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Mirė Steponas 
Nasvytis

ALT S-gog Garbės Narys
Vasario 26 Clevelande už

baigė savo ilgo, 93 m. am
žiaus žemiškąją kelionę, nu
žymėtą gražiais ir sėkmin
gais darbais savo šeimai bei 
artimiesiems, našia veikla 
tautai ir valstybei., provizo 
rius Steponas Nasvytis.

, Vasario 27 d. vakare Del
la Jakubs laidotuvių namuo
se įvyko atsisveikinimas su 
velioniu. Po kun. J. Kidyko 
SJ pamokslo ir momentui 
pritaikintų maldų, ALT 
S-gos Clevelando skyr. pir
mininkas dr. A. Butkus nu
švietė velionies asmenybės 
bruožus ir šakotą bei našią 
jo visuomeninę veiklą Lie
tuvoje ir šiame krašte. Dr. 
Butkus taip pripažino ve
lionies ir jo a. a. žmonos 
Juzefos Kemešytės-Nasvy- 
tienės nuopelnus išugdant 
mūsų tautai aukšto intelek
to pasižymėjusius savo pro
fesijose, iškilius ir nuošir
džius lietuvius patriotus 
vaikus: dr. inž. Algirdą, inž. 
Pijų Jaunutį, žinomą pia
nistę ir pedagogę Birutę 
Smetonienę ir prof. Aldoną 
Augustinavičienę.

Velionis buvo Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
garbės narys ir Clevelando 
skyriaus garbės pirminin
kas. Dr. A. Butkus velionies 
šeimai pareiškė užuojautą 
ALT S-gos valdybos, Vilties 
Draugijos valdybos ir Dir
vos vardu.

PLB Garbės pirmininkas 
St. Barzdukas išgyrė velio
nies veiklą, jo uolumą ir pa
reigingumą JAV Lietuvių 
Bendruomenėje, vadovau
jant Centrinei Apylinkei su 
keletu šimtų narių. Muz. 
Alf. Mikulskis atidavė pa
garbą Čiurlionio garbės na
riui (velionies pastangomis 
ansamblis buvo įkurdintas 
Clevelande).

Dr. K. Pautienis atsisvei
kino Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos vardu, J. 
Malskis — LB Clevelando 
Apylinkės vardu, Ingr. Bub
lienė ALTos Clevelando sk. 
vardu. Paskutinį „sudiev” 
tarė ilgametis velionies bi
čiulis ir- kolega provizorius 
K. Mažonas.

Čiurlionio ansamblio gru
pė pagiedojo keletą giesmių. 
Prie karsto buvo daugybė 
gyvų gėlių vainikų. Kiti gi 
vietoje greit vystančių gėlių 
aukojo velionies ilgus metus 
remiamai Vasario 16 gim
nazijai, aukojo šv. Mišioms 
ir t.t. Atsisveikinime daly
vavo apie 150 asmenų.

Vasario 28 d. velionis tri-

Lietuviai su senatorium Charles Percy Vasario 16 d. JAV Senate po Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo Senato rūmuose Washingtone. Iš kairės: šen. Charles Percy, kun. dr. 
Juozas Prunskis — ALT informacijos direktorius, Astra Michelevičiūtė — Jungtinio Baltų komi
teto sekretorė, Edvardas Šumanas, Jungtinių Baltų komiteto reik, vedėjas, dr. Jonas Genys — 
ALT atstovas Washingtone ir Antanas Vaičiulaitis — Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėjas.

KISSINGERIO NUOSMUKIS
Tie, kurie jį gyrė, dabar jį puola

Jei visi ženklai neklaidina. 
Valstybės Sekretoriaus Hen 
ry Kissingerio dienos yra su
skaitytos. Nebent jam pasi
sektų sudaryti labai JAV- 
bėms palankų SALT II (dėl 
atominių ginklų apribojimo) 
susitarimą. Bet koks susita
rimas jam mažai padėtų, nes 
kritikai paskubėtų iškelti 
JAV-bėm nepalankius nuos-

spalve apdengtame karste 
paskutinį kartą dalyvavo jo 
pamėgtoje Dievo Motinos N. 
P. šventovėje, kur pamaldas 
už jo vėlę laikė kun. J. Ki
dykas. Iš čia buvo išvežtas 
į Visų Sielų kapines. Gra
žiame kalnelyje prie amži
nai žaliuojančios pušaitės 
jis palaidotas šalia savo 
prieš keletą metų mirusios 
žmonos. Po trumpų apeigų 
paskutinį žodį tarė vyres
nysis velionies sūnus dr. Al
girdas Nasvytis. Prieš išsi- 
skirstant pagiedotas Lietu
vos Himnas, šią skaidrią, 
saulėtą dieną laidotuvėse 
dalyvavo nemažas skaičius 
velionies giminių, bičiulių ir 
artimųjų. (pk)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tatus. Faktinai jis turėjo at
sistatydinti vos Nbconui pasi 
traukus, nes jo sugebėjimas 
derėtis išplaukė iš preziden
to galios blefuoti, pastatyti 
kraštą prieš įvykusį faktą. 
Tas prezidento galias apkir- 

Dalis kongresmanų ir svečių po minėjimo su čiurlioniečiais. V. Bacevičiaus nuotr.

pus, Valstybės Sekretorius 
gali tik melstis Dievo pagal
bos, pats veikti jis jau ne
gali.

Faktinai specialaus (Se- 
lect) kongreso komiteto ra
portas, kurį atstovų rūmai 
nubalsavo du prieš vieną ne

sukelta į 2 psl.)

KOL MES VISI 
BOSIME LAISVI

Pavasariška oras, iškil
mingieji Washingtono pasta
tai, žavėjo Čiurlionio an
samblio kanklių orkestrą, jų 
vadovus ir palydovus vasa
rio 17 dieną, jiems įžengiant 
į Atstovų rūmus atlikti prog 
ramą Vasario 16 dienos pro
ga. Šią progą suteikė New 
Yorko Alto skyrius bei Wa 
shingtono ir Baltimorės tal
ka. Minėjimas įvyko Atsto
vų rūmų Rayburn pastate. 
Dalyvavo kongresmanai, se
natoriai, įvairių tautybių sve 
čiai, bei Washingtono, New 
Yorko, Baltimorės lietuvių 
veikėjai. Svečius priėmė bei 
pavaišino Washingtono Mo
terų klubas. Suskambėjus 
himnams, žodį tarė New Yor 
ko Altos skyriaus pirm. A.J. 
Varnas. Invokaciją sukalbė
jo kun. dr. J. Prunskis. Vi
sus susirinkusius pasveikino 
JAV Prezidento atstovas et
niniams reikalams dr. My- 
ron B. Kuropas. Atidarymo 
kalbą pasakė kongresmanas 
Lester L. Wolff. Savo žody
je paminėjo Lietuvos ir So
vietų Sąjungos 1920 metų su 
tarties sulaužymą ir priminė 
kad kongresas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, jog Ame
rika Lietuvos okupacijos ne
pripažins. Iš dalyvavusių 
kongresmanų aštuoni šio mi
nėjimo proga pasakė trumpą 
žodį.

Kongr. T. Morgan linkėjo 
nepailsti kovoje už nepri
klausomybę. Pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga turėtų vyk
dyti Helsinkio susitarimus ir 
grąžinti Lietuvai nepriklau
somybę. Kongr. M. Beaggi 
žodžiais, mūsų svarbiausias 
ginklas yra ne tik patiems iš
laikyti laisvės viltį, bet stip
rinti ir pavergtuosius, paro
dant, kad mes tikrai jais rū
pinamės. Kongr. E. Koch 

(Nukelta į 3 psl.)
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SflVfllTItlĖ POLITIU^^

Kaip ir reikėjo tikėtis, 
New Hampshire pirminiai 
rinkimai neatnešė jokios 
staigmenos. Ta valstija, 
tarp kitko, nėra tipinga vi
som JAV-bėm. Joje yra 
daugiau registruoti; res
publikonų (280.000) negu 
demokratų (115.000), tuo 
tarpu visose JAV yra prie
šingai. Bet kadangi New 
Hampshire pirmoji turi 
pirminius rinkimus, jiems 
skiriamas labai didelis dė- 
mesis. Media (spauda, te
levizija, radijo), rinkikų 
nuotaikas stebėdama iš
leido virš 4 milijonų dole
rių. Toks didelis dėmesys 
skatina kandidatuoti ma
žiau žinomus politikus, ku
rie čia turi progą save pri
statyti. Demokratų pusė
je toks buvo Jimmy Car- 
ter, 51 m., buvęs Georgia 
gubernatorius. surinkęs 
30'/$ demokratų tarpe, te
levizijos pagalba jis jau 
virto plačiai žinoma asme
nybė. Jis laikomas konser
vatyviai nusiteikusiu, tuo 
tarpu liberalų pusėje dau
giausiai balsų gavo Arizo
nos kongresmanas Morris 
Udall — 24%. Jei Carteris 
gerai pasirodys dar Mas- 
sachusetts ir Floridos rin
kimuose, kur jis turės su
sidurti su daugiau žino
mais pretendentais j demb- 
kratų nominaciją — sena
torium Jacksonu ir G. Wal- 
lace, ten itin populiariu, jį 
jau galima būtų laikyti pir
maujančiu.

Respublikonų pusėje pre-_ 
zidentas Fordas šiaip taip 
laimėjo prieš Reaganą, kas 
įrodo pastarojo stiprumą. 
Ideologiniai tarp abejų kan
didatų sunku įžiūrėti kokį 
skirtumą, Fordo teigimas, 
kad Reaganas vis dėlto, 
stovi nuo jo į< dešinę 
ir tokiu būdu negalėtų 
laimėti visuotinų rinkimų, 
turėjo įtakos, tačiau nedide
lės. Atrodo, kad daugiausia 
nulėmė asmenybė — vie
nam tas geriau patiko, ki
tam anas.

Neaišku, kokios ir ar iš 
viso, turėjo įtakos j rinki
mus Richardo Nixono trlum- 
falinė kelionė po Kiniją. Po
litikus, neišskiriant ir Bar- 
ry Goldwaterį, ta kelionė 
papiktino. Šen. Stevensonas 
(dem. III.) teigė, kad Nixo- 
no pakvietimas į Kinija tik 
parodė kaip menkai kinie
čiai orientuojasi JAV vi
daus politikoje.

Visi tos kelionės užkuli
siai paaiškės tik vėliau. Kol 
kas atrodo, kad Pekinas no
rėjo pasakyti amerikie
čiams, kad jie norėtų maty
ti stiprų prezidentą, kuris 
nebijotų sovietų ir nejieš- 
kotų jų draugystės.

★
Tuo tarpu Maskvoje pra

sidėjęs XXV kompartijos 
kongresas atnešė dar ma
žiau staigmenų, negu New 
Hampshire rinkimai. Brež

nevas, atrodo, yra geros 
sveikatos — galėjo kalbėti 
5 valandas— ir kol kas nie
kas neminėjo jo galimo 
įpėdinio. Jis pasisakė už to
limesnį atlydį santykiuose 
su JAV ir apkaltino Peki
ną noru išprovokuoti naują 
karą, kad pasinaudotų jo 
pasėkom.

Brežnevas kaltino ir JAV 
nenoru atsisakyti B 1 bom
bonešių ir naujų Trident 
povandeninių laivų, nors 
nors sovietai siūlė už tai 
patys susilaikyti nuo naujų 
ginklų gamybos. Jis tačiau 
savo pasiūlymo neatšaukęs, 
nes jo priėmimas sustiprin
tų abipusį pasitikėjimą.

★
Kaip tyčia pereitą savai

tę "skrendančias bombas" 
(cruise missile) bandė ir 
JAV aviacija ir karo laivy
nas. Nėra abejonės, kas ga
lėtų laimėti ginklavimosi 
lenktynes. Už tat nenuosta
bu, kad Brežnevas ir toliau 
kalba apie atlydį. Ameri
kiečių pusėje kai kurie libe
ralai bandys kongrese pra
vesti įstatymą, sulaikantį 
naujų ginklų gamybą iki 
nepaaiškės sovietų noras 
susitarti! Kaip matome, 
naivių žmonių netrūksta.

Kissingeris...
(Atkelta iš 1 psl.) 

skelbti, bet kuris vis tiek bu
vo paskelbtas, atsakomybę 
už žvalgybos nepasisekimus 
sumeta ne tiek žvalgybos vir 
šininkams, bet pačiam Kis 
singeriui. (Tas raportas bu
vo paskelbtas New Yorko 
laikrašty The Village Voice - 
tiražas 155,00. Jo leidėjas 
yra Clay Felder, kuris yra 
vedęs Rockfellerytę, ir lei
džia kitą magaziną New 
York (tiražas 364,000) ir da
bar leis dar kitą magaziną 
Los Angeles. Raporto kopi
ją, vieną iš 2,300 viso 
atspausdintų, Village Voice 
davė CBC korespondentas 
Daniel Schorr. Jis aiškina, 
kad raportą paskelbti reikal- 
lavo jo žurnalistinė sąžinė. 
Jokių nežinomų paslapčių 
ten neesą, o tai, kas ten at
spausdinta, JAV priešai jau 
seniai žino. Iš Clay Felker 
jis pareikalavęs tik savano
riškos aukos ‘Reporterių 
komitetui’, kuris finansuoja 
gynimą žurnalistų, kurie yra 

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 jvairūmu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kaltinami vadinamose ‘pir
mojo konstitucijos priedo’ - 
spaudos laisvės bylose. CBC 
Schorr laikinai suspendavo, 
o reporterių komitetas ‘auką 
atmetė.

Kadangi raportas jau pa
skelbtas, niekuo nenusidėsi- 
me raportą pacituodami. 
Žvalgybininkai aiškina, kad 
raportas yra labai tendencin 
gas ir šališkas, bet Aaron 
Letham, kuris parašė įvadą 
The village Voice specialiam 
44 psl. priedui: ‘ČIA rapor
tas, kurį prezidentas nenori, 
kad jūs skaitytumėt’, - aiški 
na: ‘Pike Papers (Otis Pike, 
dem. N.Y., buvo to komiteto 
pirmininkas) įtaigoja, kad 
žvalgybos bendruomenės 
kontrolė turi prasidėti su 
Henry Kissingerio kontrole’.

Specifiniai komitetas pri
kiša, kad niekas tiksliai neži
no kiek iš viso išleidžiama 
žvalgybai ir kaip. Buvę atsi
tikimų, kad ČIA vienoje ma
žoje valstybėje vienais me
tais išleido $41,000, kitais 
$27,000 gėrimams, pirko šar 
vuotus limuzinus diktato
riams, ar lėktuvų modelius 
kitų valstybių pareigūnų vai 
kams. Esą galima skaičiuoti 
kad žvalgybos reikalams per 
kelis paskutinius metus bu
vo išleista dešimtys bilijonų 
dolerių, dažnai be jokio rei
kalo ir atskaitomybės, bet 
to nepaisant, gauti rezulta
tai buvo labai nepatenkina
mi. Taip pavyzdžiui, Vietna
me nebuvo pasiruošta sutik
ti Tef ofenzyvos ir iš viso bu
vo mažai žinoma apie priešą.

Žvalgyba visai neįspėjusi 
apie sovietų pasiruošimą 
okupuoti Čekoslovakiją. 
Prezidentas Johnsonas apie 
tai sužinojęs iš sovietų amba 
sadoriaus Dobrynino, bet ne 
iš savo ČIA. Tuo laiku ČIA 
net dvie savaitėm buvo ‘pa
metusi’ kai kurias sovietų ka 
riuomenės dalis Lenkijoje, 
t.y. nežinojo kur jos dingo. 
Tiesa, techninė žvalgyba in
vaziją susekė kelioms valan
dom anksčiau, bet apie taip 
nepranešė Washingtonui, ku 
ris sužinojo tik iš čekų radijo.

Labai blogai JAV žvalgy
ba pasirodė ir per arabų-žy 
dų karą 1973 metais. Dar sa
vaitę prieš karo veiksmų pra 
džią, žvalgyba teigė, kad 
nuotaikos arabų kraštuose 
nebuvo palankios karui, 
Egiptas ir Sirija neturėju
sios pakankamai ginklų nau
jam karui. Tuo tarpu buvę 
gauta įvairiais būdais tiek 
daug pranešimų, kurie, jei 
būtų tinkamai išanalizuoti, 
būtų laiku įspėję. Ir pats 
Kissingeris, kuris buvo nuo

latiniame kontakte su sovie
tų ir arabų pareigūnais, ne
sugebėjo nujausti artėjančio 
karo.

Taip pat ir Portugalijos 
įvykiai užtiko Washingtoną 
visai jiems nepasiruošus. Iš 
laikraščių apie tuo įvykius 
galima buvo daugiau sužino
ti, kaip iš Valstybės Depar
tamento ir žvalgybos parei
gūnų pranešimų.

JAV, jei būtų griežčiau 
įspėjusios paskutinį Graiki
jos diktatorių gen. Ioanides, 
būtų galėjusios neprileisti 
prie paskutinės Kipro krizės 
kuri pakenkė ne tik Graiki- 
jos-Turkijos santykiams, bet 
ir abiejų valstybių santy
kiams su JAV.

Negražiai JAV elgėsi kur
dų tragedijoje. Jos tol gink
lais ir pinigais palaikė kurdų 
tautines aspiracijas, kol jos 
sutapo su Irano interesais. 
Kai Irano šachas susitaikė 
su Iraku, apie tai neįspėjęs 
nei kurdų nei JAV, sukilėliai 
buvo palikti savo likimui. O 
tuo metu, kai sukilėliai turė
jo šanso laimėti, būtent per 
arabų-žydų karą, JAV juos 
įkalbėjo ofenzyvos nepradė
ti.

JAV įsikišimas į Angolos 
košę prasidėjo su $300,000 
dovana Tautiniam Frontui, 
kuriam vadovavo Holden Ro 

EKSKliUSI-JOS l LIETUVĮ
IŠ

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
Balandžio 15 — $645.00 
gegužės 20 — $725.00
gegužės 26 — $899.00

rugsėjo 16 — $725.00
gruodžio 22 — $875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2) 
Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — 

kaina $1136.60.
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 

papildomu mokesčių, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRARSATLAATIC TRAVEL SERVIEE
393 West Broadvvay, P. O. Box 1 16 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
Air tarės aubject to charites and Governnient approval.

Norintiems atsikviesti giminės ii Lietuvos sutvarkome reikalau 
jamus iikvietimo dokumentus.

berto, kaimyninės Zaires 
prezidento Mobuto Sese 
Seko švogeris, kas privertė 
sovietus daugiau remti kon
kurencinį MPLA sąjūdį, ir 
kas savo keliu paskatino vėl 
didesnę JAV pagalbą savo 
klijentams.

Kissingeris aiškino atsto
vų rūmų komitetui, kad 
JAV pagalba yra remiama 
trim faktoriais. Visų pirma, 
sovietų parama MPLA ir so
vietų vis didesniu įsigalėji
mu Afrikoje. Antra, JAV no 
ru sustiprinti nuosaikias ne
priklausomas grupes pietinė 
je Afrikoje. Trečia, noru pa
dėti Mobutu ir kitiems drau
giškiems JAV-bėm vadams 
toje srityje. Iš kitos pusės, 
paties ČIA direktoriaus Col- 
by liudijimu, MPLA ideolo
giniai mažai skiriasi nuo kitų 
sąjūdžių - visi jie visų pirma 
yra tautinio pobūdžio.

Vienu žodžiu: už visus 
JAV žvalgybos nepasiseki
mus ir jos surinktų duomenų 
netinkamą įvertinimą kaltė 
krinta Kissingeriui, kuris 
pirmiau kaip prezidento 
patarėjas saugumo reika
lams, o vėliau ir Valstybės 
Sekretorius, už tai yra atsa
kingas. Šiandien jį puola tie, 
kurie dar neseniai jį laikė ge 
nijum, ir kurie, atrodo, yra 
tos pačios tautinės kilmės.

liepos 14 — $1045.00 
liepos 28 — $1045.00 
rugsėjo 1 — $925.00
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LENINES TAIKOS SAUGUMAS
Mūsų spaudoje, ir grupi

nėse diskusijose, ir pavie
niuose pokalbiuose politinė
mis temomis, nemažai vi
saip linksniuota, visaip 
blusinėta Helsinkio deklara
cinės rezoliucijos tema. Te
ma jau nudėvėta, jau pabo
dusi, jau užmesta į pase
nusių aktualijų užpečkį.

Netaip Maskvoj. Įtakin
giausias politinės indoktri- 
nacijos žurnalas „Partijna- 
ja žizn’’ („Partijos gyveni
mas’’) paskutinėje savo lai
doje su entuziazmu patei
kia savo skaitytojams nau
jai pafarširuotą senų temų: 
Helsinkis!

Šių temų žurnalas stan- 
giasi surišti su SSSR Kom
partijos XXV suvažiavimu. 
Politbiuras, ateidamas j vi
sokias „ataskaitines” tribū
nas, nori parodyti tarptau
tinės politikos laimėjimus. 
Stambiausias laimikis — 
Helsinkis.

Mums Įdomu matyti ofi
cialių sovietinę tos tarptau
tinio renginio analizę; Hel
sinkio reikšmės nusakymų 
ir tuos punktus, kurie Hel
sinkio rezoliucijoje atrodo 
sovietams reikšmingiausi.

Visų pirma sovietai sten
giasi Įrodyti, kad deklaraci
nė Helsinkio rezoliucija yra 
Įpareigojantis visus signa
tarus „valstybių elgesio ko
deksas”. Tad, jeigu Mona- 
co, San Marino arba Liuk
semburgas, Helsinkio sig
natarai, paskelbs kam nors 
karų, tos valstybėlės sulau
žys „valstybių elgesio ko
deksų”, tačiau, kada L. 
Brežnevas urbi et urbi skel
bia, kad sovietų tankai ir 
raketos talkina „Angolai iš
silaisvinti”, SSSR „valsty
bių elgesio kodekso” ne
griauna! Mat, kapitalisti
niai žiopliukai neįrašė sųly- 
gos ir Įpareigojimo: signa
taras negali ir už Europos 
ribų kų nors remti militari- 
ne talka!

Helsinkio rezoliucija, Įtai
goja „Partijnaja žizn”, yra 
"Įpareigojantis dokumen
tas”. Tai yra svarbus Euro
poje žingsnis, stiprinant 
lenininė taika? To žurnalas 
neaiškina. Bet kartote kar
toja, kad "sienų neliečiamu
mas” yra kardinalinė taikos 
prielaida. Tad, dėlto ir „le
nininė taikai”, nes ši kapų 
taika privalanti saugoti "so
vietinių sienų neliečiamu

mų”. žurnalas tvirtina, kad 
ta prielaida yra kertinis 
taikos akmuo. Kitos taikos 
išlaikymo sųlygos smulkes
nės. Mes tai matome, kad 
erzinamos spaudos ar poli
tikų, tegali būti tik tarp
valstybinių nesusipratimų 
užuomazgomis. Tai nesikiši
mas Į kitos valstybės vidaus 
politikos sferų, karinių ma
nevrų taisyklės, net ir min
ties bei sųžinės respekto 
problemos. Juk sovietai 
minties ir sųžinės proble
mos esmę aiškina savo dia
lektika, savo kazuistiniais 
triukais.

Maskvos žurnalas verčia 
tikėti, kad rezoliucija yra 
„Įpareigojus aktas”, kad re
zoliucija labai talkina „tai
kai Įgyvendinti”. Nesunku 
suprasti: nesikišimas Į sie
nų problemų sprendimų, sa
vaime ir yra talka agresijai, 
talka pagrobtų valstybių ir 
teritorijų uzurpacijai. Jeigu 
kalbėti apie „Europos kapi
nyno taikų’’, tada Maskvos 
terminologija gali būti tai
koma Helsinkiui: kapų tai
kos garantas.

žurnalas surado žymių 
talkininkų savo tezei rem
ti. Nustebę matome, kad 
toks talkininkas buvo Vati
kano atstovas kard. A. Ca- 
sarolli. Net pasigardžiuoda
mas žurnalas kartoja ne 
kieno nors kito posakį, bet 
kardinolo:

"Helsinkio deklaracija 
įnešė didelį indėlį Į taikos 
vystymusi, ir labai klysta 
tie, kurie norėtų sumenkinti 
Helsinkyje valstybių ir vy
riausybių vadovų pasirašy
tų dokumentų reikšmę”.

Kas gi tie, kas tokių 
reikšmę mėgina mažinti ?

Tai, pasak „Partijnaja 
žizn”, visokie „revanšistai”, 
„agresyvieji” sluoksniai, re
akcininkai, vienu žodžiu vi
sokie „abejones siejantieji 
elementai”. Tai, pasak 
„Partijnaja žizn”, visi, no
rintieji atgaivinti šaltųjį 
karų, štai Bonos vyriausy
bės sluoksniuose pasigirdo 
šnektos, kad Helsinkio de
klaracija-rezoliucija, esųs 
„pavojingas dokumentas”. 
O Kanadoje ir JAV — net
gi aukštieji pareigūnai tvir
tinę, kad "Helsinkis nieko 
neįpareigoja”.

Ne, kerta Maskvos žurna
las : Helsinkis Įpareigoja!

Po vasario 16 minėjimo atstovų rūmuose. Iš kairės: P. Labanauskas, R. Kudukis, 
R.Žymantaitė, M. Kuropas, E. Šumanas, A. Varnas ir J. Genys.

V. Bacevičiaus nuotr.

Kol mes visi būsime laisvi.
(Atkelta iš 1 psl.) 

Amerikos prezidento pasira
šymą Helsinkyje pavadino 
nemoraliu ir dėme Amerikos 
istorijoje, gi detentę - tuščiu 
žodžiui Tarp kongresmanų 
pareiškimų Čiurlionio an
samblio kanklių orkestras 
drauge su sol. I. Grigaliūnai- 
te žavėjo svečius jaunatviš
ka nuotaika. Kongresmanai 
gėrėjosi puikiais atliktais 
numeriais, jaunom kanklinin 
kėm, jų puošniais tautiniais 
rūbais. Kanklių orkestrui, 
kuriam vadovauja Ona Mi
kulskienė, dirigavo muz. A. 
Mikulskis. Programą prane
šinėjo Ingrida Bublienė. 
Kongr. Zablockis ypač džiau 
gėsi matydamas čia gimu
sias lietuvaites branginant 
savo tautos meną. Minėjime 
žodį taip pat tarė mums vi-

Jeigu jau pasirašei: neši at
sakomybę. Valstybės sienos 
neliečiamos ir tai reiškia 
aksiomų. Negalima jau pri
tarti laisvės judėjimams, 
nes tai bus Įsibrovimas į 
SSSR vidaus reikalus, tai 
bus nusikaltimas "sienų ne
liečiamumui’’.

Partinio XXV susibėgi
mo akivaizdoje, kada val
dančioji partinė šutvė pasi
kels Į tribūną ir rėks apie 
savo laimėjimus, Helsinkis 
yra vienas iš ruporų, kurie 
talkins L. Brežnevui rėkti 
kuo garsiausiai.

Tokiu būdu detentės išna
ros ilgai tarnaus komunisti
nei propagandai. (rd)

GYDYTOJŲ IR DANTŲ 
GYDYTOJŲ DĖMESIUI

Ruošiamasi išleisti adresų 
knygutė, panaudojant Me
dicinos žurnalo kartoteką. 
Gydytojai ir dantų gydyto
jai, kurie negauna PLGS 
žurnalo „Medicina”, arba 
nepageidaują, kad būtų 
įtraukti į adresų knygutę, 
praneškite Medicinos admi
nistracijai iki balandžio 
d. Medicina c/o L. Dargis, 
10326 Kipling St., West-_ 
chester, III. 60153, telef.: 
(312) 865-1456. Ypatingai 
pasigendame jaunųjų medi
kų adresų.

L. Dargienė, admin,

siems lietuviams gerai pažįs
tamas senatorius R. Taft Jr. 
Lietuvių veiklą aukštai įver
tino respublikonų partijos 
pirmininkas Niemczyk ir de
mokratų Valuchek. Kongres 
manų dalyvavimas šiame mi 
nėjime nedarė vien atliktos 
pareigos įspūdžio, bet buvo 
tikrai spontaniškas ir nuošir 
dus. Ausyse tebeskamba 
kongr. Koch pareiškimas ‘Vi 
si pavergtieji tepaduoda vie
ni kitiems rankas ir prie jų 
teprisideda laisvieji, kol mes 
visi būsime laisvi’. Ir kongr. 
Zablocki žodžiai: ‘Kol bent 

■ Ui tM
SKIRPSTAS

Netarkite, jog poezijos žodis dabar, technikos ir televizijų 
amžiuje, nebe madoj. Atrodo, yra dar geras mūsų poezijos mė
gėjų būrys, jei netrūkstame ir debiutantų su naujom eilėraščių 
knygom, nors senokai jau svetur apsibuvę. Tai malonus faktas. 
Nesgi poezija — tai pati viršiausioji kūrybinio žodžio viršūnė, 
kame susilydo ir kalbos Įvaldymo pajėgumas, ir dvasinio žmo
gaus gajumo grakštuma, ir žodžio muzikalumo grožis. Be abejo, 
šioj srity lig tobulybės net labai ilgas ir sunkus kelias, vos re
tas poetas priartėja prie idealo, tačiau mes gėrimės kiekvienu 
idealistiniu veržlumu, pasinešusiu ta linkme žengti. Pačiam eilė
raščių kūrėjui tai teikia nemaža dvasinio pakilumo ir kultūrinio 
džiaugsmo, o visai visuomenei, t. y. skaitytojams, švystelia 
skaidraus kilnumo spindulėlis.

• Vladės Butkienės Čekonytės "Išmarginta drobė” — gražios 
išvaizdos, su aplanku ir iliustracijom, 96 pusi, knyga. Tradici
nės formos lengvai paskaitomi lyriški posmai gana sklandūs, 
turinys jautriai jausmingas — asmeninių įspūdžių bei atsimi
nimų klodai prasmingai ir savitai reiškiami, romantiniais sim
boliais puošiami (žvaigždės, varpai, paukščiai, jūra ...). Dailiai 
skambiu Jiodžiu atskleidžiami gyvenimo Įspaudų šviesūs arba 
liūdni atšvaitai. Nepaisant smulkučių kalbos kliuvinių, šiaip for
ma gana lanksti, pvz.:

Po vieną dienos eina ir praeina, 
Po vieną miršta jos metų glėby. 
O tu, gyvenime, dainuoji savo dainą, 
Verki, juokies — be galo pasaką seki...

• Teresė Pautieniūtė, dar visai jauna debiutante, taip pat 
patraukia mus domėtis jos pirmąja 76 pusi, eilėraščių knyga ”Lyg 
nebūtų rytojaus”. Džiugu, kad jau Amerikoj išaugusi karta dar 
puikiai pajėgia savą žodį eilėraščiu pynioti, nelyginant rainai 
kaišytinę vaizduotės juostą austi. Jos poezijos išraiška moder 
niai taupi ir trapi, ritmas nebe klasinis. Laki jaunystė ir šmaikš
čiai drąsi fantazija, svajos ir kliūtys, ir savam žodžiui pagarbus 
įsitikėjimas — kūrybinei pažangai gyva paspara. Simbolių savi
tumas kartais mįslingas, tačiau dažno eilėraščio turinys atrem
tas į tikrovės daiktus bei įvykius, į miestinės buities aštrias 
briaunas. Jaučiamas nuosavas kūrybinis braižas, kuris teka žo
džių prasmės gilumine srove, skleidžiasi platyn buities atodan
gų ieškojimais.

Ne tada gimiau.
Ne prie žemės, 
bet prie akmens 
glaudėsi motina, 
bėgdama, 
vejama karo, 
gimdydama baimėje...

viena tauta bus pavergta, 
mes (amerikiečiai) negalime 
save vadinti laisvais’.

Iš Clevelando į Washingto 
ną taip pat važiavo Čiurlio
nio Ansamblio pirm. V. Pleč
kaitis, čiurlionietė L. Čep- 
linskienė ir fotografas V. Ba
cevičius. Minėjime dalyva
vo ir R. Kudukis, tuo metu 
tarnybiniais reikalais lankę
sis Washingtone.

Išvyka liks niekad neuž
mirštamu įvykiu Čiurlionio 
Ansamblio kanklininkėms, o 
visiems dalyviams jų palik
tas įspūdis ilgai primins pa
vergtą šalį, kuri trokšta lais
vės.

(ib)
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MELO KARAS (9)

Heydricho nužudymas
Admirolas Canaris, nors 

nekentė Hitlerio, ir kaip 
daugumas generalinio štabo 
karininkų netikėjo, kad Vo
kietija galėtų laimėti karų, 
kartu labai sąžiningai ėjo 
savo pareigas. Jo instituci
ja — Abwehr — visame pa
saulyje turėjo gerų agentų, 
kurie aprūpindavo labai 
tiksliomis informacijomis. 
Toks Rommelis Afrikoje 
nebūtų galėjęs sėkmingai 
mušti britus, jei nebūtų tu
rėjęs visiškai tikrų žinių 
apie britų kariuomenės išsi
dėstymą, kiekį, ginklavimą, 
tiekimą ir pan. Tik po to, 
kai britų žvalgyba išaiškinb 
Canaris’o agentus Egipte, 
Rommeliui -staiga prasidėjo 
nesisekti. Abvvehro infor
macijos padėjo Hitleriui 
sunaikinti didesnę ir geriau 
apginkluotą prancūzų ka
riuomenę, nors pats Cana- 
ris, kaip matėme pereituose 
numeriuose, Vakarus buvo 
įspėjęs apie numatomą puo
limą. Canaris norėjo sunai
kinti Hitlerį, bet išgelbėti 
Vokietiją. Tai labai sunkus 
uždavinys, kurį apsunkino 
Hitlerio nuolatiniai laimėji
mai, jo paties, Canaris, įga
linti.

Jei Hitleris neturėjo jo
kio pagrindo būti nepaten
kintas Canaris’u, to konku
rentas ir slaptas priešas 
Reinhar Heydrich 1942 m. 
metų pavasarį, būdamas 
Čekijos faktinu valdovu, ta
rėsi pagaliau radęs preteks
tą Canaris sunaikinti.

Kad tai suprastumėm, 
turime grįžti net į 1936 me
tų balandžio 5 d. Tą dieną 
Čekoslovakijos kontražval- 
gybos vadas majoras Josef 

15 DIENU
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Registruokitės dabar — Vietų skaičius ribotas.

Bartik Vokietijos pasienyje 
susitiko su jam iki tol ne
pažįstamu vokiečiu, kuris 
jam perdavė visą eilę slap
tų dokumentų, liečiančių vo
kiečių karinę organizaciją. 
Tas paslaptingasis vokietis, 
pravadintas ”Franta”, vė
liau suteikė daugiau infor
macijų apie SD veiklą už
sieniuose ir net įspėjo apie 
gresiančią Čekoslovakijos 
okupaciją. Tomis informa
cijomis Čekoslovakijos žval
gyba pasidalino su britų 
žvalgyba. Vėliau visą Čeko
slovakiją okupavus, "Fran- 
ta” svarbiom informacijo
mis aprūpindavo čekų po
grindžio žvalgybos sekto
rių, kuriam vadovavo ”Trys 
karaliai”. Tie Londoną in
formuodavo per radijo sto
tis Sparta I ir Sparta II.

1941 m. Heydrichui buvo 
pavesta sunaikinti čekų po
grindį. Tų metų balandžio 
22 dieną Gestapo susekė 
pirmąjį iš "Trijų Karalių” 
— buv. Čekoslovakijos pulk, 
lt. Balaban. Gegužės 13 d. 
buvo pagautas antras "Tri
jų Karalių” — pulk. lt. Ma- 
sin. Trečiasis "karalius” 
kapt. Vaclac Moravek, vie
nintelis žmogus žinojęs, kas 
yra ”Franta”, nors ir su
žeistas per susišaudymą, 
pabėgo ir įspėjo Londoną, 
kad jo dienos yra suskaity
tos.

Londone ”Joint Intelli- 
gence Committee” pritarė 
sumanymui nusiųsti į čeki-* 
ją misiją nužudyti Heydri- 
chą. Ta operacija gavo 
"Anthropoids” slapyvardę. 
(Lietuviškai būtų: į žmo
nes panašūs, terminas var
tojamas didžiosiom beždžio

nėm apibūdinti). Anthro- 
poidams buvo įsakyta ati
dėti Heydricho nužudymą, 
jei paaiškėtų, kad jie gali 
išgelbėti "Frantą” ir jį at
gabenti į Angliją.

Tuo pačiu laiku Heydri- 
chas sužinojo, kad "Franta” 
yra ne kas kitas kaip Ab- 
wehro stoties Prahoje vir
šininkas Paul Thummel, 
saksas, vienas iš pirmųjų 
nacių partijos narių, apdo
vanotas partijos auksiniu 
žymeniu. Tokį aukštą parei
gūną Gestapo nedrįso kan
kinti, juo labiau, kad jis 
turėjo patikimą savo veik
los paaiškinimą. Jis panei
gė esąs "Franta”, bet prisi
pažino turįs glaudžius ry
šius su čekų pogrindžiu per 
Moraveką, siekdamas tą po
grindį visai sunaikinti. Byla 
buvo perduota pačiam 
Himmleriui, kuris įsakė 
Heydrichui Thummelį pa
leisti. Tai buvo kovo 2 d. 
Po 20 dienų Thummel vėl 
buvo suimtas. Tą pačią die
ną susektas ir Moravek. Per 
susišaudymą parke jis buvo 
sunkiai sužeistas į koją. Jį 
persiekiojęs Gestapo agen
tas, užtikęs jį gulintį krū
muose, ištuštino į jo kūną 
savo revolverį. Paskutinis 
"Trijų Karalių” buvo negy
vas.

Jausdamas rimtą pavojų, 
Canaris pats nuvyko j Pra
hą, kur išklausęs Heydricho 
priekaištų, kad Abwehre 
yra susisukę sau lizdą Hit
lerio priešai, sutiko, kad SD 
turėtų didesnę relę kontra- 
žvalgyboje. To susitarimo 
Canaris tačiau niekados ne
pildė.

Tuo tarpu Čekijoje jau 
buvo atvykę Anthropoidai 
— Jan Kubis ir Jasef Gab- 
cik. Juos atlydėjo dar lt. 
Bartos ir du radistai. Visi 
jie buvo parašiutais nuleis
ti netoli Lidecės miestuko 
1941 m. gruodžio mėn. Pa
aiškėjus, kad Thummelio 
jie jau negali išgelbėti, jie 
pradėjo ruošti Heydricho 
nužudymui.

1942 metų gegužės 22 
Heydricho kabinete sustojo 
senoviškas laikrodis, kurį 
pataisyti buvo pašauktas 
tūlas Josef Novotny. Taisy
damas laikrodį, Novotny 
ant Heydricho stalo paste
bėjo tvarkaraštį. Būdamas 
kabinete vienas, jis skubiai 
mašinėlė padarė jo nuorašą, 
kurį suglamžęs numetė į 
krepšį po stalu. Kiek vėliau 
valytoja M. Rasnerova tą 
krepšį ištuštino. Po kelių 
valandų tvarkaraštį žinojo 
Kubis ir Gabcik, kurie turė
jo skubėti. Gegužės 27 die
ną Heydrichas turėjo ap
leisti Prahą. (Hitleris jį 
buvo numatęs perkelti į Pa
ryžių, prancūzus patvarky
ti).

Heydrichas buvo pašąli 
tas gegužės 27 dieną. Iš pra
džių jo žaizdos neatrodė pa-

VIENYBĖS REIKALU
Visoje spaudoje, neišski

riant ir Dirvos, lietuviai ra
ginami siekti vienybės. De
ja, tik žodžiai. Darbai to ne
lydi. Sudegė Dirva. Aukos 
plaukia iš Dirvos skaityto
jų, rėmėjų ir net priešingų 
įsitikinimų asmenų. Atsi- 
statys Dirva, tik ar nesu
mažės skaitytojų skaičius. 
Atsirado grupe žmonių, ku
rių tikslai nesuprantami. 
Pasisavinę Bendruomenės 
vardą, bando kalbėti visos 
JAV lietuvių visuomenės 
vardu. Gąrsinasi spaudoje. 
Ir štai š. m. vasario mėn. 12 
d. Dirvos Nr. 7 įdėtas mažai 
ką sakantis atsišaukimas. 
Gaila, kad tame atsišauki
me yra įdėtos įtakingo Vil
ties Draugijos ir kitų tau
tinės srovės asmenų pavar
dės. Man, kaip lietuviui, 
Vilties Draugijos nariui, rė
mėjui, bendraminčiui ir 
skaitytojui sunku suprasti, 
ko siekiama? Ar vienybės 
apie kurią Dirvoje rašoma 
tautinės srovės vadovaujan
čio asmens ? • 

voj ingos, bet birželio 4 d. 
jis mirė nuo prasidėjusios 
gangrenos. Vokiečiai žiau
riai atkeršijo čekams. Per 
10,000 jų buvo suimta, 
1,300 sušaudyta. Lidicės 
miestelis buvo sulygintas 
su žeme, visi jo vyrai tarp 
16 ir 70 metų amžiaus su
šaudyti. Tai už tai, kad jie 
slapstė Anthropoidus, kas 
neatitiko tiesai. Jie ten nu
sileido, bet beveik pusę me
tų slapstėsi pačioje Praho
je.

Anthropoidai turėjo būti 
nuskraidnti į Londoną iš 
sutartos vietovės kalnuose 
birželio 19 dieną, tačiau jų 
vadas lt. Bartos buvo išduo
tas savo tautiečio Karei 
Kurdą, panorėjusio gauti 
pažadėtą 10 milijonų kronų 
(600,000 dolerių) premiją. 
Jie visi žuvo ar patys nusi
šovė, netekę šaudmenų, 
bėgdami nuo SS vyrų.

Per iškilmingas Heydri
cho laiduotuves, Canaris 
pareiškė Schellenbergui, 32 
metų mažai patyrusiam 
Saaro krašto piano fabri
kanto sūnui, kuriam neti
kėtai atiteko Heydricho pa
reigos: "Kaip ten būtų, jis 
buvo didelis vyras, a§ nete
kau draugo.” Admirolo mė
lynuose akyse pasirodė aša
ros. Bet tai buvo džiaugsmo, 
bet ne liūdesio. Britų žval
gyba jį išgelbėjo, bet kokia 
kaina už tai sumokėjo čekų 
tauta!

Argi reikia laužtis į at
viras duris? Juk Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos rin
kimai, vos už poros mėne
sių. Išrinkime geriausius iš 
geriausių. Didžiausius, są
žiningiausius patriotus. Tik 
trumpai paminėjus negero
ves, man ir kyla klausimas ? 
Ar Dirvos, Tautinės Sąjun
gos ir Vilties Draugijos ve
dama linija teisinga ? Ar ne
atbaidys skaitytojų?

Esu girdėjęs daug prie
kaištų dėl Dirvos politikos. 
Ar negerai būtų kad Dirva 
atsiklaustų savo skaityto
jų šiuo metu labai svarbiu 
klausimu. Juk prieš keletą 
metų Dirva buvo pravedus 
skaitytojų, jos turinio rei
kalu, atsiklausimą. Ar ne
galėtų ir dabar atsiklausti, 
nors, kad ir šiais trumpais 
klausimais:

1) Ar pritari Lietuvių 
Bendruomenės struk
tūrai ir veiklai. Taip... 
Ne...

2) Ar pritari organizavi
mui "Reorganizacinės 
Bendruomenės”. Taip 
... Ne...

3) Ar pritari Bendruo
menės ir Altos susita
rimui ir veiklos sude
rinimui. Taip... Ne...

Labai trumpi ir aiškūs 
klausimai ir tikiuosi daugu
ma Dirvos skaitytojų atsi
lieps ir atsiųs atsakymus. 
Gal Dirva gavus atsakymus 
prisiderins prie skaitytojų 
pageidavimų, kas būtų jai 
ląbai naudinga.

P. Mitalas 
Philadelphia, Pa.

Mielas Redaktoriau!
Pamatęs DIRVOS II. 12 

d. numerį, buvau pritrenk
tas Jūsų neapdairumo, blo
go skonio (viliuosi, kad blo
gos valios nebuvo) ir netak
to. Kalbu apie Jūsų įdėtą 
reorganizuotos Bendruome
nės atsišaukimą (5 pusi.).

Negi DIRVA palieka sa
vo vidurio, blaivios ir loja
lios opozicijos kelią ir jun
giasi su mūsų "geltonąja” 
spauda?

Kaip senas Dirvos skai
tytojas, jaučiuosi įžeistas 
šio Jūsų netakto. Esu tik
ras, kad tuo įžeidėt ir dau
gelį kitų lietuvių, kuriems 
rūpi tikra mūsų vienybė.

K. Keblys
Southfield, Mi.

Red. pastaba. Minimas 
atsišaukimas buvo Dirvoje 
atspausdintas kaip apmoka
mas skelbimas ir kaip mūsų 
metrikoje pažymėta — už 
skelbimų turinį ir kalbą re
dakcija neatsako.
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AR TIK JAUSMAIS GYVENAM?
KAZYS AREIMA

Kai tik JAV su Sovietų 
Rusija užmezgė draugystę, 
palietusią ir pavergtuosius 
kraštus, tuoj prasidėjo 
vienpusiškos kultūros prie
dangoj kelionės į pavergtą 
Lietuvą ir išeivijos lietuvių 
tarpe kilo daug klaustukų. 
Vieną iš jų įdomiai nagri
nėja Skirpstas Dirvoje va
sario 19 d. nr-y, bandyda
mas išspręsti klausimą, ko
dėl visų sričių iškilesni me
nininkai nuvažiavę j gimtą
jį kraštą pasidaro trumpa
regiai ir susižavi gyvenimu 
po tironijos ranka. Ten pat 
Skirpstas pateikia vieno 
psichologo atsakymą: "Me
nininko prigimtis yra jaus
minė ir egoistinė, jam protą 
nustelbia jausmai ir indivi
dualūs norai." Toks psicho
logo atsakymas dalinai įti
kina.

Manyje tačiau kyla kitas 
klausimas, kuriam nerandu 
atsakymo. Į laisvą pasaulį 
vienu ar kitu1 lemtingu ir 
laimingu būdu pradėjo at
vykti iš tėvynės nauji pa
bėgėliai. Vieni Sibiro trem
tyje kalėjimuose eilę metų 
kentėję, nuo šeimų atskirti 
pagaliau susijungia, kiti 
prisitaikę prie okupanto rei
kalavimų, geras karjeros ir 
gyvenimo sąlygas turėję, 
progai pasitaikius tikros 
kūrybinės laisvės ieškoti at
vyksta. Jie visi mums turė
tų būti mieli broliai lietu
viai ir juos visus vienodai 
turėtume gerbti, mylėti, pa
gelbėti, sušelpti. Bet, deja, 
taip nėra ir manyje kyla 
klausimas, kodėl ? Kodėl 
vienus, ypač tuos, kurie ne
matė vargo tik troško tė
vynėje kūrybinės laisvės, 
sutinkame iškilmingais pa
gerbimais, tartum tautos 
herojus, išvaduotojus, o 
tuos, kurie dešimtmetį ar 
du kalėjimuose ne vien dva
siniai, bet ir fiziniai buvo 
kankinami, praradę sveika
tą. lyg nematome, negirdi
me jų atvykimo, nesirūpi-

Vasario 16 minėjimo proga New Yorke Lietuvos gen. konsulo ir VLIKo surengtame pri
ėmime svetimiesiems atstovams ir organizacijų veikėjams. Iš kairės: gen. kons. A. Simutis, J. 
Matulaitienė, J. Simutienė ir kun. P. Raugalas, Apreiškimo par. klebonas.

Charles Binkins nuotr.

name, kaip jie čia įsikūrė, 
ką jie gali papasakoti iš sa
vo pergyventų įspūdžių, 
kaip lietuvių tautos dalis, 
neprisitaikiusi prie okupan
to užmačių. Kaip tyliai ken
tėjo jie okupanto priespau
doje, taip tyliai be išeivių 
lietuvių dėmesio, be šampą- 
no, be radijo ar spaudos pa
sikalbėjimų, be nuotraukų 
ir pagerbimų, atvykę į lais* 
vę niekeno neprašomi, ne
apmokami ėmėsi darbo už
fiksuoti knygose lietuvių 
tautos tragediją, atitaisyti 
okupanto klastojamą Lietu
vos istoriją, parodyti lais- 
yam pasauliui tikrąjį jo 
veidą.

Tokių istorinių paminklu 
jau turime keletą; Armo» 
nienės, Tautvaišienės, Ro
kienės, Juciūtės. Neteko 
girdėti, kad šios autorės ar 
jų knygos būtų pristatomos 
platesnei lietuvių visuome
nei ar apčiuopiamiau pa
remtos materialiai.

Mes išmokome iš pertek
liuje gyvenančio krašto 
gaudyti sensacijas, džiaug
tis momento įvykiais ir ne-- 
besugebam protauti, rim
čiau pagalvoti. Juk tas kny
gas išvertus į kitas kalbas, 
būtų nemažesnės vertės, 
kaip Solženycino. O tai at
likti nėra sunku, juk jaus
mo pagauti bematant sume
tam tūkstančius dolerių. 
Nejaugi mes visi jau tik 
jausmais gyvenam, kaip 
Skirpsto minėti meninin
kai?

Aukos Dirvos 
atstatymui

LKVS Ramovė, Philadelphijos 
skyriaus valdyba......... 25.00

F. Tallat-Kelpša, Chicago 7.00
P. Palubinskas, Chicago 10.00 
K. Žukauskas,

Beverly Shores............. 7.00’
V. Jakonis, Montreal, Que. 2.00’
K. Petrauskas, Chicago . .10.00'
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Yorko vicegubernatorę Mary A. Krupsak, paša-
Šalia stovi New Yorko ALT pirm. arch. Antanas 

Charles Binkins nuotr.

Gen. konsulas A. Simutis sveikina New 
kiusią kalba Vasario 16 minėjime New Yorke. 
Varnas.

New Yorke suruoštame Vasario 16 minėjime pagrindinę 
kalbą pasakė prof. dr. Antanas Klimas iš Rochesterio.

Charles Binkins nuotr.

(

A. Dirgėla, Chicago .... 7.00
I. Satkas, Kirtland, O. ..50.00
J. Ambrizas, Chicago .. 2.00 7.00

50.00

J. Vaičys, Albion, N. Y. 5.00
J. Neverauskas,

Munster, Ind.
R. D. Sakalai, 

Richmond, Va.
A. Kasnickas,

Hartbert, Mi.....................7.00
K. Valiukas, Cleveland .. 7.00
J. Šepetys, Detroit, Mi. .. 7.00
J. Radas, Livonia, Mi....... 7.00
A. Regis, Chicago .........10.00
K. Dūlys,

Crovvnsville, Md.
A. Andrašiūnas,

Chesterland, Ohio .... 2.00 
V. Apeikis, Los Angeles 10.00

7.00

AUKOKITE TAUTOS FONDUI
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka.

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti aukoju $

Vardas ir pavardė ..........................................................

Pilnas adresas

Aukas prašau siųsti:
Lithuanian National Foundation, Ine.
64-14 56th Road
Maspeth, N. Y. 11378

2.00
7.00

2.00
2.00

7.00

2.00
7.00

5.00

P. Mitalas,
Jaeksonville, Fla.........21.00

Dirvos 60 m. sukakties
rengimo komitetas
New Yorke.................610.00

S. Tamošaitis,
Miami Beach, Fla.........

J. Petkūnas, Chicago ....
J. Pažemis,

Willoughby, O...............
K. Butkus, Woodhaven
N. Reikalas,

Kenosha, Wisc...............
V. Katinas,

Richmond Hill, N. Y. ..
C. Laikūnas, Monee, III.
G. Miller,

Wheeling, W. Va...........
V. Sutkus,

St. Catharines, Ont........
B. Girniuvienė,

Allen Park, Mi.............
M. Krasauskas, Chicago
S. Lazdinis, Euclid, O. ..
J. Žukas Gliaudelis,

Chicago, III...................
Br. Kazėnas, Cleveland ..
J. A., Chicago................
R. Kezys, New York ....
O. Girulis, Boston .........
K. Starinskas,

Wickliffe, O...................
J. Leščinskas, Dorchester
P. Grigonis, Cleveland .. 
Lietuvių Moterų Klubas,

Waterbury, Conn......... 25.00
LB Palm Beach County

Apyl. Valdyba............. 20.00
J. Chmieliauskas,

Los Angeles, Ca.............. 7.00
V. Lukavičius, Cleveland 7.00
S. Mankus, Chicago ....17.00 
S. Gudas,

Jamaica Estates, N. Y. 12.00 
V. Petraitis, Toronto ....15.00 
V. Mariūnas, Cleveland 2.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes, Ca........... 7.00
V. Molinis, Matawan, N. J. 2.00

2.00

7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
2.00
5.00
4.00

2.00
5.00
2.00
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Kaip žalojama Lietuvos istorija
(3) J. PĖT-TIS

Ir tie pastatai 
yra, matyt, taip prie širdies 
autoriams, kad atsivežė jų 
fotografijas ir į Ameriką ir 
išspausdino net mokyklos 
vadovėlyje. Taip pat gal 
manoma, kad prie liet, pa
triotizmo auklėjimo pri
klauso ir ant virvučių palu
by pritvirtintas baudžiau
ninkės supamas lopšys (130 
psl.), o taip pat ką reiškia 
(128 psl.) susikūprinusios 
moters grūdų malimas ran
komis. Toks grūdų malimas 
rankomis buvo jau seniai 
Lietuvoje išnykęs. Tad to
kie ir daugelis kitų vadovė- 
lyj rodomų paveikslų tiktų 
geriau kokioje senienų rin
kinio knygoje, o ne raketų 
gadynės mūsų mokinių 
vadovėliuose. Nepamirštas 
knygoje taip pat ir 1936 m. 
valstiečio laidotuvės (131 
psl.). Laidotuvės kuklios, 
berželiais apkaišytas gar
džių vežimas, su pulkeliu 
velionį lydinčių žmonių, šis 
paveikslas nieko bendro su 
istorija neturi, bet, matyt, 
norėta parodyti skirtumas 
tarp mūsų krašto automobi
liais lydimos procesijos ir 
Lietuvoje valstiečio laidoji
mo.

Kuklių vaizdų bei lūšnų 
mes matome ir šiame kraš
te, bet geri pedagogai, este
tikos auklėjimo dėlei, jų į 
mokyklų vadovėlius nededa. 
Pvz. ir entuziastas Thomas 
Jeffer^on, kuris prancūzų 
revoliucijos ideologų įtako
je apie 1774 m. parašė pir
muosius Amerikos konstitu
cijos metmenis, rašė: ”kad 
mes laikome kaip savaime 
suprantamą tiesą, kad visi 
žmonės yra sukurti lygūs.” 
O tačiau savo didelėse plan
tacijose laikė apie 300 ver
gų, ir kaip jie ten gyveno, 
mes labai nežinome, šiaip
jau, ir savo, ir kaimyninius 
kraštus vaizduojantis vado
vėlių paveikslai yra ypač 
pas kitataučius daugumoje 
kultūringi ir patrauklūs, 
ten ir žiloji senovė yra gra
ži. Tik mūsų dūminės ir ki
tos skurdžios fotografijos 
sukelia mūsų mokiniam gal 
daugiau pasigailėjimo, nei 
pagarbos savo protėvių že
mei.

Lietuvos miestai
Norint parodyti vadovė

lio "naujumą”, daugiausiai 
vietos knygoje skirta Lietu
vos senovės miestams su 
įvairiais paveikslais, už
imant net apie 18 puslapių, 
nors Gedimino susirašinė
jimams su Vakarais tepažy- 
mėtas tik 4 eilutėmis. Mat 
išmetus Vadovėlio istorijo
je vartojamus tautos kultū
rinio gyvenimo aprašymus, 
liko daug vietos, ir reikėjo 
tai kuo nors užpildyti. To
dėl čia vėl pakartotinai ap
rašoma mūsų senovės mies
telių santvarka, tartum tos 

vietos būtų buvusios žymūs 
lietuvybės puoselėjimo cen
trai. O išskirus Vilnių ir 
kelias kitas vietoves, ten 
gyveno dažniausiai svetim
taučiai, žydai ir vokiečiai. 
Aprašoma kaip bajorai 
miestiečius skriaudė, kaip 
Jogaila suteikė Vilniui ir ki
tiems Lietuvos bei Rusijos 
miestams Magdeburgo tei
ses ir t.t. Rašoma apie mies
telių administracijų sudėtį, 
apie vaitus, šuolininkus, ko
kias bylas sprendė šuolinin
kai, kokias vaitas, kad mies
to tarybą sudarė net 12 bur
mistrų, 24 tarėjai ir t.t. 
Dar aprašomos ir vokiškos 
viduramžių pirklių bei ama
tininkų organizacijos: gildi
jos ir cechai. Ištisus kai ku
riuos didesnius Lietuvos 
miestus, šie biznio sambū
riai su lietuviais mažai ką 
bendro teturėjo.

Tad šalia tų ilgų ir išpūs
tų aprašymų bei įvairių' 
iliustracijų, turėtų būti ati
tinkamai atvaizduota ir tų 
miestų gamyba bei pramo
nės išdirbiniai, ir čia yra 
turguje jų kiek ir parodo
ma: 73 psl. molinių puodų 
krūva, 74 psl. ratlankių krū
va, 75 psl. vežimas su vir
vėmis ir pančiais ir 76 psl. 
ant dėžių sudėtos didelių ir 
mažų riestainių krūvos. 
Taip Amerikos lietuviukui 
parodomi istorijos vadovė
lyje tėvynės Lietuvos gami
niai, riestainiai, ratlankiai 
ir virvės. O juk būdavo daž
nai vežime ir kumpių ir ski- 

, landžių bei kitų gerų daly
kų pridėta.

Nedovanotina, kad ir 1655 
rusų įsiveržimas į Lietuvą 
teaprašytas vadovėly tik 
keturiomis eilutėmis (65 
psl.). Jog tai buvo pirmas 
kartas istorijoje, kada rusų 
caras Aleksiejus,- susidėjęs 
su kazokais įsiveržė į Lietu
vos sostinę Vilnių, Kauną ir 
kitus miestus. Su švedais 
dėl geresnių pagalbos sąly
gų nesusitariant, apie 30,- 
000 rusų ir kazokų įsiveržę į 
Lietuvą, išžudė apie 25,000 
žmonių. Pasiekę Vilnių, jie 
laužėsi ir j bažnyčių skiepus 
ir daužydami karstus ieško
jo brangenybių. Manoma, 
kad taip rusų buvo sunai
kintas Vilniaus katedroje ir 
Vytauto karstas. Vilnius 
degė apie 17 dienų ir buvo 
sunaikinti veik visi meno 
mėgėjo Zigmanto Augusto 
ir jo motinos, Milanietės 
Sforzos daug pastatytų re
nesanso stiliaus rūmų, vys
kupijos centras, Radvilų, 
Sapiegų ir kitų didikų ita
liško stiliaus rezidencijos ir 
t.t. Pagal rašytus liudiji
mus, Vilnius prieš rusų įsi
veržimą buvo laikomas gra
žiausiu Rytų Europos mies
tu. Rusai atsitraukdami nu
daužė nuo Radvilų rūmų 
stogo net septynias paauk
suotas kopulas, ir iš rūmų 

i

i

išplėšė marmorinių kolonų 
ir baldų. (Traveles of Ma- 
carius, dr. Sruogienė). Vie
nas istorijoje nusimanantis 
mūsų tautietis, paskaitęs 
tik keliais žodžiais vadovė
lyje teužsimintą Vilniaus 
naikinimą, sako, kad čia gal 
būt yra manoma, kad rusai 
gali ir į šį kraštą ateiti, to
dėl bijoma griežtai apie 
juos rašyti. Bet dr. Ereto 
žodžiais, ”jog tam mes savo 
namus palikę ir išbėgome, 
kad liudytume pasauliui 
apie rusų skriaudas”.

Antroji vadovėlių knyga

Kaip ir mokytojai kalba, 
ir antroje vadovėlių knygo
je lietuvių tautos ir kultū
ros istorijos dėstyme mažai 
kas naujo, ta pati maišatis, 
kaip ir pirmoj dalyj. Kaip 
pavyzdžiui štai tokios te
mos: "Vyriausybė, kancle
riai, maršalai, iždininkai, 
etmonai, sričių valdytojai, 
vietininkai, vaivados, pili
ninkai, seniūnai ir maršalai, 
pakamarninkai, vėliavinin
kai, pareigūnų skyrimas ir

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

EXPRESS & TRAVEL AfiENCY, 
Ino.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

PACKAfiE

z 11776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_______________
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_________________
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 MėDonald Avenue..........
BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _______________
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ___________
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street.................................
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St................................
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue _______
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue _________
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9_________
HAMl'RAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue_____
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue 
LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue_____
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue _______________
NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue_______________
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue.......... .........
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue...............................
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue -___________
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street................
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ......................................
MIAMI BEACH, FLA. 33139 — 1201 17th Street . ..................
PHOENIX, ARIZ. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy.........
SILVER SPRINGS, MD. 20910 — 622 Ellsworth Dr. . ..............
WOODHAVEN, QUEENS, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė.
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kiečiais, siena tarp Kryžiuo
čių ordino ir žemaičių buvo 
išvesta po Žalgirio mūšio, 
Melnežerio sutartimi 1422 
m. Kaip istorikai rašo, jei 
ordinas būtų šį mūšį laimė
jęs, jis būtų užėmęs visą že
maičių kraštą, kurį iš Vy
tauto visokiais būdais sten- 

teisė. Seimai, seimų kompe
tencija, seimų sąstatas sei
mu rūšys, seimų vyksmas, 
dvilypis seimas, seimų nu
tarimai, seimeliai, seimelių 
galia, seimelių dalyviai, sei
melių rūšys, įstatymai, teis
mai. Vyriausybės teismai, 
vietininkų — vaivadų teis
mai, apskričių teismai, tri- gėsi įsigyti, ir būtų įsigalė- 
būnolas” ir t.t. Tai taip 
skamba lietuvių tautos isto
rijos temos išdėstytos II da
lies vadovėlyje. Ir tiems gal 
daugiau sociologija ar teise 
besidominčio studento klau
simams yra paskirta vado
vėlyje apie 30 puslapių.

Viename puslapy (II d., 
28 psl.) pakalbėta tur būt 
ir apie Žalgirio mūšį, bet nei 
Žalgirio nei Vytauto vardai 
nepaminėti. Nepilnose tri
jose eilutėse šis įvykis la
koniškai aprašytas šitaip: 
"Lietuvos ir Lenkijos jung
tinės jėgos sumušė Kryžiuo
čių ordiną. Ilgiems amžiams 
nustatė sieną tarp Kryžiuo
čių ordino ir Lietuvos že
mių. Karas buvo baigtas. 
Žemaičiai išvaduoti (be 
Klaipėdos krašto).”

Nors šio bendro pobūdžio 
eilutėse mūšio vietovė ir ne
pažymėta, bet čia be abejo 
turima omeny Žalgiris 
(1410), nes nežiūrint ma
žesnių susiskirtimų su vo-

jęs gal visame Pabaltyje. 
Todėl šio įvykio aprašymas, 
surištas su lietuviams va
dovavusio Vytauto vardu, 
buvo laikomas vienu iš gar
bingiausių puslapių Lietu
vos istorijoje, o dabar vado
vėlyje nebepaminėtas nei 
Vytauto vardas, tik 27 psl. 
pridėtas nieko nesakantis jo 
paveikslas. Pagal šitus va
dovėlius, mokinys, lanky
damas jau antrus metus 
aukštesnę lituanistinę mo
kyklą, išskirus ką buvo gir
dėjęs pradžios mokykloje, 
nebeturi progas vadovėlyje 
ką plačiau paskaityti, kad 
Vytautas Žalgiryje dalyva
vo ir lietuviams bei kitų — 
tautų daliniams vadovavo 
šiame svarbiame Kryžiuo
čių ordino jėgas palaužusia- 
me mūšyje.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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PENKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Vieniems tautiniai šokiai 

yra sportas, kitiems socia
linis pabendravimas, tre
tiems reprezentacija prieš 
kitus. Svetur augančiam 
mūsų jaunimui tautiniai šo
kiai yra kartu ir priemonė 
lietuvybės palaikymui. Dau
geliu atvejų šie motyvai su
silieja į vieną srovę, kurią 
galime pavadinti tautine re
prezentacija. Kiekvienam 
tautinių šokių šokėjui yra 
svarbus šokio malonumas, o 
kiekvienam šokėjų ansamb
liui ar grupei yra svarbus 
populiarumas bei atsieki- 
mai. Mūsų tautinių šokių 
grupės nuolat turi įvairius 
pasirodymus mūsų pačių ir 
svetimtaučių tarpe. Nuola
tos mūsiškiai pirmauja tarp 
kitų tautų šokių ir tuo būdu 
garsina Lietuvos vardą, 
skleidžia mūsų tautinę kul
tūrą. Ir todėl nenuostabu,

Dirvos bendradarbiai Chicagoje mv ir vm (Mečys Valiukėnas ir Vytautas Meškauskas vie
name pobūvyje Tautiniuose Namuose. E. Meškausko nuotrauka

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVA
# 2 Gegužės 10 iki gegužės 19
# 3 Gegužės 16 iki gegužės 24
# 4 Gegužės 31 iki birželio 15
# 5 Birželio 14 iki birželio 29
# 6 Birželio 28 iki liepos 12
# 7 Liepos 5 iki liepos 19
# 8 Liepos 12 iki liepos 26
# 9 Liepos 19 iki rugpiūčio 2
#10 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23
#11 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30
#12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7
#13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28
#14 Spalio 4 iki spalio 18
#15 Spalio 11 iki spalio 19
#16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9
#17 Gruodžio 7 iki gruodžio 15
#18 Gruodžio 20 iki sausio 4
KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW

REIKIA ]

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00
Maskva, Vilnius, Roma 1180.00
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00
Maskva, Vilnius, Ryga 1051.00
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Maskva, Vilnius viena savaitė) 677.00
Maskva, Vilnius viena savaitė) 677.00
Maskva, Vilnius, Ryga 876.00
YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS 
)AR PRIDĖTI $119.00.

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

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

AMERICAN TR1IH, SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue 

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

A1R FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

kad plačioji lietuvių bend
ruomenė šokėjus pasirenka 
mūsų tautos ambasadoriais, 
reprezentantais. Mūsų tau
tinių šokių šventės, sutrau
kiančios kelis tūkstančius 
šokėjų iš viso pasaulio, ge
riau kalba apie Lietuvą sve
timtaučiams, negu geriau
sias kalbėtojas. Laisvąjį pa
saulį apimančios lietuvių 
tautinių šokių šventės yra 
yra pasidarę didžiausiais 
mūsų tautinės ir valstybi
nės reprezentacijos įvy
kiais. •

Penktajai lietuvių tauti
nių šokių šventei, rengiamai 
Chicagoje 1976 m. rugsėjo 
mėn. 5 d. teko ypatingas 
uždavinys. Galima sakyti, 
dvigubas uždavinysė pakel
ti tautinį gyvastingumą 
mūsų pačių tarpe ir, kaip 
tautinei grupei, dalyvauti 
JAV 200 metų sukakties

minėjime, šie Amerikos Bi- 
centennial metai sudarė to
kią puikią progą mūsų tau

tinei reprezentacijai, kad 
JAV Lietuvių Bendruome
nė ir Lietuvių Tautinių šo
kių Institutas nusprendė 
nelaukti 1977 metų, šventes 
reguliariai ruošiant kas 5 
metai, bet mūsų tautinių 
šokių šventę ruošti šiais, 
1976 Amerikos Bicentennial 
metais. Tai buvo puikus 
sprendimas, dabar stebint ir 
matant kiek svarbos ameri
kiečiai skiria valstybės 200 
metų sukakties minėjimui.

Šis sprendimas, tačiau, 
mums uždėjo didelę tauti
nės reprezentacijos atsako
mybę. Suruošimas šios 
Penktos lietuvių tautinių 
šokių šventės reikalauja 
vieningumo, susiklausymo 
ir kieto darbo ne tik iš šven
tės rengėjų bei dalyvių, bet 
ir iš visų lietuvių, penkto
ji liet, tautinių šokių šven
tė, kaip pagrindinis visų 
lietuvių reprezentacinis įvy
kis, registruota JAV Natio
nal Bicentannial Adminis- 
tration Washingtone, Illi- 
nois Bicentennial Commis- 
sion, ir Chicago Bicenten
nial Committee, Įgavo labai 
didelę reikšmę. Į šventės 
garbės komitetą yra pa
kviesti aukščiausi JAV val
džios asmenys iš Washing- 
ton, D. C., senatoriai, Kon
greso nariai, Illinois guber
natorius, Chicagos meras, 
meras, miesto, valstijos ir 
JAV Bicentennial pareigū
nai, mūsų vyskupai, diplo
matinė tarnyba, pagrindi
nių lietuvių organizacijų va
dovai ir buvusieji keturių 
liet, tautinių šokių švenčių 
pirmininkai. Bus dedamos 
pastangos į šią šventę su
kviesti kuo daugiau įtakin
gų amerikiečių, kultūrinin
kų ir politikų, kad Lietuvos 
laisvės byla būtų plačiau ži
noma ir mūsų tautiniai lo
biai geriau pažįstami. Kad 
mūsų draugų skaičius tarp 
amerikiečių smarkiai padi
dėtų. Tam neužtenka mūsų 
konsularinės tarnybos. Tam 
reikalingos visų lietuvių pa
stangos. šventės pasiseki
mui reikalingi visi lietuviai, 
prisieddant darbu, lėšomis 
ir visų vieningomis pastan
gomis. Jei ir atsirastų kieno

Viršuje: Hammond, Ind. 
miesto meras, Edward J. 
Raskosky pasirašė proklama 
ciją, skelbdamas nuo vasario 
16 d. iki vasario 22 d. 1976 m. 
by-Centennial amerikiečių ir 
lietuvių savaite. Nuotrau
koje: East Chicagos ALT 
skyriaus atstovai - K. Pocius 
A. Vinick, D. Paulauskas, G. 
Pečiulis ir R. Nemickas.

pastangos mažinti Penktos 
lietuvių tautinių šokių šven
tės, kaip pagrindinio visų 
lietuvių Amerikos Bicenten
nial paminėjimo vertę, ar 
noras skaldyti mūsų tauti
nę reprezentaciją, tokios 
pastangos negali būti tole
ruojamos nė vieno lietuvio, 
kuris dar tiki Lietuvos him
no žodžiais: "Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi!”

Penktoji lietuvių tautinių 
šokių šventė šiais Amerikos 
Bicentennial metais turi bū
ti didingiausias lietuvių re
prezentacinis įvykis ir vie
ningiausia mūsų visų tauti
nė demonstracija JAV res- 
pektui ir Lietuvos labui.

Bronius Juodelis 
Šventės Komiteto 

Pirmininkas

MIRĖ RAPOLAS SKIPITIS

Chicagoje vasario 23 d. 
mirė teisininkas Rapolas 
Skipitis, sulaukęs 89 m. 
amž. Jis Neprikl. Lietuvoje 
1920-22 m. buvo vidaus rei
kalų ministru, vėliau advo
katų tarybos nariu ir Drau
gijos užsienio lietuviams 
remti pirmininku. Į Chicagą 
atvyko 1946 m.

Palaidotas Chicagoje va
sario 25 d.

• Lietuvių Moterų Klubas 
Waterbury, Conn., per val
dybos ižd. J. Bajorinienę, 
Dirvai, nukentėjusiai nuo 
gaisro, paremti atsiuntė 
auką 25 dol. Ačiū už auką 
ir linkėjimus.

WANTED. OWNER OPERATORS 
Steel carrier with b road authority, 
needs drivers 2 years steel experience, 
advance on each load, union benefits, 
backhaul, weekly pay, company trail- 
ers available. Permits furnished.

INTERSTATF. MOTOR FRE1GHT 
SYSTEMS

P. O. Box 412 
Murrysville, Pa. 15668 

412-327-4003 
(8-15)
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Insbrukas turi atsikvėpti
BR. KETURAKIS

NAUJOSIOS VILTIES naujas 
numeris ANTANAS JUODVALKIS

Kai vasario 15 d. austrų 
šuolininkai, Kari Schnabl ir 
Anton Innauer, sėkmingai 
baigė paskutinę žiemos 
olimpinių žaidimų rungtį, 
aukso ir sidabro medaliais, 
ir dailaus čiuožimo paskiri 
laureatai pademinstravo pa
sigėrėtinos klasės laipsnį, 
Insbrukas ir jo apylinkės 
turėjo pilną teisę išeiti po
ilsiui.

Visa varžybinė programa 
praėjo sėkmingai, kas liečia 
gamtos sąlygas — baimė 
dėl stokos sniego ar atšili
mo, bet nemažai rungčių ir 
rungtynių, ypač ledo rutu
lio, buvo itin įkaitintos.

Peržvelkime nors prabė
gomis svarbesnes rungtis ir 
milžinišką dalyvių pasiruo
šimą, kur daugumoje tik 
dalys sekundės teskiria, bet 
neišmatuojamų rodikliu lie
ka olimpinių dalyvių dvasi
nis stovis, kuris veik visada 
nulemia ir laimėtojų rikiuo
tę.

Atsargiai, rusai ateina!
Sov. S-gos valdiniai spor

tininkai prieš žiemos olim
pinius žaidimus, berods, vos 
2-3 kartus švystelėjo Euro
poje (trumpų nuotolių grei
čio čiuožikai ir mažas vie
netas pašliužininkų), ypa
tingu pranašumu nepasiro
dė, aišku, kai kur greičiau
siai "detentės” laikydamie
si, bet visoms ”tautoms jau 
seniai žinoma, kad jų at
stovai atiduos viską ką turi 
ir kas įsakyta — nurodyta.

Kaip pirmiau šioje vieto
je buvo pažymėta, kad jų 
greitasis čiuožimas Alma 
Ata aukštikalnėse surinko 
daugumą pasaulio rekordų 
1975 vašario-kovo mėn., 
Insbruke didesne dalimi bu
vo palaužta, nes vyrų rung
tyse (500, 1000, 1500, 5000 
ir 10,000 mtr.) tik 500 mtr. 
nuotoly sugriebia I ir II v. 
v. Norvegai laimi 1500 ir 
5000 ir 500 mtr., amerikie
tis 1000 mtr. ir 10,000 ati
tenka olandui. Moterys gi, 
su ruse Tatjana Awerina 
(du a. medaliai — 1000 ir 
3000 mtr.), turėdamos tik 
stipresnę liniją iš amerikie
čių, Sheila (500 0a. m.), 
Lea Paulos ir Cathy Priest- 
ner — sidabro med. 1000 ir 
500 mt. rungtyse, padėtį 
veik išlygina, jei vertinsi
me laimėjimus tikrąja ro
dykle. Kitų kraštų atstovių 
nematyti, nes jokių per
spektyvų, bent Į I-jų šešetą, 
neturi.

Ši didžiulė spraga atsira
do dėl to, kad garsiosios pa
sauly olandės čiuožikės jau 
prieš 2-3 metus apleio rung- 
tinių lauką, vienos dėl am
žiaus ir pasiektų viršūnių, 
kitos dėl kitų gyveniman 
įsibrovusių priežasčių. Iš
skyrus vyrų 5000 mtr. vi
suose kituose nuotoliuose 
pasiekti nauji olimpiniai rę- 
kordai, lyginant 1972 m. su 

Sapporo X-iais žiemos o. ž.
Dailiajam čiuožime poro

mis, plius šokiai šįmet 
įtraukti buvo, aiškus prana
šumas rusų, kurie jau kele
tas metų kai pirmauja pa
sauly. Vyrų pavieniai laimi 
anglas John Curry (gyveno 
ir ruošėsi JAV krašte) ir 
moterų šaunioji amerikietė 
Dorothy Hamil.

Pašliūžų programa rusų 
triumfas

30 klm., 15, estafetė 
4x10 klm., vyrams ir 4x5 
klm. biathlonas-dvikovė, nu 
šluojama rusų. Garbingoji 
skandinavų tvirtovė — 50 
klm., nei kiek nesiūbuoda
ma atitenka norvegui Ivar 
Formo — 2:37:30,5 (2 vai. 
37 min. ir 30,5 sek.). Il-ju 
rytų vokietis Gert-Dietmar 
Klause 45 sek. atsilikęs ir 
3-ju švddas Benny Saeder- 
gręjL Matome, kad į I-ją 
tfejukę rusams pralįsti ne
pasisekė, nes 4-ju Garanin 
(1 min. ir 1 sek. nuo III-jo), 
šios rungties metu smarkiai 
atšąlo, berods, arti 20 laips. 
ir dalinai snigo, tad dalyvių 
nuovargis ir išsisėmimas 
buvo labai gilus. Mūsų jau
nasis amerikietis (20-tis) 
Bill Koch, paskutinius žing
snius baigdamas buvo pra
radęs kalbą ir atrodė pasi
gailėtinoje padėty. Jo tvir
tinimu, kai po pusės nuoto
lio, kai jis itin gerai jautėsi 
užėjo aštrokas šaltis ir 
snaigės kliudė matomumą, 
baimė apėmė, kad gali kely 
likti, todėl ligi galutino iš
sekimo kovojo ligi baigmės. 
B. Koch tampa istoriniu as
meniu žiemos olimp. ž. JAV, 
nes jis yra pirmasis ameri
kietis iškovojęs šiauriečių 
rungtyse medalį. Instruke 
B. K. laimi sidabrą 30 klm. 
rungty, vos 28 s. atsilikęs 
nuo ruso Saweliew.

,, Moterų kl. suomės H. Ta- 
kalo tikrai suomišku cha
rakteriu varžantis atitenka 
aukso medalis 5 klm. rung
ty — 15:48:69, kai rusė 
Smetanina vos 1 ir ketu
riomis dalimis, lieka II-ja, o 
po jos vėl 2 rusės. Garbin
goji H. T. 10 klm. nuotoly 
tos pačios rusės aplenkiama 
irgi 1 sek. ir dalimis. Vie
nok 4x5 klm. moterų esta
fetėje rusės išplėšiu pergalę 
47 sek. skirtumu.

Šiauriečių kombinacinė- 
sudėtinė rungtis — 15 klm. 
ir šuoliai nuo mažosios nuo- 
sklandos nesunkiai laimima 
rytų vokiečių U. Wehling,
II- ju vakarietis Hettick ir
III- ji ir rytų v. Winkler.

Alpių rungtys

Po 16 metų pertraukos 
V. Vokietijos viltis Rossi 
Mittermaier sudeda kraitį 
iš 2-jų a. m. ir 1 sidabro. 
Slalom, nusileidimas ir di
dysis slalom, apvainikuoja 
jos ilgametę, bet lauktą ir 

pelnytą pergalę. Tauta su
judo, lyg po žemės drebėji
mo. Vyrų kl. austras 
Klammer nusileidime, švei
caras Hemmi didž. slalom ir 
italas Gross Slalom, išsis
kirto vietomis.

Ledo ritulio turnyras, ku
rio įkarštis užvirė pabaigo
je žaidimų, kai V. Vokietija 
4:1 laimi prieš sėkmingai 
kovojančią JAV komandą, 
buvo įspūdingiausiu įvykiu 
turnyro eigoje. JAV olimpi
nė rinktinė prieš pat žaidi
mus viešėjo Suomijoje ir 
abejas rungtynes pralaimė
jo, jei neklystu 9:2 ir 9:4, 
bet turnyro eigoje sujudo ir 
tvirtai žengė į bronzos me
dalių eiles. Laimi prieš suo
mius 5:4, nukerta lenkus 
7:3, pralaimi rusams 6:2 ir 
čekams 5:0. Susidarė padė
tis (turnyro eigoje), kad 
JAV, V. Vokietija ir Suomi
ja turi po lygiai taškų, todėl 
buvo žiūrima, kaip jas tarp 
savęs kovojo, t. y., kokiu 
skirtumu įvarčių viena 
prieš kitą pasiekė. Vokiečiai 
klumpa prieš suomius 3:5 
ir 4:1, laimi prieš amerikie
čius ir JAV vyrukai 5:4 lai
mi prieš suomius. Kiekvie
na iš komandų turi po lai
mėjimą ir pralaimėjimą, 
taigi iš įvarčių skirtumo iš
plaukė vietų išsidėstymas 
— 3, 4 ir 5 v. v., kas rikiuo
tę sudarė tokia tvarka:

V. Vokietija, Suomija ir 
JAV.

Galutinė lantelė yra ši:
1. Sov. Sąjunga,
2. Čekoslovakija ir 6-ji 

Lenkija.
Galingoji čekų komanda 

ligi 56 min. vedė 3:2, bet 
per paskutines 28 s. rusai 
laimingai ir nelauktai su
griebė I v., kas jiems jau 
5-ju olimp. a. medaliu.

Rogučių visas tris rung
tis (vyrų pavieniai, dveje
tas ir moterų pavieniai) 
skina rytų vokiečiai.

Medalių rikiuotė ši:
A. S. Br.

1. Sov. Sąjunga 13 6 8
2. R. Vokietija 7 5 7
3. JAV 3 3 4
4. Norvegija 3 3 1
5. V. Vokietija 2 5 3
6. Suomija 2 4 1
7.Austrija 2 2 2
8. Šveicarija 1 3 1
9. Olandija 1 2 3

10. Italija 1 2 1
11. Kanada 1 1 1
12. Anglija 1 0 0

Švedai vos 2! bronzos
Sandinavų tautos yra smar
kiai atsilikę šiaurės rung
tyse — perbėgimai pašliū
žomis, todėl toks ryškus ru
sų dominavimas. Kaip baig
sis žiemos sezonas duosime 
galutinius duomenis apie 
greitąjį čiuožimą iš kur 
matysime ar Europa ir JAV 
lenkia rusus.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Šiomis dienomis pasirodė 
"Naujosios Vilties” Nr. 8, 
datuotas 1975 m.

Jame rašo Bronius Ne- 
mickas — "Pavergtos Lie
tuvos valdymo sąranga”. 
Tai ilgokas, 18 puslapių, į 11 
skyrių suskirstytas straips
nis. Straipsnis parašytas 
mokslininko rimtumu. Besi
domintiems okupuotos Lie
tuvos teisine padėtimi ir vi
siems visuomenininkams 
bei mūsiškiams politikams 
vertėtų jį pasiskaityti. Duo
tas bemaž visas puslapis 
naudotų šaltinių.

Antras dar ilgesnis — 
25 psl. rašinys yra Al
berto Geručio — "Rusiškas 
ir sovietinis imperializmas”. 
Straipsnis suskirstytas į 5 
skyrius su nurodytais šalti
niais. Straipsnyje iškeliama 
rusų dedamos pastangos ko
lonizuoti ir surusinti oku
puotą Lietuvą ir kitus Pa
baltijo kraštus.

Abu straipsniai verti vi
sų dėmesio, ypač mūsiškiai 
veikėjai — visuomenininkai 
bei politikai turėtų juos pa
siskaityti ir įsidėmėti.

Trečias rašinys, prilygs
tąs abiem pirmiesiems, yra 
ekonomisto Leonardo Dar
gio — "Bendrinės tautinės 
Lietuvos pajamos 1937 me
tais”. Tai gilesnė studija 
apie statistinius 1937 metų 
nepriklausomos Lietuvos 
davinius bei sudėtinius ro
diklius ir okupuotos Lietu
vos sovietinius davinius bei 
jų falsifikavimą. Studija 
suskirstyta į 5 skyrius su 
nurodytais naudotais šalti
niais. Besidomintiems Lie
tuvos ekonominiu gyveni
mu, bus nepamainomas šal
tinis.

Ketvirtas ilgesnis sky
rius yra — "Liaudies dai
nos”, užrašytos Birutės 
čaplikaitės su įvadiniu J. 
Balio žodžiu, šis skyrius 
apima 20 pusi.

Toliau žurnale yra net 
kelių knygų recenzijos. Stp. 
Vykintas recenzuoja Vy
tauto Alanto "Šventaragį” 
ir Anatolijaus Kairio "Ka
rūną”. V. Alanto "Šventara
gis” yra istorinis dviejų da
lių romanas. Išleido VIL
TIES leidykla. Gaunamas 
DIRVOS adresu.

A. Kairio "Karūna”, isto
rinė trilogija-poema. Devy
ni veiksmai, 27 paveikslai, 
prologas ir epilogas. Išleido 
DIALOGO leidykla, Chica
go j e.

Algirdas Gustaitis rašo 
apie estų rašytojo Arved 
Viirlaid, į anglų kalbą iš

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevvood, Ohio

verstą veikalą "Graves 
withouth Crosses”, lietuviš
kai būtų "Kapai be kryžių”. 
Vertėja Ilse Lehiste. Išlei
do Clarke, Irwin & Co. Ltd., 
Canada.

Aleksandras Merkelis ap
taria Antano Smetonos kal
bų rinkinį "Pasakyta-Para- 
šyta” II dalis, šioje knygoje 
telpa jo kalbos ir pareiški
mai pasakyti 1935-1940 m, 
Sudarė Leonas Sabaliūnas. 
Spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. Spaudė Liet. En-. 
ciklopedijos leidykla, Bos
tone.

A. Koncė pristato Kazio 
Škirpos knygą "Sukilimas”, 
Knygoje autorius rašo apie 
1941 metų sukilimą prieš 
bolševikus. Knyga išleista 
1973 m. Washingtone, D. C. 
Leidėjas pats autorius.

Lietuviškos veiklos sky
riuje duodama šio žurnalo 
redaktoriaus dr. J. Balio 
kalbos, pasakytos ALT Są
jungos seime ,santrauka. 
Taip pat paskelbtos seimo 
priimtos rezoliucijos, bet 
nieko neužsimenama apie 
patį seimą. Kada, kur sei
mas įvyko ir ką darė, kokia 
dabartinė S-gos valdyba ir 
t.t. "Naujosios Vilties” re
daktoriams derėjo tinkamai 
Sąjungos seimą šiame žur
nale paminėti.

šiame skyriuje randame 
ir Korp! Neo-Lithuania su
važiavimo nutarimus bei 
vyr. valdybos sąstatą. Kaip 
atsitiko, kad vienas leidėjų 
yra paminėtas, o apie kitą 
visai nutylima.

šiame skyriuje pasisako
ma ir dėl PLB Valdybos po
litinės išminties. Kritikuo
jama šio krašto politika 
straipsniu "Kelias į pakal
nę”.

Spaudos skyriuje rašoma 
apie Stasį Šalkauskį, AIDŲ 
žurnalą ir kt.

Šis "Naujosios Vilties” 
žurnalo numeris išėjo pavė
lavęs, nes kilus gaisrui DIR
VOS spaustuvėje, suvėlavo 
ir žurnalo išleidimas.

"Naujoji Viltis”, politikos 
ir kultūros žurnalas. Leidė
jai: L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Re
dakcinė kolegija: dr. Jonas 
Balys (pirm.), Aleksas 
Laikūnas ir dr. Bronius Ne- 
mickas. Administratorius 
Bronius Kasakaitis, 7150 S. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Atskiro Nr. kai
na $3.50. Metinė prenume
rata (už du Nr.) $6.00.
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• LIETUVOS nepriklau
somybės šventės pagrindi
niai minėjimai Chicagoje 
jau praėjo, čia noriu iškel
ti meninį-kultūrinį aspektą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Tai 70 m. 
amžiaus sukaktį švenčian
čio kūrybingo ir vieno iš di
džiausių mūsų laikų išeivi
jos dailininko-grafiko Vik
toro Petravičiaus parodą, 
atidarytą Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre vasa
rio 13 d. Iki šiol Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
proga toje pačioje galerijo
je būdavo rengiamos jung
tinės lietuvių dailininkų pa
rodos. šiemet sąmoningai 
apsistota prie vieno daili
ninko parodos, prie to dai
lininko, kurs pokario metais 
savo grafikos darbuose įam
žino Lietuvos tragediją ir 
kančias, o dabar jis vaiz
duoja visą gaivalingą pa
saulį, visą žemę, pilną įvai
rių niuansų. Tad daugeliui 
nebuvo ir staigmena, kai 
metinę 1,000 dol. premiją, 
duodamą Lietuvių Fondo, 
specialios jury komisijos 
sprendimu laimėjo dail. V. 
Petravičius. Apie jo paro
dą platesnį aptarimą, tikiu, 
kad padarys kiti.

• V-TOJI Tautinių šokių 
šventė, įvyksianti rugsėjo 
5 d. Chicagos Amfiteatre, 
sparčiai artėja ir visus pa
ruošiamuosius darbus Br. 
Juodelio vadovaujamas ko
mitetas nuosekliai vykdo. 
Paskutinę spaudos konfe
renciją turėjome vasario 12 
d. Jaunimo centro kavinė
je. šventės rengimo komi
teto pirm. Br. Juodelis pa
darė platų pranešimą. Pa
grindiniame šventės rengi
mo komitete ir komisijose 
dirba 64 asmenys, šventėje 
šokėjų dalyvaus per 2,000. 
Todėl šventės sąmata siekia 
net 98,000 dol. Iš tolimųjų 
vietų atvykstantiems šokė
jams bus apmokama pusė 
kelionės išlaidų. Todėl už 
šokėjų keliones teks apmo
kėti 25-27,000 dol. Atvyks 
šokėjai net iš Brazilijos ir 
Venezuelos. Ir jie pusę ke
lionės išlaidų patys apsimo
kės. Pvz. Venezuelos liet, 
šokėjams lėktuvas atseis 
9,000 dol. ši šokių šventė 
turėjo įvykti 1977 m. Bet 
IV Taut. šokių šventės pir
mininkas dr. L. Kriaučeliū- 
nas norėjo, kad kita šventė 
įvyktų 1976 m. sąryšyje su 
JAV nepriklausomybės 200 
m. minėjimu. Todėl V-tąja 
Tautinių šokių švente lietu
viai iškilmingai paminės ir 
JAV nepriklausomybės 200 
m. sukaktį. Apie tai yra 
painformuoti centrinis Bi
centennial minėjimų komi
tetas Washingtone, taip pat 
Illinois ir Chicagos komite

tai. Jų atstovai dalyvauja 
ir V-tosios Tautinių šokių 
šventės garbės komitete, 
šventės rengimo garbės ko
miteto pirmininku mielai 
sutiko būti Chicagos miesto 
šeimininkas — meras R. 
Daley.

• BILIETŲ kainos šie
met nepakeltos: 3, 4, 5, 6, 
7, 8 dol. Ložėse 12.50 dol. 
Nuo balandžio 1 d. bilietai 
bus pradėti platinti užsisa
kant paštu: Jonas Spurgis, 
4239 So. Fairfield Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tuo rei
kalu skaitytojai prašomi 
sekti skelbimus Dirvoje ir 
kituose laikraščiuose, šven
tei menišką ženklą nupiešė 
dail. J. Daugvila, jis taip 
pat su R. Krutulyte nupiešė 
ir plakatus. Yra plakatų ir 
amerikiečiams, šventės mu
zikinis direktorius bus A. 
Modestas, šokius palydės Z. 
Lapino vadovaujamas "Gin
taro” ansamblis iš Montre
alio ir amerikiečių orkest
ras. šventės dirigentas, ša-, 
lia Z. Lapino, bus muz. A. 
Jurgutis, šiai šventei sam
dant orkestrą, rengėjams 
pavyko sutaupyti nemaža 
pinigų. Penki šokiai bus at
liekami su dainomis. Todėl 
į šventę įjungiami trys cho
rai iš Chicagos: Dainavos 
ansamblis, Chicagos Lietu
vių operos ir Lietuvos Vy
čių chorai. Tai bus įdomus 
vokalinis šventės paįvairi
nimas. Iš viso šventėje pa
gal jau atliktą registraciją 
dalyvaus 101 šokėjų viene
tas: vaikų — 18 grupių, 
jaunių — 28, jaunimo — 
43, veteranų — 12. Tai bus 
tikrai kažkas nepaprasto ir 
didingo. Visos tos grupės 
programos direktorės G. 
Gobienės žinioje, šventės 
pranešėjos bus akt. J. Ci- 
jūnelienė ir Jolita Kriauče- 
liūnaitė, viena atstovaujan
ti vidurinę kartą, o antra — 
jauniausią. Tautinių šokių 
šventę,išryškinti amerikie
čių masėms yra sudaryta 
speciali informacinė komi
sija, vadovaujanti adr. K. 
Jučo. Joje taip pat dirba 
žurnalistiką studijuojanti 
R. Janulevičiūtė, jiems ne
mažai padės ir Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardie
nė, aktyviai dalyvaujanti 
šventės rengimo eigoje.

• JAV nepriklausomybės 
200 m. sukakties proga Chi
cagos miesto centrinės bib
liotekos rotundoje vasario 
18 d. atidaryta 20 lietuvių 
dailininkų kilnojama paro
da. Parodos organizatorius 
Bąlzeko lietuvių kultūros 
muziejus, artimai bendra
darbiaujantis su centriniu 
Chicagos Bicentennial ko
mitetu. St. Balzekas, Jr. ga
vęs tokią reprezentacinę
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V-tosios Tautinių šokių šventės spaudos konferencijos dalyviai. Sėdi iš kairės: S. Džiu- 
gienė, pirm. Br. Juodelis, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, kėn. J. Vaišnys, informacijos 
komisijos pirm. A. Rauchas. Stovi: VI. Būtėnas, J. Šidlauskas, Al. Baronas, St. Džiugas, R. Ja- 
nulevičiūtė, V. Kasniūnas, A. Pužauskas, D. Bielskus, P. Petrutis ir dr. K. Jučas.

V. Noreikos nuotr.

vietą lietuvių dailininkų pa
rodai, kreipėsi į skulptorių 
P. Aleksą, prašydamas jį 
atrinkti dailininkus į jų 
darbus reprezentacinei pa
rodai. Parodoje atsisakius 
dalyvauti tokiems vardams, 
kaip V. Petravičius, K. Var
nelis, V. Virkau ir dar gal 
kuriam, visgi P. Aleksai 
pasisekė surasti 20 dailinin
kų — lietuvių, o iš dalies 
gal ir amerikiečių, meno pa
saulyje žinomų vardų. Ir 
tie (dailininkai .atstovauja 
įvairias generacijas, prade
dant jaunute D. Stončiūte 
ir baigiant per 80 m. amž. 
perkopusiu M. šileikiu. Dai
lininkai Cooper ir Walaitis 
atstovauja JAV gimusius 
lietuvius, pirmųjų emigran
tų sūnus. Reprezentacinėje 
parodoje po vieną darbą iš
statė šie dailininkai ir skulp» 
toriai: P. Aleksa, V. Balu- 
kienė, H. Blyskis, A. Coo
per, J. Kelečius, J. Kinkie- 
nė, A. Kurauskas, A. Mar
čiulionis, E. Marčiulionienė, 
J. Momkutė-Marks, sesuo 
Mercedes, R. Mozoliauskas, 
B. Murinas, A. Petrikonis, 
M. Šileikis, Z. Sodeikienė, 
D. Stončiūtė, A. Sutkuyie- 
nė, E. Walaitis ir G. žum- 
bakienė. Į parodos atidary
mo iškilmes meniškai at
naujintoje centrinės biblio
tekos rotundoje susirinko 
apie 200 žmonių, lietuvių; 
ir amerikiečių, daugumoje 
dailininkų ir kultūrininkų.. 
Dalyvavo Lietuvos gen, 
konsule J. Daužvardienė, V. 
Vokietijos gen. konsulas 
Chicagoje su žmona ir kiti 
oficialūs asmenys. Nors ši 
paroda yra mūsų kultūri
nės gyvybės ir laimėjimų 
reprezentacija, bet visgi pa
rodos atidaryme neteko pa
stebėti oficialiųjų LB ir 
Kultūros tarybos atstovų. 
Parodos proga išleistas ir 
reprezentacinis katalogas, 
meniškai apipavidalintas 
tos srities nepamainomo 
specialisto dail. A. Kuraus- 
ko. Katalogo užsklandoje 
įdėtas Europos žemėlapis su

ryškia strėle, duriančia į Liet. Gydytojų ir jų Moterų 
Lietuvą. Anglų kalba duo- pagelbinio vieneto kavines, 
ta istorinių žinių apie Lie- pavadintas Las Vegas var
tų vą santrauka. du. Abi kavinės buvo skir-

• Į JAUNIMO centre va- tos azartiniams Las Vegas 
sario 21 d. vakare vykusį z žaidimams ir čia klientų 
kaukių maskaradą, jau ant- buvo pilna. Jei ne dr. L.
ri metai iš eilės rengiamą 
įvairių organizacijų, rinko
si minios žmonių, jų tarpe 
apie du trečdaliai jaunosios 
generacijos atstovų. Apie 
10 vai. vak. Jaunimo cent
re gal jau buvo kokie 2,000 
žmonių ir visur reikėjo 
grūstis pečiais stumiantis, 
šiaip taip prisigrūdus prie 
rūbinės, už vieno palto pa- 
sidėjimą teko mokėti 1 dol. 
Apie 8 vai. didžiausia spūs
tis buvo operos kavinėje, 
nes čia ne tik kad didesnes 
taures tauraus gėrimo VI. 
Stropus ir J. Vidžiūnas su 
talkininkais pylė, bet taip 
pat gražiai nuaugusi mer
gina davė orientalinio šokio 
seansus. Kai, baigus šokį, 
ji nulipdavo nuo estrados, 
susirinkusieji dolerius ar 
penkines jai kišo žymiai 
sparčiau, negu Balfui, Lie
tuvių Fondui ar sudegusiai 
Dirvai. Čiurlionio galerijoje 
Cicero medžiotojai ir meš
keriotojai su dr. D. Gied
raičiu ir kitais, minias lan
kytojų pasitiko šūkiu: 
"Baisūs, baisūs miško žvė
rys — dar baisesnis žmo
gus nedagėręs". Artėjant 
prie didžiosios salės, sunku 
buvo įsigrūsti į dvi Illinois 

Kriaučeliūno dosni piniginė, 
vargu čia taurę būčiau užsi- 
fundinęs, nes ponios dakta- 
rienės jas pylė skrupulingai 
mažas — kaip vaistinėje. 
Didžiojoje Jaunimo centro 
salėje, pavadintoje "Klub 
Naktibalda”, karaliavo neo- 
lituanai su šauniu Alg. Mo
desto orkestru, čia vyko pa
grindinės programa, atlikta 
Antro kaimo ir muz. F. 
Strolios vadovaujamo Jau
nimo choro okteto, žmonių 
čia buvo tokios masės, ko
kias retai kada ši salė pa
mato. Kitoje salės pusėje 
esančioje klasėje karaliavo 
skautai akademikai, įsiruo- 
šę šaunią kavinę, ši kavinė 
buvo sklidina išimtinai jau
nimo, nes akademikai par
davinėjo alų, kurio tą vaka
rą Jaunimo centre ne taip 
lengva buvo rasti. Kai apie 
11 vai. akademikai alaus vi
sai pristigo, kėlėmės į antrą 
aukštą pas ateitininkus. Bet 
ir ten apie 12 vai. tas gai
vinantis gėrimas ištuštėjo. 
Kai po pusiaunakčio reikėjo 
grįžti į namus, brangioje 
rūbinėje neberado lietsar
gio. Laimei, lietus jau buvo 
nustojęs, o automobiliai ap
dengti ledo ir sniego klodu.
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Dirbtuvės kampas darbo metu: Vanda Aleknienė paruošia dalis dažymui, Algis Kiudu- 
las lipina figūras prie plokščių, Rūta Chiapetta valo figūras... J. Lintako nuotr.

Vienoje Kaziuko mugės dirbtuvėje Chicagoje
Šiemetinė Kaziuko mugė, 

Chicagoje, rengiama kovo 7 
d. įprastinėje vietoje — 
Jaunimo Centro namuose, 
visuose šių namų kamba
riuose, visose klasėse! Tai 
bene didžiausia mugė iš vi
sų šiame krašte rengiamų 
tokių mugių.

Tačiau retas, nors ir uo
lus Kaziuko mugių kasme
tinis lankytojas suvokia, 
kaip visas šioms mugėms 
rengimasis vyksta, kiek 
daug darbo valandų skautų- 
čių vienetai, jų vadovai ir 
skautų-čių nekurie tėveliai 
aukoja mugių eksponatams 
pagaminti, jų medžiagoms 
supirkti bei jas reikiamai 
paruošti. Tai milžiniškos or
ganizacijos ir didelių pa
stangų reikalaujanti pro
grama. Ir tą gali atlikti tik 
tokia nariais ir vadovais — 
gausi organizacija, kokia 
yra mūsų daugialaipsnė 
skautija! •

Man nelauktai ištiko pro
ga šiek tiek susipažinti su 
viena Kaziuko mugės reik
menų dirbtuve ir norisi ta 
Žinija pasidalinti su šio lai
kraščio skaitytojais. Aną 
vakarą užsukau į skautinin
kių Kazės ir Rūtos vadovau
jamą gėlių krautuvę, ”Bal- 
tic Blossom”, Marąuette 
Parke. Atkreipė mano dė
mesį, vasario 16 proga, ori
ginaliai medžio drožiniais 
lietuviškame stiliuje išpuoš
tas šios krautuvės langas. 
Pasirodo, tai Kazės meniš-

P. Rudaitis piauna žvakydžių dalis. Juliaus Lintako nuotr. Kita panaši dirbtuvė, tik

Bronius Mikėnas piauna laiškams dėžutės dalis.

kųjų rankų darbai, kaip ly
giai josios kompozicija — 
krautuvės prekylangio de
koracija. Besikalbant ta te
ma, Rūta pakvietė mane pa
sekti ją ir nusileisti į rūsį, 
esanti po jų krautuve.

Pasirodo, tame rūsyje be
esanti įsikūrusi Chicagos 
Skaučių Kernavės Tunto

Juliaus Lintako nuotr. 

medžio drožinių, įvairiausių 
lietuviško stiliaus meno ga
minių dirbtuvė! Josios va
dove ir beesanti Rūta Chia
petta. Pagrindiniai šios 
dirbtuvės meistrai — darbi
ninkai esą kemaviečių skau 
čių tėveliai, mamos: Vanda 
Aleknienė, Laima Aleksie
nė, Irena Rimavičienė, Lai
ma Luneckienė, Birutė Po
cienė, Bronius Mikėnas, 
Julius Lintakas, Algis Kiu- 
dulas, Feliksas Daukus,. 
Kostas Stankus, Butikas, 
Dabkus, Ridaitis ir daug ki
tų. Veik visi jie ir triūsė tą 
vakarą dirbtuvėje, jų žo
džiais tariant, baigiamuo
sius darbelius šiemetinei 
mugei. Tuojau pat J. Linta
kas išsiunčiamas į namus.- 
atsivežti foto aparatą .., 
esą reikia iliustruoti repor
tažą!

Kaip šioji dirbtuvė suor
ganizuota? Pirmiausia, Rū
ta pastebi, kad tai tėra vie
na iš kelių dirbtuvių Ker
navės tunto apimtyje... 

erdvesniame rūsyje, esanti 
pas Petkūnus, o mažesnių 
esą ir kitur. Kiti skaučių-tų 
tuntai turį savas dirbtuves, 
pav. Lituanikos tunto vyri
ja dirbanti skautininko V. 
Vijeikio pastogėje. Beje, di
delė dalis Kernavės tunto 
dirbtuvės meistrų esą iš, 
ėję ”mokslus” ir praktiką 
Petkūnų dirbtuvėje, todėl ir 
dabar esą gerame ryšyje su 
anąja, šios dirbtuvės maši
nos esą nupirktos tunto lė
šomis, kurios savo ruožtu 
buvusios sukeltos dirbtuvės 
gaminius mugėse parda
vus ... Pora mašinų esą do
vanojęs Butikas...

Norėtųsi, kad daugiau tė
velių įsijungtų į dirbtuvės 
darbus, pasakoja Rūta. Ne
turintieji supratimo ir pa
tirties, padirbėję keletą va
karų su daugiau patyrimo 
turinčiaisiais, esą įgautų iš
monę ir sugebėjimą, o svar
biausia, maloniai įsitrauktų 
į skaučių (ar skautų) veik
los rėmėjus, mecenatus. Pa
galiau, didesniam skaičiui 
tėvų įsitraukus į šią sritį, 
lengviau su jais ateitų į 
dirbtuves ir jaunimas.

Kas gaminama Kernavės 
tunto Kaziuko mugėms ? 
Sunku viską išvardinti, štai 
kai kurie dirbiniai: koplytė
lės, rankšluostynės, laiš
kams dėžutės, med. stilizuo
tos gėlės, grybai, smūtke- 
liai, žvakydės, koplytėlės ir 
daug kitų medžio drožinių. 
Mugės ruoša, dirbtuvių dar
bas tęsiasi kasmet ketvertą 
mėnesių, šiais metais pav. 
ši dirbtuvė dirbusi trečia
dieniais ir penktadieniais 

185 North Waba*h Avenue 
Chicago, Iii. 60601 2nd Floor

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR paskutines 
MADOS KAILIŲ!

Tel. 263-5826 
(jataigoa) ir 
677-8489 
(buto)

Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininlcq 
Chicagoje

Interstate Freight Carriers 
need Owner-Operator»

With Tadem tractors, mušt be able to pull 45-ft. trailers. 
Steady year round work. Home every weekend.

Call 219-267-5194 Mon.-Fri. 8 a. m. — 5 p. m., 
Sat. 8 a. m. — 12 noon.

A. A. A. Transportation Ine.
Warsaw, Indiana 46580

An Equal Opportunity Employer

GERIAUSIA OOVANA 
BET KOKIA PROGA

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

nuo 7:30 vai. vak. iki vėlu
mos. Bet ir kitu metų laiku, 
vadovė ir artimieji talkinin
kai esą tur rūpesčio ir dar
bo, supirkdami reikalingas 
medžiaga^, pav. įvairaus 
kietmedžio lentas, įgabena
mas į šį kraštą iš Oriento, 
Pietų ir Centro Amerikos 
valstybių ... arba toje pa
čioje Rako stovyklavietėje 
pačiu stovyklavimo metu 
esą jie pasirūpiną reikiamų 
medžio šakų, šaknų, žolių, 
jas džioviną ir t.t. žodžiu, 
dirbtuvė dirbanti ištisą lai
ką ir taip jau daugelį metų!

Kiekvienais metais Ka
ziuko mugėje parduodami 
gaminiai sutelkią Kernavės 
tuntui tūkstantinį kapitalą, 
leidžiantį tunto vadovybei 
surengti kernaviečių 'sto
vyklas, iškilas ir daug kitų 
atžalyną auklėjančių rengi
nių ir atpalaiduojantį tunto 
vadovybę rūpintis visuome
nės aukomis ar visuomenei 
įgrisusių balių rengimu...

Ir kai sužinai, nors ir 
apytikriai, visą Kaziuko 
mugių užkulisinį vaizdą, ne
abejotinai junti didelę pa
garbą šiems visiems ir vi
soms mūsų jaunimo auklė
jimo rėmėjams, tiems pil
kiems didvyrias, didelę pa
garbą. Bet jausmo neužten
ka. Norėtųsi, kad kiekvie
nas lietuvis, lietuvių šeima 
galimai daugiau paremtų 
jųjų pastangas, dalyvauda
mi Kaziuko mugėje ir įsi
gydami joje meniškų gami
nių bei jais papuošdami sa
vus butus, savą aplinką.

Mečys Valiukėnas
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IŠĖJO 'TRETIEJI VAINIKAI’
Jau 1974 m. spaudoje bu

vo paskelbta žinutė, kad lei
džiama priverstinės lietu
vių emigracijos trisdešimt
mečiui paminėti dar papil
doma išeivijos lietuvių poe
zijos antologija. Tais me
tais antologija buvo ir su
redaguota, tačiau ilgokai 
užtruko spaustuvėje ir tik 
šių metų pradžioje pasiro
dė knygų rinkoje. Antolo
giją suredagavo trys re
daktoriai: Paulius Jurkus, 
Anatolijus Kairys ir Pra
nas Naujokaitis. Redakci
jos žodyje sakoma: "ši po
ezijos knyga leidžiama tris
dešimties metų sukakčiai 
nuo masinio lietuvių rašy
tojų 1944 metais pasitrau
kimo iš savo Tėvynės. (...) 
1971 metais išleista Kazio 
Bradūno redaguota antolo
gija "Lietuvių poezija III" 
yra sutelkusi didelį skaičių 
išeivijos poetų ir jų kūri
nių. Tačiau nemaža kūrėjų 
į tą antologiją nepateko. 
Paliktai spragai užpildyti 
buvo sudaryta redakcija, 
kuri ryžosi išleisti antrą 
lietuvių išeivijos poezijos 
tomą, šioje knygoje sutelk
ta virš 50 poetų, kurie, re
dakcijos įsitikinimu, taip 
pat yra išeivijos lietuvių li
teratūrinio gyvenimo da
lis". Taigi ši knyga yra pa
pildomoji lietuvių išeivijos 
poezijos antologija. Į ją su
telkti tik tie poetai, kurie į 
K. Bradūno redaguotą an
tologiją nebuvo patekę. An
tologija pavadinta "Trečiai
siais Vainikais", atrodo, no
rint pažymėti išeivijos poe
zijos ryšį su nepriklauso
mos Lietuvos poezijos tra
dicija. Ankstesnieji dveji 
"Vainikai" buvo suredaguo

FREE...SUPER GIFTS AT]
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17" Color TV 
for Certificates of Deposit

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5%% daily interest PLŪS
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Open Saturdays 
Closed Mondays

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

■ • ■

Deposits mušt rėmam at least oneyear.

Also available are 7 M % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit'$1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ptrulty m impofd tor •arty wilhdrtwtl$

Limited 
offer while 

supply

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

/uperiof Avinę/ AND LCAN ASSOCIATION

L
main office superior office euclid office cedar office
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (near Green)

ti nesroviniu pagrindu ir 
neskirstant poetų kartomis. 
Tokiu pat pagrindu sudary
ti ir "Tretieji Vainikai".

Į "Trečiuosius Vainikus" 
sutelkta 51 poetas. Vyriau
sias amžiumi yra gimęs 
1891 m., jauniausia poetė 
— 1956 metais. Daugumas 
dalyvių (36) savo poeziją 
yra išleidę atskiromis kny
gomis, tik 15 tėra pažįsta
mi tik iš periodikos. Kai 
kurie jų, kaip A. Giedrius, 
P. Jurkus, A. Kairys, N. 
Mazalaitė, Pr. Naujokaitis, 
M. Venclauskas, Alė Rūta, 
ryškiau yra pasireiškę ki
tuose žanruose, bet rašo ir 
lyrinių kūrinių. Į antologiją 
pakviesti ir vaikų poezijos 
kūrėjai: Pranas Bastys-Ims- 
rys, Stasys Džiugas, Jonas 
Minelga, Viktoras Šimaitis, 
Viktorija šmaižienė. Neuž
mirštas ir mirusiųjų poeti
nis palikimas: Vytautas 
Karosas, Kazys Kunca-Kun- 
cevičius, Pranas Lember- 
tas, Juozas Parojus, Petras 
Sagatas, Antanas Venys, 
Antanas Vilutis Rokas ži- 
džiūnas. Be jau minėtų au
torių į antologiją yra pate
kę vyresniosios kartos poe
tai: Marija Aukštaitė, Na- 
das Rastenis, Danutė Mic- 
kutė-Mitkienė. Jaunesnius 
atstovauja Apolinaras Bag
donas, Balys Gaidžiūnas, 
Zigmas Gavelis, Stasys 
Jakštas, Juozas Mikštas, 
Stasė Prapuolenytė, Jonas 
Rūtenis, Marija Slavėnienė, 
Mykolas Venclauskas, An
tanas Skirka. Prie gerokai 
jaunesnių priklauso Pranas 
Pusdešris, Bronius Žalys, 
Laimutis švalkus, Žentą 
Tenisonaitė, Ada Karvely
tė, Antanas Gasiūnas, Aldo-

Grandinėlės Užgavėnių persirengėliai, "pirkliai”, kurie Clevelando šokėjų šiemetinėje 
programoje "Grandinėlė —76", šoks, gros, merginas gąsdins, bobules linksmins, "bergždenikes” 
pirks. Nuotaikingas Žemaitijos Užgavėnių papro čiais grįstas šokis bus atliktas Grandinėlės prem- 
jierinėje programoje Chicagoje kovo mėn. 27 d., Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje. Clevelan
do šokėjai savo programą "Grandinėlė —76” kartoja balandžio 24 Philadelphijoje ir balandžio 
25 d., 2 vai. p. p., Kearny aukšt. mokyklos auditorijoje, 336 Devon St., Kearny, N. J.

na Baužinskaitė-Kairienė, 
Elena Buračaitė, Genė Bu
račaitė, Vilmantą Karečkai- 
tė, Daiva Nauragytė, Da
nutė Paškevičiūtė, Aldona 
Prižgintaitė. Atstovauja
mas ir pats jauniausias poe
zijos atžalynas: Regina Va- 
ranavičiūtė, Teresė Pautie- 
niūtė, Sesuo Ona Mikailai- 
tė, Aldona Zailskaitė ir Jo
nė Kliknaitė.

Taigi "vainikai” supinti 
iš įvairiaspalvių žiedų. At
skirų autorių aptarimas už
imtų laikraštyje labai daug 
vietos. Visi autoriai turi sa
vo poetinį pasaulį, geriau ar 
silpniau valdo poezijos žodį, 
bet visi yra spalvingi, šilti, 
lietuviški. Knyga išleista 
gražiai: geras popieris, šva
ri spauda, patrauklus įriši
mas, kieti viršeliai. Prieš 

poezijos pavyzdžius duoda
ma ir trumpa autoriaus bio
grafija. Peržiūrėjus antolo
gijos turinį, reikia pasi
džiaugti redakcijos atliktu 
reikšmingu darbu.

Reikia tikėtis, kad skai
tytojai pasitiks antologiją 
su nuoširdžiu džiaugsmu.

TRETIEJI VAINI
KAI, Lietuvių poezija 
išeivijoje 1944-1974, 
IV. Redagavo Paulius 
Jurkus, Anatolijus Kai
rys ir Pranas Naujo
kaitis. Išleido DIALO
GAS (4304 W. 55th St., 
Chicago, III. 60632) 
1975 m., 288 psl., kai
na — $6.00. Spaudos 
darbus atliko M. Mor
kūno spaustuvė, Chi
cago, III. (pn)

*

KALBOS
VARGAI

T. KLYGA

Dėkui Dievui, mūsuose, 
yra dar nemaža savos kal
bos mylėtojų, kurie nesi
tenkina vien pasyviu jos 
vartojimu, bet bando ją to
bulinti bei dailinti, be per
stojo vis ieškoti tinkames
nės išraiškos.

Kanados lietuvių katali
kų kultūros draugijos lei
džiami Tėviškės žiburiai 
(redaktorius Pr. Gaida) iš
skirtinai bando parodyti pa
vyzdį. Krikščionybė, per 
lenkus į Lietuvą atėjusi, ge
rokai apgadino mūsų gra
žiąją kalbą per eilę šimt
mečių. Todėl šiandien tikrai 
kultūringa patiems katali
kams patikrinti ir apvalyti 
bent religinius įvardus. Tė
viškės žiburiai išdrįsta per 
daugel metų taip labai įsi
galėjusį slavišką žodį baž
nyčia — lietuviškai nusa
kyti. Ypač kad tuo žodžiu 
išreiškiami du skirtingi da
lykai : bažnyčia kaip namas, 
pastatas, kuriame vykdo,- 
mos apeigos ir susirenka 
žmonės; o antra, bažnyčia 
kaip plačioji visų tikinčiųjų 
visuomenė. Tėv. žiburiai tą 
dviprasmį religinį įvardą 
visai teisingai skelia į du 
žodžiu: bažnyčia kaip tro
besys — vadinama švento
ve, o tikinčiųjų visuma — 
bendrija. Taigi, pamaldos 
vyksta šventovėje, o žmo
nės, kaip bendros religijos 
nariai, priklauso katalikų 
Bendrijai. Tai tikrai puiki 
ir visiems pasektina pastan
ga mūsų kalbai švarinti, jos 
išraiškos tikslumui sėkmin
gai ugdyti. Tik kažin kodėl 
dar ne visi mūsų tikybinės 
viešumos vadovai šią nauje
nybę teigiamai pasitinka? 
šimtmečiais įsigulėjusią ne
gerovę sunku išrauti. Bet 
Tėv. žiburiai parodo, kad 
tai vis dėlto galima.
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Australijos padangėje
——ANTANAS LAUKAITIS

VASARIO 16-JI 
SYDNEJUJE

Šių metų Vasario 16-ji 
Sydnėjuje buvo paminėta 
labai iškilmingai, gražioje 
Bankstowno rotušės salėje. 
Susirinkusius apie 300 lie
tuvių, pasveikino Sydnėjaus 
LB pirmininkas K. Stašio- 
nis, pakviesdamas parapijos 
kleboną kun. P. Butkų pa
skaityti invokaciją. Minėji
mo paskaitą skaitė New- 
castle universiteto vyr. lek
torius dr. K. Ivinskis. Trum
pai paliesdamas šios šven
tės istorinius faktus ir ga
limybę, jeigu ne šiai, tai 
ateities kartai, turėti lais
vąją Lietuvą, jis plačiau 
gvildeno mūsų jaunimo 
klausimą. Prieš kurį laiką 
dr. A. Ivinskis buvo išsiun
tinėjęs Australijos lietuvių 
jaunimui klausimų lapus, 
kur buvo duota įvairūs, mus 
liečią, lietuviški klausimai. 
Gautų rezultatų pasėkoje, 
jis darė išvadas apie mūsų 
jaunimą, gvildendamas jų 
skirtingas pažiūras ir duo
damas savo galvojimus kaip 
tą jaunimą mes turime lie
tuviškai sudominti ir tuo 
pačiu, seniesiems pasitrau
kiant iš aktyvaus darbo, 
įtraukti juos į mūsų lietu
viškąją veiklą. Paskaita bu
vo tikrai įdomi, tuo pačiu 
davusi ir naujų psichologi
nių minčių.

Didžioji šio minėjimo 
staigmena, tai buvo viešnios 
iš Kalifornijos, prof. dr. M. 
Gimbutienės pasirodymas ir 
tartas jautrus žodis sydnė- 
jiškiams. Savo žodyje pro
fesorė net ir pati susigriau
dino, nes pervažiavusi Azi
ją ir Indiją, kur darė moks
linius tyrinėjimus ir ieško
jo lietuvių kalbos pirmtakū- 
nų, ji, pagal jos žodžius, at- 
sidūriusi kitoje žemės pu
sėje, papuolė į taip mielų ir 
vaišingų, kaip kad ir pačio
je Amerikoje, lietuvių tarpą 
ir su jais galėjo atšvęsti 
brangią Nepriklausomybės 
šventę, ko ji niekada nepa
mirš. Viešnios taip jautrų 
žodį palydėjo širdingi syd- 
nėjiškių plojimai.

Meninš programą pradėjo 
vis daugiau drąsos ir meni
nio pajėgumo įgyjantis jau
nų mergaičių kvintetas, ku
ri sudaro: R. Barkutė, K. 
Cox, T. Daubaraitė, A. Sta- 
šionytė ir vadovė gitariste 
A. šliterytė, sudainuojant 
kelias dainas, kurias paruo- 
ęė A. Plūkas.

B. Brazdžionio poeziją, 
trijuose paskiruose eilėraš
čiuose, skaitė: G. ir V. Vi- 
liūnaitės ir R. Milašas me
niniai išpildydami: Poeto 
autobiografiją, Amžių ke
leivis ir Laisvės obeliskas.

J. Maskvyčiui akompa-. 
nuojant, jo dukros R. ir V. 
Maksvytytės padainavo dvi 
dainas. Minėjimas buvo 
baigtas su Sydnėjaus "Dai

nos” moterų, vyrų ir miš
raus chorų dainomis, kurias 
dirigavo jaunoji dirigentė 
Z. Belkutė. Minėjimo pro
gramą pranešinėjo J. Bo- 
gušaitė ir koordinatorė bu
vo J. Viliūnienė. Minėju 
mas buvo baigtas Tautos 
himnu.

★
Sekmadienį, vasario 15 

dieną, po iškilmingu Ne
priklausomybės proga at
laikytu klebono kun. P. But
kaus pamaldų ir ypatingai 
jautraus tautinio pamoks
lo, Lietuvių Klubo mažojo
je salėje įvyko viešnios 
pirif. dr. M. Gimbutienės 
skaityta paskaita apie se
novės lietuvių dievus, jų 
garbinimą ir mūsų protė
vių religinius įsitikinimus. 
Savo nuostabiu ir stilingai 
vaizdingu pasakojimu, pro
fesorė sužavėjo pilną prisi
rinkusią klubo salę tautie
čių, kurie išgirdo daug ir 
naujų, dar nežinomų dalykų 
gyvenimą ir jų dievų gar- 
apie mūsų senovės lietuvių 
binimą. Viešnios pasirody
mas sydnėjiškiams lietu
viams ir jos skaityta taip 
įdomi paskaitą įnešė gražų 
kultūrinį įnašą į mūsų kas
dieninį gyvenimą, už ką 
mes esame dr. M. Gimbutie
nei nuoširdžiai dėkingi.

★
Kiekvienų metų pradžioje 

Sydnėjuje yra rengiama, 
trys pačios didžiausios me
no parodos, kuriose su savo 
atrinktiniais darbais pa
puola tik patys iškiliausi 
Australijos menininkai ir 
tai yra lyg praėjusių metų 
geriausių menininkų išrin
kimas. Archihald (portre
tų alyviniais dažais) paro
doje dalyvavo V. Meškaus
kas, Vynne — modernaus 
meno — H. Šalkauskas ir 
Pring — geriausios moters 
dailininkės — E. Kubbos.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % — 6 metų su $1,000, minimum.
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6>/4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/:% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ3.L.LC.

aint 
thony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., »-8 j Tuos., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; CkMed WmL

Juokas Gribauskas, vedėjas

DIRVA

Prof. dr. M. Gimbutienė po paskaitos Sydnejuje. Iš kairės: 
Dirvos spec. korespondentas A. Laukaitis, prof. dr. M. Gimbu
tienė, Mū$ų Pastogės redaktorius V. Kazokas ir dr. G. Kazokienė.

Jeigu vyrai negalėjo nu
skinti pergalių, tai mūsų iš
kilioji Eva Kubbos jau ket
virtą kartą iš eilės laimėjo 
geriausios Australijos mo
ters dailininkės prizą su sa
vo akvareliniu darbu ”Vi- 
gorous Coast” Parodos vyko 
N.S.W. valstijos meno ga
lerijoje.

Kitą dieną, Sydnėjaus 
spaudai aprašant E. Kubbos 
laimėjimą, "Sunday Times" 
be kitko minėjo kad ši lie
tuvaitė yra ne tik kad iški
liausia moteris dailininkė, 
bet taip pat ir čempionė 
šeimininkė, duodant ir lie
tuviškų patiekalų receptus.

★
Buvusi veikli Sydnėjaus 

jaunimo atstovė Il-me Pas. 
Jaunimo Kongrese Violeta 
Bitinaitė, kuri yra gimna
zijos mokytoja, sukūrė šei
mą su melbourniečiu aus
tralu G'. R. Sims,- kuris yra 
baigęs komercinius: nwks* 
lūs ir turi savarankišką im
porto-eksporto bizn. Po ves
tuvių naujoji pora apsigy
veno Melbourne.

★
Praeitų metų Viktorijos 

ir Pietų Australijos gimna
zijų (High School) baigimo 
pažynjėjimuose pirmą kar
tą buvo oficialiai įrašyta ir 

lietuvių kalba, kurią oficia
liai išlaikė gimnazijas bai
gę lietuviai abiturientai. 
Tai buvo penkerių metų 
daug darbo ir vaisių bei įdė
tų pastangų gauti rezulta
tai. Lietuvišką šeštadienio 
mokyklą Melbourne lankė 
45 jaunuoliai. Kursams va
dovavo P. Sungaila ir mo
kytojavo: A. Karazijienė, J. 
Meiliūnas. Adelaidėje kur
sams vadovavo E. Varnienė, 
pasinaudodama Melbourne 
paruoštu korespondentiniu 
kursu, šiais metais yra vėl 
užsiregistravę gražus skai
čius kursantų. Gyvenantie
ji provincijoje gali nuolati
niai studijuoti korespon- 
denniu būdu.

★
Grįžę Australijos lietu

viai jaunuoliai, dalyvavę 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese P. Amerikoje, yra 
pilni įvairiaspalvių įspū
džių. Australijos atstovams 
ne visai sėkminga buvo 
kongreso pradžia. Buvo su
maišyta jų važiavimas, ne
užsakytos vietos P. Ameri
kos lėktuvuose, dėl neramu
mų ar keno tai apsileidimo, 
buvo net dvi dienas pavėluo
ta. Tačiau nuotaika, išsky
rus ko ne visiems dėl mais
to sugadintus vidurius, bu
vo gera ir linksma. Tačiau 
ir dabar buvę atstovai ir 
svečiai klausia vienas kito, 
kodėl jie, atvažiavę iš to
limiausio pasaulio krašto ir, 
palyginus su visais kitais, 
sumokėję (daugumoje pa
tys savais pinigais) dau
giausiai už visus kitus, tu
rėjo už viešbučius mokėti 
trigubai daugiau, negu kad 
buvo imama iš vietinių gy
ventojų. Jų nuomone, jeigu 
tokiu būdu buvo paremiami 
rengėjai, tai į tolimuosius 
atstovus iš Australijos, tu
rėjo būti ir atsižvelgta, nes 
mūsų jaunimui doleris ir 
yra labai, labai sunkiai už
dirbamas. Tačiau, užmiršę 
visus pasitaikiusius ne
sklandumus P. Amerikoje, 
"australiokai" buvo taip ka
rališkai priimti Amerikos 
lietuvių ar tai Kalifornijo
je, ar tai Chicagoje, ar tai 
Clevelande, kad jie ir dabar 
nepamiršta svetingųjų Ame
rikos lietuvių ir per mane 
visiems, juos taip gražiai
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priėmusiems Amerikos lie
tuviams, jie reiškia nuošir
džią padėką,- tikėdamiesi 
kada nors tuo pačiu atsily
ginti Australijoje.

TORONTO
AMŽIAIS NENUTILSIME

Lietuvos Nepriklausomy
bės 58 m. sukaktis Missis- 
saugoje buvo atšvęsta su 
ypatingai pakilia dvasine 
nuotaika vasario 15 d. At
skirai šią sukaktį minėjo 
organizacijos, lituanistinė 
mokykla, radijo bangomis 
"Tėvynės Prisiminimai" ir 
visose lietuvių bažnyčiose 
buvo laikomos pamaldos su 
pritaikytais tai didžiai 
šventei pamokslas. Organi
zacijos pamaldose dalyvavo 
su vėliavomis.

Minėjimas pradėtas Ka
nados Himnu. Po KLB To
ronto apylinkės pirmininko 
V. Biretos atidaromojo žo
džio ir kun. Alg. Žilinsko 
invokacijos, lituanistinės 
mokyklos mokiniai perskai
tė Nepriklausomybės Aktą. 
Lietuvos Generalfnis Kon
sulas Kanadai dr. J. žmui
dzinas savo kalboje nusakė 
Lietuvos teisinę padėtį po 
Helsinkio konferencijos, pa
žymėdamas, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija, kaip juri
diniai pripažįstamos ir vei
kiančios valstybės Helsin
kio susitarimo nepasirašė. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
VLIKo pirmininkas dr. K. 
Valiūnas. Išryškinęs nūdie
nę politinę padėtį, apsisto
jo prie VLIKo ir nusakė 
svarbesnius jo darbus. Ka
nados, o ypatingai Toronto 
lietuviams dėkojo už laisvi
nimo reikalų supratimą.

Po pertraukos sekė ang
liškoji programos dalis, žo
džiu sveikino Kanadoje re
ziduoją Estijos ir Latvijos 
konsulai, Missisauga’os, kur 
vyko pats minėjimas, bur
mistras ir Toronto miesto 
alderman’as Tony O’Dono- 
hue.

Meninę programą išpildė 
pktetas, didesniųjų, jaunes
niųjų ir mažųjų šokėjų gru
pės. Joms vadovauja R. Ka- 
rasiejienė, N. čižikaitė ir D. 
Nausėdienė. Dainoms — R.
G. Paulioniai ir orkestrui — 
V. Verikaitis. Toronto tau
tinių šokių grupė vadovau
jama S. Leparskienės pašo
ko Aušrelę ir Aštuonytį. 
žymiai atjaunėjęs Varpo 
choras, kuriam vadovauja 
muz. J. Govėdas, padainavo 
keletą šventės rimčiai lie
tuvių kompozitorių dainų. 
Publika žavėjosi ir nepa
liaujamais plojimais priver
tė turimą repertuarą prail
ginti. Minėjimas buvo baig
tas Tautos Himnu. Svečius 
pristatinėjo ir pranešėja 
lietuvių-anglų kalbomis bu
vo Snaigė Valiūnaitė. Lais
vinimo reikalams surinkta 
virš 5000 dol.

Prieš tai, vasario 13 d. 
vakare, Prisikėlimo parapi
jos patalpose buvo suruoš
tas valdžios,, etninių grupių 
ir spaudos atstovams pri
ėmimas.
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ANTANAS GRINIUS

PAMINĖTA VASARIO; 
ŠEŠIOLIKTOJI

Gražus pavasariškas oras 
vasario 15 d. į Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
58 metų sukakties paminė
jimą Kultūros Centran su
traukė apie 400 žmonių. At
vykusius sutiko aukų rinkė
jai ir kiekvienam prisegė 
trispalvės ženklelį. Scenoje 
stovėjo lietuviška staltiese 
padengtas staliukas ir ant 
jo didelė Lietuvos Vytis.. 
Vėliavos iš šonų: kairėje 
Amerikos, dešinėje Lietu
vos. žemai, salės gale ilgas 
žalias staltiese padengtas 
stalas. Jo viduryje geltonų, 
žalių ir raudonų spalvų 
puokštė ir šonuose mažos 
vėliavėlės: Amerikos ir Lie
tuvos. Atsilankusiųjų vei
duose jautėsi šventiška 
nuotaika.

Minėjimą atidarė Detroi
to Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdybos pirminin
kas adv. Rimas Sakis-Su- 
kauskas. Taręs trumpą žodį 
ir pasveikinęs atvykusius, 
programai vesti pakvietė 
vicepirmininką dr. Algį Ba
rauską. Į darbo prezidiumą 
pakviesti: kun. K. Simaitis, 
dr. V. Dargis, adv. Rimas 
Sakis-Sukauskas ir kon
gresmanas James Blan
chard. Jūrų šaulių "švytu
rio" kuopos šauliui Juozui 
Kinčiui vadovaujant įneštos 
į sceną 10 organizacijų vė
liavos. Pranui Zarankai va
dovaujant ir Rimui Kaspu
čiui akompanuojant sugie
dotas Amerikos Himnas. 
Labai gerai paruoštą ir tu
riningą invokaciją sukalbė
jo kun. K. Simaitis. Lietu- 
Vos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė K. 
Daugvydas. Atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti akto 
signatarai ir žuvę dėl Lietu
vos laisvės. Birutietė Kris
tina Daugvydienė padeda
ma skaučių Marytės Alke- 
vičiūtės ir Kristinos Janku
tės pagerbė LKK savano
rius ir jiems prisegė po gė
lę. Detroitas LKK savono- 
riais turtingas, jų turi 16. 
Proklamacijas perskaitė: 
Michigano valstijos Guber
natoriaus — Birutė Baraus
kienė, Detroito mero — 
Giedrė Sirutytė, praėjusių 
metų etninių grupių festi
valio karalienė, Southfieldo 
mero — Asta Šepetytė. Pri
statyti į minėjimą atvykę 
kitų tautų atstovai garbės 
svečiai: latvių, estų ir uk
rainiečių. Kongresmanas 
James Blanchard šventės 
proga pasakė kalba. Jis ne 
tik gražiai kalbėjo, bet ir 
užtikrino, kad JAV Lietu
vos okupacijos ne tik kad 
nepripažįsta, bet ir nepri
pažins. Ateis laikas ir Lie
tuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Kongresmanas J. 
Blanchard jaunas, gerai at-

rodo, simpatiškas ir yra di
delis lietuvių draugas. Tik 
visa bėda, kad jis yra mūsų 
Algio Zaparecko konkuren
tas. J. Blanchard 18 dis- 
trikte į kongresą kandida
tuoja kaip demokratas, o 
mūsų Algis Zapareckas kaip 
respublikonas. Algis Ba
rauskas kongresmanui J. 
Blanchard įteikė dovaną — 
gražų paveikslą.

Po jo kalbėjo dr. Vytau
tas Dargis. Kalbėjo trum
pai. Mintis dėstė aiškiai. 
Kvietė nesiskaldyti, bet 
jungtis taip, kad būtų tik 
vienas Vlikas, vienas Altas 
ir viena Lietuvių Bendruo
menė.

Kristina Daugvydienė ir 
Jonas Švoba įteikė Aukštes
niosios "žiburio” lituanisti
nės mokyklos mokiniams 
laimėjusiems rašinių kon
kurse premija. 1-mas pre
mijas gavo: Aliukas Lelis, 
Rita Neverauskaitė, Vidas 
Neverauskas ir Asta Šepe
tytė. II-ras — Regina But- 
kūnaitė, Taura Zarankaitė, 
Kristina Butkūnaitė ir 
Kristina Jankutė. Premijų 
macenatas LŠST pirminin
kas Vincas Tamošiūnas. AL 
gis Barauskas perskaitė pa
ruoštą rezoliuciją, kuri plo
jimu buvo priimta. Vėliavų 
išnešimu baigiama šventės 
minėjimo pirmoji dalis.

Meninė dalis
Moterų vokalinis ansam

blis vadovaujamas muziko 
Stasio Sližio padainavo: 
"Nemunėlis" — komp. Vy
tauto Petravičiaus, "Vaidi
lučių daina" — Miko Pet
rausko, "šiaurės pašvaistė” 
— Stepo Sodeikos ir "Lais
vės vasaris” — Broniaus 
Budriūno. Dainų reikšmę 
atpasakojo Dalia Navasai- 
tienė.

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos kanklininkės vado-

Vasario 16 minėjime Detroite. Prie prezidiumo stalo stovi iš kairės: kun. K. Simaitis, dr. 
A. Barauskas, vadovavęs programai, R. Sukaus kas-Sakis, kongr. James Blanchard, pagrindinę 
kalbą pasakęs dr. V. Dargis. Dešinėje G. Sirutytė skaito mero Coleman A. Young proklamaciją.

K. Sragausko nuotr.

Aukų Amerikos Lietuvių 
Tarybai surinkta $3,225.00. 
Aukų rinkimui vadovavo 
Elžbieta Paurazienė. Aukas 
dar galima įteikti DLOC-ro 
valdybos nariams arba Elž
bietai Paurazienei.

Vasario 16 d. proga tą 
dieną 10:30 už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės mišios at
laikytos ir pasakyti šventei 
pritaikinti pamokslai visose 
lietuvių parapijų šventovė
se: šv. Antano, šv. Petro ir 
Dievo Apvaizdos.

Vasario 16 d. 8:30 prie 
Detroito miesto rotušės ant 
to paties stiebo, žemiau 
Amerikos vėliavos, buvo 
pakelta Lietuvos vėliava. 
Vėliavos pakėlime dalyva
vo: Trimito redaktorė Ste
fa Kaunelienė, LŠST pirm. 
T. Tamošiūnas, DLOC-ro 
vicepirm. ir LB valdybos 
narys dr. Algis Barauskas, 
Lietuvių Namų Draugijos 
pirm. A. Norus ir korespon
dentai: A. Grinius ir A. Su
kauskas.

vaujamos Danutės Petro
nienės atliko Alfonso Mi
kulskio kompoziciją: Len
ciūgėlį, Pas motinėlę, Suk, 
suk ratelį ir Malūnėlis. Su 
kanklėmis supažindino Aida

Petersonaitė.
Algiui Barauskui padėko

jus programos atlikėjams ir 
svečiams, buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas ir baigtas 
minėjimas.

Dalis klausytojų Užgavėnių popietėje. P. Pagojus, A. Žiedas, 
A. Vaitiekaitis ir A. Gesius. J. Gaižučio nuotr.

ALT S-gos Detroito skyriaus suruoštoje Užgavėnių popietėje A. Zaparackas, Michigano 
respublikonų vicepirmininkas, supažindina dalyvius su kandidatų parinkimo svarba. Prie stalo 
Vyt. Alantas, G. Bulotienienė, I. Alantienė ir P. P. Rašytiniai. J. Gaižučio ’.uotr.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
POBŪVIS

ALT S-gos Detroito sky
riaus vasario 22 d. Lietu
vių Namuose surengtas Už
gavėnių blynų pobūvis pra
ėjo dideliu pasisekimu, at
silankė gausus būrys sve
čių. Pobūvį atidarė sk. pir
mininkas Jonas Švoba ir pa
kvietė rašytoją Vytautą 
Alantą tarti žodį ir supa
žindinti su ruošiama spau
dai knyga "Romas Kalan
ta". Vytautas Alantas pra
dėdamas pasakė: šiandien 
per radijo valandėlę prane
šėjas Stasys Garliauskas 
paskelbė, kad aš rašau ir iš
leidžiu romaną. Romano ne
rašau ir neleidžiu, o leisiu 
tik informacinį leidinį. Tam 
leidiniui rinkau iškarpas 
laikraščių ir žinias iš Lietu
vos. Aš apie tai ir kalbėsiu. 
Ta knyga nebus koks tai ro
manas, o tik informacinio 
pobūdžio knyga. Knyga jau 
surinkta. Knygą norime, iš
leisti prieš gegužės mėn. 
Bus iliustruota Kauno susi-

(Nukelta į 14 psl.)
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deginimo vietos paveiks- 
liais. Viršelį piešia dail. Sta
sė Smalinskienė. Vytautas 
Alantas paskaitė šios lei
džiamos knygos keletą iš
traukų.

Jonas Švoba padėkojęs V. 
Alantui, pristatė 2-rą šios 
dienos kalbėtoją respubliko" 
nu partijos 4-tą vicepirmi
ninką ir respublikonų 18 
distrikte kandidatą į kon- 
gresmaną inž. Algį Zapa- 
racką. Pradžioje Algis Za- 
parackas kalbėjo apie vie
nybę ir savo žodyje minėjo, 
kad mums jos trūksta. Pri
siminė ir mirusį Juozą Ba
čiūnų, kuris tiek daug dirbo 
lietuvių vienybės labui. Al
gis Zaparackas pasakė: man 
šiandien daug lengviau bū
tų, jei mūsų tarpe būtų Juo
zas Bačiūnas. Mūsų jauni
mas yra nusivilęs mūsų lie
tuviškomis organizacijomis. 
Pagal amerikoniškus demo
kratinius principus čia vis
ką lemia finansai ir balsai. 
Ir kurių rankose finansai ir 
balsai tie valdo Ameriką. 
Čia tokia tvarka. Tu buk 
geriausias ir darbsčiausias, 
bet tavęs senatoriumi ar 
kongresmanu niekas nepa
kvies. Pats turi kovoti už 
kiekvieną balsą. Laimėji
mas sunkus. Mano distrikte 
yra 280,000 registruotų bal
suotojų. Ir vien tik kad pa
rašius ir išsiiuntus jiems 
po laišką jau reikia 25 tūks
tančių dol. fondą. Petras 
Dalinis ir Genė Viskantienė 
jau suteikė man pagalbą. 
Prašau prisidėti ir kitus. 
Demokratai turi unijas. 
Jiems jos padeda. Respubli
konai turi dirbti individua
liai. Pasiaukojimas didelis. 
Darbas sunkus. Laimėjimas 
neužtikrintas.

Po visų kalbų buvo pa
tiekti blynai, kurie tikrai 
buvo skanūs. Juos kepė: 
Stasė šimoliūnienė, Antani
na Jonynienė, Joana švobie- 
nė ir Ona Kasdienė. Po bly
nų gavome ir kavutės su 
skaniais pyragais ir pyra
gaičiais. Pyragaičius ir tor
tus iškepė: St. šimoliūnie
nė, A. Jonynienė, J. švobie- 
nė, A. žiedienė, Vaitėkaitie- 
nė, Musteikienė, Stašienė.

Jono ir Antaninos Jonynų 
dovanotą raguolį laimėjo 
Albertas Misiūnas. Bare 
dirbo: Juozas Murinas ir 
Feliksas Blauzdys.

Svečiai Algio Zaparacko 
rinkimų fondui suaukojo 
300 dolerių. —

Pobūviui einant prie galo 
sk. pirmininkas Jonas Švo
ba padėkojo kalbėtojams V. 
Alantai, A. Zaparackui, Na
mų Draugijos pirmininkui 
A. Norui, Jonynams, blynų 
ir pyragaičiu kepėjams ir 
visiems atsilankiusiems ar 
vienu bei kitu būdu parėmu
sius šį pobūvį.

• Dariaus ir Girėno Klų-. 
bo 1976 metų valdybą su
daro pirm. Mykolas Kizis,
I vicepirm. Juozas Kinčius,
II vicepirm. Bronius Tata- 

rūnas, finansų sekretorius 
Antanas Norus, sekreto
rius Edvardas Vasiliauskas, 
ūkio vadovas Vincas Loren- 
tas, iždininkas etras Bliū- 
džius, tvarkdarys Feliksas 
Blauzdys.

Revizijos komisija: pirm. 
Jonas Gaižutis ir nariai: 
Viktoras Perminąs ir Jonas 
Atkočaitis.

• JAV LB Michigano 
apygardoje tarybos rinki
mams rinkiminę komisiją 
sudaro: pirm. Stasys Gar- 
liauskas ir nariai: dr. Vy
tautas Majauskas, Stepaą 
Smalinskas, Angelė Šukie
nė ir Arūnas Udrys.

• Adv. Rimas Sakis-Su- 
kauskas kandidatavo į Tro- 
yaus miesto tarybą ir pir
muose rinkimuose iš 15 
kandidatų pakliuvo į pir
mąją ketveriukę. Balandžio 
5 d. iš tos ketveriukės bus 
išrinkti reikalingi du tary
bos nariai. Rimas Sakis turi 
50'/ galimybės laimėti rin
kimuose. Sėkmės Rimai!

• žurnalistas Vladas Se
lenis vedęs parengimų ka
lendorių ir rašęs Detroito 
žinias į laikraštį Draugas iš 
pareigų pasitraukė. LB De
troito apylinkė parengimų 
kalendorių vesti perėmė 
spaudos ir informacijos va
dovas Stasys Garliauskas, 
1949 Hubbard Avė., De
troit, Mich. 48209, telef. 
554-1384.

NEPAMIRŠKITE DIRVOS

Kai kurios organizacijos 
arba renginių komitetai 
renginių likutį paskiria ir 
pasiunčia vienam laikraš
čiui. Kur kas būtų geriau, 
nors ir nedaug, bet, kad jį 
gautų ir kiti laikraščiai rašę 
apie tą renginį. Nepamirš
kite ir spaudos korespon
dentų. Nenorėkite, kad jie 
20 mylių važiuotų į rengi
nį, stovėtų eilėje, pirktų bi
lietą ir vėliau spaudoje ap
rašytų renginį.

• „Kartą pavasarį” abi
turientų balius, kurį kas
met ruošia skautų tėvų ko
mitetas, įvyks gegužės 15 
d. Kultūros centre.

Berniukai ir mergaitės, 
šį pavasarį baigiantieji 
gimnazijas, prašomi regis
truotis pas Danutę Jankie- 
nę, telefonu — 626-8230, ar
ba Violetą Raguckienę, te
lefonu — 363-5889.

• Bilietus į tautinių šokių 
šventę ir balių platina „ši
lainės” tėvų komiteto vice
pirmininkas Jurgis Idzelis. 
Jį galima sutikti sekma
dieniais prie Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos, arba 
skambinti telef. 274-4506.

• „šilainės” balius. De
troito tautinių šokių ansam
bliui „šilainė” veiklai pa
remti, š. m. balandžio 24 d. 
Kultūros centre yra ruošia
mas balius-vakaras, kuria
me pasirodys abi grupės, 
kurios intensyviai ruošiasi,

BOSTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-toji, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
58-j i sukaktis buvo pami
nėta sekmadienį, vasario 15 
d. Prasidėjo pamaldomis šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant or
ganizacijoms su savo vėlia
vomis. šv. mišias už Lietu
vą ir pritaikintą pamokslą 
pasakė parapijos kleb. kun. 
A. Baltrašūnas, giedojo ope
ros solistas St. Liepas. Pa
maldas užbaigiant sugiedo
ti JAV ir Lietuvos himnai. 
Taip pat apie Vasario 16- 
tosios prasmę buvo pareng
ta speciali programa anglų 
kalba A. LB-nės Bostono 
apygardos rūpesčiu ir per
duota per tris amerikiečių 
radijo stotis Bostone ir dvi 
Brocktone. Minimas radijo 
programas angliškai paren
gė „Laisvės Varpo” vedėjas
P. Viščinis, E. Sužiedėlis ir 
St. Minkus.

Iškilmingas šventės mi
nėjimas vyko 2 vai. po pie
tų Lietuvių Klubo auditori
joje — prieš tai pakeliant 
gatvės pusėje Lietuvos ir 
Amerikos tautinės vėliavas.

Salėje minėjimą atidarė 
ALT Bostono skyriaus pir
mininkas Al. Čaplikas. Po 
vėliavų pagerbimo, himnų 
ir maldos jis perskaitė kon
gresmano J. J. Moakley kal
bą ir sveikinimus. Toliau 
pirmininkas minėjimą vesti 
perdavė Ir. Veitienei. Pasa
kyti pagrindinę Šventės mi
nėjimo kalbą jį pakvietė 
svečią iš New Yorko BA
TUNO pirm. inž. K. Miklą. 
Paskaitininkas savo 50ties 
minučių trukusioje kalboje 
paminėjo negeroves ir ne
sklandumus pasitaikančius 

rugsėjo mėn. 5 d. Chicago
je įvykstančiai Penktajai 
tautinių šokių šventei, šo
kiams gros Rimo Kaspučio 
vadovaujamas orkestras. 
Erna žalkauskienė ir Stasė 
Ratnikienė rūpinasi svečių 
pavaišinimu, Elena Alkevi- 
čienė salės papuošimu, o 
Jurgis Idzelis stalų rezerva
cijomis, kuriuos jau galima 
užsisakyti skambinant te
lefonu — 274-4506. Balių 
ruošia šilainės tėvų komite
tas: Jonas Urbonas, Jurgis 
Idzelis, Leonas Matvėkas, 
Stasė Ratnikienė, Elena Al- 
kevičienė ir Erna žalkaus
kienė.

• JAV LB Tarybos prezi
diumas, kurį sudaro: Algis 
Rugienius — pirmininkas, 
Jonas Urbonas — sekreto
rius ir Robertas Selenis — 
vicepirmininkas, išsiuntinė
jo LB Tarybos nariams IV- 
sios sesijos, kuri yra šau
kiama 1976 m. balandžio 
mėn. 3-4 d.d. Philadelphijo- 
je, darbotvarkės projektą 
ir prašo LB Tarybos narius, 
savo pastabas bei pakeiti
mus pranešti Prezidiumui, 
iki 1976 m. kovo mėn. 7 d. 

mūsų laisvės kovai vado
vaujančių organizacijų tar
pe, trūksta vieningos kovos 
linijos, nėra bendro infor
macijų centro, kuris rūpin
tųsi Lietuvos bylą reikia- 
mos literatūros parengimu.

Nepriklausomybės šven
tės proga lietuvius sveikino 
Bostono ukrainiečių tary
bos pirm. Latviai telegra
ma, senatoriaus H. Jackson 
iš Washington, D. C. Mas- 
sachusetts gubernatoriaus 
ir miesto mero sveikinimo 
telegramas perskaitė stud. 
Al. Ambraziejus. Drauge jis 
paskaitė susirinkimui pri
imti ir rezoliucijas JAV vy
riausybei ir Jungtinėms 
Tautoms. Pertraukos metu 
buvo renkamos aukos voke
liais Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Meninę šventės minėjimo 
programą atliko mūsų jau
nimas, tai Onos Ivaškienės 
tautinių šokių grupė ir šeš
tadieninės mokyklos moki
niai, bei skautai. Jie pašoko 
gražių tautinių šokių, pasa
kė eilėraščių. Pabaigai so
listas Benediktas Povilavi- 
čius, akompanuojant Sau
liui Cibui, padainavo ištrau
kas iš žymesnių operų. Į mi
nėjimą prisirinko pilna au
ditorija ir matėsi daug jau
nimo.

SKAUTŲ KAZIUKO 
MUGĖ

Baltijos ir Žalgirio skau
tų tuntai kovo mėn. 7 d. 
Lietuvių klubo salėse ren
gia tradicinę „Kaziuko mu
gę”. Pradžia 7 vai. 30 min. 
ryto, bendri pietūs 12 vai. 
30 min. Susirinks daug jau
nimo ir iš aplinkinių lietu
vių kolonijų. Matysime gra
žių skautų rankdarbių, dro
žinių. 3 vai. po pietų skau
tiškas vaidinimas: Papar
čio žiedas, parengtas P. 
Kalvaitienės. Skautai ir jų 
tėveliai maloniai kviečia vi
sus gausiai dalyvauti tradi
cinėje mugėje ir tuo parem
ti mūsų jaunimo pastangas 
išlikti lietuviais.

J. V. Sūduvas

• Sol. Aldonos Stempu- 
žienės-švedienės koncertas 
įvyks Bostone, balandžio 25 
d. Rengia lietuviių radijo 
valanda "Laisvės Varpas”.

Programoje: monologas 
iš naujos lietuviškos operos 
”J. S. B.” — Jono švedo. 
Arijos iš operų: K. V. Ba
naičio „Jūratė ir Kastytis”, 
(Pirmą kartą išpildomas). 
B. Dvariono "Dalia”, G. 
Rossini „Lacenerentola”, P.
I. Čaikovskio "Orleano Mer
gelė”.

Dainų ciklai: B. Kutavi
čiaus „Avinuko Pėdos”, R. 
Schumann "Poeto Meilė”,
J. švedo „Trys posmai iš K. 
Bradūno poemos „Maras” ir 
H. Villa-Lobos ”Bachianas 
Brasileiras”.

Akompanuos kompozito
rius Jonas švedas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

ROCHESTER

GRAŽUS LIETUVOS 
NEPRIK L AUSOM YBĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Vasario 22 d. Rochesterio 
lietuviams buvo didelė susi
kaupimo diena.

Alto skyriaus valdyba da
rė daug pastangų, kad Va
sario 16-ji būtų iškilmingai 
ir nuotaikingai atšvęsta. 
Pavyko.

Minėjimas buvo pradėtas 
iš pat ryto tradicine lietuvių 
radijo "Dainos Aidas” va
landėle, kurią anglų ir lie
tuvių kalbomis vaizdžiai ir 
įdomiai pravedė A. R. Kirš- 
teinai.

11 vai. lietuviai susirinko 
šv. Jurgio bažnyčioje pasi
melsti už kenčiančią Lietu
vą. Ramovėnai, skautai ir 
ateitininkai dalyvavo pa
maldose organizuotai su sa
vo vėliavomis.

Pamaldas atnašavo už žu
vusius kankinius ir turinin
gą pamokslą pasakė kun. J. 
Dyburys.

Trečią valandą parapijos 
salėje įvyko skaitlingas mi
nėjimas. Prieš pradedant 
programą iškilmingai buvo 
salėn įneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos ir sugie
doti .himnai, ir pagerbti 
Lietuvos kariuomenės sava
noriai.

Minėjimą pradėjo ir visą 
laiką programą energingai 
vedė prof. A. Klimas. Po 
trumpo žodžio pakvietė kun. 
J. Dyburį sukalbėti maldą, 
o Washingtono kongresma- 
ną, lietuvių bičiulį Frank 
Horton, tartį žodį. Po jo 
kalbos raštu sveikino lat
viai, estai ir kiti.

Pagrindinę kalbą pasakė 
J. Audėnas, Vliko vicepir
mininkas.

Lituanistinės mokyklos 
vyresnieji mokiniai scenoj 
išpildė patriotinį vaizdelį 
pagal Kalanto šauksmą 
„Laisvės, laisvės!... Pa
rengė Iz. žmuizdinienė.

Baigiant LB choras pasi
rodė su tai dienai pritaikin
ta dainų pyne, kurios gra
žiai skambėjo ir jausmingai 
nuteikė klausytojus. Pasku
tinę dainą dainavo su pla
čiai žinoma soliste B. čy- 
piene. Chorui dirigavo J. 
Adomaitis, akompanavo R. 
©balis.

Choristams už tokį puikų 
dainavimą publika nepa
šykštėjo katučių.

Amerikos vyriausybei re
zoliuciją perskaitė L. Le- 
lienė, kurią dalyviai vien
balsiai priėmė.

Pertraukos metu buvo 
renkamos aukos. Pirmiau
siai įteikė auką Lituanisti
nės mokyklos mokiniai — 
16 dolerių, o rinkėjai per 
penkiolika minučių surinko 
iš dosnių lietuvių Lietuvos 
vadavimo reikalams 1702 
dolerius, palyginant, labai 
daug tokiai mažai lietuvių 
kolonijai.

Nors minėjimas truko 
apie 3 valandas, bet visi da
lyviai skirstėsi patenkinti 

(mškns)
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East St. Louis tautininkų veikla
tuviškos knygos — giesmy
no, kaip anksčiau taip ir da
bar yra gyvi ir nusakantys 
kaip rodiklė kelią kur eiti, 
ką daryti.

Lietuvių tautos gyveni
me, spausdinto žodžio vin
giuotas, grubus nueitas ke
lias, akivaizdžiai rodo 
spausdinto žodžio reikšmę. 
Jis buvo persekiojamas, už
draustas ir pasišventėlių at
kovotas. Ne veltui buvo sa
koma, kad Lietuvos laisvė 
buvo atkovota plunksna ir 
įgyvendinta savanorių krau
ju. Spausdintas žodis — 
kalbėtojas tęsė — gali būti 
panaudotas ir labai gra
žiam, kilniam tikslui ir blo
gam. Lietuviškas spausdin
tas žodis visados buvo puo
selėjimas ir pasišventėlių 
panaudotas tautos sąmonės 
ir laisvės kėlimui. Tas pats 
spausdintas žodis suvaidino 
begalinės reikšmės rolę ne 
tik tautoje, bet ir išeivijos 
tarpe, palaikydamas dvasią 
bei skatindamas meilę savo 
žemei ir savųjų tarpe.

Kokios svarbos lietuvių 
tarpe turėjo spausdintas žo
dis rodo jos gausumas ne 
tik tėvynėje, bet ir išeivi
joje. Pasišventėlių puoselė
jamas jis buvo lietuvių my
limas ir laukiamas. Knyg
nešiai ją nešė slaptai per 
siena i kraštą, išeivijoje ji 
plito . visuose kolonijose. 
Dirva yra vienas iš tų išeit, 
vijoje. Pasišventėlių puose
lėjamas jis buvo lietuvių 
mylimas ir laukiamas. 
Knygnešiai ją nešė slaptai 
per sieną į kraštą, išeivijo
je ji plito visose kolonijo
se. i Dirva yra vienas iš tų 
išeivių laikraščių, kuris šie
met mini 60 metų sukaktį. 
Tai graži subrendimo am
žiaus sukaktis. Ir dabar kai 
gaisras ištiko Dirvos spaus
tuvę, Kudirkiškai šokstama 
vėl atstatyti stulpą. Įkur
dinti Dirvą naujose patal
pose. Ir čia susirinkusieji 
yra nuoširdžiai prašomi pra
sidėti prie šios talkos ir tuo 
gražiu būdu įgalinti spaus
dintą žodį lankyti ir plisti 
lietuvių išeivijos tarpe.

Į šį kvietimą talkon E. 
St. Louis ir St. Louis sky
riaus pobūvio dalyviai nuo-

IMKITE MANE IR 
SKAITYKITE...

ALT S-gos E. St. Louis 
ir St. Louis apylinkės sky
rius paminėjo Dirvos 60 
metų sukaktį, sukviesda- 
mas būrį lietuvių ta proga 
į pobūvį.

Skyriaus pirmininkė Al
dona švarcienė atidaryda
ma pobūvį pasveikino visus 
susirinkusius ir paprašė pa
gerbti atsistojimu Lietuvo
je mirusio agronomą Vladą 
Tiškų, kuris paliko neišdil- 
dančius pėdsakus Lietuvos 
žemės ūkio kultūros ir nau
jo kaimo kūrime.

Keliais žodžiais apibudin
ti velionį paprašė Bronių - 
Tiškų, kuris jį gerai paži
nojo, būdamas vienas iš gi
minaičių.

Velionis agronomas Vla
das Tiškus buvo tas asmuo, 
kuris pagal Jaunųjų ūki
ninkų himno žodžius iškvie
tė Lietuvos kaimo jaunimą 
išeiti j darbą didį, kad su
žydėtų pievos, laukai ir dar
žai. Jis pasėjo pirmapradį 
grūdą greitai subujojusi že
mės kultūros ir Lietuvos 
kaimo gerovės link. Jo natū
rali meilė savo krašto žmo
nėms apsireiškė visuome
niškumu bei darbu ir neei
linis talentas atkreipė visų 
žmonių dėmesį ženklinanti 
jj asmenybe — pabrėžė Bro
nius Tiškus.

Toliau trumpai nusakė ją, 
atžymėtinius užsimojimus 
vedančius tautą į žemės 
ūkio kultūros, gerovės ir 
švietimo barus.

Tik brutuli bolševikų oku
pacija pertraukė šių idealų 
įgyvendinimą. Jis buvo oku
panto suimtas, apkaltintas 
ir ištremtas į Sibirą sunai
kinimui. Bet lemties dėka 
po ilgų kančių kelio Sibire 
buvo lemta sugrįžti į gim
tąją žemę. Ir didelių pa
stangų dėka teišgavo leidi
mą pasilikti joje gyventi 
tik okupanto leistoje vieto
je. Nuolatos sekamas ir 
prievartaujamas, susilipdęs 
namelį, gerų žmonių pade
damas, vėl gražino mede
liais bei gėlėmis savo kam
pelį tėvynės padangėje iki 
paskutinio širdies plakimo, 

Jo asmenybės populiaru
mas buvo atžymėtas išsta
tant garbės sargybą prie 
karsto.

"DIRVOS" 60 METŲ 
SUKAKTIS

Vilties draugijos vicepir
mininkas dr. Paulius Švar
cas priminė, kad šio pobū
vio tikslas buvo paminėti ir 
Dirvos 60 metų sukaktį. 
Nušvietęs Dirvos padėtį po 
įvykusio gaisro bei jos ban
dymus įsikurti naujoje vie
toje, paprašė B. Tiškų ap
tarti spaudos reikšmę lie
tuvių tautos gyvenime.

"Imkit emane ir skaityki
te". .. laitmotyvu pasirinko 
Br. Tiškus pradėdamas kal
bėti apie spaudos reikšmę. 
Tie žodžiai iš pirmosios lie

FLORIDOS LIETUVIU ŽINIOS

VASARIO 16 MINĖJIMAS /
Auksinio Kranto Pompa- 

no Beach ir Palm Beach, 
County LB apylinkės ir 
Lake Worth Lietuvių Klu
bas, sudarę bendrą minėji
mo rengimo komitetą, va
sario 15 d. suruošė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
58-tos sukakties minėjimą.

Iškilmingas šv. Mišias 
Sacred Heart R. K. švento
vėje Lake Worth’e, 2 vai. 
p. p., atnašavo kun. A. Sen
kus, asistavo svečiai kuni
gai Abromaitis ir Grabys. 
Celebrantas pasakė pritai
kytą, turiningą ir pilną to
limos tėvynės meilės, pa
mokslą. Solistės seserys 
Elena Blandytė ir Ona Ja- 
meikienė giesmėmis lydėjo 
pamaldas ir nevienas daly
vių nubraukė ašarą savo 
susikaupime mintimis nu
skridęs į sniegu padengtą 
gimtąjį kraštą, kur ši die
na būdavo švenčiama su 
džiaugsmu ir pasididžiavi
mu savo tėvyne, prisikėlu
sia iš po ilgo caristinės Ru
sijos -jungo. Po pamaldų 

širdžiai atsiliepė paremda
mi savo aukomis Dirvos 
įkurdinimui suaukodami 
$270.00.

Aukojo:
Dr. A. ir P. Švarcai $60.00 
A. ir J. $60.00
A. ir Br. Tiškai $60.00 
V. ir V. Tervydžiai $30.00
E. ir A. Stančiai $ 5.00 
V. ir J. Juodakiai $ 5.00
J. Kleinaitis $ 2.50
O. Dagienė $ 2.50
K. ir M. Kikučiai $ 5.00 
Petras Stančius $ 5.00 
M. Vaitkuvienė $10.00 
R. ir A. Cijauskai $10.00 
Gauta iš loterijos $15.00 
Loterijos dovaną laimėjo

Petras Stančius — tai gra
ži pagalvėlė, padovanota 
Tiškų; Seinų-Suvalkų tri
kampio lietuvių rankdarbis. 
East St. Louis ir St. Louis 
apylinkių lietuviai kviečia 
ir kitų kolonijų lietuvius 
prisidėti pire Dirvos avilio 
atstatymoo bičių pavyzdžiu 
iš kur malonus lietuviškas 
spausdintas žodis kaip me
dus gavintų visų sielas. Ag. 

jautriai nuskambėjo Lietu
vos himnas.

Gretimoje salėje jungti
nio komiteto pirm. P. Ba
nienė, tautiniais rūbais pa
sipuošusi, pradėjo antrą mi
nėjimo dalį. Pasveikinus su
sirinkusius ir pasidžiaugus 
jų gausumu pakvietė P. 
Mikšį minėjimui pravesti 
Po Amerikos ir Lietuvos 
himnu ir kun. Senkaus in- 
vokacijos, Karia Liutermo- 
zaitė perskaitė Floridos gu
bernatoriaus Reubin O’D 
Askew proklamaciją, kuria 
jis Vasario 16-ją skelbia 
lietuvių diena ir sveikina 
25,000 lietuvių įsikūrusius 
šioje valstijoje.

P. Mikšys dalyvius supa
žindino su svečiais iš Ka
nados, Detroito, New Yor
ko, Pennsylvanijos, Chica
gos ir kitur. Tai vis mūsų 
atostogaujantieji tautiečiai, 
kuri ešią auksinę dieną at
sisakė jūros ir saulės ir 
gausiai prisijungė prie nuo
latos čia gyvenančių, drau
ge atnešdami ir savo aukas 
Lietuvos laisvinimui.

Vienintelis kalbėtojas bu
vo JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pir
mininkas Juozas Gaila, spe
cialiai tik šiai dienai atvy
kęs iš Philadelphijos. Savo 
labai gerai paruoštą ir ma
loniai klausytojams perduo
tą kalbą jis pradėjo, ir už
baigė, jautriais, bet ryžtin
gais, jaunos lietuvaitės, ko
munistinio teroro aukos, 
Sadūnaitės žodžiais jos teis
mo metu Lietuvoje. Toliau 
jis pasveikino minėjimo da
lyvius, kurie po ilgų ir ne
vienam sunkių darbo metų, 
susibūrė čia, Floridoje, už
tarnautam poilsiui. Jia 
jiems dėkojo, kad jie savo 
vaikus išaugino gerais lie
tuviais svetimame krašte, 
įdiegė jiems Lietuvos ir sa
vo kalbos meilę ir juos pa
ruošė užimti savo vietas vi
suomeninėj lietuviškoj vei
kloj.. Dabar jie, ta šiuo metu 
vidurinioji karta, kaip pre
legentas pavadino savąją 
kartą, dirba tam pačiam 
tikslui i rsavo tėvų pavyz
džiu stengiasi ir savo vai
kus taip išauginti ir paruoš
ti į savo vietas. Jis davė 
trumpą JAV užsienio poli
tikos apžvalgą, kuri detenr* 
te’s su Sovietų Sąjunga įta
koje, yra labai nepalanki 
Lietuvos reikalui ir kad 
šiuo metu negalime tikėtis 
jokios Amerikos pagalbos 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui, betgi pabrėžė, 
kad kol nebus laisvos Lie
tuvos, nebus taikos pasau
lyje, nesidžiaugs ramybe ir 
Amerika.

Prelegentui buvo labai 
nuoširdžiai padėkota ilgu 
susirinkusiųjų plojimu.

Po trumpos, bet labai 
įspūdingos Elenos Blandy- 
tės dainos ir deklamacijos 
programos, minėjimo vado
vas padėkojo atsilankiu
siems ir visus pakvietė pa
sivaišinti kava ir pyragais.

Lietuvos laisvinimo rei

kalams 123 dalyviai suau
kojo $1,000 (Tautos Fon
dui $544, ir Liet. Bendruo
menei $456). (bvs)

• LB Palm Beach County 
apylinkė per valdybos vice
pirm. Br. Aušrotą Dirvai’ 
paremti atsiuntė auką 25 
dol. Ačiū.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
MIAMI MIESTE

Vasario 15 d. lietuviai su
sirinko atšvęsti Vasario še
šioliktąją, ne tik iš Miami, 
bet ir visi, kurie tuo laiku 
atostogavo Floridoje ir iš 
vietinių apylinkių.

Rūta Bronišienė progra
mos vedėja pristatė sve
čiams šilą, kuris oficia
liai pasveikino susirinku
sius šventes proga ir tuomi 
atidarė minėjimą. Vėliau 
sekė kun. Venckaus invoka- 
cija.

Solistai A. Dambrauskai
tė ir Brazis sugiedojo 
Amerikos himną, o po jo 
visų dalyvių pritarimu bu
vo sugiedotas Lietuvos him
nas.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo iš Ft. Myers Vilius 
Bražėnas. Daug įdomių ir 
naudingų minčių jis iškėlė 
savo labai spalvingoje kal
boje, kuri nekartą buvo per
traukta klausytojų ploji
mais. Jis nurodė gaires ką 
mes čia vietoje galime da
ryti, kad Lietuvos klausi
mas nebūtų užmirštas ir 
svarbiausiai kvietė visus 
vieningai remti visas orga
nizacijas kurios kelia ir re
mia Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą.

Minėjime buvo ir svečių 
su savo vėliavomis: ukrai
niečių atstovas Vladimir 
Chomiak, lenkų atstovė Lel- 
lian J. Miceak J. D. ir veng
rų atstovė Vn. Boras. Visi 
svečiai savo sveikinimo žo
dyje pažadėjo: "mes su ju
mis ir jeigu reikalinga bus 

-paramos, kreipkitės į mus".
Buvo ir amerikietis kal

bėtojas, tai Dr. J. Grady.
Savo ugningoje kalboje 

iškėlė mintis, kad pavergtų
jų tautų reikalams mažai 
skiriama dėmesio. Apsi
džiaugė, kad yra lietuvių 
tarpe žmonių (vienas jų V. 
Bražėnas), kurie amerikie
čių spaudoje savo straips
niais rašo ir judina Lietu
vos reikalą.

Po jo kalbos sekė meninė 
dalis, kurią atliko St. Bra
zis, akompanuojant poniai 
Brazienei.

Po iškilmingos programos 
sekė vaišės. Tą pačią proga 
buvo pranešta, kad surink
ta aukų virš $1000.

šis minėjimas atliko du 
gerus dalykus. Vienas pri
minė tautiečiams, kad yra 
metuose diena, kuri skiria
ma Lietuvai, antra į minė
jimą suskrenda žmonės iš 
tolimų vietovių ir suteikia 
progos vėl pasimatyti se
niems draugams, bičiu
liams, pasidalinti paskuti
niais įvykiais, šeimos 
džiaugsmais ir liūdesiu.

L. Knopfmileris
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Filatelijos kampelis
Nr.2 ANTANAS BERNOTAS

JAV, nuo šių metų pra
džios pakėlus pašto tarifus, 
išleido visą eilę naujų paš
to ženklų, atvirlaiškių ir vo
kų. Išleisti pašto ženklai po 
9, 11, 13 (trijų rūšių), 24, 
25 i'r 31 centą. Kai kurie jų 
išleisti lapais, rolėmis 
(coils) ir knygutėse (book- 
lets).

Be to, sausio 1 d. išleista 
trejutė (Spirit of ’76, pra
dedant šią revoliucijos 200 
metų minėjimo sukaktį, šių 
pašto ženklų piešiniui pasi
naudota dail. Archibald M. 
VVillardo paveikslu, pieštu 
1875 m. Paveikle parodyti 
žygiuoją būgnininkai ir vė
liavnešys. Paveikslas perka- 
potas perforacija tai, kad 
sudaro tris po 13 centų paš
to ženklus.

Sausio 17 d. išleisti 13 c. 
pašto ženklai Philadelphijo- 
je būsiančios tarptautinės 
filatelijos parodos proga.

★
AIRIJA išleido dviejų 

pašto ženklų seriją palai
mintojo Oliver Plunkett ka
nonizacijos proga.

★
DANIJA išleido 3 pašto 

ženklų seriją paminėti savo 
garsiam pasakoriui Ander
senui jo 100 metų mirties 
proga.

SAU/tiUVUI AUL'Lrtf f
ajna v

Hans Christian Andersen 
(1805-1875) gimė Odense, 
Danijoje. Būdamas netur
tingų tėvų vaikas, mokino
si kurpiaus amato. Mėgo 
skaityti anų laikų prancūzų 
autorių La Fontaine ir ara
bų ’IOOI naktis’ pasakas. 
Turėdamas lakią fantaziją 
ir poeto talentą, jis ir pats 
pradėjo rašyti pasakas, ku
rių parašė kelias knygas. Jo 
pasakos turėjo didelį pasi
sekimą ir buvo verčiamos 
j visas kalbas. Tuo metu jis 
plačiai keliavo po Europą. 
Ir lietuvių kalba yra išėję 
jo pasakų vertimai. Pasa
kas vertė Miglovara-Mi- 
liauskas, Aišbė, Vileišis, 
prof. Balčikonis (bene di
džiausias vertimas ir kiti.

★
R. VOKIETIJA išleido 3 

pašto ženklų seriją Weima- 
ro miesto 1000 metų sukak
čiai paminėti, čia dedame 
tos serijos 10 pfenigių paš
to ženklą, kuriame parody
tas senovinis Weimaras.Oliver Plunkett (1625- 

1681) gimė Loughcrew vie
tovėje, Meath apskrityje, 
Airijoje (tuomet Airija bu
vo valdoma Anglijos). Kur 
mokėsi, nežinoma, bet jau 
1669 m. jis buvo pakeltas 
Armagh arkivyskupu ir ta
po visos Airijos primų. Jo 
vyskupavimas nebuvo lai
mingas, nes jau 1678 m. 
gruodžio mėnesį jis buvo 
pakaltintas sąmokslavimu 
prieš Angliją ir 6 savaitėms 
uždarytas Dublino pilies 
kalėjiman. Po kiek laiko jis 
vėl buvo apkaltintas ruošęs 
suokalbį su prancūzais, kaip 
nusikratyti Anglijos val
džia. Jis vėl buvo suimtas, 
1681 m. nugabentas Londo
nan, stojo prieš karališkąjį 
teismą ir, nežiūrint jo vy
kusio pasiteisinimo, buvo 
nubaustas mirties bausme 
ir ten pat pakartas. Prieš 
keliasdešimt metų jis buvo 
paskelbtas palaimintuoju, o 
praeitais metais popiežius 
Paulius jį kanonizavo šven
tuoju.

MOKINIAI MINĖJO 
VASARIO 16-TĄJĄ

šv. Kazimiero mokyklos 
Vasario 16-tos minėjimui 
visi mokiniai ruošėsi kruopš
čiai. Sausio 31 d., aukštes
niosios mokyklos (7-12 sk) 
mokiniai dalyvavo Cleve
lando ALTos skyriaus ra
šinių konkurse. Rašinių te
ma buvo: "Jeigu nebūtų bu
vę Vasario 16-tosios akto”. 
Vasario mėnesį, jaunesnie
ji rašė laiškus lietuviams, 
kurie kalinami už geležinės 
uždangos. Kelias savaites 
visi mokytojai rinko moki
nių aukas VLIKui Lietuvos 
laisvinimo veiklai paremti.

šeštadienį, vasario 14 d. 
mokykloje buvo švenčiama 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė. Mokiniai susirinko 
parapijos kieme prie pa
minklo. Iškilmės prasidėjo 
vėliavų pakėlimu ir Lietu
vos himnu. Visos mokyklos 
vardu, Aleksas Spirikaitis 
ir Lana Vyšnionytė padėjo 
gėlių vainiką prie žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo. Aukštesniosios 
mokyklos atstovė, Sigutė 
Lenkauskaitė kalbėjo vasa
rio 16 tema. Mokiniai ir mo
kytojai klausėsi kalbos apie 
plėvėsuojančias Lietuvos ir 
Amerikos vėliavas, apie ten 
pat rymantį rūpintojėlį, 
apie tautos ženklą Vytį, ir 
išgirdo žodžius ”Rede Quod 
Debes”. Giesmė "Marija, 
Marija” šaltą rytą baigėsi 
minėjimo pirmoji dalis.

šventovėje trumpų pa
maldų metu kurias laikė 
kun. Zaremba, kiekvieno 
skyriaus atstovas-atstovė 
uždegė simbolinę žvakę.

Basiokų metu jaunesnieji; 
patys atliko savo paruoštą 
programą; Vyresnieji tuo 
tarpu klausėsi p. A. Kasiu- 
laičio paskaitos ir ją disku
tavo. Išvadoje visi įsitikino, 
kad savo lietuviška kilme 
verta didžiuotis.

Visi mokiniai Vasario 16 
proga puošėsi trispalvės 
ženkleliu. Tas ženklas, skel
bė visiems mokinių dėmesį 
savo tėvų žemei ir jos kan
čiai.

Dienos minėjimas baigėsi1 
šeštadieninės mokyklos pa
mokomis. Išeidami1 į savo 
gyvenamo krašto mokyklas 
ir aplinka visi jautė pareigą 
skelbti žinias raštu ir žo
džiu apie pavergtą Lietuvą.

Sigutė Lenkauskaitė

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą

A t A
ELŽBIETAI KONKULEVIČIENEI 

mirus, velionės dukrą HALINĄ ir žen
tą ANTANĄ MILAKNIUS, anūkę VI
TĄ MARKEVIČIENĘ su šeima, nuo
širdžiai užjaučia ir skausmu dalinasi

Janina ir Juozas 
Maurukai 
Dalia ir Jaunius' 
G i 1 v y d ž i a i 
Dana ir Romas
Sakalai

A. A. 
STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, jo dukterims ALDONAI ir BIRUTEI, sū
nums ALGIRDUI ir JAUNUČIUI bei visiems gi
minaičiams ir artimiesiems reiškiame širdingiau
sią užuojautą

Juoze ir Jonas 
Daugėlai

Tenorą

VACĮ PETKŲ

su šeima, jo tėvui Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame

Clevelando Ramovėnų 
Vyrų Choras

Weimar yra vidurinės 
Vokietijos miestas Tiurin- 
gojoje, guli prie limo upės, 
vidurkelyje iš Leipzigo į 
Frankfurtą a. M. -Tai senas 
miestas, minimas jau IX 
ąmž. dokumentuose, iki šiol 
išlaikęs savo viduramžinę 
išvaizdą. Ypatingai Weima- 
ras išgarsėjo kaip vokiečių 
kultūrinio, literatūrinio ir 
liberalistinio judėjimo cent
ras XVIII amž. pabaigoje, 
kada Saksonijos hercogas 
Karolis Augustas į savo 
dvarą susikvietė pačius žy-

miausius vokiečių klasikus, 
rašytojus ir poetus, kaip 
Herderį, Wielandą, o ypa
tingai Šilerį ir Goethę, ku
rie čia gyveno ir kūrė. Ir 
dabar mieste tebestovi anų 
laikų puošnūs rūmai ir vi
los, dabar paversti muzie
jais ir bibliotekomis. Be to, 
mieste yra architektūros, 
muzikos ir pritaikomojo 
meno mokyklos, observato
rija ir įvairios elektro-tech- 
nikos dirbtuvės. Mieste gy
vena apie 64,000 gyventojų.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

t
Tėvą žemė jį paviliojo

Vartau rankose retą 1925 
metų Lietuvos Respublikos 
penkių litų monetą su dr. Ba 
sanavičiaus atvaizdu vienoje 
pusėje ir Vytimi antroje ir 
klausausi jos savininko, Povi 
lo Chalko, sklandaus ir sen
timentalaus pasakojimo apie 
jo kelionę i savo tėvų žemę 
1938 metais. Vos vienuoli
kos metų berniukas, jis giliai 
išgyveno savo pirmąją pažin 
ti su Lietuva ir, tų prisimini
mų įkvėptas, nenustojo Lie
tuvos ilgėtis, jos likimu rū
pintis ir bendrauti su jos vai 
kais. Šiandiena jau sėkmin
gas advokato'profesijos at
stovas, prieš keletą savaičių 
persikėlęs i naujas, ištaigin
gas patalpas Clevelando 
Standard Building dešimta
jame aukšte, kuriame įsikū
rė jo vadovaujama advoka
tūros firma, jis nenutraukė 
ryšio su savo bendrataučiais 
ir savo kasdieniniame gyve
nime nuolatos prisimena sa
vo kilmės šaknis. Tai įrodo 
visa eilė lietuviškų suvenyrų 
kuriais yra gausiai dekoruo
tas jo elegantiškas kabine
tas, tiek savo išvaizda, tiek 
turiniu suderintas su jo pasi
rinktos profesijos tradicija. 
Šalia teisės knygų lentynos, 
ant sienos kabo Lietuvos Tei 
singumo Ministerijos fasado 
medinis drožinys su nemir
tingu įrašu Tusticia ėst fun- 
damentum regnorum’. Ant 
masyvaus rašomojo stalo, pa 
rengties stovyje, pritūpęs, 
su šautuvu medinis ‘tėvelis’ 
tykoja miške nušauti pelėdą. 
Dokumentams prislėgti Lie
tuvos žemėlapio pavidalo 
gintaro skeveldromis pripil
dyta permatomu viršeliu dė
žutė nuolat žvelgia į tave sa
vo šviesiomis raidėmis’LIE- 
TUVA’. Netoliese sienoje 
kabantis daktarato diplomas 
kaimynystėje rikiuojasi su 
nuostabiai gražia įrėminta 

Adv. Povilas Chalko su suvenyrais is Lietuvos

spalvota Trakų Pilies nuot
rauka, kurią Povilas Chalko 
pats padarė savo antro vizi
to Lietuvoje metu. Kitoje 
sienoje kabo senų Anglijos 
dailininkų graviūrų repro
dukcijos, rodydamos savinin 
ko menišką skonį, o sunkios 
knygų lentynos su teisės 
mokslo ir informacijos plačia* 
nugarėmis knygomis bei 
Marshall Teisės Mokyklos 
dekano portretu išbaigia 
gan tiksliai Povilo asmeny
bės turinį. ‘Aš myliu savo 
profesiją ir į darbą kas rytą 
einu su džiaugsmu ir malonu 
mu’, pokalbio metu pastebi 
šeimininkas. ‘Tačiau mano 
interesai nesibaigia mano 
profecijos ribose. Aš mėgs
tu sportą ir pastoviai lankau 
YMCA klubą, kuriame dau
giausia žaidžiu sviediniu. Po 
to seka mano susidomėjimas 
muzikos menu. Pagaliau, 
svarbią vietą mano laisvalai
kyje užima lietuvių kalbos 
vakarinės klasės’ ...

Povilas, sūnus mažamoks
lių tėvų, kurie, į Ameriką at
vykę iš Babtų apylinkės, įsi
kūrė Clevelande, buvo jų 
skatinamas siekti mokslo ne 
vien profesinėje srityje, bet 
taip pat ir muzikoje, į kurią 
jis buvo stipriai linkęs. Povi 
las savo jaunystės metuose 
rimtai studijavo smuiką ir 
net keletą metų lankė Cleve
lando Muzikos Institutą, vai 
kystėje lietuvių kalbos nesi
mokė ir su ja susidurdavo 
tik šv. Jurgio parapijinėje 
mokykloje Šv. Rašto skaity
mo metu, per lietuviškas pa
maldas bei tradicinius mo
kyklos vaidinimus, kurie bu
vo statomi lietuvių kalba. Su 
šypsena prisimena jis, kaip 
pradžios mokykloje seselių 
mokytojų buvo verčiamas iš
mokti roles lietuviškai, nors 
vargiai tesuprato jų tekstą.

Advokatas Povilas Chalko prie savo įstaigos durų.

Lankydamas mokyklą, jau
nutis Povilas ieškojo progos 
uždirbti pinigų smulkioms iš 
laidoms. Pastebėjęs Dirvos 
lange skelbimą, kad ieško
mas berniukas pasiuntinio 
darbuirjis pasisiūlė tą darbą 
dirbti ir taip pradėjo savo 
pirmą ir nesibaigiančią pažin 
tį su lietuviais. Kasdiena po 
pamokų Povilas valė Dirvos 
spaustuvę, atlikinėjo pasiun
tinio pareigas ir pradėjo su
prasti lietuviškai, globoja
mas tuometinio Dirvos re
daktoriaus Kazio Karpiaus. 
Tuo metu Povilas dar svajo
jo tapti smuikininku, nors K. 
Karpius siūlė jį išmokyti 
dirbti prie linotipo. Povilas, 
lankydamas gimnaziją, daly
vavo Vinco Greičiaus vado
vaujamame šv. Jurgio para

pijos chore. K. Karpiaus ska 
tinamas, jis pamažu įsitrau
kė į lietuviškų parengimų at
mosferą, nors jo vaidmuo 
dažnai ribojosi tuščių bute
lių rinkimu ar kitais patarna 
vimais tuometinėje Lietuvių 
Salėje. Jo santykis su Ame
rikos Lietuvių Klubu tęsiasi 
jau virš trijų dešimtų metų. 
O dabar jis jau yra savinin
kas auksinės klubo garbės 
nario amžinos kortelės ... Bū 
damas 21 metų, jis buvo iš
rinktas Klubo iždininku. Po
vilas pripažįsta, kad jo lietu
vybės pajautimui turėjo di
džiausios įtakos a.a. Kazys 
Karpius, todėl, net ir jam pa 
sitraukus iš redaktoriaus 
pareigų, Povilas ir toliau ne
nutraukė ryšių su Dirva. Bai 
gęs gimnaziją nutarė stoti į 
Western Reserve Universi
tetą ir ieškojo didesnio paja
mų šaltinio, tapdamas gan 
sėkmingu spaustuvės darbų 
agentu. Jo ryšys su Lietu
vių Sale liko nenutrauktas ir 
ilgus metus jis ėjo jos buhal
terio, o vėliau advokato 
pareigas, ir buvo išrinktas į 
direktorių tarybą. Ir taip 
išktikimai Povilas Chalko 
stovėjo Lietuvių Salės klubo 
darbuotojų eilėse ... Kai su
degė pastatai, jis tvarkė vi
sus Salės teisinius reikalus, 
naujo sklypo užpirkimo aktą 
La Šalie pastato užpirkimą 
ir t.t. Naujų Lietuvių Namų 
atidaryme anglų kalba pri
statydamas amerikiečius 
svečius, Povilas Chalko ir to
liau liko lietuviškos visuome 
nės aktyviu nariu. Namų ati 
darymo proga jis padovano
jo Gedimino Pilies plieno gra 
viūrą, kuri dabar yra direk
torių kambaryje.

Savo profesiniame gyveni

me Povilas Chalko, šalia sėk
mingos advokatūros prakti
kos, vienuoliką metų dėstė 
nejudomo turto teisę Cleve
lando Valstybiniame Univer 
sitete ir šiuo metu tą patį da
lyką dėsto Kento Universite 
te.

Grįždamas į savo studijų 
laikotarpį, Povilas Chalko 
man įteikė mašinėle rašytą 
32 puslapių anglų kalba ma
nuskriptą. Tai jo semestri
nis darbas Western Reserve 
Universitete anglų kalbos 
antrame kurse 1946 metų pa 
vasarį. Rašinys pavadintas 
*The Land of my Parents’. 
Tai gan išsamus darbas apie 
Lietuvą, jos geografinė pade 
tis, trumpa, bet tiksli istori
ja, kalbos istorija, senovės 
tikyba, pagrindiniai kultū
ros bruožai ir pagaliau tra
giškas jaunos, pažangios 
valstybės likimas. Savo ra
šiniui medžiagą rinko iš įvai
rių šaltinių, kurių minėtini - 
Encyclopaedia Britannica 
1944 m. laida, O.J.C. Norem 
‘Timeless Lithuania’, Petrui- 
čio ‘Lithuania Under the 
Sickle and Hammer’, A.B. 
Ruhl ‘New Masters of the 
Baltic’ ir kt. Tada, kai etni
nis judėjimas Amerikoje dar 
nebuvo palietęs mažumų 
pasididžiavimo savo kilme, 
jaunuolio Povilo darbas jį ne 
tik išskyrė iš kitų to meto 
jaunuolių, bet liko tarsi jo tė 
vų gimtosios žemės šauksmo 
aidu, kuris lydi jį per visą gy 
venimą.

Ir šiandieną, į brangių su
venyrų tarpą surinkęs retas 
Lietuvos Respublikos mone
tas, Povilas su graudžiu pasi 
didžiavimu jas varto tarp sa
vo jautrių, smuiką pažinusių 

(Nukelta į 18 psl.)
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A. A.
STEPUI NASVYČIUI 

mirus, kartu liūdime ir gilią užuojautą 
reiškiame sūnums ALGIRDUI ir PIJUI 
NASVYČIAMS su šeimomis ir dukroms 
p. ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI 
ir BIRUTEI SMETONIENEI su šeimo
mis

Ričardas ir Gražina 
Pauliukoniai 

Z ir
J. Ūsienę

Mirus
A. A.

STEPONUI NASVYČIUI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sū

nums Dr. ALGIRDUI, PIJUI JAUNU

ČIUI, jo dukterims s. ALDONAI AU

GUSTINAVIČIENEI ir B. SMETO

NIENEI, jo broliui agr. ANT. NASVY

ČIUI, visiems vaikaičiams ir giminėms

Clevelando Skautija

AJA.

Proviz. STEPONUI NASVYČIUI 
mirus, jo dukroms muz. B. SMETO

NIENEI, prof. A. AUGUSTINAVI

ČIENEI, sūnums dr. ALGIRDUI, inž. 

JAUNUČIUI, broliui agr. ANTANUI 

NASVYČIUI reiškiame giliausią užuo

jautą

Dr. Kazimieras, Ona, 
Algimantas Piautieniai

. A. t A.

Proviz. STEPONUI NASVYČIUI 
mirus, jo dukroms muz. B. SMETO

NIENEI, prof. A. AUGUSTINAVI

ČIENEI, sūnums dr. ALGIRDUI, inž. 

JAUNUČIUI, broliui agr. ANTANUI 

NASVYČIUI reiškiame giliausią užuo

jautą

Kar. Juozapavičiaus 
šaulių Kuopa

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS —

• VASARIO 28 D. tradicinis 
blynų balius Lietuvių Namuo
se. Rengia Pilėnų Tunto tėvų 
komitetas.

• KOVO 14 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia Vla
do Pūtvio minėjimą.

• KOVO 20 D. Kaziuko 
mugė.

• KOVO 21 D. Pedagin. 
liet, kursų rengiama V. Kava
liūno paskaita: Žmogus žmo
gaus gyvenimo prasmės filoso
fijos sampratoje.

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

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

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

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

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

• GEGUŽĖS 9 D. Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sekcija 
ruošia Motinos Dieną.

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

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

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

• GEGUŽĖS 23 D. Pedago- 
nis liet kursų rengiama prof.. 
A. Augustinavičienės paskai
ta: Moteris naujausiame mūsų 
romane.

• BIRŽELIO 20 D. Pensi
ninkų klubo gegužinė.

Clevelande...
(Atkelta iš 17 pa L) 

pirštų. O ir meilė muzikai iš
liko jo gyvenimo dalimi. Jis 
jau ilgą eilę metų priklauso 
garsiajam šv. Dominiko 
parapijos chorui, kurio visus 
finansinius reikalus, lėšų rin 
kimą, koncertų technikinę 
dali, jis atlieka su dideliu ma 
lonumu ir pasididžiavimu, 
tuo labiau, kad jis, būdamas 
sultingo boso savininkas, 
mėgsta dainuoti savo paties 
malonumui ir ‘didesniai Die
vo garbei’.

Povilo Chalko gyvenimas, 
turtingas savo kultūrų kon- 
glamerata, turiningas savo 
visapusiškumu, dar kartą pa 
tvirtina tą faktą, kad žmo
gaus tikroji vertė iškyla tik 
tada, kada jis ieško savo šak
nų ir, jas suradęs, semiasi iš 
jų visa tai, kas yra geriausio, 
tuo būdu tapdamas geresniu 
savo gimtojo krašto piliečiu, 
nepraradęs savosios tapaty
bės esmės. Į panašius, kaip 
Povilas, turėtume tiesti 
savo brolišką ranką, nes mū
sų taip mažai, ir kiekvienas 
taip reikalingas mūsų kovo
jančiai ir pasaulyje savo 
skausmui atgarsio ieškančiai 
tautai.

STEPONUI NASVYČIUI 
mirus, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų S-gos Clevelando skyriaus 

pirmininkui dr. inž. ALGIRDUI NAS

VYČIUI, skyriaus nariui inž. PLJUI J. 

NASVYČIUI ir artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia

ALIAS Clevelando skyrius

A. A.

STEPONUI NASVYČIUI

mirus, dukroms, sūnums ir artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia

Meškauskų šeima

A. A. 
STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, dukroms BIRUTEI SMETONIENEI ir AL
DONAI AUGUSTINAVIČIENEI su šeimomis, sū
nui ALGIRDUI ir JAUNUČIUI su šeimomis; bro
liui su šeima ir visiems giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Aldona Raulinaitienė su šeima

Mūsų šeimos dideliam bičiuliui, tauriam lie
tuviui ir kilnios dvasios asmenybei

STEPONUI NASVYČIUI 
iškeliavus j amžinybę, jo giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Aurelija Balašaitienė 
ir 

Elena žižniauskienė

A. A.

STEPONUI NASVYČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukteris ir sūnus

su šeimomis bei visus gimines

Vytenis ir Liuda 
č i u r 1 i o n i a i

Brangiam Tėveliui mirus,

Dr. inž. ALGIRDUI NASVYČIUI

ir jo šeimai giliausią užuojautą reiškia

Stase ir Jonas 
Kazlauskai
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ KAROLIS 
MORKŪNAS

Praeitą ketvirtadienį, va
sario 26 d. po sunkios ligos 
mirė ALT S-gos Clevelando 
skyriau valdybos narys ir 
Vilties šimtininkas Karolis 
Morkūnas, sulaukęs 64 m. 
amž. Atsisveikinimas su 
velioniu įvyko sekmadienį 
ir palaidotas pirmadienį, 
kovo 1 d.

Liko žmona Luiza, sūnūs 
Petras ir Andrius, marti ir 
anūkė.

Plačiau apie Velionį bus 
kitame numeryje.

METROPOLITAN 
OPEROS SPEKTAKLIAI 
CLEVELANDE BALAN

DŽIO 26 — GEGUŽES 2 D.

Penkiasdešimtasis Metro
politan operos sezonas Cle-r 
velande prasidės balandžio 
26 d. ir bus įdomiausi pasta* 
tymai, kaip Norma, Aida, 
Die Meistersinger von 
Nuernberg, La Giocenda, 
Uarmen, II Trittico, Suor 
Angelica ir The Marriage 
of Figaro.

Bilietai pardavinėjami 
nuo vasario 23 d. Kainos 
nuo 3 iki 25 dol.

PAMINĖS PCTVĮ

Kovo 14 d. 4 vai. Lietu
vių Namuose žemutinėj sa
lėj Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa ruošia V. Pūt
vio minėjimą. Paskaitą 
skaitys iš Detroito šaulys 
žurnalistas V. Mingėla. Me
ninę dalį atliks Clevelando 
studenčių mergaičių choras, 
vadovaujamas Ritos čyvai- 
tės. Po minėjimo šaulės sve
čius pavaišins kava Tą pat 
dieną, sekmadienį, šv. Jur
gio bažnyčioj 10 vai. 30 min. 
už Pūtvį bus atlaikytos pa
maldos.

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS 
VAKARONĖS

Po Naujųjų Metų pradė
tos rengti vakaronės bu® 
rengiamos ir toliau kiekvie- 
no mėnesio antrą antradie
nį, 7 vai. vak. Dievo MotL 
nos N. P. parapijos mažo
joj salėj.

Kovo 9 d. kalbės ir disku

sijas praves Juozas Stem- 
pužis. Tema "Tautybių są
jūdžio veikla ir reikšmė’’.

Balandžio mėn. 13 d. kal
bėtoju bus kun. G. Kijaus
kas SJ.

Gegužės mėn. 11 d. dr. 
Danguolė Tamulionytė.

Clevelando Jietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti 
vakaronėse. Vakaronių ren
gimo komisiją sudaro: Vikt. 
Marlūnas pirmininkas, J. 
Stempužis ir J. Žilionis —• 
nariai.

PEDAGOGINIŲ 
LITUANISTIKOS 

KURSŲ POPIETĖS
Šalia savo tiesioginės pa

skirties sėkmingai vykdomo 
darbo pedagoginiai kursai 
suruošia mūsų visuomenei 
gerų, įdomių ir šios koloni
jos žmonėms tikrai reika
lingų kultūrinių popiečių. 
Pradėję literatūriniu sim- 
poziump, praeitą sekmadie
nį suteikė progą išgirsti is
toriko dr. J. Jakšto paskai
tą, kurios klausyti susirin
ko virš 30 asmenų.

Kovo mėn. 21 d. mažojoj 
N. P. salėje rengiama kursų 
direktoriaus, rašytojo Va
cio Kavaliūno paskaita 
"žmogus egzistencialistinės 
(gyvenimo prasmės) filoso
fijos sampratoje. Pradžia 4 
vai. p. p.

• žemiausios apartamen
tų draudimo kainos! Apsau
gokite savo apartamentą 
nuo betkokios nelaimės ir 
apsaugokite save nuo tei
sinės atsakomybės. Pil
nam draudimd patarnavi
mui kreipkitės pas Kęstutį 
Gaidžiūną, telef. 289-2128.

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

WANTED JOURNEYMEN 
OR

IST CLASS SKILLED
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SĖT UP MEN & OPERATORS. 

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

We are now hiring qualified persona 
for multiple spindle automatics. 2nd 
shift only. Located at Rockside and 
Halle Dr. in the V1P Industrial Park.

ŽALO MFG. CO.
6255 Halle Dr.

(Valley View), Ohio 
(8-11)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos suruoštame Vasario 16 minėjime giedant Lietuvos himną. 
Pirmoj eilėj iš kairės: mokyklos direktorė A. Balašaitienė, I. Kuprevičienė, klebonas kun. B. 
Ivanauskas, kun. J. Čekavičius ir St. Barzdukas. V. Bacevičiaus riuotr.

MOKINIAI MINE
Vys. M. Valančiaus Litua

nistinė Mokykla š.m. vasario 
mėn. 15 dieną atšventė Va
sario 16-ąją savo mokytojų, 
tėvelių ir bičiulių tarpe. Pro
gramoje pasirodę aukštes
niosios mokyklos mokiniai 
nustebino visus savo turinin.
ga medžiaga, paruošta vaiz
do ir žodžio pynei su epidios- 
kopo pagalba. Nežiūrint kai 
kurių technikinių trūkumų, 
A. Razgaičio ‘Lietuvos ke
lias į laisvę’, A. Alšėno ‘Ne
priklausomos Lietuvo politi
nė struktūra’, ir T. Palubins 
ko ‘Lietuvos architektūra’, 
buvo turiningi referatai su 
nuosekliai parinkta medžia
ga iš įvairių šaltinių. Ypatin 
gai vykusiai skambėjo L. Na 
svyčio ‘Lietuvos istoriniai ir 
religiniai paminklai’. Asta 
Puškoriūtė jautriai padekla
mavo patriotinio turinio eilė
raštį, o p. Žilinskienės moki
nės perskaitė ištraukas iš 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos Lietuvoje. M. Nasvytie- 
nės klasės jaunieji susilaukė 
daug plojimų už savo monta-

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

Vasario 16 minėjime Vysk. M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje atliekant programą, 
mokinės: Kuprevičiūtė, Banionytė, Puškorius, Palūnaitė ir Janavičiūtė. V. Bacevičiaus nuotr.

JO VASARIO 16
žėlį. Angliškai kalbančių kla 
sė, kuriai vykusiai vadovau
ja U. Stasaitė, atliko trumpą 
vaizdelį patriotiniais moty
vais.

Svečių tarpe buvo parapi
jos šeimininkas kun. B. Iva
nauskas. viešintis svečias

Vasario 16 minėjime prie mokyklos vėliavos: Palūnaitė, 
Kuprevičiūtė ir Janavičiūtė. V. Bacevičiaus nuotr.

kun. čekavičius į mokslei
vius ir tėvus pratarė keliais 
sveikinimo, ir savo asmeniš
kos patirties, žodžiais. Minė 
jimas baigtas Tautos Himnu 
ir vėliavų išnešimu. Progra
mai vadovavo patyrusi ir 
maloniai savo išvaizda bei ge 
ra lietuvių kalba nuteikianti 
Kristina Kuprevičiūtė.

THREAD ROLLER 
SETUP AND OPERATE

Major Cleveland Manufacturer of fasteners and metai atamping products, 
has a 2nd shift opening for a Thread Rollers Operator.
The ideal candidate will possess a minimum of 3 to 5 yrs. Roller experi- 
ence and will be well versecj in the setting up, adjusting and operating 
roller machines to achieve maximum quality and quantity of machine 
capacity.
A clean shop, competitive wages and a full range of fringe benefits await 
the applicant selected for this position.

Please make application for employment in person to:
EMPLOYMENT OFFICE

(8:15 a. m. to 5 p.m. Mon.-Fri.)
UNITED SCREW AND BOLT CORP.

3590 WEST 58 STREET 651-1100, Ext. 233
< CLEVELANO, OHIO 44102

An Equal Opportunity Employer M-F



DIRVA
AUSTRALIJOJE 

VI TAUTINĖ STOVYKLA

Vl-ji Tautinė Stovykla 
vyks Australijoje 1977 m. 
gruodžio pabaigoje — 1978 
m. sausio pradžioje, kuri su
taps su 60-ties metų Jubi
liejumi nuo skautų įkūrimo 
Lietuvoje. Tai pati didžioji 
ir pirmoji Australijoje jau
nimo — skautų šventė, žen
klinanti, kad mes esame gy
va tautos dalis, nors ir po 
svetimu dangumi. Mes skau

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Garbės Nariui

A. A.
STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, dukroms, sūnums ir broliui su 
šeimomis bei visiems artimiesiems reiš
kia užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Garbės Nariui Vilties Draugijos 
šimtininkui

A. A.
STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, dukroms, sūnums ir broliui su 
šeimomis bei visiems artimiesiems reiš
kia užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Garbės Nariui ir ALT S-gos Cleve

lando skyriaus Garbės Pirmininkui

A. A.

STEPONUI NASVYČIUI 
mirus, dukroms, sūnums ir visiems ar- 

timiesiems užuojautą reiškia

ALT S-gos Clevelando 
Skyrius

tai mokomės aktyviai jung
tis į darbus, kurie būtini ir 
reikalingi lietuvių tautos ir 
valstybės Nepriklausomy
bei atgauti.

Mintis tai stovyklai ruoš
ti kilo 1973 m. gale tarp 
Melbourno skautininkų. O 
1974 m. tam didžiam įvy
kiui L.S.S. Taryba, Toron
te pritarė.

Jau yra sudarytas T. S. 
Rengimo Komitetas, kuriuo 
pirmininkas yra ps. Henri
kas Antanaitis.

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Valdyba

Dalyvauti kviečiami sesės 
ir broliai iš Amerikos, Ka
nados, Europos ir Pietų 
Amerikos. Tad prašome vi
sų, labiausiai vadovių ir va
dovų numatytą stovyklos 
laiką atsižymėti ir iš leng
vo pradėti planuoti reikš
mingąją ir įsūdingąją kelio
nę.

Mes su Dievo pagalba, su 
Australijos lietuvių para
ma ir skautišku pasiryžimu 
tikimės atlikti mums pati
kėtą didįjį darbą — Tauti
nę Stovyklą.

VI Tautinės Stovyklos 
Rengimo komitetas

NEW YORK
DAILĖS PARODA

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko Apy
garda vasario 21-22 dieno
mis, Kultūros židinyje su
rengė 7-ją dailės parodą, 
kuri kaip tradicija rengia
ma Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti.

Parodoj savo kūrinius bu
vo išstatę 36 dailininkai, iš 
viso 131 kūrinys: Albina 
Ambraziejus, Juozas Bag
donas, Audronė Bružaitė, 
Aldona Daukantienė, Pau
lius Gaubys, Irena D. Grie
žė, Birutė Grincevičius, Re
gina Ingelevičienė, Česlovas 
Janušas, Paulius Jurkus, 
Albinas Jurpalis, Vytautas 
Kašūba, Elena Kepalaitė, 
Vytautas Kerbelis, Birutę 
Kidolienė, Vida Krištolaity- 
tė, Regina Kudžmienė, Mar
ta Legeckis, Anna Mažeika, 
Giedrė Montvilienė, Irena 
Nemickienė-Vakselytė, Gel- 
le Geld Palokas, Ona Paške- 
vičienė, Antanas Petriko- 
nis, Robertas Prapuolenis, 
Rolandas Rasimas, Mečys 
Razgaitis, Jonas Rūtenis, 
Vytautas Sakalauskas, Pet
ras Sandanavičius, Juozas 
Sodaitis, Elena Urbaitytė, 
Zenonas ūselis, Aleksandra 
Vitkauskaitė-Merker, Judi, 
ta Žiliūtė ir Marija Žukaus
kienė.

Be to, visa eilė kūrinėlių 
buvo išstatyta ir jaunųjų 
neabejotinai numatomų atei
ties talentų. Buvo skiria
mos ir premijos, iš kurių 
pirmąją 100 dol. gavo Vy
tautas Kašūba už tautinės 
tematikos skulptūrą Min
daugas. Taip pat jam teko 
ir kitas šimtas dol. premija 
skirta lankytojų balsavimo 
būdu už populiariausią kū
rinį. Kiti keli gavo po ma
žiau.

Premijų skyrimo komisi
ją sudarė: Elena Kepalai
tė, Albinas Elskus, Česlovas 
Janušas ir Aleksandras Vak
selis.

• Birvai paskyrė auką 25 
dol. ne LB New Jersey apy
linkė, bet LB New Jersey 
apygarda.

Vilties Draugijos šimtininkui, di

deliam Dirvos rėmėjui

A. A.

KAROLUI MORKŪNUI
mirus, jo žmonai LUIZAI, sūnums 

PETRUI ir ANDRIUI bei artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Clevelando skyriaus valdybos na

riui
A. A.

KAROLUI MORKŪNUI 
mirus, jo žmonai LUIZAI, sūnums 

PETRUI ir ANDRIUI bei artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos Clevelando 
Skyrius

Mielam Bičiuliui

A. A.

KAROLUI MORKŪNUI

mirus, jo žmonai LUIZAI, sūnums 

PETRUI ir ANDRIUI bei artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Kazimieras ir Jane 
Karaliai

Mylimai motinai ir močiutei

COLORADO

40 acres $9,750.00! Beau- 
tiful COLORADO high 
mountain valley. Best hunt- 
ing & fishing area. $95 
down, $95 monthly 6% int
erest. Owner 806-376-8690.

A. A.

MIKALINAI DILBIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų ALGI su šei

ma nuoširdžiai užjaučia

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos 

Philadelphijos Skyrius
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