiero Vete
ranų postui ginkluotoj ap
rangoj. Šio posto sudėtyje 
yra lenkų ir lietuvių kil
mės vyrų, bet jo kapitonas, 
rodos, lietuvis. Tai matant, 
buvo savotiška, čia bene pir
moji staigmena susirinku
siems švystelėta. Atidaro
mąjį minėjimo žodį tarė LB 
Philadelphijos apylinkės 
pirm, architektas J. Stel
mokas, o invokaciją paskai
tė kun. K. Sakalauskas. 
Vilties choras sugiedojo 
JAV himną ir dar keletą 
dainų (jų tarpe maldą -- 
kritusiems už tėvynę didvy

riams), kuriam vadovavo 
muz. V. Matonis. Susirin
kusiems nemažą įspūdžio pa
trauką sukėlė tai rengėjų 
sugebėjimas atsikviesti su 
prakalba Philadelphijos 
miesto merą F. Rizzo, o tuo 
pačiu išgirsti iš jo lūpų 
prokalamaciją skelbiančią 
Vasario 16-ją Lietuvių Die
na. Meras nesigailėjo lie
tuviams paberti malonių žo
džių, išreikšti pasitenkini
mo dėl jų idėtos visoke
riopos tiek kultūrinės ir tiek 
ekonominės veiklos ir triūso 
keliant šio krašto garbę ir 
jos gerbūvį. Be kita ko, jis 
suminėjo turimas tris lietu
vių parapijas, kurių reikš
mė'anot jo samprotavimo, 
buvo didelė bevystant viso
keriopą bendruomeniniai 
kultūrinį veikimą.

Reiškė didelę užuojautą 
lietuviams, ištikus Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
netekimo nelaimei, kurią pik 
tas kaimynas-maskolis oku
pavo. Tvirtai įtaigojo, kad 
Lietuva vėl susilauks laisvės 
ir nepriklausomybės atsta
tymo. Ragino tikėti tų vil
čių išsipildymo. Pagrindi
niu minėjimo kalbėtoju buvo 
Dr. A. Klimas, lituanistas 
prefesoriaująs viename Ro- 
chesterio universitete. Jo 
kalba buvo ne taip jau ilgo
ka, tačiau didžiai persunkta 
gyvu patriotizmu. Sakė, kad 
mūsų tautinių švenčių minė
jimuose nuolat pabrėžiame 
tautinės vienybės reikalin
gumą, meilę tautos laisvei, 
atgaiviname dėl jos kovos 
ryžtą, nelyginant atliekame 
tautinės dvasios rekolekci
jas, vis pasižadėdami gyve
nime geresniais būti. Bet

Philadelphijoje, Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjime, dalyvavo Philadelphijos miesto burmist
ras Frank Rizzo. Po savo kalbos, jis perskaitė 
proklamaciją, skelbiančią Lietuvių Dieną. Nuotraukoje, 
proklamaciją priima dr. Jonas Stiklorius (dešinėje}.

K. Čikoto nuotrauka

VASARIO 16 BALTIMORĖJE

Vaizdai iš Vasario 16 minėjimo Baltimorėje, su
ruošto vasario 8 d. Dalis garbės stalo svečių. Iš kairės: 
miesto meras Mm. Donald Shaefer, lietuvių parapijos 
klebonas prel. L. Mendelis ir Simas Kudirka.

Baltimorės lit. mokyklos mokiniai pavaizdavo minė
jime pamoką. Mokytoja Kristina Česonienė klausinėja 
vaikus: “Ką reiškia žodis laisvė?" Visi vaikai skuba at
sakyti keldami rankas. Paskui vaikai įteikė Simui Kudir
kai po gėlę ir gavo iš jo autografą.

Kongresmanas Paul Sarbanes kalbasi su Vytautu 
Bačansku (dešinėje).

po to neretai regimesnio 
ženklo neparodome.

Prisimindamas pavergtą 
Lietuvą ir lietuvių gyveni
mą, tą šiurpų ten vykdo
mą terorą, žmonių kančias 
Sibiro darbo stovyklose, 
kvietė iš čia mūsų persiso
tinusio gyvenimo neužmirš
ti vargstančiųjų. Neužmiršti 
ir tos pareigos, mūsų atlik
tinos misijos Lietuvos vada
vimo darbuose. Prelegentas 
tarpais savo žodžius grindė 
ištraukomis iš laisvuose 
kraštuose išleistų knygų. 
Ypač patarė pasiskaityti 
Elenos Juciūtės leidinį ‘Pė
dos mirties zonoje’, kur 
vaizdžiai atskleidžiamas siau 
bingas darbo vergų gyveni
mas Sovietų Sąjungoje. Tai 
gyvų liudininkų mums pa
teiktos žinios neturi sukelti 
tik dūsaujimus, o daugiau 
skatinti prie darbų. 0 tų 
darbų yra visokių, kur neį
manoma išeiti į platesnius 
bendrinius darbo plotus, tai 
galima stoti į specialiai pasi
rinktą vieną kurią veiklos 
sritį ją plėsti ir gyvinti. 
Skausmingai nuaidėjo jo 
pasakytas žodis apie krašto 
okupanto užsimojimą išnai
kinti ūkininkų luomą ir iš
griauti jų sodybas suvarant 
juos į kolchozų kumetynus. 
Ūkininkų luomo netekus, lie
ka sugriautas ir tautos išli
kimo (o ir valstybės) pagrin
das jį suplakant su varovų 
prižiūrima dauguomenine 
žmonių mase. Pasidžiaugė 
okupuotoje Lietuvoje jauni
mo žygiais ir jų tautiniu 
sąmoningumu besiprieši
nant prieš krašto pavergėjo 
savavaliavimus.

Geru ženklu skaitytina, 
kad kalbėtojas vengė išsi
tarti apie šių dienų mūsų

bendruomenės gyvenimą ir 
joje įsimetusią trintį, tuo 
nesudrumsčiant dienos rim
ties nuotaikos.

Ir dar smagiau, kad ne
kurstė kam atiduotinas še
šioliktosios Vasario šventės 
proga renkamos aukos. Tai 
iš jo pusės buvo parody
tas bešališkumo mostas ir 
išlaikytas deramas asmens 
orumas. Minėjimo baigmėje 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Kiek buvo suaukota pinigų, 
neteko sužinoti.

Šio minėjimo rengėjams 
priklauso didi pagarba ir ne
mažesnė padėka už įdėtas 
gražias pastangas, sumanu
mą suruošiant ir pravedant 
tą taip brangią mūsų tautos 
šventę.

Vadinasi, tuo mūsų dva
sinio atgimimo diena ir bai
gėsi. Rytoj vėl prasideda 
įprastinis ir pilkas mūsų 
visų gyvenimas. Taip ir su
simąstai... tai kas, kad po 
šių visų ‘rekolekcijų’ daug 
gražių žodžių išgirstume ir 
kilnių minčių prisiimame, jei 
po trumpo laiko vėl mūsų 
šakoti ragai dar aukščiau 
iškyla. Tai jau turbūt yra 
kaltas mūsų kunigaikštiš
kas būdas paveldėtas iš pra
bočių.

Bene, poetas K. Binkis 
eiliavo nejuokaudamas:

Musų bočiai gan karingi 
Prūsai, dzūkai ir jotvingiai... 
Paveldėjom iš jų kraują, 
Kurs vis priešų reikalauja.

Taigi, būtų didžiausia pa
laima, jei mes kartą nuošir
džiai pasiryžtume iš savo 
tarpo išgyvendinti žalin
gai į mūsų tautinę vieny
bę įsibrovusią negerovę - 
brolišką saviplaką.

J. Bubelis
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Pusbroliui ir Dėdei tauriam Lietu

vos kariui

pulkininkui ANDRIUI BALSIUI

mirus, jo žmoną OLIMPIJĄ ir seserį

VIKTORIJĄ KLEIVIENĘ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Petras Mockaitis
Gražina ir Jonas

Mileriai

A t A

DALIAI ŠIMOLIŪNIENEI

mirus, vyrą SAULIŲ ir kitus šeimos narius nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ada ir Antanas 
Petrauskai

Mielam bendradarbiui ir draugui

A. A.
Kpt. JURGIUI MITKUI

mirus, mielom jo dukrom ALDONAI STAšAITIE- 

NEI ir GRAŽINAI PETRULIENEI ir jų šeimoms, 

reiškiu gilią užuojautą

Kazys Pažemėnas

PADĖKA

A. A. DR. ANDRIUS JONAS BRIDŽIUS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas, pašauktas Viešpaties, 

mus paliko 1975 m. sausio 17 d. Palaidotas sausio 21 d. 
Visų Sielų kapinėse, Clevelande.

Skaudžią valandą, susilaukę daug užuojautos ir 
pagalbos, nuoširdžiai dėkojame: kun. kleb. emeritui J. 
Angelaičiui, mūsų globėjui, už Šv. Mišias; kun. L. Za
rembai, S. J. už patarnavimą ligoniui Šv. Sakramentais, 
už Šv. Mišias ir pamokslą bei palydėjimą į kapus; kun. 
K. Žemaičiui už Šv. Mišias; kun. J. Kidykui, S. J. dėko
jame už atkalbėjimą paskutinį vakarą rožinio ir už jaus
mingą gražią kalbą atsisveikinant su velioniu. Dėkojame 
kun. P. Dziegoraičiui už atkalbėjimą rožinio koplyčioje; 
kun. B. Ivanauskui už pranešimą apie laidotuves Šv. 
Jurgio bažnyčioje; prof. kun. St. Ylai už Šv. Mišias ir 
užuojautą; kleb. kun. G. Kijauskui, S. J., Jėzuitų pro- 
vinciolui už Šv. Mišias ir užuojautą; kun. Goldikovskiui, 
buv. Rygos Arkivyskupijos kancleriui, už Šv. Mišias.

Dėkojame dr. J. Stankaičiui už nuoširdžią pagalbą 
velioniui ir šeimai, ir poniai Stankaitienei. Ypač esame 
dėkingi p.p. Laniauskams už visokeriopą pagalbą, už 
laidotuvių apeigas, dėkojame p.p. Žilioniams, p.p. Klio- 
riams, p.p. Šilgaliams, p.p. Idzeliams ir visiems kitiems 
prieteliams už lankymą Velionio ligoninėje ir didelę 
pagalbą per laidotuves.

Nuoširdus ačiū vargonininkei p. R. Brazaitienei ir 
parapijos chorui už giedojimą koplyčioje per atsisvei
kinimą ir solistui J. Kazėnui už giedojimą bažnyčioje 
ir užprašytas Šv. Mišias. Dėkojame ateitininkams sen
draugiams ir studentams už suteiktą pagalbą, ypač ačiū 
moksleiviams, stovėjusiems prie karsto sargyboje. Dė
kojame Clevelando Katalikų Moterų Sąjungos 36-ai 
kuopai už talką laidotuvėse. Dėkojame atsisveikinimo 
kalbas pasakiusiems: p. S. Laniauskui; giminių vardu 
kalbėjusiam p. VI. Kulbokui, Ateitininkų vardu p. A. 
Garkai, Gydytojų vardu dr. D. Degėsiui, Krikščionių 
demokratų p. P. Klioriui, Lietuvių Bendruomenės p. J 
Malskiui, Chicagos draugų p. A. Indreikai.

Dėkojame atsiuntusiems gėlių: "Ateities” Klubui, 
dr. P. Stungiams, p.p. Žilioniams, p.p. Laniauskams, M. 
B. Matulioniams, p.p. Šilgaliams, sūnaus Romo drau
gams, R. ir V. Matams, p.p. Sabataičiams, N. Matuliony- 
tei-Noger ir RPIA Kompanijai.

Dėkojame draugams, pažįstamiems ir kaimynams, 
lietuviams ir nelietuviams aukojusiems Šv. Mišias, pa- 
reiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą, bei 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Dėkojame p. Urbonavičienei ir visoms mieloms po
nioms prisidėjus prie iškilmingų pusryčių.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams: dr. Skrinskai, VI. 
Kulbonui, P. Klioriui, R. Laniauskui, A. Nevuliui ir E. 
Šilgaliui; nuotraukas dariusiam A. Baliūnui; ir už nuo
širdų patarnavimą laidotuvių direktoriui Jakubs-Jaku- 
bauskui.

Ačiū visiems palydėjus į amžiną poilsio vietą.

Nuliūdę ŽMONA ELENA IR SŪNUS ROMAS

Tai nebuvo kokia madų 
paroda, koncertas ar lite
ratūros vakaras, o tik Vin
cės Jonuškaitės pagerbimas 
- pietūs, kurį suruošė Mo
terų Federacijos klubas.

Šia proga noriu pažymė
ti, ka<į Los Angeles lietu
vės yra darbščios, veiklios 
ir savo veikimą išvysto su- 
sibūrusios į organizacijas, 
kurių čia, kaip ir kitose kolo
nijose, yra kelios, t.y. Mote
rų Federacijos Klubas, 
rų Federacijos Klubas, Biru- 
tininkės, Letuvos Dukte
rys, Moterų Katalikių orga
nizacija. Šį kartą padirbėjo 
Federacijos Klubo moterys.

Vasario 2 d., į Los Feliz 
restorano svetingai paruoš
tą salę, susirinko 140 svečių, 
kurie norėjo pagerbti mūsų 
iškiliąją solistę, pabendrau
ti ir pasiklausyti ką moterys 
pasakys.

Po skanių ir dietiškų, 
t.y. negausių pietų (kartais 
pobūviuose mes perdaug 
valgome), sekė kalbos -- lie
čiančios Vincės Jonuškaitės 
asmenį ir jos veiklą. Klubo 
pirmininkė K. Matijošaitie
nė, pasveikinusi svečius, pa
kvietė plačiai žinomą visuo- 
menininkę A. Devenienę 
pravesti numatytą progra
mą.

Muzikos ir dainos meno 
žinovė G. Gudauskienė pla
čiai pakalbėjo apie Vincės 
muzikinę veiklą. Būtent, kur 
dainininkė mokėsi, koncer
tavo ir kokiose dainos meno 
srityse geriausia pasireiš
kė. Paįvairinimui ir aišku
mui kalbos, buvo pagrota 
prieš daugelį metų Vincės 
įdainuotos kelios liaudies 
dainos, kurias ji ypatingai 
mėgo ir brangino ir arija 
iš operos Carmen. Senas 
plokšteles patvarkė ir pa
grojo P. Jasiukonis.

Prof. E. Tumienė, pasi
puošusi tautiniais drabu
žiais, lyg norėdama parody
ti kad ji kalbės apie lietu
vę patriotę, labai jautriai, 
šiltai ir išsamiai nupasako
jo apie Vincės visuomeninį 
darbą ir iš viso moters 
keleriopas pareigas gyveni
me. Lietuvoje Vincė rinko 
ir brangino senovės lietuvių 
tautinius drabužius, žiurs

DIRVA

Sol. Vincės Jonuškaitės pagerbime. Nuotraukoje iš 
kairės: S. Barzdukas, sukaktuvininkė V. Jonuškaitė, K. 
Matijošaitienė ir prof. E. Tumienė.

LOS ANGELES LIETUVES PAGERBĖ 
VINCĘ JONUŠKAITĘ

BRONEI MAINELIENEI,

Grandinėlės Tėvų Komiteto narei, jos motinai

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą

Grandinėlė 
ir

A. L. Sagiai

A. t A.
Jau suėjo 17 metų, kaip po didelių pergyvenimų ir 

sunkios ligos mirė Lietuvoje VALIŪTĖ VA1GINIENĖ pa
gal tėvus KUTKUTĖ.

Nuliūdime liko vyras JONAS ir dukterys JANINA ir 
GENUTĖ ir sūnus VITOLIS. Liūdi kar
tu ir PETRAS VAIGINIS su šeima, 
gyv. Clevelande.

Prašome, kurie pažinojote Valiūtę Vaiginienę, prisi
minti maldoje, šv. Mišios bus atnašaujamos šv. Vilimo baž
nyčioje š. m. kovo 9 d.

tus, juostas, gintarinius pa
puošalus ir to turto turėjo 
‘pilnas skrynias’. Tautinį 
drabužį, tinkamose progose 
mėgo pati dėvėti ir kitas 
ponias ragino. Išeivijoje, gy
vendama New Yorke, daug 
pasidarbavo Lietuvos labui, 
būdama kelius metus Fe
deracijos Klubo pirmininke.

Viešnia iš New Yorko 
M. Ulėnienė perskaitė ilges
nį sveikinimą gautą iš Fede
racijos klubo centro pirmi- 
nininkės Banaitienės ir taip 
pat pati Ulėnienė pasvei
kino buvusią bendradarbę. 
Be to, išduodama tartum pa
slaptį, pranešė, kad Vincė 
šiomis dienomis švenčia 
gimtadienį ir vardadienį ir 
todėl jai buvo sudainuota 
ilgiausių metų ir įteikta gė
lių ir dovanų.

Alė Rūta perskaitė tai 
progai savo sukurtą eilėraš
tį.

Organizacijų vardu ir as
meniškai sveikino šie svečiai 
ir viešnios: O. Razutienė, 
E. Dovydaitienė, H. Petku- 
vienė, L.A. atostogaująs S. 
Barzdukas, prof. J. Kuprio- 
nis, Pr. Visvydas, Butkus,
I. Medžiukas, B. Budriūnas.

ALT pirm. V. Čekanaus
kui susirgus ir negalint da
lyvauti, jo vardu sukaktuvi
ninką sveikino A. Devenie- 
nė.

Jonuškaitė gavo daug 
sveikinimų ir raštu-laiškais, 
kurių čia nebandysiu išvar
dyti.

Mažai buvo belikę laiko 
to pobūvio pačiai kaltinin
kei -- V. Jonuškaitei pasi
sakyti. Ji, rodos, būtų galė
jusi ilgai kalbėti apie savo 
gyvenimo nueitą kelią, vie
nok pobūvį reikėjo baigti 
ir jis buvo užbaigtas visiems 
sugiedojus tautos himną.

Br. Šimkienė.

LAWRENCE
IR MES PAMINĖJOME 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

Nors sumažėjo Lawrence, 
Mass. lietuvių skaičius, bet 
į Altos skyriaus surengta 
vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo

Iš Clevelando židiniečių veiklos
Clevelando skautija ap

jungianti didelę dalį vietos 
lietuviškojo jaunimo, darbš
čių ir gilios skautiškos dva
sios vadų globojama, suda
ro mūsų kolonijai nemaža 
garbės bei pasididžiavimo.

Neringos tunto ribose vei
kia ir vyresniųjų skaučių 
branduolys, tai sesės židi- 
nietės. Šis vienetas yra 
puikus ramstis viso tunto, jo 
svarbiuose darbuose ir įvai
rių tunto planų vykdyme. 
Sesės žinidietės visada jau
čia pareigą ir ištikimos sa
vo pažadui ką skautiškoji 
priesaika jas įpareigojo. Su 
dideliu entuziazmu šiam vie
netui keletą metų vadova
vo R. Tatarūnienė, dabar jos 
darbą su nemažsesniu entu
ziazmu tęsia A. Bakūnienė.

Metų bėgyje buvo sušauk
ta daug sueigų, kuriose se
sės netik diskutavo aktua
lias skautiškas problemas 
bet atliko ir eilę konkre
čių darbų. Daug dėmesio 
buvo kreipta į kultūrinę 
veiklą, į praktiškas paskai
tas ir įvairių sričių lavini
mąsi. Pakviestas dr. D. 
Degesys maloniai sutiko 
skaityti paskaitą tema “Mo
terų pereinamasis laikotar
pis”. Šia tema sesės labai 

sukakties minėjimą susirin
ko gražus būrys žmonių.

Iš ryto šv. Pranciškaus 
ir Tautinės parapijos baž
nyčiose buvo pamaldos. Tos 
dienos rinkliavos buvo skir
tos Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

2 vai. po pietų Tautinės 
parapijos salėje įvyko iškil
mingas susirinkimas. Jį 
pradėjo ir jam vadovavo Al
tos pirm. John A. Stundža. 
šv. Pranciškaus parapijos 
kun. kleb. Alfonsas Janu
šonis sukalbėjo malda. Tau
tiniais drabužiais pasipuo
šusių moterų grupė sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Atsistojimu pagerbti mi
rę Altos darbuotojai kun. 
Julius Gaspariūnas ir Mari
jona Deltuvienė.

Kalbėjo gubernatoriaus 
patarėjas Thomas Lane ir 
miesto meras John Buckley.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo SLA viceprez. Alexan- 
dras Chaplikas, kuris pasa
kė gerą ir įspūdingą kalbą 
apie Lietuvą ir jos kovas 
dėl laisvės.

Meninę programą atliko 
moterų grupė (U. Penkie- 
nė, A. Stundzaitė, A. Sto- 
nies ir A. Axtinaitė) sudai
navusi kelias dainas, S. Vy- 
dūnienei akompanuojant.

Po minėjimo buvo vaka
rienė, M. Zautrienei, J. 
Pranskui, E. Bell, M. Pet- 
rick ir U. Penkienei ir ki
toms deligatėms paruošiant.

Aukas rinko A. Stundzai
tė, U. Penkienė, A. Pinaitė 
ir M. Stundžienė. Surinkta 
$228.25 ir ALT centrui pa
siųsta $200.00.

M. Stonie

Adv. Jonas Stundza kalbasi su Aleksandru Chapliku 
Laurrence suruoštame Vasario 16 minėjime.

E. Strazdo nuotrauka
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įdomavosi ir ji prelegento 
buvo labai įdomioj, supran
tamoj didaktinėj formoj pri
statyta. Kita labai praktiška 
paskaita buvo šerifo Kreige- 
rio asistento. Ši paskaita bu
vo itin svarbi ir naudinga, 
nes šiais laikais asmens ap
sigynimas nuo užpuolėjų pa
sidarė būtinas. Ypač moterų 
užpuolimai mūsų spaudoj 
pasidarė dienos aktualija, 
tad židinietės nutarė susi
pažinti su apsigynimo tech
nika.

Nesvetima joms ir litera
tūros sritis. A. Balašaįtienė 
savo gerai paruošta paskai 
ta supažindino su Nobelio 
laureatu Solženicinu ir jo 
kūryba. Labai vaizdžiai iš
nagrinėjo tris šio autoriaus 
veikalus tai ‘August 1914', 
‘Gulag Archipelago’ ir ‘One 
Day in the Life of Ivan 
Denisovich’. Šiuose veika
luose autorius atskleidęs 
tiek daug melo ir suktybių 
kuriomis remiasi visas So
vietų Sąjungos gyvavimas, 
jog atrodo, kad žmogaus as
muo visiškai šioje valstybė
je sužlugdytas. Tad laisvės 
svarbą gyvenime tikrai da
bar pajutome ir dar dides
niu ryžtu pasiryžome kovo
ti už savo tautos laisvę.

Turėjome taip pat ir A. 
Augustinavičienės paskaitą 
kuri mums pristatė dauge
lį premijų laimėjusį rašyto
ją J. Gliaudą. Kalbėdama 
apie jo romaną ‘Liepsnos ir 
Apmaudo Ąsočiai’ prelegen
tė vaizdžiai išryškino šio ro
mano simboliką,kurią rašy
tojas sugebėjo taip puikiai 
žodžiu išreikšti. Autorius 
išryškindamas nepaprastą 
meilę Lietuvai, jis ją mato 
ir už tėvynės ribų, visur 
ten kur išgirsta skambias 
mūsų dainas.

Kalėdinė sueiga praėjo 
Šventosios Žemės ženkle. 
Šioje sueigoje kun. Tėv.
L. Zaremba pademonstravo 
mums puikias skaidres iš ke
lionės po Šventąją Žemę. 
Stebėjome Kristaus vaikš
čiotas vietas bei istorines 
liekanas.

Šiuo metu židinietės ak
tyviai įsijungusios Kaziuko 
mugės pasiruošime. Čiakiek- 
viena turi progos pasi
reikšti ir savo meniškais ta
lentais. Tad tikimės mugė
je daug gražių dalykų pama
tyti.

Madų paroda įvyks balan
džio 6 d. Židinietės jai ruo
šiasi visu stropumu ir tikisi 
taip pat paramos iš mūsų 
visuomenės. (ib)

PAVASARIO
BALIUS

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija ir Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Clevelando sky
rius, rengia Pavasario ba
lių, š.m. balandžio 5 d. (At
velykio šeštadienį) Lietu
vių Namų salėje, 877 East 
185 St.

Programoje: 7:00 koktei
liai, vėliau vakarienė, kurios 
metu poetas-humoristas A. 
Gustaitis skaitys savo hu
moristinę kūrybą.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Gražina ir Raimundas 
Kudukiai, trečiadieni, kovo 
5 d. išskrido j Washingtoną 
pakviesti pietums pas JAV 
viceprezidentą Rockefellerį. 
Viceprezidentas į savo rezi
denciją Washingtone pa
kvietė pietums šešias poras 
savo artimųjų patarėjų, ku
rių tarpe yra ir p. Kudukiai.

Inž. R. Kudukis, Clevelan
do miesto viešųjų įmonių di
rektorius, taip pat yra spe
cialios komisijos narys, ku
rios pirmininku yra vicepre
zidentas Rockefelleris.

♦ žurn. Vytautui A. Bra
ziuliui, gyvenančiam Cleve
lande, praeitą savaitę vasa
rio 25 d. sukako 75 m. am
žiaus. Plačiau apie jo visuo
meninę ir žurnalistinę veik
lą Dirvoje parašys poetas 
Ralys Auginąs.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

LKVS "Ramovė” Cleve
lando skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyks ko
vo 16 d., 3 vai. p. p. Lietu
vių Namų apatinėje salėje. 
Darbotvarkėje: metinės
veiklos pranešimai, naujos 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai.

Valdyba visus skyriaus 
narius maloniai kviečia su
sirinkime dalyvauti.

Susirinkimo metu, norime 
padaryti visų skyriaus na
rių bendrą nuotrauką, nuo
trauka reikalinga knygai, 
kuri bus išleista 25-rių me
tų "Ramovės” veiklos su
kakčiai atžymėti.

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS _
KOVO 9 D, Pūtvio minėjimas 

Lietuvių Namuose. Rengia Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopa.

KOVO 15-16 adomo Galdiko 
paroda. Ruošia ateitininkai.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir OMo 
Lietuviu Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 6 D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje,

BALANDŽIO 12-13 D. Dailinin
kių Balukienės ir Stankūnienės 
kūrinių paroda ir poetės J. Šva- 
baitės-Gilienės naujų knygų pri
statymas Lietuvių Namuose.Ren- 
gia Žaibo klubas.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis va karas-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

BALANDŽIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos 25 metų su
kaktis.

GEGUŽES 3-4 D. Ateitininkų 
Šeimos šventė.

GEGUŽES 11 D. Motinos die
na. Ruošia Žalgirio šaulių kuo
pos moterų sekcija.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

i
Tadas Pikturna, patyręs fotografas,

i .
i dirbąs televizijoj 8 kanale, fotografuoja
i
* įvairiomis progomis, kaip vestuves ar kt.

Kreiptis šiuo adresu: 720 Krakel Road,

Aurora, Ohio 44202. Tel. 543-5589.

V. PŪTVIO MINĖJIMAS IR 
V. VERIKAIŪO KONCERTAS

š. m. kovo 9 dieną, sekmadienį, 3 vai. LIETUVIŲ NAMUOSE 877 E. 185 Street 
Clevelande, Kar. A. Juozapavičiaus šaulių kuopa ruošia V. Pūtvio mine jimą-koncertą

Paskaitą apie Pūtvį skaitys iš Toronto šaulys PETRAS GULBINSKAS ir koncertą at
liks solistas V. VERIKAITIS. Akompanuos JONAS GOVĖDAS.

Sekmadienį, 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčioje bus atlaikytos pamaldos už V. Pūtvio sielą 
ir mirusius ir žuvusius šaulius, Mišių metu giedos solistas V. Verikaitis.

įėjimas į minėjimą-koncertą 3 dol., pensininkams ir studentams po 2 dol. Pakvietimai 
gaunami pas valdybos narius L. Kazienę tel. 351-7218 ir pas F. Navicką tel. 481-7948, taip pat 
Patrios ir Baltic parduotuvėse ir prie įėjimo.

KAR. A. JUOZAPAVIČIAUS ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Kodėl lietuvių kalba nebuvo oficiali senosios 
Lietuvos valstybės kalba?

Šiuo klausimu paskaitą 
skaitė prof. P. Jonikas vasa
rio 22 d. L.B. Clevelando 
Apylinkės Kultūrinių vaka
ronių komisijos suteikta pro
ga. Pradėdamas savo išsa
mią ir mokslininko kruopš
tumu paruoštą paskaitą, P. 
Jonikas pastebėjo, jog ši pro 
blema dar nesanti kaip rei
kiant ištirta; tam neturime .
specialistų, kurie sykiu butų Valstybės plotui didėjant, 
ir istorikai ir kalbininkai. prijungus prie Lietuvos

Yra neginčytinas faktas, daug rusiškųjų žemių, susi- 
kad dar XVI amžiuje visu, žinojimui ir valdžios potvar- 
luomų lietuviai vartojo lietu
vių kalbą. Patys didieji ku
nigaikščiai kalbėjo lietuviš
kai. Yra žinoma, kad Vytau
tas Didysis ir Jogaila Lietu
vos krikšto metu vertė lie
tuviams lenkų kunigų kal
bas. Jogailos sūnus Kaži-, 
mierą£buyo3 berods, pasku- 
tiriišT Lietuvos valdovas, iš 
kuino buvo reikalaujama mo- 
keti lietuvių kalba- Pagal 
lenkų istoriką Dlugošą, prie 
jaunojo karalaičio buvę pri
skirti lietuviai didžiūnai, 
kurie jį mokę lietuvių kal
bos ir kitų su Lietuva susi
jusių dalykų.

Valdžios įsakymai, teis
mų procesai negalėjo ap
seki be lietuvių kalbos. 
1550 m. Zigmantas Augus- 
tas'reikalavę, kad jo įsaky
mai Lietuvoje būtų skelbia
mi trimis kalbomis: lietuviš-

Valstybiniuose archyvuose 
nerandame žinių, kad teis-

GEGUŽES 24 D. ALT S-gos 
sukaktuvinio seimo banketas.

GEGUŽES 24-25 D. Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos 25 m. sukaktuvinis seimas 
BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos mokslo metų pa - 
baigtuvių aktas N. parap. salėje, 

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

BIRŽELIO 29 D. LKVSRamovė 
gegužinė.

LIEPOS 6 D. Kar. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos gegužinė.

RUGSĖJO 27 D. Biriitiečių 
parengimas,

SPALIO II D. Dirvos 60 metų 
sukaktuvis balius-akademija.

LAPKRIČIO 22 D. Kariuome
nės šventės minėjimas. Ruošia 
LKVS Ramovė.

i

i

i

<

muose būtų buvę vertėjai - 
taigi ir ten buvo kalbą, su
prantama vietos gyvento
jams. Istorikas T. Narbu
tas teigia, kad Vytautas Di
dysis norėjęs padaryti lietu
vių kalbą oficialiąja valsty
bės kalba. Tačiau lenkai ir 
gudai, o kai kieno tvirtini
mu, ir kryžiuočiai jį nuo to 
sumanymo atkalbėję.

kių paskelbimui buvo reika
lingas raštas. Tam naudota 
senoji rutėnų kalba, kuri 
anais laikais buvo oficiali 
visų stačiatikių tikybą išpa
žįstančių tautų kalba, lygiai. 
kaip lotyniškoji buvo R, 
kataiikų~kaIBa. Rutėnų kal
ba su priemaišomis iš ųkrat 
nieČių, gudų ir lietuvių kal- 
bų~žodžių skyrėsi nuo rusiš
kosios kalbos. Ji net buya 
vadinama lietuviškąja kal
ba. Priekaištas, kad lietu
viai neturėję savo tautinės 
sąmonės, nėra teisingas. 
Greičiau tiktų paaiškinimas, 
kad anais laikais, kada^alba 
nebuvo tautinio identiteto 
butenybė, Lietuvos valdo
vų nusistatyme vyravo vals
tybingumo. valstybės mte- 
resų aspektas. Matyt, buvo 
vengiama silpninti valstybės 
vieningumą įvedant oficia
lią lietuvių kalbą, kurios ne
suprato didžioji dalis tos 
valstybės piliečių. Lietuviai 
kaip žinome, buvo toleran- 
tai, ir nenorėjo keisti rusiš
kųjų sričių gyventojų visuo
meninės santvarkos, kalbos, 
religijos ir tradicijų.

Romantiškai nusiteikusi 
Lietuvos šviesuomenė, pa
stebėjusi tam tikrą lotynų 
ir lietuviu kalbų panašumą, 
ėmė skelbti teoriją apie lie- 
tuvių kilmę iš romėnų, o 
lietuvių kalba esanti “suga^ 
din£a lotynųJcalba”. To*sąjū- 
džio įtakoje imta raginti lig 
šiol oficialiai vartotą rutė
nų kalbą pakeisti lotynu kal- 
ba. Tatai ir vyko nuo XV” 
amžiaus pabaigos.
~Reformacija įvedė lietu
vių kalbą į raštiją (Mažvydo 
Katekizmas ir kitos religi
nio turinio knygos). Ją pa
sekė ir katalikų bažnyčia. 
Vysk. M. Giedraitis, bajo
ras M. Daukša atvėrė dūris” 
lietuvių kalbai. Tačiau eilė 
vėlesnių politinių reiškinių 
ir įvykių turėjo įtakos, kad 
lietuvių kalba nebuvo pa
skelbta oficialiąja valstybės 
kalba. Lemiamos įtakos čia 
turėjo jau sųjjorodlės unija 
1413 m, prasidėję su Lenki-

lalkair To pasek
7 metais lenku kal-meje

relegėntas suminėjo ke
letą priežasčių, įgalinusių 
lenkų kalbos įsivyravimą 
Lietuvoje. Viena svarbiau
sių priežasčių buvo pačios 
Lietuvos diduomenės ir ba

jorijos pasidavimas lenkiš
kosios kultūros įtakai. Mat? 
ponai nenorėję kalbėti ta pa
čia kalba, kuria kalba bau
džiauninkai. Antra vertus, 
lenkiu kalba anais laikais 
daugiau kultūriniai išsivys
čiusi, daug anksčiau_negu 
lietuviųjkąlbarturėjusi savo 
rašliavą, platesnę termino
logiją, turėjusi daug spaus
dintų knygų, imponavo di
duomenei. Nemaža įtakos 
turėjo ir Krokųvos-Jįniver- 
sįtetas, kurTlankė daugybė 
lietuvių (buvo net visa eilė 
profesorių lietuvių) kol savo 
aukštosios mokyklos Lietu
voje neturėjo.

Katalikų bažnyčios, kuri 
administraciniu požiūriu pri
klausė lenkiškajai Gniezno 
arkivyskupijai, vaidmuo Čia 
taip pat svarbus. Didžioji 
dalis Lietuvon atsiųstų len
kų kunigų, nežiūrint popie
žiaus nuostatų ir jo delega
tų raginimų, neišmoko lietu
vių kalbos. Charakteringas 
faktas: 1528 m. Vilniaus 
Vyskupų' sinodo nutarimu 
net uždrausta vartoti lietu- 
vių kalbą apeigose, kadan
gi kunigai, nemokėdami kal
bos, ir pačią apeigų esmę ga
lėtų iškreipti.

Jeigu Romos bažnyčios 
vadovybė reikalavo aptar
nauti tikinčiuosius gimtąja 
kalba, tai pasaulinės val
džios tokių reikalavimų ne
buvo. Todėl pasaulinės val

DELLA E, JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus AVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj# i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 A»e . iei in 3-2100 0

džios vietose lenkai kas kart 
daugiau ir daugiau įsigalė
jo-

Taip tat ir liko lietuvių 
kalba mūsų liaudies kalbą, 
kuri, anot vakaronių komi
sijos pirmininko V. Mariū- 
no, mūsų istorijoje įvykusiu 
stebuklu tapusi oficialia naų- 
jąT ątsikurūsios Lietuvos 
valstybės kalba su turtinga 
grožine ir moksline literatū
ra, su didžiuliais ir gerai pa
ruoštais žodynais, kalbinių 
studijų darbais.

Po paskaitos buvo įdomi 
klausimų ir atsakymų sesi
ja, parodžiusi gyvą audito
rijos domėjimąsi gimtosios 
kalbos dalykais.
' Šios vakaronės programo

je St. Barzdukas supažindi
no klausytojus su naujai 
išleistąja Prof. P. Joniko, 
knyga “Lietuvių Bendrinės! 
Rašomosios Kalbos Kūrimą- 
sis XIX amžiuje”. (NuoFrid- 
riko Kuršaičio iki‘Aušrosf) 
Medžiaga taT~knygai~buvo 
pradėta rinkti dar nepri
klausomoje Lietuvoje. Bet 
knyga pasaulio šviesą teiš- 
vydo 1972 m._Lietuviu Fon
dui fmanšuojant. Darbas 
atliktas kruopščiai. Spausdi
nimas nebuvęs lengvas, nes 
daug kur reikalauta specia
lių ženklų. (pK)

NEPAM1RŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

Pradėjus Clevelande Re
liginės šalpos vajų pirmieji 
aukas atsiuntė:

Po 50 dol.: dr. J. Kriau
čiūnas, kun. L. Zaremba, S.
J. (Lietuviai Jėzuitai).

40 dol.: dr. V. ir V. Gruz
džiai.

30 dol.: M. IeŠmantienė.
Po 25 dol.: A. Karklius, 

dr. ir dr. St. ir G. Matai.
Po 20 dol. A. Alkaitis, dr. 

V. ir A. Mauručiai.
Po 15 dol.: A. Styra, O. ir 

P. Žilinskai.
Po 12 dol.: H. ir S. Idze- 

liai, P. Mikoliūnas.
Po 10 dol.: dr. H. Brazai

tis, V. ir L. Civinskai, A. 
Eidukaitienė, K. Kazlaus
kienė, S. ir L. Keženiai, A. 
Masilionis, A. Pautienis, VI. 
Plečkaitis, A. ir P. Razgai- 
čiai, A. ir I. Sušinskai, M. 
ir A. Smelstoriai, V. ir M . 
Valiai.

Po 5 dol.: V. Augulytė, 
A. Brazaitis, B. Gaidžiūnas, 
I. Jonaitienė, J. Macyaus- 
kas, E. ir B. Malcanai, VI. 
ir M. Matulioniai, V. Stim- 
burienė, M. Strimaitis.

Po 2 dol.; V. Juodis.
Po 1 dol.: J. Milas.
Viso gauta aukų iki va

sario mėn. 25 d. 482 dol.
širdingai dėkojame už at

siųstas aukas ir laukiame 
atsiliepiant visų.

Religinės šalpos 
Komitetas

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

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

WANTED AT ONCE JOURNEYMLN 
or IST CLASS SKILLED 

MACHINE
GEAR MACHINE 

OPERATORS
FOR IST & 2ND SHIFT

To set-up and operate Gear Cuttinir 
equipment. Mušt have experience on 
some, or all of the follovving: No. 12. 
14, 24A Gleason Bevel Gear uenera- 
tors, 16-16 Barber-Colnian Hobbers, 
Fellows Gear Shapers, Mist relocate 
in the PittsbuTgh area. Steady work 
for qualified men. Send lctter Stalinu 
experience and salary equiremenls 
to: Thomas S. Henderson.

HENDERSON GEAR 
CORP.

Box 65, Venetia, Pa. 15367
f 16-24»

DENTIST
$22.180 *25.456 per yenr, \Vayne Onk- 
Irind, Macomb, Monroe or Washtenaw 
County resident; under 65; liberal 
fringe benefits. Additiomt) informa
tion may be obtained bv Ciilling $13- 
274-2800. c'st. 6947. Apply l»efor<- 
February 14, 1975 <>t:

WAYNE COUNTY
CIVIL SERVICE 

COMM1SSION 
BRANCH OFFICE. P O. BOX l<»7 

l.l.OISE. MICHIGAN 48132 
TEL. 313 274 4485

An Equ.il Opportvinily Employer

U'ANTF.D JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Need B&S and \V8cS screw machine 
operators for 2nd shift. 10 pct. pre- 
miuni also toolroom machinists, lai 
and 2nd shifta. Mušt be experienccd, 
inake own setups and have own tools. 
Excellent frinues plūs profit sharing.

JERGENS, INC. 
19320 REDU'OOD AVĖ. 

Off Noltingham 
CLEVELAND. OHIO 

216 486-2100 E.xt. 200 
An Equal Opportumiv Empinrver M 'F

(15-21)

\VANTED JOURNEYMEN
<>r IST CLASS SKILLED

MACHINISTS WANTED
Mušt l>e able to sėt up vvork from 
blue prinle & close tolerance. F.x 
perienced in job shop and repair vvork 
on boring mills, milling machines, 
lathes. etc. Company located in Bei- 
mont County. Good vvages, pension. 
Ėealtlv and lift insurance, holidays, 
vacations, etc. Conlact Jack Hovveil.
J. HOIVEI.L MACHINE INC.

P. O. BOX 6 
SOMERTON. OHIO 43784 

614-757-2341
(18-19)

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL 

TECHNOLOGIST 
MTfASCPi Regiatered or Candidate. 
Good salary N benefits. In a new I |0 
bed modern hospital located in a 
tovvn of 50,000. Call collecl (4O5» 
234-5371, F.xl. 382.

Apply or vvrite: 
To Chief Laborntory Technologist 

EN1D MEMORIAL HOSPITAL 
F.NID, OKLAHOMA 73 701 

(18-24)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Irenos Tallat-Kelp- 
šaitės-Giedrikienės pasiūly
mu Lietuvių Moterų Fede? 
racijos New Jersey skyrius 
vasario 8 surengė Elizabeth, 
N. J. Užgavėnių vakarą. Pel
nas paskirtas prof. Juozo Ži
levičiaus muzikologijos ar
chyvui paremti. Vertėtų ir 
kitiems vienetam pasekti 
šiuo pavyzdžiu.

• Koris Tolstoj, rusų kal
ba leidžiamame "Naujo 
žurnalo” nr. 113, nagrinėja 
Tolstojų, įskaitant grafą 
Levą N., kilmę. Jis ją išve
da iš Polocko kunigaikščio 
Andriaus, kuris buvo didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Al
girdo sūnus. Pažymėtina, 
kad straipsnio pradžioje au
torius pareiškia padėką fi
lologijos profesoriui Augus
tinui Voldemarui už vertin
gus nurodymus ir patari
mus.

• Stasys Alenas, sulaukęs 
58 metų amžiaus, 1975 va
sario 18 d. mirė Kaune, kur 

A. t A.

Prof. IGNUI KONČIUI

mirus, sūnums LIUDUI su šeima Ame

rikoje, ALGIRDUI ir JURGIUI su šei

momis Lietuvoje nuoširdžiausią užuo

jautą reiškia

Dalia ir Kazys
Bobeliai

Valentina ir Pranas
Mažeikai

A. A.
DALIAI

ŠIMOLIŪNIENEI-JUKNEVIČIŪTEI, 
po sunkios ligos mirus, jos vyrui Dr. SAU
LIUI, STASEI ir STASIUI ŠIMOLIŪ- 
NAMS ir jos motinai JUKNEVIČIENEI 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą

Antanina ir Jonas Jonynai,
Juozas Lesčinskas, 

Joana ir Jonas Švobos

A. t A.

VANDAI MAŽEIKIENEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, dukrą IL-

MARĄ, sūnų TOMĄ ir gimines, didelio

liūdesio dienose nuoširdžiai užjaučiu

nuo 1945 metų ir gyveno. 
Nepriklausomybės laikais 
tarnavo Jurbarko miesto sa
vivaldybėje. Dvejos šv. Mi
šios už jo sielą buvo auko
jamos vasario 22 d. lietu
vių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne. Mišias užprašė 
velionio seserys, gyv. New 
Yorko apylinkėj: Stasė čės- 
navičienė ir Kazė Sirgėdie- 
nė. Už velionio sielą pasi
melsti dalyvavo nemažas 
būrelis giminių. Velionis 
Lietuvoje paliko žmoną, dvi 
seseris ir brolį.

• Jonas D. čėsna, Lietu
vos kariuomenės kavalerijos 
majoras, staigia mirtimi mi
rė š. m. vasario 20 d. St. 
Paul mieste, Minnesotoje. 
Liko žmona Kotryna, duktė 
Liuda Flores, žentas Gus
tavo, vaikaičiai Paulius ir 
Lina.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Br. Keturakis

• Irena Kubiliūnienė, gen. 
Petro Kubiliūno našlė, vasa
rio 23 d. sulaukė garbingo 
80 metų amžiaus.

Kadangi dabar žiemą gi
minėms sunkiau pasiekti 
Cape Cod, tai, pagal jos no
rą, gimtadienį atšventė savo 
dukters Irenos Jansonienės 
namuose, šeimos ratelyje.

BOSTON
GINA ČAPKAUSKIENĖ 
NAUJOSIOS ANGLIJOS 
PABALTIEČIŲ D-JOS 

KONCERTE

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių draugija baigs savo 
1974-75 m. koncertų sezoną 
su mūsų žymios solistės Gi- 
nos čapkauskienės koncer- 
tu-rečitaliu kovo 21 d. 
(penktadienį), 8 vai. vak. 
Longy School of Music, Ed- 
ward Pickman Hali, 1 Fol- 
len Street, Cambridge. So
listei akompanuos Saulius 
Cibas.

Bilietus šiam koncertui 
galima užsisakyti iš anksto 
pas Ireną Veitienę, telef. 
698-1990. Studentams — 
$4.00, studentams ir pensi
ninkams — $2.00.

KEYPUNCH 
OPERATOR

For National Retail Organi- 
zation. Experience neces- 
sary. Prefer knowledge of 
Disc system, (3472). Will 
train anyone with inforex 
or IBM 120 experience. Ex- 
cellent salary, all company 
benefits.

Apply :
PERSONNEL DEPT.

EXECUTIVE 
OFFICES

NEISNER
BROS. INC.
49 East Avė. 

Rochester, N. Y. 14604

An Equal Opportunity Employer
' (18-19)

Represented in the Archdioceses 
of Milvvaukee and Santa Fe and 
in the Dioceses of Green Bay 
LaCrosse, Paterson, Tulsa. Sioux 
City, Superior, Wichita, Winona. 
Foreign Missions in British West 
Indies and Brazil, S. A.
Vocation Directress: Sister M. 
Gloria Patterson, St. Clare’s 
Hospital, Pocono Road, Denville, 
N. J. 07K34.

JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
Experienced all-around niachinist. 
Larse work- Work Irom bluepnntM. 
sketches and verbai instructions. Ex- 
cellent pay plūs benefits. Night shift. 
part time or full.

CITY MACHINE & MFG. CO.
53 17 St. Clair Avė.

Cleveland. Ohio 
216-161-0168 

(16-19)

l^ANTED AT ONCE JOURNLYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

C1NCINNATI CENTERLESS 
GRINDER OPERATOR 

Mušt be able to sėt up work from 
‘ blue prints and duse tolerance. Stea

dy work. All Iringe benefits. 
Factory located 40 miles vvest of 

Chicago.
Applv call or vvrite to tari Masei 

i.LGIN MACIUM. U'ORKS 
4(2 N. Stale St. 
J.lgin. III. 60120 

312-742-I720
f 14-23)

\VA\rFD IST CLASS SKILLI.d 
ELECTRIC MOTOR REPAIRMEN

Skilled m all pha-es of eleclric motot 
repairing.
Profit sharing. retirement program. 
hospilalization insurance. Relocation 
expenses a)iowed, stock participation 
available.

HARRISON ELEC INC.
P. O. Box 531 

Michigan City. Ind. 46360 
(16-19)

♦ KRISTIJONO Donelai
čio lituanistinė mokykla, vie
nas iš didžiausių lituanis
tinio mokslo židinių laisva
jam pasaulyje, šiais mokslo 
metais švenčia 15 metų su
kaktį. Iškilmingas sukakties 
minėjimas įvyksta šį šešta
dienį, kovo 8 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Mi- 
nėjimo.išvakarėse mokyklos 
direktorius Julius Širka į 
savo namus buvo pasikvie-

Julius Širka K. Donelaičio 
lit. mokyklų direktorius.

V. Noreikos nuotrauka 
tęs spaudos atstovus ir pa
teikė pluoštelį žinių bei įspū
džių iš sukaktį švenčiančios 
mokyklos nueito kelio. K. 
Donelaičio žemesniąją lit. 
mokyklą buvo nutarta įsteig 
ti 1959.X.17 Tėviškės para
pijoj įvykusiame susirinki
me, kuriame dalyvavo ir LB 
atstovai J. Jasaitis ir mokyt.
I. Ignatonis. Mokyklai vado
vauti pakviestas iš Toronto 
į Chicagą persikėlęs mokyt.
J. Širka. Jis jau turėjo ne
mažą pedagoginį stažą, nes 
mokytojo darbą dirbo Lietu
voje, vėliau įsteigė lit. mo
kyklą V. Vokietijoje ir taip 
pat Toronte didelę Mairo
nio vardo lit. mokyklą, dar ir 
dabar gražiai tebegyvuojan
čią. Per 15 K. Donelaičio 
lit. mokyklos gyvavimo me
tų keitėsi mokiniai, tėvų ko
mitetai ir mokytojai, bet 
direktorius J. širka, 1964- 
65 mokslo metais šalia že
mesniosios mokyklos įstei
gęs ir aukštesniąją, savo pos 
te tebesilaiko ir šiandien, 
įžengęs į 31-uosius pedago
ginio darbo metus. Jis ne
be reikalo gali didžiuotis, 
kad ir šiais mokslo metais, 
kai visur mokinių skaičius 
mažėja, jo aukštesnią ir že- 
mesnią mokyklą dar lanko 
350 mokinių.

Danutė Bindokienė -- K. 
Donelaičio aukšt. lit. mokyk
los vicedirektorius

V. Noreikos nuotrauka

• KODĖL su minėjimu 
nepalaukta iki sidabrinio ju
biliejaus, atseit, iki 25 
m. mokyklos gyvenimo su
kakties? Mokyt. J. Jasai
tis suabejojo, ar iki to laiko 
Marąuette Parkas dar bus 
baltas... Mokyt. J. Bagdono 
mintys buvo dar pesimistiš- 
kesnės: kažin kiek mokinių 
lit. mokyklose beliks iki 
1985 m.? Regis, į klausimą 
taikliausiai atsakė pats K. 
Donelaičio mokyklos vado-

Irena Bukaveckienė --
K. Donelaičio pradinės mo
kyklos vicedirektorius.

V. Noreikos nuotrauka 
vas J. Širka: per 25 m. bū
sią labai sunku besurinkti 
visą dokumentinę medžiagą, 
liečiančią mokyklos nueitą 
kelią. Per 15 metų mokyk
los nueito kelio medžiaga 
yra pilnai surinkta ir ji bus 
sudėta 15 m. sukakties pro
ga išleidžiama K. Donelai
čio lit. mokyklos metrašty
je, pavadintam ‘Penkiolik
metis Chicagos Tolminkie
my’. Metraštis turės 315 psl. 
jame bus įdėta net 457 nuo
traukos ir tai bus įdomi do
kumentinė knyga ne tik mū
sų laikų jaunimui bei tė
vams, bet taip pat ir atei
ties istorikams, kurie tyri
nės išeivijos lietuvių švie
timą ir aplamai jų veiklą. 
Metraščio redagavimo, su
tvarkymo ir apipavidalinimo 
darbus atliko mokytojai D.

Jonas Bagdonas - K. Do
nelaičio lit. mokyklų inspek
torius.

V. Noreikos nuotrauka 
Bindokienė, J. Bagdonas, J. 
Širka ir skulpt. P. Aleksa. 
Metraščio išleidimo finansi
nę naštą palengvino Lietu
vių Fondas, be Švietimo Ta
rybos tarpininkavimo pa
skyręsi 1,000 dol. Tai pirmo? 
ii stambesnė Lietuvių Fon- 
(jo auka 15 metų gyvuo
jančiai vienai iš didžiausiu 
mūsų lit. mpkjHdų7

• MOKYKLOS 15 metų 
gyvavimo sukaktis, kaip 
pradžioje minėjau, bus atžy
mėta šeštadienį, kovo 8 d. 
Iškilmės prasidės oficialią
ją dalimi. Bus įnešta mokyk
los vėliava, kurią savo me
tu pašventino katalikų kun. 
dr. V. Rimšelis ir evan
gelikų kun. A. Trakys jau
kioje ekumeninėje nuotaiko- 
ja prasidėjus II Vatikano 
suvažiavimui. Taip pat kiek 
viena iškilmingesne proga 
dainuojama K. Donelaičio 
mokyklos speciali daina ‘Su 
mokslu į rytojų’ (žodžiai B. 
Vindašienės, muzika J. Zda- 
niaus). Po oficialiosios da
lies į sceną bus išvestas 
folklorinis vaidinimas ‘Ru- 
giapiūtės pabaigtuvės’, pa 
ruoštas mokyt. I. Smieliaus- 
kienės. Veikalą režisuoja 
mokyt. I. Šerelienė, dainas 
moko mokyt. V. Gutauskas 
ir A. Paulikaitis, šokius -- 
I. Smieliauskienė, sceninis

VLADAS BŪTĖNAS
apipavidalinimas dail. V. 
Aleknienės, Vasario 16 pro
ga ruoštoje dailės parodoje 
Čiurlionio galerijoje pasi
rodžiusios su dviem tikrai 
įdomiais darbais. Viso šio 
folklorinio veikalo atlikime 
dalyvaus 24 vaidintojai, 30 
taut. šokių šokėjų, 10 sku
dutininkų ir 94 dainininkai. 
Taip, kad į sceną bus iš
vesti visi K. Donelaičio 
aukšt. lit. mokyklos moki
niai. 50 iš jų tarpo šiais 
metais jau baigs mokyklą. 
Statistika rodo, kad iš K. 
Donelaičio mokyklos į Pe
dagogini Institutą ateina 
daugiausia kandidatų. Spau
dos konferencijos metu tai 
paskelbė J. Jasaitis. Kyla 
klausimas, ar 50 naujų moki
nių įstos ateinantį rudenį 
į žemesniąją K. Donelaičio 
mokyklą. Jei taip, tai lyg
svara bus išlaikyta. Iš kitos 
pusės žvelgiant, matome, 
kad lietuviai smarkiai juda 
į priemiesčius ir to išdavo
je ryškiai auga Lemonto lit. 
mokykla, turinti įdomų mo
kytojų kadrą. Bet tai neže
mina. K. Donelaičio mokyk
lų reikšmės, nes ši įstai
ga lietuviško švietimo srity
je jau daug atliko ir, tikė
kime, atliks.

• AR mokykla turi savo 
problemų? Taip, didžiausia 
problema yra pinigai. Šiais 
mokslo metais už naudoji
mąsi valdinės mokyklos pa
talpomis vien tik šeštadie
niais nuoma pakelta dvigu
bai: 215 dol. už 4-5 valan
das. Pridėjus kuklius atlygi
nimus, mokamus mokyto
jams, vienas darbo šešta
dienis pareikalauja iki 2,000 
dol. išlaidų. Per 15 mokyk
los egzistavimo metų išleis
ta mokyklos laikraštėlio 
‘Pirmieji žingsniai 61 są- 
siuvinys, išleista eilė savųjų 
vadovėlių bei pratimų. Visa 
tai vėl pareikalavo nema
žai lėšų. Tėvų komitetai 
gerokai turėjo pasukti gal
vas, iš kur pinigų gauti. 
Atsirado ir duosnesnių rė
mėjų: I. ir dr. L. Kriau- 
čeliūnai užfundino mokyk
los vėliavą, Šiais metais V. 
Jasas mokyklai paaukojo 
1,000 dol., o a.a. Petras 
Janulaitis taip pat testamen
tu paliko 1,000 dol. ir 
mokyklai tuos pinigus įteikė 
velionio sūnūs. Susumuo
dami prabėgomis paskelbtus 
gautų informacijų pluošte
lius, pastebime, kad visgi
K. Donelaičio vardo lit. 
mokslo židinį visą laiką lydi 
giedros prošvaistės ir tegu 
jos nepasitraukia iš padan
gės iki sidabrinės sukak
ties.

♦ KOVO mėnuo Chicago
je vėl gausus įvairiais ren
giniais. Kovo 1 d. Tautiniuo
se namuose įteikta Dirvos 
premija už novelę rašyt. B. 
Pūkelevičiūtei, kovo 1 ir 2 
d.d. Pirmyn choro stato
mos naujos operetės spek
takliai, kovo 8 d. K. Done
laičio lit. mokyklos 15 m. 
sukakties minėjimas, kovo 9 
d. ‘Žurnalistikos’ pristaty
mas Jaunimo centro apati
nėje salėje su prof. J. Puzi- 
no pagrindiniu žodžiu; tą pat 
dieną Jaunimo centre Put- 
namo seselių rėmėjų meti
nė šventė; kovo 16 d. Jau
nimo centre religinės kūry
bos popietė, dalyvaujant ak
toriams, Jaunimo centro 
dramos studijai, sol. L. Lin
kevičiūtei ir B. Prapuole
niui, muz. D. Lapinskui, 
balerinai V. Karosaitei ir, 
gal būt, Dainavos ansamb
liui. Tai visai naujos rūšies 
renginys. Kovo 22 d. Jau
nimo centre Margutis ren
gia Toronto ‘Gintaro’ an
samblio koncertą.
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