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TAUTINES MINTĮESLIETUVIU LAIKRAŠTIS

POLITIKOS IEŠKANT
Bergždžias darbas nepakeitus santvarkos

Mirė dr. Vaclovas Paprockas

”Ar kas nors žino kokia 
yra mūsų Kinijos politika?” 
— klausia kairiosios The 
New Republic puslapiuose 
buvęs Valstybės Sekreto
riaus padėjėjas Thomas L. 
Hughes. ”Nesutarimas (dis- 
sonance) tarp (JAV) už
sienio ir vidaus politikos 
yra normalus” — aiškina 
kitas buvęs to paties rango 
pareigūnas ir dar ambasa
dorius NATO sąjungai Har- 
lan Cleveland, N. Y. Times 
skiltyse siūlydamas būdus 
jai suvienodinti. Juk tai 
žmonės, kurie turėtų žinoti!

Faktinai ir mūsų veikė
jai tyliai konstatuoja tą pa
tį, prieš rinkimus nusifoto
grafuodami savo laikraš
čiams su kandidatais į įvai
rius postus. Jei palyginti 
maža tautinė grupė gali ti
kėtis paveikti JAV užsie
nių reikalų politiką, apsilan
kant pas politikus, negali 
piktintis, jei to paties siekė 
Mao, kiek originalesniu, ga
li sakyti, net atvirkščių bū
du. Jis pas save pasikvietė 
ne būsimą, bet pavarytą 
prezidentą.

Mao tuo būdu norėjo pa
demonstruoti savo nepasi
tenkinimą dėl per lėtos pa
žangos normalių santykių 
užmezgimo procese, kurį 
pradėjo prezidentas Nixo- 
nas, ir kuriam pritarė visi 
Amerikos politikai. Bet kas 
atsitiks su Taiwanu? Mao 
siūlo čia pritaikyti vadina
mą japonišką formulę. Pa
gal ją formaliai ambasado
rius skiriamas į Pekiną, ta
čiau japonai savo buvusį 
ambasadorių Taiwane ten ir 
toliau paliko, bet tik kaip 
ryšininką be titulo. Fakti
nai Šiandien Taiwanas ne
turi diplomatinių santykių 
nė su viena didesne valsty
be. Tų 28 valstybių, kurios 
dar tokius santykius turi, 
vardai ir geografine padė
tis daugumai žmonių yra 
visai nežinomi. Bet to ne
paisant, Taiwanas ūkiniai 
žydi, su visu pasauliu va
rydamas didesnę prekybą 
negu Mao su jo 800 milijonų 
pavaldinių. Kariškai, žino
ma, tie-šimtai milijonų ka
da nors gali praversti tero
ro balansui su sovietais iš
laikyti. Kodėl gi santykių 
■”normalizacijos” procesas 
buvo sulaikytas?

Atsakymo tur būt reikia 
ieškoti ne JAV užsienio, bet 
vidaus politikoje. Galimas 
daiktas, kad Fordas bijojo,

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

jog tai sukels konservatyvų 
pasipriešinimą, kuris jam 
galėtų sukliudyti gauti no
minaciją.

Bet yra dar keistesnių 
dalykų. Kai Ronald Reagan, 
kuris sakosi nebūtų važia
vęs į Helsinkį, buvo pa
klaustas Meet the Press 
programoje, ar jis sustab
dytų grūdų pardavimą so
vietams, jis išsisukinėda
mas atsakė, kad tikįs į... 
laisvą prekybą. Dar dau
giau, kalbėdamas Illinois, 
Reagan griežtai pasmerkė 
CIO unijų grūdų eksporto į 
Sovietiją sulaikymą, nes jis 
padaręs ūkininkams 2 bili
jonus dolerių nuostolių. Ko 
jis nepasakė yra tai, kad 
ūkininkų balsai jam reika
lingi ir todėl sovietai gali 
toliau valgyti amerikonišką 
duoną. Kitaip sakant, dėl 
ūkininkų balsų jis atsisako 
nuo vieno ginklo savo arse
nale panaudojimo. Prezi
dentas Fordas, konkuruoda
mas su Reaganu, paskubėjo 
įsakyti, kad ateityje mais
to eksportą tvarkytų ne 
Valstybės Departamentas, 
bet žemės Ūkio Departa
mentas.

Kaip tik apie tai teoriš
kai ir kalba mūsų aukščiau 
minėtas H. Cleveland. Da
bar faktinąi kiekvienas 
JAV departamentas susidu
ria su užsienio politikos 
problemomis ir kiekvienas 
jas sprendžia savistoviai. 
Už tat ir yra tas "disonan
sas”. Juk ir tos vadinamos 

Argentinos lietuviai Vasario 16 proga Buenos Aires prie paminklo padėjo vainiką. 
Šalia jaunimo stovi ALOST vicepirm. P. Stalioraitis ir pirm. A. Mičiudas. Dešinėje Z. Juk
nevičius. • _ A. Kirstuko nuotr.

tarptautinės (multinatio- 
nal) bendrovės, kurias de
mokratų politikai taip bara 
ir viskuo kaltina, ir kurios 
kontroliuoja vieną septin- 
dalį viso pasaulio produkci
jos, yra daugumoje pačių 
amerikiečių nuosavybė ir 
jų valdomos. Kodėbjas ne
panaudoti? Praktika paro
džiusi, kad Valstybės De
partamentas, dėl įvairiau
sių vidaus politikos sume
timų, negali tinkamai koor
dinuoti visų institucijų 'už
sienio politikos’. Iš tikro, 
tačiau užsienio politikos ne
galima išskirti nė iš vieno 
svarbesnio vyriausybės nu
tarimo, Taip elgiasi Sovie
tų Sąjunga ir kitos komu
nistinės ir net dauguma ka
pitalistinių valstybių, ar ne 
turėtų susiprasti ir JAV? 
Tam reikia daug pastangų 
ir didelių pertvarkymų nu
sistovėjusioje sistemoje.

Kiekvienu atveju, ne da
bar laikas apie tai kalbėti. 
Dabar turėkime ”fun”, žiū
rėdami į kandidatų išdai
gas, kaip jie maišosi su mi
nia, spaudžia rankas praei
viams, kalba sinagogose už
sidėję ’jarmulkas’....

Tarp kitko ir čia esama
(Nukelta į 2 psl.)

ARGENTINOS LIETUVIAI IŠKILMINGAI MINĖJO
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ JUOZAS ŠIUŠIS

Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų Spaudos Taryba 
(ALOST) iškilmingai pa
minėjo Lietuvos Nepriklau-

A. A. dr. Vaclovas Paprockas

Praeitą penktadienį, New 
Yorke, kovo 12 d. staiga 
nuo širdies smūgio mirė dr. 
Vaclovas Paprockas, sulau
kęs 70 m. amžiaus.

Velionis priklausė Vilties 
Draugijai (buvo jos šimti
ninku), Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui, Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Draugijai ir yra buvęs jos 
pirmininku. Jo pastangomis 

somybės — Vasario 16 Die
ną.

Minėjimas vyko dvi die
nas. Vasario 14 dieną 9 v. 

buvo išleistas veikalas apie 
pirmąjį New Yorko lietuvį 
gydytoją Aleksandrą Kur
šių (1662 m.).

Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko kovo 15 d., kurį 
pravedė Vytautas Abraitis.

Velionis paliko žmoną dr. 
Birutę, dukrą Kristiną No- 
vickienę ir sūnų Vytautą.

Platesnis nekrologas bus 
kitame Dirvos numeryje.

v. Susiv. Liet. Argentinoje 
puikiame salione Av. San 
Martin 3175 lanus — B s. 
Aires įvyko meninė progra
ma.

Minėjimą atidarė Z. Juk
nevičius. Trumpu žodžiu iš
reiškė to minėjimo svarbą 
ir vadovavo visai tos die
nos programai.

Pirmiausiai Puvo įneštos 
Argentinos ir Lietuvos vė
liavos Susivien. Liet. Ar
gentinos jaunuolių apsiren
gusių tautiniais rūbais. 
Gausi publika juos pasitiko 
rankų plojimu. Po to buvo 
sugiedota Argentinos ir 
Lietuvos Himnai, Aušros 
choro.

Daug svečių buvo iš sve
timtaučių organizacijų ir 
kitų kaimynių valstybių. Iš 
Brazilijos Regina Bagdžiū- 
tė ir Jonas Lukoševičius. Iš 
Urugvajaus: Vytautas Do
relis su jaunimu. Iš Rosario

(Nukelta į 3 psl.)
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SOVOITIttĖ POLITĮ^^

Jei patikėti kandidatams, 
Floridos pirminių rinkimų 
niekas nepralaimėjo. Ro- 
nald Reagan aiškina, kad jo 
gauti 47% yra laimėjimas, 
nes jis varžėsi dėl respub
likonų balsų ne tik su politi
ku Gerald Ford, bet įr JAV 
prezidentu... Jo varžovui, 
žinoma, vistiek ar jis savo 
53% gavo kaip Fordas ar 
kaip prezidentas. Demokra
tų pusėje, priešingai žino
vų spėliojimams, prasiver
žė Jimm Carter, surinkda
mas 34%, tuo tarpu Wal- 
lace 31% ir Jackson 24%. 
”Mano kandidatas” Milton 
Shapp surinko tik 2% 
(31.024 balsus), kas reiškia, 
kad net jo tautiečiai balsa
vo už kitus, daugiausia už 
Jacksoną. Kažin, jei lietuvis 
kada kandidatuotų, ar jis ir 
besurinktų visų mūsų bal
są? Pranašu savo tarpe ne
būsi.

Aplamai imant, rinkimų 
rezultatai liudija, kad rin
kikų daugumos nuotaikos 
yra nuosaikiai konservaty
vios, kas atitinka maždaug 
Fordo ir Carterio * linijai. 
Šiuo tarpu tačiau dar nega
lima pasakyti, kad Carteris 
laimės. Greičiau atrodo, kad 
demokratų kandidatą pa
rinks jų konvencija. Fordo 
šansai vertinami aukščiau.

★
Iš Angolos atėjo įdomi ži

nia, kad ten moterų karių 
komanda sušaudžiusi 17 ku
biečių už prievartavimus ...

Pentagono analistų skai
čiavimu, Sovietiją Afrikos 
valstybėm per paskutinius 
5 metus suteikė ginklų 420

POLITIKOS 
IEŠKANT...

(Atkelta iš 1 psl.) 
nemažos ironijos, žydai su
daro tik 2,7% JAV gyven
tojų, jų balsai daug gali nu
lemti tik New Yorke ir Flo
ridoje, kur jų daugiau susi
telkę. Pagal N. Y. Times, 
jie tačiau sudeda didžiausią 
dalį kapitalo, kuriuo ope
ruoja demokratų partija ir 
jos kandidatai. Už tat ne
nuostabus ir kandidatų pa
taikavimas jų nuotaikom. 
(Izraelis parinko gerą laiką 
protestui prieš 6 transporto 
lėktuvų pardavimą Egip- 
tui). Dėdamiesi ’žydiškes- 
niais’ už pačius žydus, de
mokratų kandidatai nustel
bė vienintelį tikrą žydą jų 
tarpe — Pennsylvanijos gu
bernatorių Milton Shapp, 
kurio kvalifikacijos prezi
dento postui tikrai yra jei 
ne geresnės, tai nebloges
nės už kitų. Jis paperka sa
vo paprastumu ir kuklumu, 
kuris, žinoma, tuojau iššau
kė vieno reporterio klausi
mą : ”o kur tavo charizma” ? 
”Aš patinku savo žmonai!” 
— atsakė gubernatorius. Ar 
to neturėtų užtekti ir pre
zidentui?

milijonų dolerių sumai. Kli- 
jentų tarpe yra: Angola, 
Mali, Guinea, Nigeria, Mo- 
zambique, Uganda, Soma- 
lia, Sudanas ir Kongo. Iš
skyrus Sudaną- ir Nigeria, 
visos kitos minėtos valsty
bės yra valdomos marksis
tų, nors kiekvieno režimo 
detalės skiriasi. Trys kraš
tai: Uganda, Guinea ir So
mali gavo ir ūkinės pagal
bos, maždaug 165 milijonų 
dolerių vertės. Kiek tas Af
rikoje išleistas sovietų ka
pitalas jiems atneš nuošim
čių, kol kas neaišku. Tanan- 
zijos prezidentas Julius K. 
Nyerere, pats socialistas, 
aiškina: ”JAV norėjo mus 
įkalbėti į Angolą žiūrėti iš 
jų pažiūros taško... Atvi
rai kalbant, kai mes dera
mės su savo draugais, ar tai 
būtų Sovietų Sąjunga, Ki
nija ar JAV, mes turime at
sisakyti spręsti Afrikos rei
kalus iš jų perspektyvos. 
Mes turime žiūrėti iš savo 
taško.” Reikia tikėtis, kad 
jis žino, kur yra jo taškas.

★
Portugalija turi apie pu

sė milijono pabėgėlių iš sa
vo buvusių kolonijų. Jie su
daro didelę naštą krašto 
ūkiui ir pavojingi politiškai, 

Vidutiniai, jie užjūrių teri
torijose uždirbdavo dvigu
bai daugiau negu pačioje 
Portugalijoje galima gauti 
už tokį pat darbą ar parei-. 
gas. Tie, kurie bandė kaip 
nors įsitaisyti nepriklauso
mybę gavusiose kolonijose, 
anksčiau ar vėliau buvo pri
versti išvažiuoti. Pabėgėliai 
iš Angolos, tarp kitko, kalti
na vyriausybę, o ypatingai 
buvusį Aukštąjį komisarą 
Angoloje admirolą Antonio 
Rosa Continho už ginklų ati
davimą sovietų remiamam 
Liaudies Sąjūdžiui Angolos. 
Išvadavimui PMLA.

★
Britų svaras nevertas nė 

dviejų dolerių... krašto 
ūkinė būklė yra tokioje sun- 
kioje padėtyje, kad vyriau
sybės krizė atrodo sunkiai 
išvengiama. Mat darbo par
tija atsisako leisti sumažin
ti išlaidas socialiniams rei
kalams. Jei ką reikia mažin
ti, aiškina darbiečiai, tai tik 
išlaidas karo reikalams, gir
di, vistiek nėra su kuo ka
riauti.

VATIKANAS IR LIETUVA
Kam dabar klastuoti istoriją?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Bendruomenės valdyba, 
skelbdama 1976 m. katalikų 
bažnyčios metais, tarp kit
ko aiškina:

”Po didvyriškų pastan
gų... 1918 m. vasario 16 d. 
tautai vėl nušvito laisvė ir 
nepriklausomybė...”

”šia prasme nuostabion 
pagalbon atėjo ir Kristaus 
Vietininkas popiežius Pijus 
XI. Lankydamas Lietuvą 
1920 m., Pijus XI matė ... 
nepalaužiama tikėjimą ... 
Ir jis šios reikšmingos tik
rovės neužmiršo.”

”Nepriklau somos Lietu
vos vyriausybės ir visos tau
tos pastangų dėka 1926 m. 
balandžio 6 d. iškilmingu- 
raštu Lituanorum gente Pi
jus XI atkuria Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios nepriklau
somą provinciją, tuo atbaig
damas Lietuvos laisvės 
troškimą.”

Tuo tarpu dar Nepriklau
somoje Lietuvoje išleistoje 
doc. Šapokos Lietuvos isto
rijoje rašoma:

Tuo tarpu Italijoje, ku
rios ūkinė būklė irgi nepa
vydėtina, JAV iždo sekreto
rius Simon pažadėjo para
mos, jei ji į savo vyriausy
bę neįsileis komunistų. O 
tie, Maskvoje viešai pareiš
kę savo nepriklausomybę 
nuo sovietų kompartijos, į 
ją labai veržiasi.

Kairiosios nuotaikos vis 
daugiau įsigali ir Prancūzi
joje. Sakoma, kad Kissinge
ris privačiai būkštauja, kad 
Italijoje ir Prancūzijoje ko
munistų įsigalėjimui nerei
kėsią nė 15 metų.

★
Šiame krašte iš esamų 80 

milijonų moterų dirba 37,- 
087,000 t. y. beveik pusė. 
Tuo tarpu 1947 metais dir
bo didelę daugumą banko 
kasininkų (91%), iš viso 
raštinės tarnautojų (74) ir 
net raštinės vedėjų tarpe 
(54). Redaktorių ir repor
terių tarpe jų nuošimtis ir
gi yra didelis (44).

Įdomu, kad dėl mechani
zacijos ir automatizacijos iš 
Amerikoje 86 milijonų dir
bančių žmonių tik 14 mili
jonų yra įsijungę į fabrikų 
gamybos procesą.

”... Užmezgus oficialius 
santykius su Vatikanu, pir
mas vyriausybės rūpestis 
buvo sudaryti atskirą Lie
tuvos bažnytinę provinciją, 
iš kurios nebūtų išskirtas 
okupuotasis Vilniaus kraš
tas. Tačiau Vatikanas 1925 
metais sudarė konkordatą 
su Lenkija, visai neatsi
žvelgdamas į Lietuvos tei
ses nebaigtame ginče su 
Lenkija. Vyriausybė protes
tavo prieš tokį Vatikano el
gesį, kurio negalima laikyti 
bešališku, ir dėl to santy
kiai su Vatikanu nutrūko.”

”1926 m. balandžio 4 d. 
popiežius savo bule ”Litua- 
norum gente” vien tik baž
nytinės procedūros keliu, t. 
y. be susitarimo su valsty
bės vyriausybe, be konkor
dato, įkūrė savarankišką 
Lietuvos provinciją. Tasai 
sutvarkymas Lietuvos vy
riausybės oficialiai buvo 
pripažintas tik 1927 m., kai 
buvo sudarytas ir ratifikuo
tas konkordatas (įsigaliojęs 
gruodžio 10 d.).”

”Po kelių metų, įsimai
šius politiniams momen
tams, tarp vyriausybės ir 
katalikų organizacijos bei 
dvasininkų kilo konfliktas 

Interstatė Freight Carriers 
need Owner-Operators

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

dėl konkordato straipsnių 
aiškinimo. Konfliktas tiek 
toli nuėjo, kad net popie
žiaus atstovas (nuncijas) 
buvo išprašytas iš Lietuvos 
(1931 m. birželio 5 d.)”.

Kaip matome, viena Lie
tuvos vyriausybė — krikš
čionių demokratų — santy
kius su Vatikanu visai nu
traukė, o kita — tautinin
kų — nuncijų išprašė, kas 
liudija, kad tie santykiai 
buvo audringi, šiandien, ži
noma, daug kas yra pasi
keitę, tačiau faktas lieka, 
kad Vatikano praktiška po
litika ne visados sutinka su 
lietuvių tautiniais intere
sais. Tai nereiškia, kad ne
reikėtų kokius metus va
dinti Katalikų Bažnyčios 
metais. Tam galima būtų 
surasti daug svarių sumeti
mų. Geresnių negu teigi
mas, kad Pijus XI ”atbaigė 
Lietuvos laisvės troškimą.” 
Juk pagal tą pačią logiką 
galima būtų teigti, laikan
tis tos pačios bendruomenės 
aiškinimo, kad Paulius VI 
Helsinkio aktu ”baigė tą 
troškimą”. Man rodos, kad 
Kristus davė geresnį pata
rimą : kas Dievo Dievui, kas 
Ciesoriaus ciesoriui.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ — PAKAM!

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ĮŽEIDINĖJIMAIS NIEKO GERO
NEPASIEKSIME Iš Argentinos lietuvių Vasario 16 minėjimo. Šalia jaunimo: J. Papečkys, kun. J. Petraitis, V. 

Dorelis, Dirvos bendradarbis J. Šiušis, P. Gudelevičius, V. Gustas ir Z. Juknevičius.
A. Kirstuko nuotr.Tautinė srovė pėr kelis 

dešimtmečius išugdžiusi 
daug dvasiniai stiprių ir 
taurių asmenybių, tiek sa
vame krašte tiek išeivijoje, 
paskyrusių Sąjungai savo 
didžiausią gyvenimo dalį, 
eina ir toliau nuo to sieki
mo nenutoldama. Ir, svar
biausia, Tautinės Sąjungos 
veiklą grindžiant didžiau
siu altruizmu ir laikant 
laisva nuo bet kokio sava
naudiškumo.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos uždavinių 
vykdymui daugiausiai pasi
tarnauja spauda, šiuo atve
ju Vilties draugijos leidžia
mas tautinės minties laik
raštis Dirva, suteikdama 
tautiniam darbui prasmę, 
jungdama mūsų jėgas, neš
dama į savo skaitytojus ko 
daugiausiai minčių kūrybi
nio polėkio ir užsimojimo 
visuose mūsų veiklos srity
se. Stovėdama sargyboje, 
prieš komunistinių įtakų 
skverbimąsi į lietuviškas 
organizacijas, o ypač į 
spaudą, tikslu užmigdyti 
mūsų veiklos pastangas.

Lietuvos okupantas išei
vijos spauda yra susirūpi
nęs ir per savo atsiųstus 
patikėtinius ieško talkinin
kų, palankių jiems, kad pa
dėtų brautis į mūsų spau
dos puslapius ir jos veidą 
nejučiomis keistų.

Dirva yra ideologinis tau
tinės minties, o taip pat po
litinio, kultūrinio bei lietu
vybės išeivijai skleidimo 
balsas, turintis savo skai
tytojų ir rėmėjų bei nuola
tinių rūpintojų gausų ALT 
S-gos narių užnugarį, kurį 
tačiau bandoma nuvertinti.

ALT S-gos veikla per 
Dirvą ir Naująją Viltį jun
gia mus ir ugdo tautinį su
sipratimą, kurio dėka mūsų 
organizacija eina planingu 
visuomeninės, politinės, kul
tūrinės bei ideologinės veik
los keliu, nenukrypdama į 
šalis, neeikvodama energi
jos nesibaigiantiems kitų 
organizacijų ginčams.

Dirva tarnauja įvairių 
nuomonių skaitytojams, 
kiek tai nesikryžiuoja su 
tautinės minties ideologija. 
Nes laikraštis be savo tik
rojo aiškaus veido neturėtų 

savo vertės bei prasmės. To
dėl nevykdymas kokio nors 
spaudimo iš šalies, tai dar 
nereiškia redakcijos nesi
skaitymą su kitų nuomone. 

Aštresniais žodžiais, pasi
baramais, priekaištais, įžei
dinėjimais, nieko nepasiek
sime, o tik labiau pagilin
simi savitarpio ginčus, ku
riais naudojasi Lietuvos 
okupantas. O taipgi nuver
tinsime spaudos lygį.

Gi paskutiniu laiku Dir
vos laiškų skyriuje pasiro
dę kitas organizacijas lie
čiantys klausimai yra aiš
kiai išspręsti ALT S-gos 
praeitame seime Clevelan
de: "Lietuvių Bendruome
nėje vykstant nesutari
mams, Seimas kviečia vado
vaujančius asmenis daryti 
viską, kad Lietuvių Bend
ruomenė atgautų pusiau
svyrą ir išeivijos pasitikė
jimą". (d)

• Dirva, kurios redakto
rius buvo gavęs kvietimą iš 
Baltųjų Rūmų, kovo 9 d. da
lyvauti etninių grupių kon
ferencijoje ir priėmime pas 
prezidentą Fordą, buvo at
stovaujama Dirvos bendra
darbės New Yorke Rūtos 
Žymantaitės asmenyje. Pla
čiau apie šią konferenciją ir 
priėmimą pas prezidentą 
bus kitame numeryje.

PADĖKA
Korp! Neo-Lithuania, Cht 

cagoje, dėkoja visiems tal
kininkams, ruošiant Užga
vėnių karnavalą.

Išskirtina padėka reiškia
ma inž. Česlovui Rukuižai 
už šviesų tvarkymą, Vytui 
Paškui ir Juozui Mikužiui

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

ARGENTINOS LIETINIAI MINĖJO...
(Atkelta iš 1 psl.)

Jonas Papečkys Liet. Bend
ruomenės pirm. Iš La Pla- 
tata-Berisso: šauliai su šei
ma ir J. Stočkūnienė.

ALOST pirm. Aleksas 
Mičiūdas trumpoje kalboje 
nurodė Lietuvos pavergimo 
sunkią padėtį.

Aušros choras, vadovau
jant Ign. Valantinavičiui, 
sudainavo keletą patrioti
nių dainelių. Celija Mičiu- 
daitė padeklamavo gražiai 
eilėraštį "žemė Artojų’’ iš 
Laisvoji Lietuva Virbicko 
(Jz. šiušio iniciatyva). Juo
zas R. Stalioraitis skaitė 
paskaitą ,apie Lietuvą. 
Klaudija Jocytė padeklama
vo patriotiškai du eilėraš
čius apie Lietuvą. O Alek
sas Saulis sugrojo gan jaus
mingai lietuviškos muzikos 
mėlio akordeonu. Abu jau
nuoliai turi nepaprastus ga- 

už salės papuošimą, Vidai 
ir Jolitai Kriaučeliūnaitėms 
bei Jūrai ir Mildai Dargy
tėms už svečių puikų aptar
navimą, Sauliui Strokui ir 
Alfonsui Galinaičiui už baro 
tvarkymą, orkestro VYTIS 
nariams už pagalbą progra
moje.

Taip pat dėkojame Anta
nui Vaičaičiui už visokerio
pą pagalbą besiruošiant 
šiam vakarui.

Nuoširdus ačiū visiems 
prisidėjusiems prie šio pa
rengimo pasisekimo.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje 

bumus ir abu iš La Plata — 
Bs. Aires.

Juozas šiušis skaitė pa-_ 
skaitą apie Vasario 16 Die
nos reikšmę lietuvių kalbo
je. Pabaigoje paskutinėj 
programos daly pasirodė 
Andrijana Jocytė (Kliaudi- 
jos vyrės, sesutė). Ji savo 
nepaprastais gabumais vi
sur ir visada džiugina klau
sytojus. Ji sudainavo viena 
ispanų kalboje, kitas tris 
lietuviškai. Pažymėtina, 
kad ji pati gabiai pritarė 
su gitara savo žavėtinam 
balsui. Labai puikiai sudai
navo visai nauja dainelę — 
eilėraštį paimta iš J. šiušio 
"Ilgesio Giesmės". Ji pati 
sukūrė žavėtiną meliodiją 
dainelei "Noriu sugrįžti”. 
Publika prašė ir prašė pa
kartojimo.

ALOST valdyba įteiktė 
Aušros choro pianistei ir 
Andrijanai Jocytei gėlių 
plokštę. Pabaigai žodį tarė 
SLA pirm. Juozas Devei
kis, dėkodamas visiems už 
gausų dalyvavimą Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
me. Svečiai iš tolimesnių 
vietų atvykę, organizacijų 
vadovai, choristai, jaunuo
liai buvo pavaišinti SLA su 
maloniu priėmimu.

Vasario 15 dieną, sekma
dienį, Plaza de Mayo Ka
tedroje — Bs. Aires įvyko 
iškilmingos pamaldos. Šv. 
Mišias atlaikė vietinis kun. 
Danied Keegan. Asistavo 
kun. klebonas lietuvių para
pijos Juozas Petraitis. Lai
ke mišių giedojo šv. Cecili
jos choras vadovaujant A. 
Mikučioniui, vargonais ly
dėjo L. Mikučionienė. Kun. 
D. Keegan pasakė labai gra
žų pamokslą pritaikytą Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimui

Bažnyčioje lietuviai daly
vavo labai gausiai. Susiv. 
Liet. Argentinos jaunimas 
su tautiniais rūbais garbin
gai stovėjo su Argentinos ir 
Lietuvos vėliavomis bažny
čioje prie altoriaus. Jų tar
pe du jaunuoliai iš Urugva
jaus su savo vėliava. Po pa
maldų jaunimas su vėliavo

mis gausios publikos lydi
mas nuėjo į Plazą de Mayo 
ir ten padėjo vainiką prie 
Argentinos Laisvės pa
minklo.

Z. Juknevičius čia tarė 
žodį savo turimais gabu
mais ir patriotiškumu, tos 
iškilmingos šventės proga. 
ALOS Tarybos pirm. A. Mi- 
čiudas perskaitė rezoliuciją, 
kuri buvo priimta vasario 
14 dienos parengime. Baž
nyčioje ir prie Laisvės pa
minklo vainiką dedant da
lyvavo : latvių atstovas Vis- 
valdis Gusts, lenkų atstovė 
Macznik, iš Urugvajaus V. 
Doleris su jaunimu, iš Bra
zilijos Bagdžiūtė ir J. Lu
koševičius.

Korespondentai iš La 
Prensa, Nacion, Clarin ir 
kitų dienraščių, televizijos 
13 ir 9 kanalų, radijos net 
5-kių stočių. Didelis lietu
vių draugas Martin Alica, 
kuris yra TELAM žinių 
agentūros skyriaus vedėjas, 
perdavė žinias visai spau
dai, dalyvavo iškilmėse su 
meile ir atjautimu. Vienoje 
nuotraukoje jis stovi prie 
vainiko su ALOS Tarybos 
pirm. A. Mičiudu.

Malonu, kad ALOS Tary
bos dėtos pastangos ruoši
mui tos garbingos šventės 
— Lietuvos Nepriklauso
mybės 58 metų sukaktį, tu
rėjo gan dideli pasisekimą, 
Padėka priklauso lietu
viams patriotams, mylin
tiems tėvynę Lietuvą. Vie
nybėje galia ir laimėjimas.

• LB Floridos apygardoje 
į Tarybą kandidatuoja šie 
asmenys: Br. Aušrotas, J. 
Gasiūnas, A. Kamiene, V. 
Kulbokienė, D. Liutermozie- 
nė ir dr. H. Lukoševičius.

• LB Vakarų apygardoje 
į Tarybą kandidatuoja: V. 
Bakūnas, A. Gricius, L. Ko
jelis, R. Mulokas ir J. Pa
žėraitė.

Rinkimai įvyks balandžio 
24-25 d.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Dėl P. Mitalo ir K. Keblio 
pasisakymų

Perskaitęs laiškų skyriuje 
š.m. kovo mėn. 4 d. Dirvoje 
P. Mitalo susirūpinimą lie
tuvių vienybe ir tolimesne 
Dirvos egzistencija, negaliu 
sutikti su jo siūlomu planu 
tai vienybei dar toliau ardyti 
lietuvių tarpe. Jis siūlo atsi
klausti Dirvos skaitytojus:

1. Pritari ar ne Lietuvių 
Bendruomenės struktūrai 
ir veiklai?
2. Pritari ar ne organizavi 
mui Reorganizacinės Ben
druomenės?
3. Pritari ar ne Bendruo
menės ir ALTOS susitari
mui ir veiklos suderinimui. 
Prieš atsiklausiant Dirvos

skaitytojus čia paminėtais 
klausimais reikėtų duoti vi
soms trims P. Mitalo mini
moms organizacijoms vietos 
Dirvos puslapiuose patiekti 
savo programas ir pasisaky
ti plačiau apie savo veiklą ir 
tikslus, kad galėtų sumanin
gai duoti atsakymus. Šie or

GltEHTiUSLtS IR TIESIAUSIAS
1976 M. KELIAS Į LIETUVA

Viena savaite Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje, 
viena diena Kaune, 1 naktis Frankfurte.

Balandžio 15-23 $729
Gegužės 6-14........$779
Gegužės 13-21 —.$779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj, Austrijoj ir 
Bavarijoj (Vok.), 6 naktys Vilniuje, 3 naktys 

Vienoje, 4 naktys Miunchene.
Geguž. 20 — birž. 3 $979 Liepos 15-29 ......... $1099
Birž. 17 — liepos 1 $1099 Rugp. 19 — rūgs. 2 $1099

Į kelionės išlaidas įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir 

Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavi

mas, autobusais transportacija.

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo 
kainomis nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio 

Lufthansa lėktuvais.
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę 

kreiptis į:
Algirdas Mitkus

8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168 

Tel. 617-969-1190 

ganizacijų pareiškimai neap
sieitų be neapykantos išlieji
mo Dirvos puslapiuose vieni 
kitiems. Ir ar tas pasitarnau 
tų siekti vienybės lietuvių 
tarpe?

Nesutarimo Lietuvių Ben
druomenėje reikalu buvo 
pasisakyta ALT S-gos Jubi
liejiniame Seime, Clevelan
de 1975 m. gegužės mėnesio 
24-25 d.d. ir priimta ši rezo
liucija: ‘Lietuvių Bendruome 
nėję vykstant nesutarimams 
Seimas kviečia vadovaujan
čius asmenis daryti viską, 
kad Lietuvių Bendruomenė 
atgautų pusiausvyrą ir išei
vijos pasitikėjimą’. Ar Lie
tuvių Bendruomenės nesu
tarimai išsisprendė?

P. Mitalui neverta rūpin
tis Dirvos, Tautinės Sąjun
gos bei Vilties vedama linija. 
Ji yra teisinga. Laikosi Sei
mo nutarimų, traktuoja vie
nodai visas tris minimas or
ganizacijas. Nėra ko apgai-

VIENOS SAVAITĖS
KELIONĖ I LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ Į
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (Vok.)

Rugsėjo 16-24........ $779
Rūgs. 30 — spalio 8 $779
Spalio 14-22 .......... $779

Galaxy Tours & Travel 
ar 141 Linden Street

Wellesley, Mass. 02181
Tel.: 617-237-5502

kimas nepatiko. Bet jo prieš
taravimas sau pačiam, kad 
Dirvai aukojo ir kitų pažiūrų 
žmonės. Spaudai išlaikyti.

Dar nėra buvę atsitikimo, 
kad laikraščio, vieno ar kito, 
pasakymai būtų visiems skai 
tytojams patikę. Nenoriu 
girtis, bet turiu didelę dau
gumą lietuviškos periodinės 
spaudos. Daug kur ir man 
nepatinka laikraščio vienas 
ar kitas išpuolis. Bet tai nie
kad nėra ir negali būti pre
tekstas atsisakyti laikraščio.

Be to, aišku kaip dieną, 
kad Dirvos skaitytojai nėra 
vienų pažiūrų žmonės. Gal 
kitiems nepatiks ir p. Mitalo 
laiškas, bet tai nereiškia, 
kad jie Dirvos atsisakys.

Grasinimas Dirvai? Ne! O 
kas gali žinoti, gal Dirva 
kaip tik daugiau naujų skai
tytojų susilauks už tą paskel 
bimą?

Tad niekad niekam never
tėtų daryti priekaištų spau
dai viešai. Su redakcijomis 
galima kalbėtis, bet prikaiš- 
tauti, kad išspausdino vie
nam ar kitam nepatinkamą 
dalyką, jau būtų kišimasis į 
ne savo vietą. Svarbu, kad 
rašoma neiškreipta teisybė.

Žvilgtelėkime į šio krašto 
didžiąją spaudą. Reiškiamos 
nuomonės, o ar jos visiems 
skaitytojams priimtinos?

Atsisakymas laikraščio 
dėl to, kad kam nors kas ne
patiko, visai nesuderinamas 
su esminiais spaudos klausi
mais.

Noriu dar žodelį mesti p. 
Kebliui. Jis kaltina Dirvą, 
kad ji ‘jungiasi su mūsų “gel
tonąja” spauda’. K. Keblys 
sako: ‘Kaip senas Dirvos 
skaitytojas, jaučiuosi įžeis
tas šio Jūsų netakto. Esu 
tikras, kad tuo įžeidėt ir dau 
gelį kitų lietuvių, kuriems rū 
pi tikra mūsų vienybė’.

Aš taip pat, pone Kebli, 
esu senas Dirvos skaitytojas 
Tų senų skaitytojų yra labai 
daug. Vieni gal įsižeis, o kiti 
pasakys: gerai. Vienas iš 
daugelio gal pasijus įžeistas, 
bet prašau pasižiūrėti į kitus 
skaitytojus. Kaip aš aukš
čiau buvau minėjęs, joks laik 
raštis niekam neįtiks, tik
riau sakant, ne visiems. Jū
sų nuomonė vienokia, o ma
no, pavyzdžiui, kitokia. Tad 
ar mes turime bet kokios tei
sės priekaištauti laikraščiui?

Vienybės klausimais šne
kantis, reikėtų pasižiūrėti į 
tai: nuo ko ta vienybė pri-

lestauti, kad įtakingi Vilties 
Draugijos ir Tautinės srovės 
pilnamečiai asmenys, laisva 
valia, pagal savo įsitikini
mus pasirinko jiems artimes 
nes, demokratiškas organiza 
cijas.

Vienybės lietuvių tarpe 
siekime tolerantiškai, su 
pagarba vieni kitiems, laisva 
valia susitariant ir įsiparei
gojimus vykdant.

Pr. Kašiuba 
Cicero, III.

**♦

Š.m. kovo 4-tos d. Dirvos 
laidoje, radau P. Mitalo laiš
ką, kuriame jis stebisi, kad 
Dirva vasario 12-tos dienos 
laidoje talpino Reorganizuo
tos Lietuvių Bendruomenės 
atsišaukimą, po kuriuo buvo 
įdėtos atsakingų Vilties drau 
gijos ir kitų tautinės srovės 
asmenų pavardės. Jis kelia 
klausimą, ar Dirvos, Tauti
nės Sąjungos ir Vilties 
dr-jos vedamoji linija yra tei 
singa ir ar ta linija neatbai
dys skaitytojų? Jis siūlo pra 
vesti Dirvos skaitytojų tar
pe atsiklausimą, ar jie prita
ria dabartinės Lietuvių Ben
druomenės politikai ar Reor
ganizuotos ir , ar skaitytojai 
nori ALTO ir L. Bendruome
nės veiklos suderinimo?

P. Mitalo iškeltos mintys 
yra labai aktualios ir sveikos 
todėl nesinorėtų, kad jos pra 
eitų be komentarų nepaste
bėtos. Nežiūrint to, kad aš 
asmeniniai nevisada sutinku 
su dabartinės Lietuvių Ben
druomenės politika, bet ly
giai taip pat nestinku ir su 
bet kokiu mūsų visuomeni
nės veiklos skaldymu, ar jis 
išplauktų iš reorganizuotos, 
ar kitos kokios grupės. Būtų 
įdomu ir svarbu susipažinti 
ir su kitų skaitytojų nuomo
nėm bei pasiūlymais, tiek 
dėl Bendruomenės, tiek dėl 
pačios Dirvos reikalų, todėl 
pritariu tokios anketos pra- 
vedimui.

Danielius Degesys 
Cleveland, Ohio
♦**

Dirvos kovo 4 dienos laido 
je buvo paskelbti du laiškai: 
P. Mitalo ‘Vienybės reikalu’ 
ir K. Keblio ‘Mielas Redak
toriau’. .

Labai apgailestauju, kad 
neteko progos su p. Mitalu 
asmeniškai susipažinti. Gal 
prie puoduko kavos būtume 
išsiaiškinę, kas yra lietuviš
ka spauda.

Ponas Mitalas rašo teisin
gai, kad po sudegimo ‘Aukos 
plaukia iš Dirvos skaitytojų, 
rėmėjų ir net iš priešingų įsi 
tikinimų asmenų’.

Reiškia, mums yra svarbu 
išlaikyti savąją lietuvišką 
spaudą.

Kada p. Mitalas teigia, 
kad ‘atsistatys Dirva, tik ar 
nesumažės skaitytojų skai
čius’. Kodėl jis turi sumažė
ti, p. Mitalas sako: ‘Atsirado 
grupė žmonių, kurių tikslai 
nesuprantami. Pasisavinę 
Bendruomenės vardą, bando 
kalbėti visos JAV lietuvių vi 
suomenės vardu ... Ir štai, 
š.m. vasario 12 d. Dirvos 
nr.7 įdėtas mažai ką sakan
tis atsišaukimas ...’

Ponui Mitalui tas atsišau

PLB VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS

1976 metų vasario 12 
Dirvoje tilpo penkiolikos as
menų pasirašytas pareiški
mas antrašte ‘Sesės ir bro
liai lietuviai į vienybę’. Pasi
rašiusieji tituluojasi JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdyba.

PLB valdybos vardu turiu 
garbę pareikšti, kad Dirvoje 
tūpusį pareiškimą pasirašiu
sioji grupė nėra JAV Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
ir kaip organizuotas viene
tas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės šeimai nepriklau 
so.

JAV Lietuvių Bendruome 
nės krašto valdybą sudaro: 
Juozas Gaila - pirmininkas,
R. Česonis, A. Gailiušis, A. 
Gečys, A. Kairys, P. Mitalas 
dr. A.W. Novasitis, B. Rau
gas, S. Rudys, D. Vaitkevi
čiūtė ir A. Zerr-Mačiulaitytė.

Bronius Nainys 
PLB valdybos pirmininkas

klauso, ir kas kaltas, kad tos 
vienybės, deja, šiuo metu ne 
bėra. Čia jau atskiras klau
simas.

Jonas Vaičiūnas 
Chicago, III.

RED. PASTABA: Davę už
tenkamai vietos pasisakyti 
šiuo klausimu, daugiau prie 
jo nebegrįšime.

DĖL P. KRIAUNIO 
KRITIKOS
Noriu gerb. Redakcijos dė 

mesiui šį tą pasakyti. Esu 
Dirvos skaitytojas virš 20 
metų ir nustebau ir pasipikti 
nau, kad toks rimtas laikraš
tis, kaip Dirva, įdėjo P. 
Kriapnio ‘Dar dėl Škirpos 
svaitėjimo’ straipsnį, kuris 
pilnas nekultūringų išsireiš
kimų, kas rodo autoriaus la
bai žemą dvasinį lygį ir asme 
ninių sąskaitų suvedimą.

Ir aš ne su visomis, K. 
Škirpos ‘Sukilimas’, knygoje 
iškeltomis mintimis sutinku, 
bet tą galima atlikti kultūrin 
gai.

Manyčiau, kad ateityje 
tokių P. Kriaunio straipsnių 
Dirva neturėtų spausdinti.

Su geriausiais Dirvai lin
kėjimais

A. Lapšys 
Dedham, Mass.



1976 m. kovo 18 d.

Išeivijos lietuviukų Odisėja... (2)

KOLUMBIJOJE
lūratė Statkutė - de Rosales

Pasakoja Aras: Išvyko
me iš Caracas gruodžio 9 
dieną, 11, vai. ryto. Nuo 
sostinės iki Columbijos sie- 
,nos važiavome be pertrau
kos 11 valandų. Vairavome 
mudu su Rimu pasikeisda
mi. (Mergaitės nė viena ne
vairuoja).

Mūsų bagažas susidėjo iš 
palapinės, miegojimo mai
šų, „mačetės” — 60 cm. il
gio kardo formos peilis — 
mechanikos įrankių, atsar
ginės padangos ir gitaros. 
Asmeniškų daiktų vežėmės, 
labai mažai.

Turėjome pasus su reika
lingomis vizomis, raupų 
skiepo pažymėjimus (dau
giau jokių kitų skiepų ne
reikėjo) ir mašinos doku
mentus, kuriuos mums iš 
anksto paruošė Venezuelos 
automobilių klubas.

Netoli Columbijos sienos, 
kalnuose, radome pakelėje 
stogelį. Ten mudu su Rimu 
pernakvojome. Mergaitės 
miegojo mašinoje.

Gerai pailsėję, sekantį 
rytą įvažiavome į Columbi- 
ją. Pervažiavę sieną, trum
pai atsigrežėmė, ir minti
mis atsisveikinome su „mū
sų” Venezuela. Po to, greitu 
tempu movėme į priekį.

Columbijoje užtrukome 
tris dienas su puse. Pirmas 
šuolis buvo link sostinės Bo- 
gotos. Kelias kalnuotas, bet 
geras, vaizdai gražūs. Kal
nų perėjose sušalome, dang- 
stėmės kuo įmanydami, o 
mergaitės sulindo į mieg
maišius. Vienoje aukštumo
je iškrito kruša, kas mums 
buvo be galo įdomu, nes 
tropikinėje Venezueloje to
kių šaltų „dyvų” niekad ne
buvome matę.

Danutė Bružaitė

Pasakoja Danutė: Atvy-, 
kome į Bogotą 2 vai. ryto 
ir pasukome link ponų Di
džiulių namų. Važiuodami 
tarėmės, ką dabar daryti. 
Buvome perspėti Bogotoje 
lauke nenakvoti: ten esama 
šiuo metu daug neramumų, 
ir mašinoje nakvojant.vie
nodai galėtume turėti „bė

dos” su plėšikais ar policija. 
Iš kitos pusės, varžėmės 
belstis pas nepažįstamus 
žmones 2 vai. ryto. Mūsų 
nustebimui radome pas Di
džiulius uždegtas šviesas. 
Po trumpo ginčo, du iš mū
sų išlipo iš mašinos ir pa
spaudė skambutį sukry
žiuotais pirštais. Kryžiuoti 
pirštai matyt yra didelis 
burtas, nes Didžiuliai tuoj 
atidarė duris. Jie buvo ką 
tik grįžę iš baliaus ir dar 
neatsigulę. Paaiškinome, 
kad gavome jų adresą iš 
kongreso organizatorių: Lai 
ma Didžiulytė buvo apsi
ėmusi tvarkyti kongreso 
reikalus Bogotoje.

Ponai Didžiuliai ne tik
tai mus tuoj nuoširdžiai pri
ėmė ir apnakvindino, bet 
dargi davė giminių adresą 
Cali mieste, kur patarė nu
vykus „pabelsti”, ir pridėjo 
laiškelį kitai giminei gyve
nančiai Ecuadore. Tiek pa
tarimų ir adresų gavę, neži
nojome ne kaip jiems dė
koti.

Aras: Sekantį rytą atsi
sveikinome su malonia Di
džiulių šeima ir išvažiavo
me. Trumpai apžvalgėmė 
Bogotą. Didžiausią įspūdį 
mums ten padarė vairavi
mas: Bogotos šoferiai dar 
mažiau taisyklių laikosi ne
gu Caracaso, o visi labai 
skuba. Bogotoje mus ištiko 
pirmas kelionės nepasiseki
mas : iš mašinos mums išvo
gė gitarą.

Kelias nuo Bogotos į Cali 
yra geras, bet pavojingas: 
kai kurios prarajos siekia 
kelis šimtus metrų. Keliu 
kursuoja sunkvežimiai ir 
autobusai, kurie visai ne
atsižvelgia į mažesnes ma
šinas. Mus buvo iš anksto 
perspėję saugotis sunkveži
mių, ir netrukus pastebėjo
me, kad perspėjimas buvo 
tikslus.

Angelytė: Pamatėme vie
ną sunkvežimi kurio apačia 
degė: ėjo ne dūmai, o lieps
nos. Aras ištaikė juos pra
lenkti ir ėmė jiems šaukti, 

* kad jie dega. Tie nusijuokė, 
pamojo, mus pralenkė ir to
liau važiuoja. Tuomet Aras 
vėl juos pralenkė ir kelią 
pastojo. Tik tada jie pama
tė, kas dedasi. Jie net gesin
tuvo neturėjo, — gaisrą už
gesinome mes su mūsų ma
šinos gesintuvu. Anie pas
kui dėkojo ir dėkojo, nes 
liepsnos jau buvo besiekian
čios benzino tanką.

Visi: Į Cali miestą at
vykome po vidurnakčio. Di
džiuliai buvo susiskambinę 
su Cali gyvenančiais Mieže
liais, ir žinojome, kad ten 
esame laukiami, bet virš va
landos laiko ieškojome Mie
želių namo. Pagaliau už
klausėme vieno praeivio, o 
tas sako: „Oh, aš „Meselis”

DIRVA

Prieš porą mėnesių iš spaudos išėjo dail. Povilo Puzino puošni monografija. Tai našlės 
Austos Puzinienės puikus paminklas velioniui dailininkui. Monografija didelio formato ir spau
da be priekaištų atlikta Japonijoje, kuo tiksliausiai perduodant spalvas reprodukcijose, kurių 
yra 28 didelio formato. Monografijos kaina 25 dol. Tai puiki dovana meno mylėtojams. Nuo
traukoje vienas iš P. Puzino kūrinių, įdėtas monografijoj ”XX amžiaus madona”, 1951 m. 
apdovanotas aukščiausia premija Tarptautiniame madonų meno festivalyje Los Angeles, Calif. 
ir 1956 m.. Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje sąjungoje New Yorke.

gerai pažįstu. Sekite ma
ne!”

Nors jau buvo gerokai po 
pirmos ryto, Mieželių na
muose mūsų dar buvo lau
kiama. Pradėjome prakti
koje patirti, kokie stiprūs 
yra lietuviškosios pasauli
nės brolijos saitai: visos 
kelionės bėgyje, kiekvieno
je lietuviškoje pastogėje 
mes buvome priimti kaip 
savi vaikai.

Sekančią dieną, keliau
jant nuo Cali iki Pašto ne
asfaltuotu vieškeliu, prisi
minėme Caracas Aut. Tour- 
ing Club pasakymą, kad to
je vietoje panorėsime grįžti 
namo ir toliau nebevažiuo
ti. Tokį blogą kelią retai 
kada pasitaiko užtikti. O 
kai privažiavome vietą, ku
rioje visas kalno šlaitas bu
vo užgriuvęs ant kelio, pabi
jojome, kad iš tiesų, teks 
grįžti atgal.

Prie užgriauto kelio per 
trumpą laiką susidarė ilga 
eilė mašinų. Priešais, keli 
darbininkai flegmatiškai 
kasė praėjimą. Praėjo va
landa, kita, dar kita.

Danutė: Pradėjo mus ka
muoti troškulys ir alkis. 
Aras išsiėmė „machete” 
(tą peilį-kardą) ir su ke
liais columbiečiais nuėjo į 
artimesnę cukraus planta
ciją nendrių pasikirsti. Po 
to laukimas pasidarė leng
vesnis : kramtėme sultingas 
cukraus nendres, susipaži
nome ir šnekučiavomės su 

kitais „laukimo nelaimės 
draugais”.

Po keturių valandų kasi
mo, pirmosios mašinos rizi
kavo pravažiuoti pro pu
siau atkastą žemę. Sunkve
žimių dar neleido, tie pasi
traukė į šoną, o mašinos 
stūmėsi palei prarają. Mūsų 
mašinėlė, kaip kalnų asiliu
kas, užkopė ant tos aukštos 
žemių ir akmenų krūvos,

GERIAUSIA DOVANA. 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininką 

Chicagoje

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

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabash Avenue 
Chicago, Iii. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

Nr. 12 — 5

padraskė pilviuką, kiek 
pasvirduliavo ir... nusirito 
ne į prarają, o į priekį. Mū
sų buvo paskutinė mašina 
kurią praleido (viso perva
žiavo 4 ar 5 mašinos). Po 
to kelią vėl uždarė ir kasė 
toliau. Užpakaly palikome 
didžiausią triukšmą, nes 
laukiantieji reikalavo, kad 
juos praleistų.

(Bus daugiau)
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MELO KARAS (11)

CASABLANCOS KLAIDA
15 DIENU

BALTIJOS KELIONĖ
Neįekę savo tėvynės ant

rojo pasaulinio karo pasė
koje, mes iki šiol’sukame 
savo galvas arba — bent 
jaučiam tam tikrą kartėlį 
— dėl jo vedimo būdo. Argi 
nebuvo kokios nors galimy
bės susitarti , prieš užlei
džiant visą Rytų ir Centro 
Europą rusams? Į tą klau
simą atsakymą jau gavome 
pereituose ’Melo karo’ sky
riuose. Vokiečių generalinio 
štabo nuomone, Vokietija 
negalėjo laimėti karo prieš 
visą pasaulį, už tat vokie
čių aukštiesiems kariams 
nebuvo svetima mintis pa
šalinti Hitlerį, jei už tai jie 
galėtų gauti tam tikrų leng
vatų savo tėvynei. Vaka
rams taip pąt turėjo būti 
intereso karą baigti galimai 
anksčiau. Nelaimei Vaka
ruose niekas neturėjo tam 
reikalui tinkamos formulės 
ir, kas dar blogiau — jos 
rimtai neieškojo. Be to, 
1942 m. Vakarų Europa bu
vo kontroliuojama Hitlerio 
ir ją išvaduoti galėjo tik 
JAV. O tai reiškė, kad jos 
ir šiame reikale turėjo le
miamą žodį.

Lemiamas momentas bu
vo 1943 metų pradžia. At
rodė, kad Hitleris jau buvo 
peržengęs savo galybės ir 
laimėjimų kulminacinį punk
tą. 6-toji armija buvo įklim
pusi prie Stalingrado, jo 
Italijos, Rumunijos ir Ven
grijos sąjungininkai neat
rodė esą patikimi. Anglo
saksai įsitvirtino Afrikoje 
ir turėjo netrūkus kontro
liuoti visą kontinentą. Silp
na vieta buvo Atlanto van
denynas. 1942 metais vokie
čiai ir jų sąjungininkai nu
skandino 1,665 laivus 7,8 
milijonų tonų talpos. Hit
leris buvo sustabdytas sau
sumoje, bet dar neišvarytas 
iš pasaulio vandenynų.

Tokioje situacijoje 1943 
m. sausio 13 d. šiaurės Va
karų Afrikos Casablancos 
mieste susitiko prezidentas 
Rooseveltas ir ministeris 
pirmininkas Churchillis ap
tarti bendrą strategiją ir 
taktiką. Pergalei pasiekti 
buvo du planai. Amerikie
čių — gen. Marshallo, kuris 
numatė invaziją į šiaurės- 
Vakarų Prancūziją dar 1943 
m. ir britų — gen. Booke 
planas, kuris buvo priimtas. 
Mat, britai buvo tai konfe
rencijai daug geriau pasi
ruošę ir praktiškai ameri
kiečiai per derybas visą lai
ką buvo defenzyvoje. Be to, 
amerikiečiai nežinojo, kas 
dedasi Europoje, visas in
formacijas turėjo britai, 
kurie, aišku, jomis pasinau
dojo gindami savo planą.

Atgal žiūrint, anas Mar
shallo planas, jei būtų įvyk
dytas gal ir būtų mums pa
lankesnis, nes būtų prive
dęs prie ankstyvesnės vo
kiečių kapituliacijos, kada 
rusų dar nebuvo mūsų že

mėje. Iš kitos pusės, tą pla
ną vargiai ar galima buvo 
skaityti tada realiu, atsimi
nus vokiečių povandeninius 
laivus. Dėl to Casanblanco- 
je buvo nutarta visų pirma 
įtempti visas jėgas karą 
prieš povandeninius laivus 
laimėti. Antra, sunaikinti 
Ašies jėgas Afrikoje ir pul
ti Siciliją. Tai turėtų prives
ti prie Italijos pasitrauki
mo iš karo, ir prie sąjungi
ninkų pritraukti Turkiją su 
jos 44 divizijom. Toliau dar 
buvo nutarta sustiprinti 
Vokietijos miestų bombar
davimą ir sutraukti galimai 
didžiausias jėgas Anglijoje 
invazijai į Vakarų Europą 
1944 m. pavasarį. Pagaliau 
nutarta išplėsti politinės, 
ūkinės ir subversijos kovos 
pastangas, griebiantis net 
apgaulės, kad susilpninti 
vokiečių valią ir kovos gali
mybes.

Tai nutarus, buvo su
šaukta spaudos konferenci
ja, kurioje Rooseveltas pa
reiškė, kad jis ir Churchillis 
nusprendę nesutikti su nie
kuo kitu kaip tik vokiečių, 
japonų ir italų besąlygine 
kapituliacija.

Churchillis vėliau aiški
no:

"žodžius ’besąlyginė ka
pituliacija’ aš išgirdau pir
mą kartą iš prezidento lūpų 
(spaudos) konferencijoje. 
Reikia atsiminti, kad tuo 
metu niekas neturėjo teisės 
skelbti, kad pergalė yra už
tikrinta. Todėl galima buvo 
kalbėti tik apie pasiprieši
nimą. (Therfeore: Defiance
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Gegužės 10 iki gegužės 19
Gegužės 16 iki gegužės 24
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KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW

REIKIA DAR PRIDĖTI $119.00.

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Visos grupės bus 1 dieną vežamos į
Kauną, taip pat ir į Trakus </2 dienos.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

AMERICO TRAVEL SERVICE BI REtl
9727 South Western Avenue

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

A1R FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

was the note). Aš pats ne
galėčiau pavartoti tuos žo
džius (besąlygine kapitu
liacija) , bet to nepaisant aš 
likau prezidento pusėje ..

Pats Rooseveltas vėliau 
paaiškino, kad jis neturėjo 
laiko pasiruošti spaudos 
konferencijai, per kurią jis 
prisiminė — the thought 
popped into my mind — 
JAV pilietinio karo gen. 
Grant posakį apie "Old Un- 
conditional Surrender”, ir 
tą pakartojo viešai.

Taip netyčia buvo pada
ryta viena iš didžiausių ant
rojo pasaulinio karo klaidų. 
Britų karo aviacijos virši
ninkas Sir John Slessor to
kį sprendimą rado "unfor- 
tunate", o žvalgybos virši
ninkas gen. Menzies Chur- 
chillį tuojau įspėjo, kad jei 
bus laikomasi besąlyginės 
kapituliacijos reikalavimo, 
vokiečiai kovos su "į kam
pą įvarytų žiurkių despera
cija".

Iš tikro, po šešių dienų 
Hitleris su Goebbelsu pa
skelbė "totalini karą". Ad
mirolas Canaris skundėsi 
savo vienam iš padėjėjų — 
gen. Erwin Lahousen:

"... po šio karo istori
kams nereikės, kaip po pir
mojo pas. karo, sukti gal
vas, kas kaltas dėl jo pra
džios. Byla tačiau atrodo ki
taip, jei svarstysime jo pra
ilginimą. Man atrodo, kad 
kita pusė iš mūsų atėmė 

vienintelį ginklą^ kuriuo, 
mes galėtumėm jį užbaigti. 
Besąlyginė kapituliacija! 
Ne, su tuo mūsų generolai

nesutiks. Aš nebematau iš
eities".

Jos nematė ir gen. Men- 
zies. Besąlyginė kapituliaci

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00
Maskva, Vilnius (viena savaitė)
Maskva, Vilnius, Ryga
Maskva, Vilnius, Roma
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas
Maskva, Vilnius, Roma
Maskva, Vilnius, Šveicarija
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas
Maskva, Vilnius, Roma
Maskva, Vilnius, Šveicarija
Maskva, Vilnius, Ryga
Maskva, Vilnius (viena savaitė)
Maskva, Vilnius, Ryga
Maskva, Vilnius (viena savaitė)
Maskva, Vilnius
Maskva, Vilnius viena savaitė)
Maskva, Vilnius, Ryga
YORKO ARBA BOSTONO — NUO

viena savaitė)

760.00 
931.00

1180.00
1051.00
1160.00
1206.00
1051.00
1160.00
1206.00
1051.00

760.00
931.00
760.00
677.00
677.00
876.00 

CHICAGOS

LIETUVA
Birželio 16-30 $1050
Liepos 14-28 $1110

LENINGRADAS
VILNIUS
RYGA
TALINAS 
HELSINKIS

Į kainą j eina visa transportacija, pirmos 
klasės viešbučiai, taksai, pervežimai, maistas, 
vizos sutvarkymas ir visi patarnavimai!

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 LEFFERTS BOULEVARD 

RICHMOND HILL, NEW YORK 11418 
A 11 e n t i o n : RASA 

212-441-6799

Registruokitės dabar — Vietų skaičius ribotas.

PATTERN MAKERS
(JOURNEYMEN)

Gray Iron Foundry located 20 miles South West of Columbus 
needs a wood pattern maker, excellent wages, conditions and 
benefits, long term employment.

FOR INTERVIĘW CONTACT: 
OTIS ELEVATOR COMPANY 

350 E. HIGH ST.
LONDON, OHIO

614-852-3200
An Equal Opportunity Employer

ja atėmė motyvą "Juoda
jam Orkestrui”. Kad išgel
bėtų, ką dar galima buvo 
tokioje situacijoje išgelbė
ti, Menzies savaitgaliui į 
savo dvarą pasikvietė jugo
slavą Dusko Popov, kuris 
dirbo britų ir... vokiečių 
žvalgybai. Britai jį tolera
vo, nes jis galėjo tapti pui
kiu ryšininku su adm. Ca
naris. Tas Popovas vėliau1 
aprašė savo viešnagę Men
zies dvare. Nėra abejonės, 
kad Menzies veikė Chur- 
chillio žinia ir pavedimu, 
ten taip aiškindamas Popo
vui:

"Dabar daug kalbama — 
ką Jūs pats jau girdėjote — 
apie besąlyginę kapituliaci
ją! Asmeniškai man toks 
suformulavimas nepatin-. 
ka... Frazė, kuri nieko ne-, 
reiškia... Bet tai oficiali 
sąjungininkų politika ir aš 
negaliu jos pakeisti. To ne- 
paisant kažką vis tiek gali
ma padaryti. Rasit, būtų 
gerai, kad tam tikri asme
nys tam tikrose Vokietijos 
vietose suprastų tos frazės 
tikrą reikšmę... Kas nors 
turėtų užtikrinti galvojan
čius vokiečius — ir aš ti
kiuos, kad jie tai supras, — 
kad mes nemanome Vokie
tijos ištrinti iš žemėlapio — 
tai juk prieštarautų laisvės 
idealui, už kurį mes kovo
jame!"

Melo karas ėjo toliau.
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VASARIO 16 YRA MŪSŲ 
TAUTINĖS MALDOS DIENA

Inž. Vytauto Izbicko 
kalbos, pasakytos Chi
cagos neolituanų Vasa
rio 16 minėjime, san
trauka.

(Pradžia Nr.ll)
Paskutiniuoju metu sovie

tai varo labai įžūliai melagin
gą propagandą viso pasaulio 
mąstu apie tariamą Lietuvos 
sąžinės ir religijos laisvę. 
Juo aršesnė ši propaganda, 
tuo didesnis persekiojimas. 
Maskvos valdovai, matyti, 
priėjo išvados j kad lietuvių 
tautai surusinti — kelyje 
stovi lietuvių savita religija 
ir todėl pasistatė savo tikslu 
ją išnaikinti. Žinomas ateis
tinis propagandistas Pranas 
Mišutis taip rašo: ‘Partijos 
XXII-tas suvažiavimas, iša
nalizavęs gyaventojų sąmo
nėje vykstančius procesus, 
iškėlė ne tik galutinio religi
nio prietarų įveikimo užda
vinį, bet ir apibrėžė jo iš
sprendimo kelius... šiam eta 
pui būdingas siekimas mažin 
ti galimybę plisti religiniams 
prietarams, ypač jaunimo ir 
vaikų tarpe ( juk lengviau 
auklėti negu perauklėti), 
siekti, kad kuo daugiau žmo
nių išvaduotų iš religijos įta
kos’ (Mokslas ir gyvenimas, 
1971 m. Nr.6). Ir rezultate 
to partijos nutarimos prasi 
dėjo negirdėtas besimoksli- 
nančio jaunimo ir vaikų tero
rizavimas už tikėjimą, daly
vavimą religinėse apeigose. 
Kaip ši akcija vykdoma, apie 
tai užsienį plačiai informuoja 
pogrindyje išeinanti ir mus 
pasiekianti Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika. Šie 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
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:

TUMTUNTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 1 1 6 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Air fares subject to changes and Government approval.

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iškvietimo dokumentus.

periodiniai leidiniai ramiu 
stiliumi patiekia autentiškus 
faktus atskleidžiančius tikin
čiųjų lietuvių kovą prieš pri
verstiną ateizmo grūdimą, 
draudimą auklėti vaikus pa
gal tėvų nuožiūrą, mokslei
vių ir studentų persekiojimą 
biaurų šnipinėjimą, tikinčių
jų ir kunigų teismus už vadi
namą ‘antitarybinę veiklą’. 
Ir virš viso to teroro Maskva 
išsijuosusi teigia, kad religi
jos ir tikinčiųjų persekioji
mas Lietuvoje esąs grynas 
melas.

Tačiau dar kartą noriu pa
brėžti, kad visų tų priemo
nių aukščiausias tikslas tai 
yra lietuvių tautos surusini
mas, jos sunaikinimas. Pra
eitų metų spalio mėnesyje 
Lietuvoje pasirodė pogrin
džio žurnalas Aušra. Jos lei
dėjų žodis yra autentiškas, 
ateinąs iš pačios tėvynės. Ir 
štai Aušra padėtį Lietuvoje 
apibūdina taip: ‘Beveik po 
šimto metų vėl iš naujo pasi
rodo ‘Aušra’. Lietuvos isto
rija tarsi pasikartoja — cari
nė okupacija pasikeitė į tary 
binę. Iš naujo iškilęs pavo
jus lietuvių tautos egzisten
cijai. Pavojuje atsidūrė ypa
tingai dvasinės vertybės: ti
kėjimas, dora, kalba, litera
tūra ir visa lietuviškoji kul
tūra. Mūsų tautos priešai ir 
į jos ateitį toliau neįžvelgią 
vaikai ruošia tautai pražūtį. 
Šito siekiama klasta, melu ir 
apgaule. Planingai ir mas
kuotai Lietuva dvasiškai 
žlugdoma ir fiziškai naikina
ma. Dalis tautos nepastebi 
šios nelaimės ir nesirūpina 
gresiančiu pavojumi. Kar- 

liepos 14 — $1045.00 
liepos 28 — $1045.00 
rugsėjo 1 — $925.00 

tais nesuprasdami, o kartais 
dėl duonos kąsnio jie tampa 
tautos engėjų talkininkais.

Šiandien stengiamasi nu
tylėti didvyriška Lietuvos 
praeitis. Nenuostabu, kad 
mūsų mokyklose taip mažai 
vietos skiriama senovės Lie
tuvos istorijai, taip skurdžiai 
leidžiama istorinė literatūra 
ir ta pati cenzorių yra negai
lestingai žalojama, o prieš 
karą išleisti Lietuvos istori
jos vadovėliai rūpestingai 
naikinami. Klastojant istori
nius faktus, norima apjuodin 
ti Lietuvos praeitį.

Nutylima ne tik tautos 
praeitis, bet ir tamsiosios 
šiandieninės gyvenimo pu
sės. Kalbama apie augan
čius miestus, didžiuojamasi 
kurortais ir augančiomis gali 
mybėmis, bet tylima apie 
besiplečiantį nusikalstamu
mą, lagerius ir siaubingas li
gas.’

Tad tiek trumpai ir prabė
gomis palietus padėtį tėvy
nėje matome, kad ji niekuo 
nėra pasikeitusi minint šią 
nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį. Gal metodai, 
priemonės kinta, tačiau oku
panto siekiai pasiliko ir pasi
liks tie patys.

Jei tėvynėje maža kas 
pasikeitė, tai pažvelkime 
kas dedasi plačiajam pasau
lyje, į kurį pavergti tėvynai
niai tiesia pagelbos rankas. 
Metinį balansą, deja, vargiai 
galima skaityti mums palan
kiu. Australija negarbingai 
pripažino Baltijos valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Sovietų ilgametėmis pastan
gomis sušauktoji Helsinkyje 
konferencija Europos saugu
mui ir bendradarbiavimui už 
tikrinti, pasirašė deklaraciją 
kurią turėtume labai abejin
gai vertinti. Tik prisiminki
me, kad per visus pokario 30 
metų sovietai siekė kokiu 
nors dokumento, kuris oficia 
liai pripažintų jų Rytinės Eu 
ropos užgrobimą. Jų pastan 
gos buvo apvainikuotos vie
nam Helsinkio deklaracijos 
sakinyje:

‘Dalyvaujančios valstybės 
pripažįsta nepažeidžiamo
mis visas viena kitos sie
nas ...’ Šąli to, tas pats 
pirmasis deklaracijos para
grafas, vadinamas krepšiu, 
taip pat reikalauja, kad vals
tybės nesikištų viena į kitos 
vidaus reikalus. Nežiūrint 
JAV Valstybės Prezidento 
užtikrinimo, kad Helsinkio 
deklaracija nereiškia Balti
jos valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą pripažinimo, 
ir nežiūrint, kad Helsinkio 
deklaracija yra dokumentas 
nereikalaujantis ratifikaci
jos, vistik yra sunku supras
ti, kaip galima pripažinti sie
nas ir nepripažinti kas už šie 
nų. Jei kada nors tikėjomės 
Baltijos valstybių reikalo iš
kėlimo taikos sutartyje, tai 
tokios taikos sutarties sovie
tams šiandien jau nereikalin 
ga. Jei sienų nepažeidžiamu

mo pripažinimo punktas Hel 
sinkio deklaracijoje stovi 
kaip jos kertinis akmuo, tai 
likusieji trys paragrafai lie
čiantys ekonominių, moksli
nį, aplinkumos tyrimo ben
dradarbiavimą ir gyventojų 
bei informacijos pasikeitimą 
turi labai mažą vertę, nes jų 
vykdymui reikalingos atski
ros tarp kraštų sutartys. 
Kiek tie tušti punktai turi 
reikšmės sovietams, tą jau 
Brežnevas per pačią konfe
renciją apibūdino savo piktu 
pareiškimu, kad niekas tene- 
bando interpretuoti šios su
tarties davimu teisės kištis į 
sovietų vidaus reikalus. O 
vidaus reikalais sovietai lai
ko visą savo dabar valdomą 
teritoriją, komunistinių reži
mų išlaikymą satelitinėse 
valstybėse, bei komunistinių 
judėjimų kituose kraštuose 
rėmimą. Sovietų laikysena 
po Helsinkio konferencijos 
niekuo nepasikeitė, gal net 
paaštrėjo. Tenka tik prisi
minti valstybės sekretoriaus 
pastangas Maskvoje bandy
ti tartis dėl sovietų interven 
cijos Angoloje. Čia ne mūsų 
reikalas, atsakė sovietai, čia 
Angolos vidaus reikals ir 
mes nieko apie tai kalbėti 
nenorime.

MALDA IR AUKOMIS
GELBĖKIME MŪSŲ TAUTOS KILNUMĄ 
GELBĖDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE.
AUKAS SIŲSTI:

L. K. Religinė šalpa — Lithuanian Cath. Religious Aid
64-09 56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378

arba
L. K. Religinės šalpos Rėmėjai — Lithuanian Cath. 

Religious Aid Auxiliary
6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629, USA

Aukokime kiekvienas pagal išgales. Nariai rė
mėjai aukoja metams nemažiau kaip 5 dol., amžinie
ji nariai — 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol.

Visiems aukotojams išduodami kvitai, ir jų au
kos Amerikoje yra atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių.

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 Vi % — 4 metų su $1,000, minimum.
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 Vi % — 1 metu su $1,000, minimum.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

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

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cloeed Wed.
Juokas Gribauskas, vedėjas

Čia norisi pridėti labai cha 
rakteringą faktą. Įtakinga
sis žurnalas National Geo- 
graphic anksčiau išleistuose 
Sovietų Sąjungos žemėla
piuose rodydavo Baltijos 
valstybes Sovietų Sąjungos 
dalimi, tačiau labai matomo
je vietoje visuomet būdamo 
išspausdintas paragrafas, de 
klaruojantis, kad JAV nėra 
pripažinusi Baltijos valsty
bių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Užvakar atėjo nau 
jasis to žurnalo numeris su 
nauju Sovietų Sąjungos že
mėlapiu, tačiau deklaracijos 
apie Baltijos valstybių incor 
poravimą jau nėra. Kadangi 
šis žemėlapis yra plačiai nau 
dojamas Valstybės Departa
mente diplomatinėje tarny
boje ir kitose valstybinėse įs 
taigose, esu pilnai įsitikinęs, 
kad nepripažinimo paragra
fas dingo iš žemėlapio Helsin 
kio deklaracijos išdavoje ir 
tai gali būti mums tarsi įspė
jimo skambučiu ko tenka 
laukti ateityje.

Tad sakyčiau, kad Helsin
kio konferencija ir deklaraci
ja, nors ir neturinti sutarties 
rango, yra mums, o ypač 
tautai krašte, ne tiek juridi
nis, kiek moralinis smūgis.

(Bus daugiau)
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KUBA ĮSIGIJO AFRIKOJE 
KOLONIJA

C

Kai dabar kovos Angoloje 
pasibaigė marksistų bloko 
laimėjimu, buvo manoma, 
kad kubiečiai, kurių ten 
esama apie 16,000 , atlikę 
savo ‘misiją’ iš Angolos grįš 
namo. Iš Angolos pasitrau
kimo pakartotinai reikalavo 
JAV valstybės sekretorius 
Kissingeris. Dabar ir Angli
ja to paties pareikalavo. Bet 
Kuba tų reikalavimų visai 
nepaiso: jei reikalavimai ne
pagrįsti kumščiu, jie nieko 
nereiškia. Ir Vakarų Vokieti 
ja, kuri šelpia kai kuriuos jai 
draugiškus kraštus, šiemet 
nutarė Kubai numatytos 
apie pusė milijono markių pa 
ramos nebeskirti. Supranta
ma, dėl Angolos invazijos ir 
būk tai už anksčiau teiktą pa 
šalpa neatsiskaityta ir net 
nepadėkota.

Buvo pranešta, kad kubie
čių gabenimą į Angolą lėktu
vais vėl pradėtas. Spėlioja
ma, kodėl. Iš Kubos ateina 
žinios, kad Kuba, ‘išlaisvinu
si’ Angolą, nepasitrauks ir 
ten pasiliks ‘ekoniminiam’ 
krašto atstatymui: kubiečiai 
‘savanoriai’, ištiesų kariai, 
statysią geležinkelius, tiesią 
kelius, statysią ligonines ir 
mokyklas, o dauguma jų 
dirbsią ‘politinį’ apmokymo 
darbą, atseit, švies angolie- 
čius komunizmo mokslo.

Tačiau ateina ir liūdnes- 
žinių. Pietų Afrika prisibijo, 
kad kubiečių kolonos, slink- 
damos į pietus, nesustos prie 
pietvakarių (Namibijos) sie
nos, bet gali pereiti ir Nami
bijos sieną tikslu ‘išlaisvinti’ 
ir šį kraštą. Užtat ir nauji 
kubiečių kontingentai tam 
gabenami. Pietų Afrika, dėl

visako, vėl pradėjo koncen
truoti savo kariuomenę An
golos pasienyje, nors jau bu
vo nutarusi visai pasitraukti- 

Dabar dar - liūdnesnės 
žinios ateina iš kito Afrikos 
šono - iš Rodezijos. Čia jau 
keli metai bruzda vietos juo
dukai, bet iki šiol Rodezija su 
jais dar pajėgė susitvarkyti. 
Rodezijoje gyvena tik apie 
270,000 baltųjų, kurie valdo 
apie šešis milijonus juodukų. 
Dabar tas partizaninis judė
jimas persimetė į gretimą, 
jau iš ‘kolonistų portugalų iš 
laisvintą’ Mozambiką. Sovie 
tai jau iš seno ragino kaimy
ninių valstybių juodukus 
veikti partizaniniu būdu ir 
Rodeziją jėga ‘išlaisvinti’. 
Tam tikslui jie siuntė savo 
agentus, propagandistus ir 
ginklus. Dabar pranešama, 
kad padėtis prie Rodezijos 
sienos, baigus kovas Angolo
je, nepaprastai pablogėjo ir 
Rodezija jau ne juokais lau
kia invazijos iš Mozambiko. 
Prie Rodezijos pasienio jau 
esą sutraukta gerai išmiklin
tų 12,000 partizanų, o sovie
tai jau esą atsiuntę ir ‘pata
rėjus’ jiems vadovauti. Pri- 
sibijoma, kad dabar dalis ku
biečių iš Angolos bus per
mesti į Mozambiką ū>ten pri 
sidės prie Rodezijos invazi
jos.

Kaip vokiečių spauda pra
nešė, yra pastebėti keli 
sovietų prekiniai laivai, iš
krauną tankus ir amuniciją 
Mozambiko Beiros uoste. To 
dėl esą tikra, kai tik į Mozam 
biką atvyks daugiau kubie
čių, jie ir perims tuos tankus 
ir vietinius partizanus nau
jam ‘išlaisvinimo’ žygiui į

Rochestery suruoštame Vasario 16 minėjime pagrindinę kalbą pasakė Vliko vicepirm. J. 
Audėnas, o meninę programą atliko lituanistinės mokyklos mokiniai ir LB choras. Nuotraukoje 
viršuje mokiniai skaito V. Alanto ”Amžinoji ugnis dar neužgeso”: A. Lapinas, V. Dėdinaitė, 
S. Žmuidzinas, G. Tamošiūnaitė ir T. Klimas. Apačioje dalis publikos, tarp kurių atpažįstami 
J. Audėnas, pik. R. Liormanas, J. Jurkus ir dr. A. Klimas. V. Staškevičiaus nuotr.

Salisbury, Rodezijos sostinę,.
Ir Rodezijos kaimynai su

bruzdo: Mozambike veikiąs 
ANC (African National Cou-

cil), vadovaujamas Joshua 
Nkomo, ir Mozambiko vysku 
pas Abel Muzorewa, ir buvu 
si anglų kolonija Tanzanija

(anksčiau Tanganyka), ir 
Zambija (buv. Šiaurės Rode
zija), visos neseniai ‘paraudu 
sios’, reikalauja tuč tuoj baig

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000,

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ponaity is imposed for early withdrawals.

4-year maturity 29 months 14 months
and get the maturity maturity
TV sėt now. and get the and get the

TV sėt now. TV sėt now.

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit

Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Also available are 73A % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

/uperior /aving/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street * 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

IŠ IK

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)

ti Rodezijoje baltųjų viešpa
tavimą, o jei ne ... tai ‘mes 
jau esame pasiruošę išlaisvi
nimo’ žygiui.

Rodezija pradėjo traukti 
savo kariuomenę prie Mo
zambiko sienos, kartu taria
si su PietųAfrika kaip derin
ti būsimus karo veiksmus 
bendrai. Rodezijos Ian 
Smith vyriausybė pareiškė: 
mes kovosime iki paskutinio 
o jei žūsime, tai tik garbin
gai ...

(ab)

• JAV LB Tarybos ket
virtoji sesija įvyks š. m. 
balandžio 3-4 d. Philadel
phijoje, Sheraton viešbuty
je, 1725 Kennedy Blvd. Tel. 
(215) 568-3300.

• Rochesterio lit. mokyk
los mokiniai, LB spaudos 
vajaus talkininkai, Dirvai 
surado dar vieną naują pre
numeratorių — Juozą Vai- 
tonį. Ačiū už talką.

CONSTRUCTION
MURPHY FABRICAT1ON & EREC- 

TION CO. needs:
P1PE WELDERS, PIPE FITTERS ON 
WELDED PIPE, INDUSTRIAL ELEC
TRICIANS, INDUSTRIAL CARPEN- 
TERS AND RIGGERS. Steady employ
ment, union wages and benefits. Tests 
required. Calls for intervievvs from 
9 a. m. to 9 p. m. Call RICK THORP, 

216-486-7629.
(12_I3)
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• LIETUVIŲ Fondas šio

mis dienomis padarė neti
kėtą staigmeną, pastirda
mas 1,000 dol. premiją 
labiausiai nusipelnusiam 
lietuviui visuomenininkui. 
Premija, kiek teko patir
ti, gal nebus nuolatinė, 
tik vienkartinė. Komisijos 
sprendimu nusipelnusio lie
tuvio visuomenininko pre
mija paskirta Lietuvos gen. 
konsulei Chicagoje J. Dauž
vardienei už jos nepailstan
čią veiklą išeivijos lietuvių 
organizaciniame gyvenime, 
už nuolatinį informavimą 
amerikiečių spaudos, diplo
matų ir šiaip plačiųjų sluok
snių apie Lietuvos okupa
ciją, apie ten gyvenančių 
lietuvių kryžiaus kelią rusų 
priespaudoje. Lietuvos gen. 
konšulė J. Daužvardienė yra 
gimusi JAV, čia užaugusi ir 
mokslus išėjusi, bet, šalia 
anglų kalbos, jį lietuvių 
kalbą naudoja kaip savąją, 
kaip gimtąją, lietuviškai 
kalbėdama gal net švariau, 
negu dabar kalba kai kurie 
šio pokario naujieji ateiviai. 
Kaip diplomatei ir visuome- 
nininkei konsulei J. Dauž
vardienei tarnyba, ją atlie
kant tikrai sąžiningai, nėra 
lengva. Dešimtys telefonų 
per dieną, interesantai kon
sulate, visokie oficialūs pri
ėmimai, posėdžiai. Kartais 
jų būna net po kelis per 
dieną, kartais jie nusitęsia 
iki labai vėlyvo vakaro. 
Įvairių informacijų norėda
mi, į.ją kreipiasi ne vien 
šiaip piliečiai, bet dažnai ir 
laikraštininkai bei redakto
riai. šios dienos Sun-Times 
dienraštyje (III. 10) klau
simų skyriuje atspausdin
tas skaitytojo klausimas, 
kodėl į okup. Lietuvą nega
lima vaistų nusiųsti? Re
dakcija, prieš laikraštyje 
atsakydama į klausimą, pir
miausia kreipėsi į Lietuvos 
konsulę. Konsulė laikrašty
je teisingai aiškina: ”Kaip 
jums žinoma, Lietuva tebė
ra okupuota ir jėga kon-_ 
troliuojama Sovietų Sąjun- 
goo. Okupaciniais potvar
kiais ten daug kas yra su-

Kaukės Užgavėnių karnavale Chicagoje. Dr. A. Ramono nuotr.

VLADAS BŪTĖNAS

varžyta ar uždrausta. Jų 
tarpe ir bent kokių vaistų, 
net ir aspirino, gavimas iš 
užsienio. Konsulatas dėl to 
nieko negali padaryti, nes 
jis atstovauja ne dabartinę 
sovietinę valdžią, bet lais
vos ir nepriklausomos Lie
tuvos legalią vyriausybę”. 
Tokią informaciją, aišku, 
perskaitė dienraštyje de
šimtys tūkstančių skaityto
jų. Kai praėjusį sekmadienį 
pilnutėliame Jaunimo* cent
re Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė, apsupta vyr. 
skautininkių, skautininkų ir 
kitų skautų vadų, žengė ofi
cialiai atidaryti milžinišką 
Kaziuko mugę, jos veide 
mačiau šypsnį ir šviesą. 
Chicagos lietuviai džiaugia
si jos asmenyje turėdami 
tokią puikią reprezentantę. 
Konsulei J. Daužvardienei 
premija bus įteikta specia
liame bankete Tautiniuose 
namuose balandžio 4 d. 
šventę rengia Lietuvių Mo
terų federacija, kurios pir
mininkė yra M. Marcinkie
nė. Talkininkauja taip pat 
visa eilė organizacijų.

• NORS žengiam dar tik 
j ankstyvąjį pavasarį ir 
1976 m. dar visai jauni, bet 
Margučio vadovas P. Petru- 
tis šiais metais jau rengia 
antrąjį koncertą. Koncertas 
įvyks šį sekmadieni, kovo 
21 d. 2:30 vai. p. p. Jauni
mo centre. Programą atliks 
vokalistai iš Kanados — so

Dr. A. Ramono nuotr.

Užgavėnių karnavale rengėjas dr. A. Paulius su lietuvių 
ąldermanu K. Jakšy atitrukę nuo masės lankytojų milžiniškame 
karnavale Jaunimo centre.

listai V. Verikaitis ir R. 
Strimaitis, akompanuojant 
muz. J. Govėdui, Toronto 
„Varpo” choro dirigentui. 
Du solistai — bas-baritonas 
ir lyrinis tenoras — atliks 
solo ir duetus. Programoje 
vyraus liaudies dainos, ypač 
duetuose. Pagerbdamas ap
valią amžiaus sukaktį nese
niai atšventusį komp. VI. 
Jakubėną, sol. V. Verikai
tis padainuos tris komp. V. 
Jakubėno kūrinius. Sol. V. 
Verikaitis Chicagos lietu
viams jau gerai pažįstamas, 
tuo tarpu jaunesnis jo part
neris sol. R. Strimaitis čia 
pasirodys pirmą kartą. Abu 
solistai koncertus yra davę 
Toronto, Hamiltono ir Day- 
ton, Ohio lietuviams. Atsi
liepimai buvo gan geri. P. 
Petrutis i tokius meninin
kus visada stengiasi pirma
sis atkreipti dėmesį. Po 
smuikininkų Mazurkevičių 
koncerto, kurio metu vos 
sutilpo salėje publika, po 
gražiausių įspūdžių tame 
koncerte, štai vėl artėja ma
loni Margučio staigmena 
dainą mylinčių Chicagos ir 
apylinkių lietuvių džiaugs
mui.

lietuvius

Solistai Vaclovas Verikaitis ir Rimas Strimaitis kovo 21 kon
certuos Chicagoje Jaunimo centre.

J. Mieliulis su savo orkes
tru. Taip pat bus skaitymas 
iš Sibiro lietuvaičių malda
knygės, ekrane rodant kun.
K. Pugevičiaus filmą apie 
Sibiro lietuvaičių malda
knygę. Filmas pagamintas 
amerikiečių ir savo metu 
buvo rodomas per Baltimo
rės archiodecezijos TV pro
gramas. Skaitymus atliks 
akt. A. Dikinis, muzikinėje 
palydoje įsijungs muz. M. 
Motekaitis su savo studijos, 
mokiniais. Taip pat religi
nės kūrybos popietėje pasi
rodys ir Jaunimo centro 
dramos studija su vadove 
rež. ž. Numgaudaite. Kai 
šv. Kryžiaus ir Marųuette 
Parko lietuvių šventovėse 
nutilo religiniai koncertai, 
Jaunimo centro vadovų už
mojis rengti religinės kūry
bos tikrai originalias popie
tes yra sveikintinas. Gegu
žės 21-22 d.d. Jaunimo 
centre įvyks Poezijos die
nos, pakeisdamos per porą 
metų ten vykusį Poezijos 
pavasarį. Pirmąjį Poezijos 
dienų vakarą dėmesis ski
riamas mirusiam lietuvių 
lyrikos milžinui poetui J. 
Aisčiui. Bus parodytas 30 
min. trunkantis filmas apie 
poetą, filmuotas jam gyvam 
esant. Iš Washingtono at-

• JAUNIMO centro di
rektorius kun. A. Kezys, 
nors apsikrovęs naujų filmų 
kūryba ir Lietuvių Etninės 
Foto enciklopedijos leidinių 
ruošimu, netolimoj ateityje 
rengia visą eilę kūrybinių 
staigmenų. Sekmadienį, ba
landžio 11 d. Jaunimo cent
re įvyksta antroji Religinės 
kūrybos popietė (pernai jos 
pasisekimas buvo tikrai gę- 
ras). Religinėje popietėje 
pagonišką maldą iš „Pama
rio pasakos” padainuoti pa
kviestas Dainavos ansamb
lis, taip pat pakviestas muz.

Lietuvos gen. konsule Chicagoje J. Daužvardienė su Balfo 
pirm. M. Rudiene, A. Jurašiene ir LF tarybos pirm. dr. G. 
Baluku viename iš paskutinių parengimų Tautiniuose namuose. 

P. Malėtos nuotr. 
vykusi poeto žmona atveš 
suvenyrų parodėlę ir papa
sakos savo atsiminimus. 
Antrąją dieną pakviesti po
etai skaitys savo kūrinius, 
gi vieną iš poetų bus sten
giamasi labiau akcentuoti. 
Tam, tikimasi, bus gautas 
Montrealyje gyvenančio po
eto H. Nagio sutikimas, nes 
šis poetas prieš 35 ar dau
giau metų į lietuvių poeziją 
įžengė su nauju kūrybiniu 
veidu ir šviežiu braižu. Kas 
gi neprisimena jo „Buda
pešto baladės” ar visos eilės 
kitų kūrinių. Tuo tarpu Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Ryšių centras kovo 27 d. 
Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje rengia labai 
jau laukiamos Clevelando 
„Grandinėlės” tautinių šo
kių vakarą. Tai vis kultūri- 
nės-meninės šventės, į ku
rias reikia atkreipti dėmesį. 
Į visą tą grandį nepamirš
kime įrikiuoti ir pianisto A. 
Kuprevičiaus koncerto ba
landžio 4 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, o tą dieną 
Clevelande kun. A. Kezys 
demonstruos įdomųjį filmą 
apie Kalifornijos 
— „Salą”.

Mieliulio
atidaryta

• Dail. Juozo 
kūrybos paroda 
Čiurlionio galerijoje, 5620 
So. Claremont Avė., Chica
goje. Paroda tęsis iki kovo 
21 d. Lankymo valandos sa
vaitės dienomis: 7 v. v. — 
9 v. v., savaitgaliais: 1 v. 
p. p. — 9 Vi v.

• Dail. Antano Petriko- 
nio tapybos darbų paroda 
Marųuette Meno Galerijoje, 
3215 W. 63 St., Chicagoje, 
atidaroma balandžio 3 d. 7 
v. v. ir tęsis iki gegužės 31 
d. Lankymo valandos kas
dien nuo 10 v. ryto iki 6 
v. v.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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ANTANAS GRINIUS

Detroito
, LIETUVIŲ FONDO 

VAJŲ BAIGIANT
Detroito Lietuvių Fondo 

Vajaus Komitetas susirin
kęs 1975 metais spalio 30 d. 
pirmininko Vytauto Kut- 
kaus namuose ir apsvarstęs 
LF reikalus priėjo išvados, 
kad išpildžius Detroite jam 
paskirtos kvotos sumą 
100,000 dol. reikia dar ge
rokai pasispausti ir nutarė 
nedelsiant pradėti veikti.

LF vajaus užbaigimo pro
ga kovo 27 d. 7 v. v. Kultū
ros Centre rengiamas kon
certas su vakariene. Kon
certe dainuos iškilūs Chi
cagos solistai: Dana Stan- 
kaitytė, Jonas Vaznelis ir 
Stasys Baras. Akompanuos 
Alvydas Vasaitis. JTai, bus 
solo, dueto ir trio dainuoja
mos operų ištraukos ir ari
jos.

Su solistais iš Chicagos 
atvyksta dr. A. Razma ir 
pasakys kalbą. Įstojusieji 
nariais ar padidinę našus 
bus skelbiami vakarienės 
metu. Nors salė didelė ir 
stalų užtektinai pristatyta, 
bet vis vien vietomis reikia 
apsirūpinti iš anksto. Stalai 
ar atskiros vietos užsako
mos pas Martyną Stonį tel. 
557-7839, Stasį Garliauską 
tel. 554-1384 ir B. Girnių 
tel. 274-4236.

LF Vajaus Komitetas vi
sus kviečia ir prašo narius 
ir ne narius atvykti ir da
lyvauti koncerte ir vakarie
nėje.

SLA 352 KUOPA
Kovo 7 d. Lietuvių Na

muose įvyko SLA 352 kuo
pos susirinkimas. Be įpras
tinių reikalų jame dar buvo 
atlikti balsavimai į Pildo
mąją Tarybą ir išrinkti 
kuopos atstovai į SLA sei
mą. Balsus suskaitė ir bal
savimo pasekmės kuopai 
pranešė: Vladas Selenis, 
Antanas Grinius ir Feliksas 
Motuzas. Atstovais į seimą 
išrinkti: Mykolas Balčiū
nas, Julija Rutkauskienė, 
Elžbieta Jodinskienė, Al
fonsas žiedas, Antanas No
rus, Petras Januška, Birutė 
Januškienė, Feliksas Motu
zas ir A. Grinius.

Šeinio pasiūlymams pa
ruošti komisija susidedanti 
iš F. Motuzo, P. Dalinio, A. 
Noraus, A. žiedo ir P. Ja
nuškos pateikė susirinkimui 
parengtų pasiūlymų pro
jektus. Jie buvo priimti ir 
bus persiųsti seimo įstatų 
komisijai.

Į kuopą priimti trys nau
ji nariai: Petras Januška, 
Vytautas Trimeris ir Nijolė 
šnapštienė. Kuopa sąrašuo
se turi 267 narius.

Vasario 16 proga Altui 
paskyrė 20 dol. ir radijo 
valandėlėms: „Lietuviškos

lietuviai
Meliodijos” ir „Lietuvių 
Balsas” po 10 dol.

Susirinkimą pravedė pir
mininkas P. Januška, sekre
toriavo Birutė Januškienė.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes. Buvo pasveikintas 
ilgametis kuopos narys ir 
buvęs pirmininkas Feliksas 
Motuzas jo 85 metų sukak-,, 
ties proga ir sugiedota il
giausių metų! Jauna narė 
Igne šnapštytė jam paskai
tė specialiai sukurtą eilė
raštį. Vaišių mecenatai: B. 
Januškienė, E. Jodinskienė,
M. Žilinskienė, Petrusė Juš
kienė, B. Burba ir P. Brons- 
kis.

/

PERRINKTA VALDYBA
Radijo valandėlės „Lie

tuvių Balsas” klubo meti
niame susirinkime įvyku
siame kovo 7 d. Lietuvių 
Namuose perrinkta 1976 
metams valdyba. Pirm. Va
cys Urbonas, vicepirm. Ka
zys Gogelis ir Antanas Su
kauskas, sekr. Genė Vilkie
nė, fin. sekr. Antanas Ja- 
nušis, ižd. Algis Janušis. 
Direktoriai Petras Marčiu- 
kaitis, Juozas Janeckas ir 
Vincas Kankalis. Teisinis 
patarėjas adv. Kęstutis 
Ambrozė. Tvarkdarys Juo

Omahos lietuvių žinios
MUZIKĄ BR. JONUŠĄ 

' AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS

Vasario 12 d. liūdna žinia 
apskrido lietuvių koloniją 
ir už jos ribų gyvenančius 
tautiečius. Mirė muz. Br. 
Jonušas, ilgametis choro 
Rambynas dirigentas ir ak
tyvus bendruomenės narys. 
Kadangi velionis buvo žino
mas ir amerikiečiams, vie
tinė spauda įdėjo žinią apie 
muziko mirtį, nusakydami 
jo tautybę, jo profesiją bei 
darbus. Taip pat pacitavo 
velionies dukters žodžius 
pasakytus jų koresponden
tui, kad „He had two great 
loves, His country and his 
music”. Vasario 14 d. po 
bažnytinių pamaldų, šv. Mi
šių, grojant velionies su
kurtų maršų muzikai, kars
tas išneštas iš bažnyčios ir 
ilgai mašinų virtinei lydint, 
mirusiojo karstas nuvežtas 
į Evergreen kapines, čia, 
kunigui atkalbėjus maldas, 
bendr. pirmininkui ir orga
nizacijų atstovams tarus 
atsisveikinimo žodį, atlydė
jusių jų galingai sugiedotas 
mūsų tautos himnas, kurio 
garsai suvirpino ramią ka
pų tylą. Taip ir atsigulė čia, 
po svetimos žemės pušaičių 
paūksme, neeilinis mūsų 
tautos sūnus. Tebūna leng
va jam, vaišinga svetimoji 
žemė.

DIRVA

Moterų vokalinis ansamblis 
16 minėjime Detroite.

, vadovaujamas muz. S. Sližio, atliko meninę programą Vasario 
J. Gaižučio nuotr.

zas Murinas. Valdybos na
riai : Feliksas Blauzdys, 
Bronius Tatarūnas ir Jad
vyga Maršalkovičienė. Re
vizijos komisija: Kazys Ra- 
žauskas, Stasys Račiukaitis 
ir Jonas Maršalkovičius.

LAUKIAMAS 
„ČIURLIONIS”

Detroito lietuviai atžy
mėti Amerikos 200 metų 
sukaktį pasikvietė „Čiurlio
nio” ansamblį ir jis gegužės 
16 d. 3 v. p. p. Fordo audi
torijoje atliks programą. 
Repertuare bus liaudies dai
nos, tautiniai šokiai ir mū
sų liaudies instrumentai. 
Atvyks apie 90 ansamblio 
narių.

Dr. prof. Martynas Trautri- 
mas Midland College Fremont, 
Nebr. T. Gaigelytės nuotr.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 15 d. Omahos L. 

Bendruomenės valdybos pa
stangomis buvo suruoštas 
iškilmingas, sklandžiai ir 
kultūringai pravestas Va
sario 16-tosios minėjimas. 
Tą dieną 10 vai. ryto lietu
viškos šv. Mišios buvo ski
riamos už mūsų tautą, žu
vusius, bei dirbančius dėl 
jos laisvės. Choras Ramby
nas giedojo patriotines reli
gines giesmes, kurios teikė 
pamaldoms iškilmingumo. 
Dirigavo a.a. muz. Br. Jo

nušo brolis Zenonas atvy
kęs brolio laidotuvėms. 
Kun. dekan. J. Tautkus pa
sakė gražų šventei pritai
kintą pamokslą.

3 vai', p. p. parapijos sa-. 
Įėję įvyko iškilmingas šven
tės minėjimas. A. Cigleris 
pradedant minėjimą pasvei
kino angliškai kalbančiuo
sius svečius. Paprašyta, bu
vo, minutės susikaupimu 
pagerbti vakar palaidotą a. 
a. muz. Br. Jonušą. Po K. 
Kartanienės sugiedoto ame
rikiečių himno, kun. P. Zar- 
kauskas sukalbėjo invoka-!- 
ciją ir bendr. pirm. A. Reš- 
kevičius pasveikino taip 
gausiai susirinkusius į mi
nėjimą. Pagrindiniais kal
bėtojais buvo kongr. John 
McColistar ir dr. prof. Mar
tynas Trautrimas.

Po neilgos kongresmano 
kalbos, prabilo jaunasis pro
fesorius M. Trautrimas. Jis 
savo kalba pavergė ir suža
vėjo visą publiką, kurios 
kaip retai, buvo pilna salė. 
Ne vienam klausytojui teko 
nubraukti ašarą klausantis 
jo turiningos patriotinės 
kalbos. Teikė ir pasididžia
vimą, kad turime puikų am
basadorių, kuris gali ir su
geba, skleisti svetimiesiems 
apie mūsų tautai daromas 
begalines skriaudas, ne tik 
okupanto, bet ir detente pa
sirašiusiųjų tautų. Jauno 
prof. kalba palydėta didelė
mis ovacijomis.

Gražų sveikinimo žodį ta
rė, svečias, Omahos miesto 
meras Ed. Zorinsky, taip 
pat pat latvių ir ukrainie
čių atstovai. Oficialiosios 
dalies pabaigai sugiedotas 
mūsų tautos himnas.

Po mažos pertraukos 
publika turėjo progos pasi
grožėti sklandžiai pravesta 
menine programa, kurią at
liko tautinių šokių grupė 
Aušra ir Moterų klubo ve
dama šeštadieninė lietuviš
ka mokykla. Mokytojų pa
ruošti mokiniai gražiai pa
šoko ir dauguma nemokan
čių kalbėti, gražiai traukė 
lietuviškas dainas, kurias 
paruošė mok. K. Kartanie- 
nė.

Pasibaigus programai sve
čiai ir publika buvo vaiši-

1976 m. kovo 18 d.

narni įvairiais kepsniais ir 
kava, kuriuos gausiai pa
ruošė Moterų klubas. Vaka
re per tris TV kanalus pa
rodyta dienos iškilmės sa
lėje ir nusakyta jų proga.

Cjp)
• Omahos Medžiotojų 

klubas, mirus klubo nario 
St. Pangonio uošviui A. Pa- 
lubeckui ir klubo nario An
tano Galecko uošviui H. 
Festing, vietoje gėlių prie 
mirusiųjų karsto, paskyrė 
20 dol. auką, lietuviškos 
spaudos labui, Dirvos at
statymo reikalams. Ačiū.

• Danielius Martinkus, 
gyvenantis Ozarks, Sunrise 
Beach, paaukojo 10 dol. Dir
vos reikalams. Ačiū.

LOS ANGELES
• Folklorinė popietė įvyk

sta kovo 14 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p., Wilshire Ebell 
koncertų salėje (kampas 
Lucerne & Wilshire Blvd.). 
Reta ir įdomi programa: 
lietuvių tautos mitologijos 
simboliai, humoristika, tau
todailė, liaudies dainos.

Dalyvauja svečias Liu
das Dovydėnas, prof. dr. 
Marija Gimbutienė, solistė 
Stasė Pautienienė. Mitologi
nių temų meno kūrinių pa
rodoje: dail. Vytautas Ig
nas, A. Švažas, Halina 
Zmuidzinienė ir reti liau
dies dirbiniai.

Vaišės visiems: šampa
nas, vynas, punšas ir užkan
džiai. Pelnas skiriamas Bal
tic Heritage Radijo Lietu
vių programoms paremti. 
Auka $7.50 ir $5.00 pensi
ninkas. Moksleiviams įėji
mas laisvas.

Visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

INTERSTATE. MOTOR FRE1GHT 
SYSTEMS

P. O. Box 412 
Murrysville, Pa. 15668 

412-327-4003
(8-15)
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LIETUVIU 
PROGRAMOS 
KENT VALST. 
UNIVERSITETE

DR. JOHN F. CADZOW

Jau ilgesnį laiką spaudo
je nebuvo pranešimų iš 
Kent Statė universiteto. Tai 
įvyko ne iš apsileidimo — 
turėjome daug darbo. To
dėl, siekdamas painformuo
ti apie visus įvykius, turė
siu apimti kelių mėnesių 
tarpą.

Praeitą vasarą lietuvių 
programa buvo praplėsta 
dviem kursais. Vienas jų 
buvo intensyvus kalbos 
kursas, kuriame naudota 
vien lietuvių kalba. Pirmą 
savaitę įsiregistravo 20 stu
dentų, antrąją — 22. Stu
dentai dirbo labai uoliai, 
aštuoni iš jų siekė univer
siteto užskaitų (kreditų). 
Paskaitos ir diskusijos tę
sėsi nuo ankstaus ryto iki 
vėlios nakties, ir visi stu
dentai entuziastingai jose 
dalyvavo. Kurso lygį liudi
ja dalyvavę profesoriai: dr. 
Antanas Klimas, kun. Juo
zas Vaišnys, Stasys Barz
dukas, dr. Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė, dr. Bronius 
Vaškelis, dr. Rimvydas Šil
bajoris, dr. Jonas Puzinas ir 
dr. Benediktas Mačiuika. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems 
jiems už pasiaukojimą to
kiam kilniam reikalui. Pa
pildomi padėkos žodžiai pri
klauso dr. Antanui Klimui, 
kuris pradėjo žygį prieš 
”galingą” Encyclopedia Bri- 
tannica, jau pažadėjusią 
atitaisyti iškraipytus fak
tus paskutinėje laidoje. 
"Dovydas nugalėjo Galijo
tą!” Tavo pastangos, An
tanai, yra labai vertinamos.

Antrasis buvo intensyvus 
dešimties savaičių lietuvių 
kalbos kursas pradedantie
siems. Jį ėmusi studentė 
Nancy šukytė iš Pittsbur- 
gho pasiekė puikių rezulta
tų. čia daug nusipelnė dr. 
Danguolė Tamulionytė, pa
sižymėjusi labai retu kant
rybės, supratimo ir sugebė
jimo studentą paveikti de
riniu. Abu kursai bus kar
tojami ir šią vasarą.

Lietuvių Studentų Są
junga Kento universitete 
pravedė savo studijų savait
galį. Buvo paskaitų ir dis
kusijų sesijos, kuriose vi
dutiniškai dalyvavo 95% iš 
50 užsiregistravusių stu
dentų. Jie ir vasaros pro
gramų dalyviai buvo verti 
lietuvių visuomenės pasidi
džiavimo! Jie buvo pirmos 
eilės lietuvių ambasadoriai, 
kuriais teko tik gėrėtis. 
Gaila, kad, nepaisant uo
laus darbo nuo ankstaus ry
to iki vėlaus vakaro, nespė
ta visko atlikti. Bet tam 
turėsime šią vasarą.

Lietuvių Stipendijos Fon
do reikalai buvo kiek su- 
lėtėję dėl procedūrinių klau
simų. šiuo metu yra surink
ta apie 3000 dol. grynais ir

Beveik kiekvienas Hanovertone, kur gyvena jis ir jo žmona taupo mėnesinius $1000 lote-
483 asmenų, žino Briceland sūnų Mike. rijos čekius, kad nusipirkti sau namą.

Bet kas žinojo, kad jis laimės 
$400,000 Ohio loterijoje?

Mike laimėjo vasario 12 su 
bilietu, kurį pirko Hanoverton. 
Laimėjimas buvo rodomas TV 
Clevelande ir beveik visi Hano
vertone žiūrėjo.

Miesto istorikas Wm. Kibler 
sako Hanoverton nematė tokio 
didelio susijaudinimo nuo to lai
ko kai buvo atidarytas Sandy 
Beaver kanalas į Ohio upę 1848 
metais.

Mike neturi didelių planų ku
rie pakeistų jo gyvenimą, bet

Ir Hanovertone yra labai gra
žių namų.

Tarp kitko, jei jūs būsite kai
mynystėje rugsėjo 11 ar 12 Ha
noverton Historical Society no
ri, kad mes pakviestume jus ap
žiūrėti senus miesto namus sta
tytus tarp 1817 ir 1874.

Kada jūs pirksite šią savaitę 
loterijos bilietą, 
Mike linki, kad 
jūs turėtumėte 
tokią pat laimę 
kaip ir jis.

500 dol. pažadais. Komiteto 
pirmininkas dr. Antanas 
Klimas netrukus vėl kreip
sis j visuomenę aukų reika
lu. Dr. Viktoras Stankus, 
kuris jau pasižymėjo, suge
bėjimais žodžius paversti 
veiksmais, pažadėjo nu
kreipti savo dėmesį į fondo 
telkimą. Turėtų jau neilgai 
nusitęsti, iki bus pasiektas 
20,000 dol. tikslas, kada bus 
galima pasiūlyti pirmąją 
stipendiją studijuojančiam 
lietuviui.

Lietuvių Kolekcija uni
versiteto bibliotekoje pa
stoviai auga ir jau yra pa
tarnavusi eilei mokslininkų 
iš šiaur. Amerikos. Tarp 
pastarųjų didesnių papildy
mų minėtini: Albino Trečio
ko archyvas, nepaprastai 
vertingas Petro P. Muliolio 
archyvas, kuriame yra apie 
65 įrišti ankstyvosios lietu
vių periodikos tomai, įskai
tant Varpą (1896, 1899, 
1901, 1902 ir 1904), Ūkinin
ką (1899, 1901), Lietuvos 
Ūkininką (1909, 1911,
1912), Lietuvos žinias

Kas Hanovertone, Ohio kada nors 
galvojo, kad tai bus Mike Briceland?

Po to kai laimėjo, Mike su
situokė Hanoverton Chris
tian šventovėje su Joy 
Palmer.

Ką darytumėte jei tai jums atsitiktų?

(1910-1913), Viltį (1907- 
1910), Vienybę Lietuvnin
kų (1900-1902, 1906, 1907) 
ir daug kitų. Dr. Jokūbas 
Stukas, labai aktyviai daly
vaująs lietuvių veikloje, 
reikšmingai papildė archy
vus nauja siunta. Be šiųx 
gauta visa eilė smulkesnių, 
bet nemažiau reikšmingų 
dovanų, už kurias esame ly
giai dėkingi, tik, gaila, ne^ 
užtenka vietos visoms iš-, 
vardinti.

Vienas iš naujų svarbių 
įvykių yra p. Broniaus Me
delio iš Baltimorės susitari
mas su universitetu įmikro- 
filmuoti eilę retų leidinių iš 
jo rinkinio, šiuo metu B. 
Medelis yra atsiuntęs pilną 
Unijos (1884-5) komplektą, 
kurį įmikrofilmavus bus 
gauta daugiau retos me
džiagos.

Dar vienas svarbus daly
kas yra Lithuanian Certifi- 
cate Program. Universiteto 
vadovybė paruošė planą, pa
gal kurį studentas galės 
siekti "major" ir gauti iki 
70 valandų ūž lietuvių kal

bos, istorijos ir literatūros 
studijas, žinoma, išpildyda- 
mas ir kitus Arts and 
Sciences reikalavimus. Lau
kiama plano patvirtinimo 
Ohio valst. Regentų Tary
boje. Dėl platesnių informa
cijų prašoma nesivaržant 
kreiptis į

Dr. John F. Cadzow
Director, Ethnic

Heritage Program
Kent Statė University 
Kent, Ohio 44242
Visas dovanas bibliotekai 

prašoma siųsti:
Lithuanian Collection 
Kent Statė University
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Angliškai:
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THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,
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Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759
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Libraries
Kent, Ohio 44242
Aukos Lietuviu Stipendi

jos Fondui siųstinos:
Lithuanian Fellowship 

Fund
Kent Statė University
Kent, Ohio 44242
Jei kas iš aukojusių bib

liotekai ar §tipendijos fon
dui nebūtu gavęs padėkos 
— pakvitavimo, prašomas, 
informuoti Dr. John F. Ca- 
dzow aukščiau nurodytu ad
resu.
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KRIKŠČIONIŠKOSIOS VAKARŲ KULTŪROS 
PRADŽIA LIETUVOJE

Dr. J. Jakšto paskai
tos, skaitytos Clevelan
do Pedagoginių kursų 
popietėje vasario 22 d., 
santrauka.

Krikščioniškoji kultūra 
Europoje prasidėjo iš Ro
mos imperijos. Apie XIII 
amžių ji pasiekė Pabaltijo, 
kraštus — Švediją ir Suo
miją. Kita kryptis bizantiš
koji, sklido į rusiškuosius 
kraštus. Jau XII amžiaus 
pabaigoje ji išsiplėtė visoje 
rytų Europoje ir pasiekė 
Lietuvos pakraščius. Kodėl 
ortodoksinė krikščionybė ne
įsigalėjo Lietuvoje — sun
ku tiksliai išaiškinti. Vieno 
gudų istoriko prielaida, pir
majame mūsų eros tūks
tantmetyje buvo nusistovė
jusi etninė — kultūrinė ri
ba tarp gudų, ir lietuvių. 
Galimas dalykas, kad toji 
aplinkybė ir nulėmė, kad

sios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus

Shampoo & 
Styleset $3.45 

not $7.50

Blower Cut and Style $6.95
not $15

Frosting $17.50
cup 
or 

cap

L’Oreal Perm 
$12.50 
not $17.50 

fUftiP«mIncut$20
Sale of Beauty $7.87

Special — the famous
Vita Perm, complete 
with cut.

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15 
No-Set Perm by Helene Curtis, $10

No rollers, no pincurls, ever again!
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

50 c. daugiauPenktadienį ir šeštadieni

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Market

lietuviai nepasidavė orto
doksinei krikščionybei.

Vakarų krikščionybė pa
siekė Lietuvą kaip tik tuo 
metu,- kai jos kaimynystėje 
įsikūrė kryžiuočių ir kala- 
vininkų ordinai. Tačiau jie 
nebuvo misijo'nieriai. Jie 
buvo įsteigti ir veikė kry
žiaus karų dvasioje. Pagal 
ją, kova prieš pagonis buvo 
tarnavimas Dievui. Lietu
va kaip pagoniškas kraštas 
todėl tapo IV kryžiaus karų 
lauku. Lietuvius jų kroniki
ninkai vadino saracėnais — 
taip pat kaip arabus ir mo- 
hametonus.

Jeigu Mindaugo krikštas 
būtų pasisiekęs, tai būtų iš
vengta kryžiaus karų, bet 
M. krikštas tebuvo trum
pas 8 metų epizodas, nes 
Mindaugas jau 1260 m. bu
vo pagonis. Lietuva liko pa
gonišku kraštu ligi XIV 
amžiaus pabaigos. Ligi to

kainas . .
HAIRCUTTING Q- 

from only 
not $7.50

not $30

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite AVestgate.

333-6646
• North Olmsted,

777-8686
• Parmatovvn, 

884-6300
• Midway Mali, 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020 

laiko Lietuvoje buvo pago
niškoji kultūra. Toji kultū
ra turėjo prilygti vakarie- 
tiškajai, kitaip lietuviai ne
būtų pajėgę pasipriešinti 
kryžiuočiams. Prancūzas P. 
de Mezieres, apsilankęs 
Prūsuose Kęstučio laikais, 
savo traktate rašo iš ordino 
patyręs, kad lietuviai esą 
"pagonys, žmonės be rašto 
ir be knygų, bet jie esą la
bai geri kariai." Yra išliku
sios "Rygos skolų knygos" 
vestos iki 1352 m. Tose kny
gose surašyti pirkliai, kurie 
atveždavo Rygon prekių. 
Tarp 1000 vardų randame ir 
apie 30 lietuviškų vardų. Iš 
to matome, kad tais laikais 
lietuviai prekiavo su vak. 
Europa tarpininkaujant Ry
gos pirkliams, žinoma, kad 
tais keliais lietuviai gauda
vo visų kariams reikalingų 
dalykų. Rygos miestas ne
priklausė ordinui. Suvere
nas buvo Rygos vyskupas. 
Patys rygiečiai tvarkėsi sa
varankiškai. Rygos vysku
pas visą laiką ginčijosi su 
ordinu. Kilo net atviras ka
ras tarp jų. Lietuviai buvo 
pakviesti talkon prieš Livo- 
njios ordiną. Iki 1332 m. 
lietuvių įgulos stovėjo prie 
Rygos ir gynė miestą nuo 
kalavijuočių, šie faktai bu
vo minimi Gedimino laiš
kuose. Greičiausia tie laiš
kai buvo parašyti Rygos 
vienuolių. Į Rygą buvo at
vykę Romos pasiuntiniai 
rūpintis Gedimino krikštu. 
Gediminas buvo pastatydi
nęs net dvi katalikų bažny
čias (Vilniuje ir Naugardu
ke) . Yra paliudyta, kad Ge
dimino laikais atbėgdavę 
pas kryžiuočius lietuviai. 
Jie apgyvendinami kryžiuo
čių valdomose Prūsijos že
mėse. Bet, anot to liūdiji- 

,mo, kai Lietuva būsianti 
kryžiuočių užkariauta, jie 
galėsią grįžti į Lietuvą ir 
turėsią ordinui grąžinti 
jiems duotąsias žemes. Vie
nas tų atbėgėlių skundęsis, 
kad jis bėgęs pas kryžiuo
čius nuo pagonių persekioji
mo. Taigi matyt, kad krikš
čionybė buvo beleidžianti 
šaknis Lietuvoje jau Gedi
mino laikais.

Graikų kilmės pranciško
nas Pietro Fildago gyveno 
DLK Algirdo dvare ir net

• Vytas Bandžiulis ir Ar
vydas Gricius, kolegijų stu
dentai, perskaitę Herald- 
Examiner, Los Angeles, Ca., 
laikraštį, kur buvo įdėtas 
Jono ir Aušros Jurašų pasi
kalbėjimas apie dabartinę 
situaciją okup. Lietuvoje, 
abu parašė labai svarius ir 
argumentuotus padėkos laiš
kus, padarydami svarbius ir 
mums brangius komenta
rus. Bravo mūsų jaunimui. 
Atrodo, kad" mes nemirsi
me, mūsų idėjos ir kova 
gimsta naujose širdyse. Mes 
tuo tik didžiuotis ir džiaug
tis galime. 

buvo susidraugavęs su Jo
gaila. Grįžęs Italijon kurį 
laiką jis profesoriavo Pa
duos universitete ir 1409 m. 
buvo išrinktas popiežium, 
pasivadindamas Aleksandro 
V vardu. Vienoj itališkoj 
enciklopedijoj rašoma, kad 
Aleksandras V prisidėjo 
prie Lietuvos krikščionėji- 
mo. Yra minima, kad Jogai
la, vesdamas aštrią diplo
matinę kovą prieš kryžiuo
čių ordiną, pasigedęs Alek
sandro V pagalbos. (Popie
žius Aleksandras V jau bu
vo miręs).

Iš viso to matome, kad 
dirva krikščionybei Lietu
voje jau buvo ruošiama 
anksčiau. Oficialiai Lietuva

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

Vlada ir Vincas 
Abraičiai

A. A.
STEPONUI NASVYČIUI 

mirus, skausmo prislėgtoms dukroms BIRUTEI 
SMETONIENEI,. ALDONAI AUGUSTINAVIČIE- 
NEI, sūnums ALGIRDUI ir JAUNUČIUI, jų šei
moms ir kitiems artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą

Gražina ir Vytautas 
Žukauskai

apkrikštyta 1387 m. Jogai
los, tapusio Lenkijos kara
liumi ir Vytauto Didžiojo 
pastangomis, žemaičiai bu
vo apkrikštyti 1413 m. Tai
gi krikščioniškoji kultūra iš 
Vakarų atėjo pamažu. Ta
čiau iki reformacijos krikš
čionybė Lietuvoje merdėjo. 
Miestai jau buvo priėmę 
krikščionybę, bet visas 
kraštas dar laikėsi pagony
bės. Atvykę į Lietuvą jė
zuitai nustebo radę Lietuvą 
dar pagonišką. Savo prane
šime Romai jie laiko Lietu
vą panašia į Indiją su dau
gybe pagoniškų die vų. Tik 
nuo XVI amžiaus dėka jė
zuitų Lietuva tapo krikščio
niška. (pk)
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Aurelija Balašaitienė

Lietuvybės vertė jaunystės 
akimis

Kalbėdami lietuvybės iš-, 
laikymo klausimais bei sie- 
lodamiesi lietuvybės išliki
mu laisvojo pasaulio lietu
viškos visuomenės priau
gančiose kartose, retai, te- 
apsvarstome priemones ir 
metodus, kuriais galima bū
tų efektingiausiai lietuvy
bės tęstinumą perduoti 
tiems, kuriems pati Lietu
va tėra tolimas žemės plotas 
didžiuliame žemėlapyje ir 
jos kova už būvį nėra įstri
gusi į jų sielas. Lituanisti
nės mokyklos, jaunimo or
ganizacijos, parapijos ir ki
tos mūsų visuomenės insti
tucijos šią problemą jaučia. 
Tautinės sąmonės palaiky
mo tikslu intensyvus dėme
sys skiriamas jaunimui. 
Nors tik iš istorinės per
spektyvos galima bus po ei
lės metų mūsų pastangas 
įvertinti, tačiau jau šian
dieną, po ketvirčio šimtme
čio už tėvynės ribų, galima 
nagrinėti mūsų bandymų iš
davas ir daryti išvadas, 
naudojant gyvus pavyz
džius. Lituanistinėse mo
kyklose mokinių skaičius 
mažėja, nežiūrint to, kad 
mūsų šeimų prieauglis ne
eina ta kryptimi. Tose mo
kyklose esantis jaunimas 
savo privačiame gyvenime 
vistik aplink save spindu
liuoja originalią, bet labai 
konkrečią lietuvybės nuo
taiką ir ją išsineša į orga
nizacijas, kuriose ir litua
nistinėse mokyklose nesi
mokantis jaunimas yra ak
tyvus. Reikia sutikti su tuo 
faktu, kad tik stiprią tau

Geras darbas ir geras gyvenimas... 
Leiskit, kad CCC padėtų 

jums gauti abu
Geras išsilavinimas yra raktas ir tai yra tas ką Cuyahoga 
Community College siūlo. Apie 50 karjeros programų ir 
didelis pasirinkimas Arts and Sciences srityje yra šį 
pavasarį už kainą, kuri yra Cuyahoga' County gyvento
jam žemiausia Ohio valstijoje.
Pavasario ketvirčio klasės prasideda balandžio 5 d. Asme
niškai registracija prasideda kovo 30 d. visose trijose 
CCC vietovėse.
Dėl platesnių informacijų ir programos knygų kontaktuo
kite office of admissions and records jūsų pasirinktoje 
vietoje.

Eastern Campus, 25444 Harvard Rd., VVarrensville Twp. 464-3535
Metropolitan Campus, 2900 Community College Avė., Cleveland. 241-5365
VVestern Campus, 11000 Pleasant Valley Rd., Parma. 845-4000

tinę pareigą jaučiančios 
šeimos aukoja savo šešta
dienius, pristatydamos vai
kus į mokyklas, ir kad pa
čios šeimos privatus gyve
nimas visada buvo ir bus 
geriausia lietuvybės mo
kykla. Nei organizacijos, 
nei mokyklos, nei meniniai 
vienetai, be šeimos pagal
bos, neįkvėps jaunimui tos 
giliosios lietuvybės, kuri 
tampa individo sielos dali
mi.

Jaunimo kongresas, įvy
kęs pereitą žiemą Pietų 
Amerikoje, parodė, kad vis
tik mūsų lietuviškas prie
auglis laisvame pasaulyje 
yra gerokai įsisąmoninęs 
lietuvybės idėją, nors tos 
idėjos interpretacija jau 
skiriasi nuo vyresniosios 
kartos sąvokos. Tai natū
ralūs laiko bėgio ir gyveni
mo sąlygų padaras, kurį, 
optimistiškai- žiūrint, turė
tume pozityviai įvertinti. 
Pažvelkime konkrečiai į 
naujausios kartos jaunimo 
atstovę Danutę Bankaitytę.

Ištisą eilę metų pažinusi 
Henriko ir Aldonos Bankai- 
čių gausią lietuvišką šeimą, 
negaliu neiškelti tos šeimos 
nuopelnų, stebėdama jos 
vaikų elgesį, interesus ir 
veiklą. Inžinierius Henrikas 
ir jo žmona gyvena ne sau, 
visą savo laisvalaikį atiduo
dami savo vaikų ateičiai, 
šeštadieninės mokyklos, an
samblio repeticijos, kanklių 
pamokos, sporto treniruotės 
— tai jų vaikų lietuviškų, 
gyvenimo treniruotės are
nos. Patys tėvai, ilgamečiai

Kanklių virtuoze Danutė Bankaitytė

Čiurlionio ansamblio nariai, 
šiandieną jau drauge su sa
vo vaikais dalyvauja an
samblio gastrolėse, su pa
slėptų pasididžiavimu sek
dami savo dukras, Danutę 
ir Mirgą, kanklių muzikos 
srityje pasižymėjusias ta
lentingas solistes, ir sūnų 
Raimundą.

Danutė Bankaitytė per 
savo gyvenimo aštuonioliką 
pavasarių jau susiformavo 
į gerokai apibrendusią as
menybę, žinančią savo gy
venimo kryptį ir turinčią 
aiškų nusistatymą esmi
niais žmogaus gyvenimo 
klausimais. Jos nusistaty
mas lietuvybės atžvilgiu ne
turi jokių abejonių. "Litu
anistinė mokykla apipavi
dalino mano galvojimą, ver
tė analizuoti idėjas, jas dėti 
ant popierio. Nuoseklus lie
tuvių kalbos mokymasis ir 
literatūros mokymosi meto
dai man padėjo angliškoje 
mokykloje, ypatingai besi
mokant vokiečių kalbos, ku
ri taip pat turi daiktavar
džių ir būdvardžių links
niuotes. Vien tik anglų kal

bą mokantiems tai yra la
bai sunkus dalykas", verti
no savo 12 Lituanistinės 
mokyklos metų abiturientė, 
1975 metais įsigijusi Vysk. 
Valančiaus Mokyklos baigi
mo pažymėjimą. Ji mokyk
la baigė pirmąją, už gerą 
mokymąsi gaudama dova
ną. Mokslo metų bėgyje ji 
pasižymėjo lietuviškų kny
gų skaitymu, ir yra laimė
jusi B. Gražulio skirtą pi
niginę premiją, kaip dau
giausiai1 perskaičiusi knygų 
mokinė. Jaunimo kongresą 
Danutė įvertina labai pozi
tyviai, įsitikinusi, kad viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
nuolatinis bendravimas yra 
būtinas. Jis duodąs pajusti 
tam tikrą ne savo žemėje 
gyvenančio lietuvio univer- 
sališkumą, kuris apjungia 
įvairiuose kraštuose gyve
nančius vieą viską jungian
čią, bendros kultūros, bend
ros kalbos ir bendro likimo 
idėja.

"Kalbėjome kongreso me
tu tik lietuviškai, nes iš 
karto kilo tam tikras pasi
didžiavimas savąja kalba. 
Visi iš šiaurinės Amerikos 
atvykę iš karto pastebėjo
me, kad mes kalbame žy
miai geriau lietuviškai, ne
gu mūsų tautiečiai Pietų 
Amerikoje. Tai padarė lie
tuviškos mokyklos, kurių 
Pietų Amerikoje nėra, ir 
jaunimo tarpe lietuvių kal
bą daugiausia palaiko šei
mose dar gyvos močiutės. 
Šiaurės Amerikoje lietuviš
kos parapijos ir jaunimo or
ganizacijos, šalia mokyklų, 
mus nuolat mokė. Ir kanklių 
daugumas ten nebuvo matę 
nei apie jas girdėję. Aš my
liu kankles, ir bandžiau ga
limai geriau ten sutiktą 
jaunimui su kanklių muzika 
Supažindinti ir juos kiek 
pamokyti", — tęsė Danutė 
toliau, kalbėdama apie Kon
greso įspūdžius. "Aš bega
liniai myliu savo šeimą, tė
velius, broliukus ir sesutes, 
ir todėl bijojau, kad mano 
Kalėdos ne namie bus la
bai liūdnos. Turiu prisipa
žinti, kad tai buvo gražiau
sios Kalėdos mano gyveni

me. Norėjosi verkti, lau
žiant Kūčių plotkeles po 
žvaigždėtu Argentinos dan
gumi su tolimais mano tau
tos vaikais iš įvairių pasau
lio kraštų. Bernelių Mišios 
su savo lietuvišku senti
mentu, pasirodymai, kank
lių koncertai, darbo savaitė 
ir simpoziumai — Uragva- 
juje — visa tai praturtino 
mane ir davė man progos 
pasijausti kaip viena iš 
daugelio pasaulyje išsiblaš
kiusių lietuvių, kuriuos vie
nija ir suartina to paties 
kraujo balsas".

Danutė Bankaitytė, bai
gusi Onos Mikulskienės 
kanklių studiją, jau 11 me
tų kankliuojanti, eilę metų 
sportuojanti, aktyvi lietu
viškame gyvenime, nėra tik 
vienapusiškai savo parapi
joje izoliuota lietuvaitė, bet 
taip pat ir savo amerikinėje 
mokykloje yra aktyvi ir la
bai gera mokinė, patekusi į 
valstybinę garbės mokinių 
sąjungą (National Honor 
Society), kurios nariais 
tampa tik aukšto akademi
nio lygio moksleiviai. Da
nutė myli vaikus, ir svajo
ja tapti vaikų gydytoja. Ji 
savo devynerių broliukų ir 
sesučių šeimoje jaučiasi la
bai laiminga, ir jai devynių 
vaikų šeima neatrodo dide
lė. Ji savo riboto laisvalai
kio dalį mėgsta praleisti su 
savo jaunesniais broliukais 
ar sesutėmis; eidama kokiu 
nors reikalu artimoje kai
mynystėje ar į krautuvę, ji 
niekada neeina viena, visa
da su savimi pasiimdama ką 
nors iš mažesniųjų. Ji mėg
sta sportuoti, ir kasdieną 
nubėga bent vieną mylią; 
yra žaibo tinklinio koman
dos narė, pasižymi plauki
me, kaip ir jos vyresnysis 
brolis Vytautas, savo plau
kimo dėka gavęs studijoms 
stipendiją, šiuo metu ji 
yra oficiali Clevelando Val
stybinio universiteto plau
kimo laikrodininkė, duoda 
vaikams plaukimo pamo
kas; gerai žaidžia tenisą ir 
yra laimėjusi Vakarų pusė
je teniso rungtynėse antrą 
vietą. Danutė, lietuviškos 
šeimos duktė, savo asmeny
je jungia visa tai, kas anks
tyvoje jaunystėje yra pozi
tyvu, kūrybinga. Tikėdama, 
kad sveikame kūne yra 
sveika siela, ji vistik stato 
mokslą pirmoje eilėje... 
Danutė skaito daug, lavina
si mokslinėse srityse, tačiau 
prisipažįsta taip pat labai 
mėgstanti šokti... Jos svei
ka, sportiška išvaizda ne
gali pilnai paslėpti galvo- 
jaučios ir daug meilės tu
rinčios jaunos merginos.

Lietuvybė jai yra natūra
li jos gyvenimo pusė, kaip 
ir jos šeima,'kaip ir jos atei
ties viltys. Ji yra viena iš 
daugelio jaunų žmonių, ku
rie kada nors stos į savo 
buvusių mokytojų eiles ir 
tęs savo tėvų lietuviškumo 
sėją, kurios vienu iš gra
žiausių vaisių ji yra pati.

Atminkime, kad jos aki-

(Nukelta į 14 psl.)
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Clevelando Lietuvių Namą 
susirinkimas

/
Šių metų vasario 29 d., 

sekmadienį, įvyko Lietuvių 
Namų ir Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo metinis susi
rinkimas. Šios abi instituci
jos tvarkosi savo biznius at
skirai, bet direkcija akcinin
kų susirinkime renkama ben 
dra abiems, kuri vėliau pasi
skirsto pareigomis ir dalis iš 
jų tampa klubo patikėtiniais. 
Žodžiu, abi įstaigos yra uni
joj ir viena be kitos negali eg 
zistuoti. Sprendžiamą balsą 
akcininkų susirinkime turi 
tik tas klubo narys, kuris 
turi ir Lietuvių Namų akcijų» 
Šitokia sistema, kad ir ne vi
siems patinka ir ne visiems 
suprantama, bet yra naudin
ga tuo, kad klubas, kaip ne 
pelno organizacija, yra atleis 
ta nuo pelno mokesčių, o na
mai turi juos mokėti. Jeigu 
klubas priklausytų namams, 
tuomet tektų daug taksų 
mokėti, dėl to ir metinės 
apyskaitos susirinkime buvo 
svarstomos atskirai.

Namų ‘Lithuanian Village, 
Ine.’ apžvalgą padarė direkci 
jos pirm. adv. A. Širvaitis pa 
minėdamas, kad praeitais 
metais B-vės pajamos iš nuo
mų yra padidėjusios. Įreng
ta apatinė didelė salė, baigia 
ma įrengti jaunimo kamba
rys kur bus vieta skaityklai, 
šachmatų žaidynėms ir kt. 
Numatoma skirti stipendija 
iki $500 lietuviui studentui. 
Paminėjo, kad apmokėtos už 
silikę skolos namų statybos 
kontraktoriams.

Apie finansinį namų stovį 
pranešimą padarė finansų 
sekr. J. Apanovich. Nesigi
linant į smulkmenas, matyti, 
kad pinigų kasoje yra 
$17,368.17; Namų, žemės ir 
įrengimų vertė, po amortiza
cijos, yra $357,934 ; Namai 
turi skolų Superior Savings 
$194,492 ; praeitų metų paja 
mų-išlaidų sąskaitoje išvesta 
pelno $5,111 ; Namų akcijų 
yra iš viso parduota 7,500 . 
Šiais metais yra numatoma 
skelbti akcijų platinimo vajų. 
Dar daug šeimų, organizaci
jų ir pavienių asmenų nėra 
pirkę Lietuvių Namų akcijų. 
Namais visi naudojasi ir di
džiuojasi jais. Tie, kurie 
netikėjo, kad namai bus pa
statyti, dabar jau neturėtų 
bijoti nusipirkti akcijų, padė
ti išmokėti namų skolas. Tai 
yra mūsų tautinės garbės

Clevelande...
(Atkelta iš 13 psl.) 

mis žiūrint, lietuviškumas 
nebeturi mums įprastosios 
tragizmo žymės. Jis yra lie
tuvių tautos likimo dalia, 
kurią reikia nešti su pasidi
džiavimu, konkrečiu darbu 
ir šviesiu nusistatymu, nes 
tų pačių šaknų tūkstančiai 
mūsų brolių ir sesių yra su
rišti bendromis mūsų isto
rijos ir kultūros šaknimis, 
kurių gyvybe rūpintis yra 
visų gentkarčiu didžioji pa
reiga ir privilegija. 

reikalas išlaikyti šiuos pui
kius namus.

Toliau buvo direktorių rin
kimai. Iš išstatytų 12 kandi
datų buvo renkama keturi. 
Daugumą balsų gavę išrink
ti: Z. Dučmanas, R. Kudukis 
R. Švarcas ir J. Lipinis. No
minacijų k-jos pranešimą pa
darė V. Jokūbaitis.

Be šių išrinktų, anksčiau 
išrinkti ir jų kadencija dar 
nėra pasibagusi, yra šie di
rektorių tarybos nariai: A. 
Širvaitis, J. Dulieba, J. Apa- 
novičh, G. Motiejūnas, V. 
Matas, S. Mačys, J. Stempu- 
žis ir V. Plečkaitis.

Praeitais metais buvo iš
rinkta konstitucinė komisija 
kuri svarstė įstatų pakeiti
mo projektus pagal mūsų 
specifinius reikalavimus, kar
tu prisilaikant ir valstijos 
nuostatų. Įstatų projektą re 
feravo komisijos pirm. J. Vir 
balis. Numatoma metų bėgy 
je kviesti akcininkų susirin
kimą vien tik įstatų klausi
mo diskusijoms.

Lietuvių klubo reikalais 
platų pranešimą padarė klu
bo reikalų vedėjas Zenonas 
Dučmanas. Iš pranešimo ma 
tosi, kad klubo apyvarta pra
eitais metais žymiai pakilo. 
Baras ir valgykla ‘Gintaras’ 
turėjo pajamų virš ketvirčio 
milijono dolerių ($239,221). 
Tokiu būdu, palyginus su 
1974 metų pajamomis padi
dėjimas yra 45°/o. Gryno pel 
no klubas turėjo arti $15,000 
Palyginus su apyvarta, pel
nas nėra didelis. Tas aiškina 
ma tuo, kad klubo bare ir 
valgykloje kainos yra žymiai 
žemesnės, kaip kituose pana 
šaus tipo restoranuose. To
kia politika daroma tam, kad 
klubo nariai ir namų akcinin
kai jaustųsi privilegijuoti 
savo namuose ir klube.

Prekybai pagyvėjus buvo 
reikalinga daugiau ir tarnau
tojų. Visiems tarnautojams 
ir už atsitiktinus darbus, klu 
bas išmokėjo. 46% nuo 
brutto pelno, kurio buvo 
$134,235 .

Valgykla ‘Gintaras’ klubo 
narių ir svečių yra gausiai 
lankoma. Vedėja T. Kuzman 
ir jos padėjėja K. Biliūnienė 
skoningai gamina valgius. 
Čia visada galima gauti įvai
rių lietuviškų patiekalų. Sa
vaitgaliais valgyklos patal
pos yra žymiai perankštos.
T. Kuzman tvarko ir salių 
bei mažesnių kambarių iš
nuomavimą vestuvėms, ba
liams, susirinkimams, posė
džiams ir kt. Palyginus su 
praeitais metąis, už išnuoma
vimus salių pajamos žymiai 
pakilo.

Klube užsiregistravusių 
narių 1975 metais buvo 940. 
Klubo mokestis $5 metams. 
Klubo smulkią piniginę apys 
kaitą referavo finansų sekre 
torius J. Apanovich.

Namų ir klubo atskaitomy
bę, kasą ir administravimą 
patikrino revizijos komisija 
iš pirm. K. Karalio ir narių - 
V. Akelaičio ir P. Luizos. 
Rev. komisija savo akte nu
rodė atskaitomybės, namų ir
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Lietuvių namų metiniame akcininkų susirinkime kalba adv. A. Širvaitis. Prezidiume Mo
tiejūnas, Matas, Dučmanas ir Duleba. Apačioje susirinkimo dalyviai. V. Bacevičiaus nuotr.

klubo administravimo neigia
mas puses ir siūlo artimoje 
ateityje pastebėtus trūku
mus pašalinti. Sekantiems 
metams Rev. Komisija liko 
ta pati.

Namų ir klubo direkcijai 
už sėkmingą praeitų metų 
veiklą, Rev. Komisija pasiū
lė pareikšti padėką, ką susi
rinkimas ir išreiškė paploji- 
mu.

Susirinkime dalyvavo ne
paprastai daug akcininkų, ta 
čiau diskusijose dėl direkci
jos bei revizijos pranešimų 
arba naujų sumanymų bei 
pasiūlymų, labai mažai daly
vavo. Klubo tradicija nuo se 
nesnių laikų yra, kad po su
sirinkimo būna vaišės, kas 
buvo ir šį kartą. Nesinorėtų 
tikėti, kad kai kas ateina 
vien tik dėl vaišių, bet ne 
bendrovės reikalų svarstyti.

Dar vienas neigiamas reiš 
kinys tenka pastebėti, tai 
kalbos ir gandai apie admi
nistracijos veiklą užkulisiuo
se. Geriau būtų reikalus iš
siaiškinti atviram susirinki
me, kur balsas yra duoda
mas kiekvienam norinčiam 
kalbėti.

Susirinkimą abiejų institu 
ei jų labai vykusiai pravedė 
pirmininkavęs A. Širvaitis, 
sekretoriavo V. Matas.

K. K-lis
• Pedagoginių lituanisti

kos kursų ruošiama prof. A. 
Augustinavičienės paskaita 
nukeliama į rudenį.

WANTED EXPERIENCED 
MULTIPLE SPINDEL 

SCREW MACHINE 
SĖT U P MEN PREFERABLY 

ON CONOMATICS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 6c close tolerance. Mušt 
have a minimum of 5 years experi- 
ence 6c have own tools. Long program 
with top hourly wages 6c maximum 
fringe benefits. Arrange for an in- 
terview by calling

Diek Fulmer, 219-233-1101 
ADAPTO INC., 

23246 W. Keller Rd. 
South Bend, Ind.

(11-14)

A. A.

STEPONUI NASVYČIUI

mirus, dukroms BIRUTEI ir ALDO

NAI, sūnums ALGIRDUI ir JAUNU

ČIUI, giminėms ir artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia

Brazaičių šeima

A. A«

STEPONUI NASVYČIUI

mirus, dukteris filisteres BIRUTĘ

SMETONIENĘ ir ALDONĄ AUGUS-

TINAVIČIENĘ bei jų šeimas ir gimi

nes giliai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando Skyrius

Brangiam Tėveliui mirus,

dr. inž. ALGIRDUI NASVYČIUI

ir jo šeimai giliausią užuojautą reiškia

Irena ir Antanas
J a s i a i
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

•'IŠMARGINTOS DROBĖS” 
PRISTATYMAS

Š. m. kovo mėn. 28 d. 4 
vai. p. p. Naujosios parapi
jos mažoje salėje Korp! 
Neo-Lithuania Clevelando 
padalinys ruošia savo filis- 
terės Vladės Butkienė poe
zijos knygos "Išmarginta 
drobė’’ pristatymą.

Clevelando visuomenė ma
loniai kviečiama atsilanky
ti. Po oficialios dalies bus 
vaišės ir atsilankiusieji ga
lės įsigyti poezijos knygą su 
autorės įrašu.

Įėjimas laisvas.

MIRĖ ANELĖ 
MULIOLIENĖ

Po sunkios ligos kovo 13 
d. Clevelande mirė Anelė 
Muliolienė.

Atsisveikinimas įvyko.pir- 
madienį, kovo 15 ir kovo 16 
po gedulingų pamaldų, pa
laidota Visų Sielų kapinėse.

Nuliūdime liko vyras Ig
nas, sūnūs Vytautas ir Al
gis su šeimomis, duktė Da
nutė Ponte su šeima ir kiti 
giminės.

Velionės vyrui ir Šeimai 
reiškiame užuojautą.

ĮDOMI PASKAITA
Šį penktadienį, kovo 19 d. 

8:30 v. v. Cleveland Hts. 
Public Library, 2345 Lee 
Rd. įvyks konservatorių 
klubo susirinkimas, kuria
me paskaitą apie šių dienų 
gyvenimą Sovietijoje skai
tys Sibiro kankinys Jonas 
Kreivėnas.

Po paskaitos vaišės. Visi 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

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

Iškilmingas atidarymas 4 v. p. p. Baigiamoji programa 8 v. v.
1976 M. KOVO 20 D.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE.
Jūsų laukia

KARŠTA VAKARIENĖ • SALDUMYNŲ STALAS • TAUTODAILĖS DARBAI
IR

CLEVELANDO SKAUTIJA

Kęstučio draugovės vilkiukai Kempė, Apanavičius, Barz- 
dukas, Motiejūnas ir Banionis, ps. I. Kijauskienės priežiūroje 
ruošia dirbinius Kaziuko mugei. V. Bacevičiaus nuotr.

• Ona ir Alfonsas Mikuls- 
kiai, vietoj gėlių, mirus a. a. 
Stellai Praškevičienei, at
siuntė auką Dirvai paremti 
10 dol. Ačiū.

• FILMAS ‘SALA’, iš Los 
Angeles lietuvių gyvenimo, 
trunkąs 2 vai., po pasiseku
sių premjerų Chicagoje ir 
Los Angeles, bus pirmą kar
tą rodomas Clevelande, Lie
tuvių Namų salėje š.m. ba
landžio 4 d. 4 v.p.p. Filmuo- 
tojas A. Kezys, S.J., kartu 
išstatys ir savo fotografijas. 
Po filmo veiks saldumynų, 
punčo ir kavutės bufetas. 
Rengia Clevelando Skauti- 
ninkių Draugovė.

• DR. V. SRUOGIENĖS 
PASKAITA, turėjusi įvykti 
balandžio 4 d. Clevelande, 
dėl susidėjusių aplinkybių 
atidėta vėlesnei datai.

• • STANLEY P. ZUPAN, 
St. Clair Savings Assn., St. 
Clair Avenue skyriaus vedė
jas, po 20 metų tarnybos, ko
vo 31 d. pasitraukia pensijon 
ir nuo kovo 25 iki 31 d. savo 
vadovautame skyriuje atsi
sveikins su klijentais ir drau 
gaiš, bei pristatys savo įpė
dinį.

• LB Clevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 4 d. 12 
vai. Lietuvių namuose. 
Dienotvarkėje: apyl. valdy
bos ataskaitiniai praneši
mai, atstovų dalyvavusių 
IIIPLJ kongrese pranešimai 
ir įspūdžiai paįvairinti 
skaidrėmis ir filmais. Val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai, įvairūs kiti 
reikalai, pasiūlymai bei su
manymai.

♦ Apsaugokite ligos ar 
nelaimės atveju jūsų nu
traukta uždarbį nebrangiu 
Statė Farm sveikatos drau
dimu. Pilnam draudimo pa
tarnavimui kreipkitės pas 
Kęstutį Gaidžiūną, telef. 
289-2128.

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

Giedrė Žumbakienė su savo meno kūriniais pasirodys pirmą 
kartą Clevelande kovo 27-28 dienomis, Dievo Motinos parapijos 
salėje. Parodos atidarymas kovo 27 d. 7:30 vai. vakaro. Parodą 
puoš emalio ir grafikos darbai. Korp! Giedra kviečia visus Cleve
lando lietuvius į viešnios iš Chicagos parodą atsilankyti.

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

PEDAGOGINIŲ 
LITUANISTIKOS 

KURSŲ POPIETĖS

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.

Lietuvių Fondo Clevelando popietės vasario 8 d. rengėjai ir talkininkai su Lietuvių Fondo 
atstovais. Sėdi iš kairės: kun. G. Kijauskas, O. Jokūbaitienė, S. Barzdukas, M. Lenkauskienė, 
dr. A. Razma. Stovi: inž. V. Kamantas, dr. E. Lenkauskas K. Gaižutis ir V. Rociūnas.

V. Bacevičiaus nuotr.
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NAMŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

š. m. kovo mėn. 20 d. 
(šeštadienį), 4:30. vai. p. p. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje, III., šaukiamas 
Lietuvių Tautinių Namų 
narių metinis susirinkimas, 
kuriame bus padaryti pra
nešimai ir renkami direkto
riai.

Susirinkime balso teisę 
turi tik LTN nariai, įmokė
ję nemažiau $100.00. Tačiau 
susirinkime dalyvauti ir 
savo pasiūlymus reikšti, 
kviečiami visi Chicagos lie
tuviai.

Valdybos pirm. J. Jurkū
nas maloniai prašo visus 
narius susirinkime ir vaka
rienėje dalyvauti. Gausus 
dalyvavima« h oagesujų

pareiškimas sudarys progą. 
Lietuvių Tautinių Namų 
Valdybai patirti narių ir vi
suomenės nuotaikas ir nu
sistatymą.

Susirinkimui pasibaigus, 
7 vai. vak. visi susirinkimo 
dalyviai kviečiami vakarie
nei. Vakarienėje prašoma 
dalyvauti su savo artimai
siais ir bičiuliais. Vakarie
nės programą praves Zita 
Kevalaitytė-Visockienė. Va
karienė $5.00 asmeniui. 
Prašoma iš anksto' regis
truotis tel. 778-7707 (B. Ka
sakaitis) arba 523-0227 (J. 
Andrašiūnas).

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Šiaurės Amerikos lietu
vių slidinėjimo pirmenybės 
įvyko kovo 6* ”Devil’s El- 
bow” kalnuose, Ontario, Ka

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

staiga mirus, jo žmoną BIRUTĘ, duk

rą KRISTINĄ NOVICKIENĘ, sūnų

VYTAUTĄ ir kitus gimines giliai už

jaučia ir kartu liūdi

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo Valdyba

A. A.

ANELEI MULIOLIENEI

mirus, jos vyrui IGNUI, dukrai DA

NUTEI PONTE ir jos šeimai, sunums

VYTAUTUI ir ALGIUI MULIO-

LIAMS bei jų šeimoms, reiškiame šir

dingą užuojautą

Vytautas, Leokadija

ir

Kęstutis

C i v i n s k a i

nadoje.
Sniegu apkloti kalnai ir 

saulutė išryškino slidinėto- 
jų gerą nuotaiką.

Moterų klasėje Vida Stri- 
pinytė laimėjo slalomą ir 
didįjį slalomą lengvai ir be 
konkurencijos. Vyrų klasė
je, nežiūrint amžiaus skir
tumų slalomo sąrašo pra
džioje atsidūrė pagal suge
bėjimą: 1. Lloyd Ališaus
kas, 2. Linas Stripinis, 3. 
Petras Laurinavičius, 4. 
Vytenis Čiurlionis, 5. Jonas 
Dobis, 6. Jonas Jonaitis.

Didysis slalomas, kur po
sūkiai ne tokie aštrūs, bet 
greitis didesnis ant nusta
tyto tako, daugiau jaunų 
veidų pateko į sąrašo pra
džią: 1. Richardas Lapas,
2. Petras Laurinavičius, 3. 
Linas Stripinis, 4. Rimas 
Gudelis, 5. Juris Čiurlionis,
6. Vytas Zagarskas.

Viso dalyvavo 19 lietuvių 
kiekvienoje rungty je> slalo
me ir didžiajame slalome. 
Vertinant klubinius pajėgu
mus taškais, Toronto Vytis 
surinko 58 taškus. Clevelan
do žaibas 16.5. Detroito Ko
vas 4.5. Toronto Aušra šį 
sykį nieko.

LOS ANGELES
MIRĖ VILNIETIS 

VLADAS GRICIUKAS
Š. m. kovo 5 dieną, trum

pai pasirgęs influencija, ku
ri išvirto į plaučių uždegi
mą, mirė Vladas Griciukas 
(eidamas 67-sius metus). 
Velionis buvo Vilniaus kraš
to lietuvis, baigęs Vilniuje 
Vytauto Didžiojo gimnazi
ją, aktyviai- dalyvavęs lie
tuvių visuomeniniame gy
venime lenkų okupacijos 
metais ir daug dėl to nuken
tėjęs. Vilniaus kraštui grį
žus prie Lietuvos, įsijungė į 
ekonominį gyvenimą, buvo 
ūkinių įmonių administra
toriumi, 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją, vėliau atvy
ko Amerikon. Kurį laiką gy
veno ir dirbo Clevelande, 
paskui iki amžiaus galo per
sikėlė į Los Angeles, Kali- 
fornijon. Buvo darbštus, pa
reigingas, draugiškas, didė
lis muzikos ir dainos mėgė
jas, anksčiau dalyvavo lie
tuvių choruose. Daugelis 
vilniečių pažino ir gražiai 
prisimins šį taurų lietuvį, 
kuriam likimas, deja, ne
lėmė sugrįžti gyvam į jo 
taip mylėtą sostinę.

• Trys didieji lietuvių iš
eivijos dainos meno žvaigž
dės Stasys Baras, Dana 
Stankaitytė ir Jonas Vaz- 
nelis pakviesti koncertuoti 
į Los Angeles, birželio 27 d., 
parapijos rengiamoje Lietu
vių Dienoje. Tai bus pirmas 
toks koncertas, kai vienu 
sykiu šie trys didieji pasi
rodys Los Angeles.

• Jonas ir Adona Valuko- 
niai, iki šiol gyvenę Detroi
te, persikėlė gyventi į Los 
Angeles arčiau savo dukros 
Ramunės žemaitaitienės, 
žento Romo ir vaikaičių. Po 
ilgo ieškojimo nusipirko — 
Huntington Beach gražius 
namus ir ten įsikūrė.

Mūsų ilgamečiui draugui ir šeimos g 

gydytojui

DR. VACLOVUI PAPROCKUI 
mirus, kartu su jo miela žmona BIRU

TE, dukra KRISTINA, sūnumi VY

TAUTU, liūdime ir gilią užuojautą 

reiškiame visiems artimiesiems

Stella ir Vytautas
A b r a i č i a i

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus,

STASĮ VIRPŠĄ

nuoširdžiai užjaučiame

Lietuvių Tautinis 

Akademinis Sambūris 

Chicagoje
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