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ŪKINE BŪKLE
DUODA PAGRINDO ATSARGIAM OPTIMIZMUI Į
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Prieš 13 mėnesių, ka
da biržos kursai buvo la
bai nukritę, prezidentas 
Nixonas pareiškė, kad 
jei jis turėtų pinigų, jis 
dabar pirktų akcijas. Tai 
buvo vienas laimingiau
sių prezidento pareiški
mų — šiandien akcijų 
vertė vidutiniai yra pa
kilusi apie 20%. Bet ne
paisant akcijų kurso pa
kilimo, ūkinė būklė iki 
šiol nedavė didesnio pa
grindo optimizmui. Dirb
tini ir natūralūs ’įsikarš- 
čiavusio’ ūkinio gyveni
mo suvaržymai iki šiol 
nepajėgė suvaržyti ūki
nio išsiplėtimo blogo
sios pusės — infliaci
jos.

Daugelis ekonomistų 
priėjo išvados, kad ‘na
tūraliom’ priemonėm -

IŠ VISO PASAULIO

• WASHINGTONE praeitą 
savaitgalį demonstravo prieš 
karą Vietname apie 200,000 as - 
menų. Panaši demonstracija 
įvyko San Francisce, kur daly
vavo apie 125,000 žmoniŲ. Wa- 
shingtone mitingas tęsėsi apie 
5 valandas.

• IZRAELIS padarė de- 
maršą Prancūzijai dėl parduo
tų Libijai kovos lėktuvų, kurie, 
jai įsijungus į arabų federaci
ją, galės boti panaudoti kare 
prieš Izraelį.

• SOVIETAI sėkmingai su
sigrąžino erdvėlaivį Sajuz 10 su 
astronautais, kurie šeštadienį iš
bandė priartėjimą, susijungimą 
ir atsiskyrimą su dirbtina moks
line "sala" erdvėje Saliut.

• LIUTERIS, Kalvinas ir di
džiuma Bažnyčios ekskomuni
kuotų greitai bus amnestuoti. 
Taip siūlo Vatikano teisės kano
no reformos komisija su popie 
žiaus pritarimu. Ateity eksko- 
munikavimo bausmės nebus tai
komos ir ekskomunikuotieji ga
lės būti laidojami religinėmis 
apeigomis. Šis pakeitimas pa
lies ir persiskyrusius, kurie 
naujai susituokė. Iki šiam lai
kui jie negalėjo naudotis religi
niais patarnavimais.

• DUBČEKAS, buvęs Čeko
slovakijos galva, kurį po "Pra
hos pavasario" Maskva nušali
no, dabar, kaip rodo nuotrauko
je vokiečių* laikraštis Bild Zei- 
tung, einąs miškų ir ežerų de
partamente mechaninių priemo
nių užveizdos pareigas. Kai per 
nai gruodžio 15 d. jis prisistatė 
tarnybon, darbininkų buvo 
džiaugsminai sutiktas ir jam uz 
sakė uniformą, bet iš sandėlio 
buvo gautas atsakymas: "Nėra". 
Darbininkai užprotestavo: "Tai 
dėl draugo Dubčekol". Kitą ry
tą uniforma buvo pristatyta.
• ANGLUOS parlamente 20 

atstovų konservatorių nutarė bal
suoti prieš Anglijos įstojimą į 
Bendrąją Europos Rinką. Moty
vas: jei Anglija įstos į bendrą
ją rinką, tai Europos žvejai tu
rės teisę žvejoti Anglijos vande
nyse, kurie yra žuvingesni už 
Europos.
• BREŽNEVAS įvedė dvigu

bą tarifą žydams, norintiems 
emigruoti į Izraelį. Tie kurie ne
turi jokių diplomų moka 900 rub
lių, o mokytieji po 1000 rublių 
už kiekvienus studijų metus.
• AMERIKA dar paliks Eu

ropoje, mažiausiai iki 1972 m. 
liepos mėnesio, 285.000 savo 
karių.

• ANGLUA stato pirmąjį ka
ro laivą iš plastinės medžiagos. 
Tai minų gadytojas, kuris bus 
nuleistas dar šią vasarą.
• SOVIETAI kreipėsi į italų 

specialistus, kad padėtų praves
ti greitkelį aplink Maskvą.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
valstybės išlaidų ir pa
jamų išlyginimu bei kre
dito pabranginimu — įsi' 
bėgėjusios infliacijos ne
sustabdysi. (Visai sulai
kyti infliacijos jau ne
tekta vilties, norima ją 
išlaikyti maždaug 3%per 
metus rėmuose.) To pa
siekti neįmanoma, nes 
galingos unijos priver
čia įmonininkus pakelti 
atlyginimus daugiau už 
darbo našumo pakėlimą, 
kas veda prie gaminių pa
brangimo. Akivaizdoje 
tokios padėties didėjo 
reikalavimai didesnės 
ar mažesnės, tiesiogės 
ar netiesiogės kainų ir al
gų kontrolės. Tokie rei
kalavimai skam bėjo taip 
įtikinamai, kad ir Nixo- 
no administracija, nors 
labai nenoromis, pradė
jo rimčiau galvoti apie 
įsikišimą į kainų ir at
lyginimo nustatymą, 
nors pirmieji jos žings
niai šioje srityje buvo 
labai nedrąsūs. Tik po 
to kai tarp įmonių ir uni
jų pasiekiamas susitari
mas administracija jį 
įvertina iš savo pusės 
kaip prisidedantį prie in
fliacijos paskatinimo ar 
ne.

Griežtesnės kontro
lės reikalavimams di
dėjant, tik dabar paaiš 
kėję statistiniai davi
niai apie pirmąjį šių me
tų ketvirtį davė pagrin
do atsargiam optimiz
mui, kad iki šiol imtų
si priemonių rezultatai 
vis dėlto duos pageidau
jamų vaisių. Čia vertė
tų prisiminti, kad griež
tesnių priemonių, dides
nio valstybės įsikišimo 
į ūkinį gyvenimą, buvo 
reikalaujama ne tiek 
ūkiškais, kiek politi
niais sumetimais. Nor
malus perėjimas iš karo 
į taikos ūkį visados pa
reikalauja kai kam la
bai skaudžių pergyveni
mų — bedarbių skaičius 
gerokai pašoka. Visos 
valstybės mastu imant, 
ūkiškai tai galima pakęs
ti. Sunkiau tai pernešti 
administracijai politi
niai. Jei bedarbių skai
čius aukštesnis kaip 4% 
valstybė turi imtis dirb
tinų priemonių jį grąžin-

Sovietijos gyventojai "džiaugiasi” naujais laimėjimais erdvėje..

X rti į 'normalų' stovį. Nū 
dien jis siekia apie 6%, o 
tai reiškia, kad valdžia 
turėtų siekti visų pirma 
ūkinio atkutimo, mažiau 
rūpindamasi infliacijos 
bėgiu ar jį varžydama 
griežtesnėm negu natū
raliom priemonėm.

Dabar paskelbti duo
menys byloja, kad ūkis • 
gali būti prie atkutimo 
slenksčio ar net gal jį 
jau peržengė. Gross Na- 
tional Product t.y. visos 
tautos pajamos už gami
nius ir patarnavimus per 
paskutinį ketvirtį pakilo 
28,5 bilijonais dolerių 
t.y. daugiau negu bet ka
da po 2-jo didžiojo ka
ro. Skeptikai nurodo, kad 
toks pakilimas buvo įma
nomas tik todėl, kada po 
ilgesnio streiko Gene- 
ral Motors pradėjo dirb
ti pilnu tempu, o be to 
įmonės nori apsirūpin
ti didesnėmis plieno at
sargomis, bijodamos 
streiko šioje pramonės 
šakoje.

Kita rodiklė į gerą pu 
sę yra infliacijos eiga. 
Per kovo mėn. vartotojo 
mokamos kainos, nepai
sant gerokai pabrangu
sių maisto produktų, pa 
šoko vos trečdaliu vie
no nuošimčio, truputį 
daugiau negu per vasa
rio mėn. Jei taip tęsis 
toliau, infliacija bus 'pa
kenčiamam' 3% lygyje. 
Taip pat ir vidutinis dar
bininko uždarbis pakilo 
iki 123 dolerių savaitei 
gerokai pralenkdamas in
fliacijos kąsnį. Tolimes 
nė ūkinė plėtotė priklau
sys iš dalies nuo plie
no darbininkų išsiderė
to atlyginimo dydžio ir 
nuo to ar bus streikas 
šioje pramonėje ar ne.

Dar didesnės įtakos 
turės eilinių vartotojų 
nusiteikimas. Nepasiti
kėjimas ateitimi juos 
vertė taupyti daugiau ne
gu bet kada. Pereitais 
metais amerikiečiai į 
savo taupomąsias sąskai
tas įnešė per 52 bilijo
nus dolerių, susilaiky
dami nuo didesnių išlai
dų. Jei dabar jie vėl pa
sidarytų daugiau išlai
dus, jie galėtų labai pa
gyvinti ūkinę būklę. Yra džioje pralenkė JAV, 
ženklų bylojančių už to- laukiama, kad per šiuos 
kį pasikeitimą. Jei reik- metus kainos pakils 6%.
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba, perrinkta antriems metams: 
sekretorius inž. A. Mažeika, pirmininkas dr. J. Jurkūnas ir iždininkas Br. Dūda. Praeitoje kadencijo
je skyriaus valdyba sėkmingai pasireiškė suruošdama Vaižganto minėjimą ir J. Gliaudos knygos "Si
mas" pristatymą, kurie sutraukė daug Los Angeles ir apylinkės lietuvių. Be to, skyrius suruošė kelias 
gražiai pavykusias gegužines ir pobūvius, o taip pat konsulų dr. Bielskio ir dr. Žmuidzino ir ALT pir
mininko konferenciją. L. Kanto nuotrauka

PABĖGIMAI IS SOVIETUOS
Toronto dienraštis 

"The Toronto Tele- 
gram" š.m. balandžio 12 

laidoje įdėjo svarbų 
Worthington

d.
Peter 
straipsnį apie "tris pa
bėgėlius, kurie buvo su 
grąžinti rusams". Tie 
pabėgėliai, tai Simas Ku
dirka, kurio grąžinimas 
sovietams buvo sukėlęs 
pasipiktinimo audrą, ru
sas Boris P4 Košele v, 
taip pat pernai lapkri
čio mėn., siekęs laisvės 
Japonijoje ir trečiasis 
sovietų fizikas, Vladi- 
mir Tkačenko, prieš 
keleris metus britų grą
žintas rusams.

Kanados dienraščio 
bendradarbis, nurodęs į 
Simo Kudirkos žygį, jo 
grąžinimą, įvykio pasė
kas toliau nušviečia Bo

tų, administracija dar 
turi vieną priemonę ūki
niam pagyvinimui. Tai 
būtų nuo mokesčio atlei
dimas tos įmonių pelno 
dalies, kuri būtų inves
tuota į gamybos priemo
nių padidinimą. Tos prie
monės tačiau nenorima 
griebtis dėl infliacinio 
charakterio.

Dar kartą priminus in- 
fliaciją: —Vakarų Vokie
tijoje, kurios aukso at
sargos šių metų pra-
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rišo Košelevo atvejį. Ko- 
šelevas buvo atplaukęs 
su sovietų laivu į Japo
niją ir vėliau, paslaptin
gomis aplinkybėmis bu
vo grąžintas sovietams. 
33 m. amžiaus jūrinin
kas Košelevas pasišali
no iš rusų prekinio lai
vo, atgabenusio staty
bos medžiagą į šiauri
nės Japonijos uostą 
Shio'gama. Jis pasiekė 
Tokio ir japonų policija 
Košelevą pasodino į ka
lėjimą, nes jis buvęs 
"nelegalus imigrantas”. 
Japonų dienraščio "Mai- 
nichi News" žiniomis, 
teismas Košelevą tei
sė š.m. vasario mėn. 
Esą, buvę sunku susi
kalbėti ir japonas tei
sėjas nesupratęs pakar
totinų ruso teigimų apie 
tai, kad jis nenorįs grįž
ti į Sovietų Sąjungą. Ko
šelevas buvo nubaustas, 
lygtinai, nes "neteisėtai 
atvyko į Japoniją", dve
jiems metams ir atsidū
rė džiovininkų klinikoje. 
Rusai vis reikalavo Ko
šelevą išduoti, nes,pana
šiai kaip ir Kudirkos at
veju, ir jis buvo kaltina
mas kriminaliniu nusi
kaltimu. Vėliau pasklido 
žinia, kad šis rusas din
go iš klinikos ir "repat- 
riavęs" į Sovietų Sąjun
gą. Apie tai patyrė, ga
vęs žinių iš minėto japo
nų laikraščio, New Yor
ko dienraštis "Novoje 
Rus ko j e Slovo"..

Kanados dienraštypa- 
žymėta apie abejojimus 
bei įtarimus. Esą, Koše
levas galėjo būti iš ligo
ninės pagrobtas rusų pa
reigūnų. Be to, manoma, 
kad rusą perduodant kaž 
kokį vaidmenį suvaidi
nusi ir JAV ambasada 
Japonijoje.

Košelevo ateitį nesun
ku numatyti. Iš jo praei 
ties težinoma, kad jis sa
vo metu, dėl kelių rublių 
vagystės, buvo nubaus
tas aštuonerių metų pri
verčiamo darbo stovyk
los bausme, vėliau pate
kęs į prekinį laivyną ir 
1970 m. vykdė žygį įlais- 
vę. Kudirkos ir Košele
vo atvejai priminė J. 
Tautų Žmogaus teisių 
deklaracijos ir Ženevos
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konvencijos straipsnius 
ir... jų pažeidimą.

Dar didesnę mįslę su
kėlė prieš tris su puse 
metų Anglijoje buvęs įvy
kis su 25 m. amžiaus 
rusų mokslininku, dr. 
Vladimiru Tkačenko. 
Britų žvalgybai — Scot- 
land Yard patyrus, kad 
Tkačenko rusų, per 
prievartą, buvęs automo. 
biliu gabenamas į Londo 
no aerodromą, britams 
pavyko Tkačenką išga
benti iš lėktuvo, turėju
sio skristi į Maskvą. Ta 
čiau... 48 valandoms pra 
slinkus, Tkačenko buvo 
grąžintas rusams, be
veik be sąmonės, apsvai
gęs...

Įvykis Vakaruose nebu
vo pamirštas. Paaiškė
jo, kad šiuo atveju svar
bų vaidmenį turėjo Ivan 
Šiškin, tuo metu vadova
vęs sovietų žvalgybai Va
karų Europoje. Dar pa
aiškėjo, kad britų gydyto
jai, Tkačenką išlaisvi
nus iš rusų rankų, išty
rinėję jauną mokslinin 
ką, radę, jog Tkačenko 
buvo apsvaigintas, ru
sams panaudojus vaistų, 
kraujui pavojingų, injek
cijas. Britų nuomone, tik 
rusai tegalėję, panau
doti priešnuodžius, iš
gelbėti mokslininko gy
vybę. Todėl britai, pri
sibijoję, kad Tkačenko 
nemirtų Anglijoje, jįgrą- 
žinę rusams. Šie, kali
nį atgaivinę, reikia ma
nyti, jįpasiuntė ar įpriv. 
darbo stovyklą ar ... į 
nervų kliniką.

Pagaliau, visai nese
niai gauta žinių, kad bri
tų įstaigos Hong Kon
ge jau pradėjusios grą
žinti atgal, į komunis
tinę Kiniją pabėgėlius, 
laisvės siekusius.***

Komjaunuolis Dem- 
čenko pasirinko laisvę 
— apie tai Amsterdame, 
Olandijoje balandžio 14 
d. skelbė dienraščiai. 
Eugenijus, Dimitrijaus 
sūnus, Demčenko, 24me
tų amžiaus jaunuolis, 
specialistas propagan
dos srity, atsidūręs Olan
dijoje, nutarė pasilikti 
Vakaruose.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Australijos didžioji sala, apimanti apie 8 milijonus kvadrati
nių kilometrų ir teturinti vos 14 milijonų gyventojų, yra vienas iš 
žemynų į kurį su pavydo akimis žiūri milijonai vargingai gyvenan
čių artimųjų kaimynų, paskirų Azijos tautų gyventojų. Tai supras
dama, Australijos vyriausybė, tuoj pat po antrojo pasaulinio karo, 
pradėjo savo intensyviąją emigracijos programą, kurios sūkuryje ir 
apie 20.000 lietuvių atvažiavo į čia. Normali emigracija Australijoj 
buvo visą laiką daugiau ar mažiau propguojama ir pavyzdžiui Siau
rės Australijoj yra nemažai gyvenančių kiniečių nors vėliau jie pa
mažu išsiplėtė ir po visą Australiją.

Šiuo metu Australijoje galima būtų sutikti kas 10-tą gyventoją, 
kuris būtų emigrantas ir tarpe jų kas 20-sis yra italas ar graikas. 
Paskiruose didžiuosiuose Australijos miestuose, kaip Sydnejuj,Mel 
bourne, Brisbanėje yra tiesiog atskiros didžiulės italųar graikų ko
lonijos ir net paskiri jų priemiesčiai, kurie turi tarpusavio stiprų 
sugyvenimą, krautuves, laikraščius, radijo programas ir panašiai. 
Australijos emigracinė linija europiečių atžvilgiu yra labai palanki 
ir kiekvienas atvažiuojantis gauna didelę kelionės išlaidų paramą, kai 
anksčiau pati kelionė būdavo visiškai nemokama už ką naujasis atei
vis turėdavo atlikti dviejų metų privalomojo darbo sutartį.

Nčrs įvažiavimas europiečiams ir yra gana lengvas, tačiau tuo 
pačiu patekti į Australiją spalvotosios rasės Azijos gyventojams yra 
labai sunku ir daugeliu atvejų visai neįmanoma, kas su pasipiktini
mu yra vadinama Australijos "baltoji politika".'''Pagal tarptautinį 
Colombo planą, kiekvienais metais į Australijos visus universi
tetus yra priimama tam tikras skaičius Azijos tautų studentų ir jų 
visas, ar bent didžiulę dalį išlaidų, apmoka pati Australijos vyriau
sybė. šie studentai savo atostogų metu daugumoje dirba paskirus 
privačius darbus, tačiau baigus universitetus, jiems dėl jų spalvo
tosios rasės nėra leidžiama pasilikti nuolatiniam gyvenimui Austra
lijoje, kas labai dažnais atvejais yra Azijos paskirų tautų spaudoje 
iškeliama su dideliu karteliu, primenant, kad toks mažas skaičius 
gyventojų negali valdyti tokius didelius ir svarbiausiai turtingus že
mės plotus.

Be italų ir graikų, kurie daugiausiai atvažiuoja iš savo kraštų 
pačių neturtingiausių rajonų, vieni iš seniausių ir daugumoje labai 
gerai čia įsikūrusių emigrantų, yra vokiečiai. Pats pagrindinis vokie
čių gyvenimo centras yra Pietų Australijoje, vadinamajame Bar- 
rosa slėnyje ir jo apylinkėse. Čia daugumoje yra įsikūrę vokiečiai iš 
Bavarijos irSilezijos provincijų, kurie pabėgo nuo religinių Prūsijos 
karaliaus Frederiko III persekiojimų. Jie, pradėję gana skurdžiai, sa
vo nepaprastu darbštumu šį puikų slėnį padarė didžiausiais vynuo
gynų plotais ir šiandien ne tik Australijoje, bet ir daugelio pasaulio 
kraštų Barrpsa vynai yra labai gerai žinomi ir populiarūs. į šiuos 
ištisus naujai pastatytus kaimelius, vėliau virtusius mažais mieste
liais, vokiečiai atnešė savo kultūrą, meną ir architektūrą, kuri ir 
iki šiandien yra išlikusi pilname savo grožyje ir jų šiuos miestelius 
kiekvienais metais aplanko tūkstančiai turistų, ne vien dėl to kad 
nemokamai paragavus jų skaniųjų vynų, bet tuo pačiu aplankius ir šią 
vokiškąją Australijos dalį. Kiekvienais metais jų ruošiami vyno fes
tivaliai yra pagarsėję visoje Australijoje ir jie, kaip ir pačioje Vo
kietijoje, tęsiasi eilę dienų. Karo metu šiame slėnyje gyvenimas bu
vo šiek tiek aprimęs, nes daugumoje vokiečiai ir italai turėjo nema
žus suvaržymus,-tačiau jau šiandien tas viskas yra pamiršta ir kiek
vienas vokietis emigrantas yra labai respektuojamas ir gerbiamas 
čia, nes daugumoje vokiečiai yra ne eiliniai darbininkai, bet kvali
fikuoti specialistai. Didžiuosiuose miestuose jie turi savo vienin
gas bendruomenes, finansiniai yra stipriai pajėgūs ir turi nemažą 
įtaką visame Australijos gyvenime.

Iš pokarinių emigrantų patys pirmieji į Australiją atvyko pa
baltiečių transportai, todėl ilgus metus ne tik pabaltiečiai, bet ir 
visi naujieji emigrantai buvo vadinami "Balts" vardu, kas vėliau, 
važiuojant vis daugiau ir daugiau naujųjų ateivių ir jų tarpe pasitai
kant vienokių ar kitokių nesusipratimų, pabaltiečių geram vardui ne 
buvo per daug naudinga. Užtruko kuris laikas, kol šis vardas prisi- 
miršo, pakeičiant "Naujųjųaustralų", "Naujųjųateivių",emigrantų 
ir daugeliu kitų vardu, labai dažnai italus, graikus ir kitus Pietų Eu
ropos kraštų gyventojus pavadinant ir gana negražiais vardais, kai 
šiauriniai europiečiai visuomet būdavo ir yra artimiau skaitomi, 
juos išskiriant iš kitų tamsiaodžių.

Iš naujųjų pokarinių emigrantų didžiųjų grupių yra lenkai. Jų 
visoje Australijoje yra priskaitoma apie 130.000, kas maždaug su
darytų apie 1%. Turint tokį nefhažą skaičių čia jų ir gyvenimas yra 
platesnis kaip lietuvių, nors jie tokios bendros tarpusavio organi
zacijos, kaip mūsų Lietuvių Bendruomenė neturi. Tarpusavyje jie 
tvarkosi daugumoje lokalinio pobūdžio organizacijomis, Sydnėjuje 
turėdami kelis savo klubus, apie kuriuos ir sukasi visas jų gyveni
mas. Su lenkais lietuviai Australijoje sugyvena labai gerai, kartu 
dirbdami ir bendradarbiaudami eilėje naujųjų ateivių organizacijų. 
Savo laikraštyje* kurio redaktorius J. Dunin-Karwicki yra labai ge
ras lietuvių draugas, dažnai galima rasti įdomių žinių iš rytų Euro
pos ir Lietuvos.

Be kitos didelės ukrainiečių grupės, kurie tur būt Sydnėjuje 
yra patys vieningiausi ir materialiniai geriausi bendruomeninia
me gyvenime įsikūrę, turėdami savo puikius klubus, bažnyčias ir 
kita, mūsų broliai latviai, būdami taip pat savo skaičiumi daug gau- 
singesni Australijoje, yra čia gana vieningi ir neblogai susitvarkę.

Praėjus kone 25 metams nuo pirmosios pokarinės didžiosios 
emigracijos, Australų vyriausybės ir dar daugiau paskiri australai 
labai daug ko pasimokė iš savo daromų klaidų emigrantų atžvilgiu. 
Jų bandytas noras tuoj pat naujai atvykusius ateivius asimiliuoti su 
pačiais australais ir jų gyvenimu, buvo labai nevykęs ir jau senai 
pakeistas daugiau laisvės turinčiu įsigyvenimo būdu, duodant laiko 
naujai atvykusiems patiems įsitraukti į jų naująjį gyvenimą, pai
mant iš jo kas yra geriausia ir tuo pačiu duodant ir iš savęs kas 
yra šiam kraštui naudingiausia. Todėl nenuostabu, kad šiandien jau 
daugumas buvusių pirmųjų pokarinių emigrantų vaikų yra baigę šio 
krašto aukštuosius mokslus, užima daug aukštų ir reikšmingų dar
bo pozicijų ir tuo pačiu yra plačiai įsitraukę ne tik į Ūkinį ir ekono
minį, bet ir politinį Australijos gyvenimą. Nenuostabu todėl yra 
šiandien, kad ir visas Australijos gyvenimo vaizdas per tą 20-tį 
metų yra labai pasikeitęs, pradedant nuo puošniųjų ir gerųjų mies-

NAUJI VEIDAI TRAVIATOJE
' Praeitin nuskubėjo 

gražių, darbingų ir na
šių Chicagos Lietuvių 
Operos veiklos penkioli
ka metų. Šis darnus, su
siklausąs ir niekada ryž
to nestokojus kolektyvas 
gegužės 1, 2 ir 8 d.d. 
Chicagoje, Marijos aukš 
tesn. mokyklos auditori
joje trim G. Verdi "Tra
viatos” spektakliais, sa
kytume gana kukliai, bet 
nuoširdžiai atžymės sa
vo veiklos sukaktį ir ta 
proga atšvęs Lietuvos 
Valstybinės Operos 
auksinį jubiliejų.

Gaila, kad šiame su
kaktuviniame spektakly
je neturėjo progos daly
vauti Lietuvių Operoje 
ilgus metus ir įvairiose 
operose pagrindines par - 
tijas dainavę mūsų so
listai Dana Stankaitytė, 
P. Bičkienė, A. Stempu- 
žienė, R. Mastienė, Sta
sys Baras, Jonas Vazne- 
lis, VI. Baltrušaitis ir 
kt.

Taip likimas susiklos
tė, kad šiuos sukaktu
vinius metus teko ženk
linti "Traviata" kurioje 
mūsų pagrindinės ope-

PABĖGIMAI 
IŠ SOVIETUOS

(Atkelta iš 1 psl.)
Olandų dienraštis "Te- 

legraf” skelbia, kad Dem- 
čenko lydėjo įužsienįiš- 
vykusią sovietų studen
tų grupę. Jis jau anks
čiau buvo svarstęs žy
gį — pasilikti Vakarų 
krašte.

Minėti studentai vie
šėjo keliuose Pietų Ame
rikos kraštuose, tačiau 
Demčenkai nepatiko tų 
kraštų režimai. Kai gru
pė, į Sovietiją grįžda
ma, atvyko į Olandiją, 
Demčenko nusprendė: 
jau atėjo laikas pasi
traukti. Š.m. kovo mėn. 
22 d. jis, niekam nepas
tebėjus, pasitraukė iš 
viešbučio ir kreipėsi į 
olandų policiją ir papra
šė jam suteikti politinį 
prieglobstį. Nors sovie
tų ambasados Hagoje pa
reigūnai darė žygių su 
Demčenko pasimatyti, 
jis griežtai atsisakė kal
bėtis su rusais. Paklaus
tas, kodėl jis pasitrau
kė iš Sovietų Sąjungos, 
Demčenko atsakė: "Ko
munizmas jau išsisė
męs, jis trukdo krašto 
plėtrai. Būtinas pervers
mas krašte" —tokiąpa- 
sįtraukusio nuomonę nu
rodė olandų dienraštis.

(E)

tų restoranų, kurių savininkai yra daugumoje užsieniečiai ir ku
riuose jau ir eilniai australai užmiršo savo tradicinį "steiką su 
čipsais", su malonumu pasirenka ką nors europietiško ar užsie
nietiško ir baigiant didžiulėmis naujųjų pastatų statybomis, paski
rtais didžiausiais bizniais ir kita, kur labai didelę įtaką turi tie 
buvę "naujieji australai", atnešę į šį naują milžinišką kraštą ne 
tik savo darbo jėgą, bet taip ir dalį savo kraštų kultūros, taip aiš
kiai matomos dabartinėje Australijoje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

JURGIS JANUŠAITIS

ros pajėgos neturėjo ga
limybės dalyvauti.

Tačiau "Traviata" ža
vus kūrinys, niekada ne 
nusibostąs ir šios ope
ros galima klausytis ir 
klausytis.

Chicagos Lietuvių Ope 
ra "Traviatą" statė 1966 
metais. Mename, su ko
kiu dideliu pasisekimu 
praėjo net 5 spektakliai.

Ir sukaktims atžymėti 
ši opera, be abejo, tinka. 
Tik šiame sezone "Tra
viata" susilaukė taip pat 
dviejų Violetų ir keletos 
naujų veidų.

Prieš penkis metus 
statytoje "Traviatoje" 
gėrėjomės taip pat 
dviem Violetom: Metro
politan Operos soliste 
Lilija Šukyte ir Viole
tos partijoje debiutavu
sia Daiva Mongirdaitė. 
Anuose spektakliuose 
abi Violetos buvo žiūro
vų nepaprastai šiltai su
tiktos ir spektakliai pra
ėjo pasigėrėtinai.

Šiais metais statomo
je "Traviatoje" sutinka
me Violetos partiją dai
nuojančias: premjeroje 
ir paskutiniame spektak
lyje Daivą Mongirdaitę 
o sekmadienio spektaklį 
dainuos viešnia iš Kana
dos Gina Čapkauskienė.

D. Mongirdaitė

Daiva Mongirdaitė so
listės karjerai yra gerai 
pasiruošusi. Ji baigė 
Boston University •
School of Fine and Ap- 
plied Art operos ir dra
mos studijas 1962 m. 
Dainavimo mokėsi pas 
Emilia Ippolito, buv. Met 
ropolitan operos solistę 
ir Lorrein D. Gregorio, 
Milano La Scala solistę.

Paskutinių penkerių 
metų laikotarpyje yra da
vusi du rečitaliu Jordan 
Hali, Bostone, koncerta
vo New York Academy 

of Music su orkestro 
palyda. Taip pat davė vi
są eilę iškilių koncertų 
lietuviams Kanadoje, 
Los Angeles, Rocheste- 
ryje, Detroite ir Bosto
ne. Bostono katedroje su 
100 asmenų amerikiečių 
choru, diriguojant J. Ka' 
činskui ir filharmonijos 
orkestru atliko religinia
me koncerte Te Deum. 
Solistę Daivą Mongirdai- 
tę muzikos kritikai ir 
amerikiečių spauda šil
tai sutiko ir gerai ver
tino.

Gi lietuviai Daivą 
Mongirdaitę prisimena
me ne vien tik iš "Tra
viatos" bet taip pat ir 
"Gražinos", kurioje ji 
šauniai išdainavo Ramu
nės partiją, sukurdama 
pasigėrėtiną Ramunę.

Be abejo ir šiuose Tra 
viatos spektakliuose Dai 
va Mongirdaitė su dėme
siu ir smalsumu laukia
ma, nes ją chicagiečiai 
tikrai jau senokai begir
dėjo.

G. Čapkauskienė
Gina Čapkauskienė 

Chicagos Lietuvių Ope
roje ir Violetoje nauja, 
tačiau dėmesį patrau
kianti. Ją esame girdėję 
koncertuojant. Ji turi 
gražų balsą, didelįpajė- 
gumą ir jos debiuto chi- 
cagiečiai taip pat mielai 
laukia.

Ji jau eilę metų dainuo
ja Kanadoje, Montrealy- 
je. Ją gerai vertino Ka
nados spauda, pažymėda 
ma, kad ji galinti atlikti 
ne tik koloratūriniam 
sopranui skirtus veika
lus, bet taip pat ir lyri
niam bei dramatiniam 
sopranui. Ji sekančiais 
metais išvyksta į Austri
ją ir Grąžo operoje bus 
pagrindinis koloratūri
nis sopranas.

Tad kaip matome "Tra
viatos" spektakliuose 
sutiksime dvi Violetas, 
kurios jau dabar su pa
grindu kelia būsimų 
žiūrovų didelį susido
mėjimą.

Be minėtų Violetų ir 
senų scenos vilkų Algir
do Brazio, Stefan Wicik, 
Juliaus Savrimavičiaus, 
Broniaus Mačiukevi
čiaus, sutiksime ir visai 
naujų veidų, dainuojan
čių kituose vaidmenyse.

Nerija Linkevičiūtė 
dainuos Foros, Margari
ta Momkienė — Anninos, 
Bernardas Prapuolenis 
— Barono, Vytautas Mar- 
čiukaitis — Markizo, 
Viktoras Petrikonis — 
Violetos tarno Juozapo 
ir Pranas Olis — Flo
ros namų tarno partijas.

Naujos pajėgos, nauji 
bandymai, naujos pastan
gos Chicagos Lietuvių 
Operai taip pat išeina į 
naudą; duodamaprogapa- 
sikreikšti ir naujiems 
talentams.

Į "Traviatos" spektak

lius įjungimas Jaunučio 
Puodžiūno, V. Karos ai - 
tės baletas, kuriame ma 
tysime šokant ir Chica
gos Liętuvių Operos net 
8 šokėjas.

Scenos apipavidalini
mu sielojasi ir rūpinasi 
jaunas ir talentingas dai
lininkas Jurgis Daugvila 
kurio paruoštos dekora
cijos būsiančios neper
krautos, skoningos ir su 
maža bus atsiekta daug.

Skaitlingą Chicagos 
Lietuvių Operos chorą 
ruošia chormeisteriai 
A. Stephens ir A. Gečas, 
akomp. Mindaugas Ma
čiulis. Gi visų darbų bai
giamąją naštą neša vyr. 
meno vadovas, režiesie- 
rius maestro Aleksand
ras Kučiūnaso

Baigiant šias kelias 
pastabas, tenka trumpu 
žilgsniu stabtelėti prie 
skaitlinių, ženklinančių 
Chicagos Lietuvių Ope= 

ros didžius darbus. Per 
penkiolika metų ji pasta 
tė 14 operų, jų tarpe dvi 
lietuviškas "Gražiną" ir 
"Daną" ir G. Verdi Re- 
ąuiem, kuris prilygsta 
operos pastatymui.

Šiose operose ir Re- 
quiem dainavo viso 43 
solistai ir visuomenei 
duota 46 spektakliai. 
Šiuos spektaklius aplan
kė 65.000 žmonių.

Šie keli nebyliai skai
čiai liudija, kokius dide
lius darbus atliko Chi
cagos Lietuvių Opera, s a 
vo veiklos kelyje palik
dama mūsų kultūriniam 
gyvenimui gražų kraitį.

Kiek daug širdies, mei
lės, ryžto, darbo valan
dų, aukos ir sveikatos 
paaukojo apie 80 asmenų 
metų metais besisieloda
mi ir dirbdami, kad 
prieš 15 metų gimęs kū
dikis augtų, tvirtėtų ir 
kad lietuviams išeivijoje 
neštų garbę ir džiaugs
mą.

Šia proga su pagarba 
prisimename operos su 
manytojus Vytautą Ra
džiu, A. Dzirvoną, VI. 
Baltrušaitį. Operos val
dybų pirmininkus — V. 
Radžiu, V. Jušką, A. Ku
lį, S. Skaisgirį ir dabar
tinį pirmininką G. Ka
zėną.

Širdyje nešiojame di
delį dėkingumą mūsų so
listams, choristams, re
žisieriams, meno vado
vams, technikiniam per 
sonalui, kurių nėra įma
noma suminėti trumpa - 
me reportaže. Tegul jie 
už tai atleidžia. Tačiau 
jų visų darbus sužymės 
įžvalgus apžvalgininkas, 
rašydamas šio darbš
taus kolektyvo - Chica
gos Lietuvių Operos nu
veiktų darbų kelią.

Šia proga, belaukiant 
"Traviatos", Chicagos 
Lietuvių Operai tegali
me tarti nuoširdų ačiū 
už atliktus darbus, ją vi
sada prisiminti, ją viso
keriopai remti ir linkė
ti, kad ji dar ilgus metus 
išliktų gyva lietuviškoje 
scenoje.

WANTED

TRUCK SPRING FITTER
AND

FURNACE MAN 
Steady work. 

WHEEL1NG SPRING SERVICE CO. 
23rd & Main St.

Wheeling, West Virginia 26003 
304-2330570

(33-37)

NEEDED

TRACTOR OWNER 
OPERATORS

PULL LOADS LOU1SVILLE KEN- 

TUCKY, TO NEW JERSEY OR PHIL

ADELPHIA. PA., AREA OR TO NEW 

ENGLAND.

216-769-3033
(33-35)
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DVIEJU PLOTMIŲ KOVA

KAD
JI BŪTŲ
GYVA

Dr. Albertas Gerutis

Niekas negali ginčy
tis, kad tam tikras inte
lektualinis atlydis paste
bimas už geležinės už
dangos. Tas atlydis yra 
atsargus priešinimasis 
politinio režimo dikta
tui. Tas priešinimasis 
dar nesurado savo idėji
nio centro. Bet priešini
masis turi savo siekį. 
Tai noras turėti laisves
nes sąlygas kūrybiniams 
ieškojimams, ir turėti 
šiokias tokias garantijas 
už savo kūrybinių at
radimų nebaudžiamumą.

Prieš porą dešimtme
čių tai viskas buvo mira
žas ir bailios svajonės. 
Dabar samizdato talka 
įmanoma plisti atsargiai 
ir bailiai opozicinei raš
tijai. Dabar nėra bruta
laus, stalininio teroro, 
kada samizdato veikla bū
tų užkrauta tūkstančiais 
lavonų. Bet pats faktas, 
kad sami z datas gali 
reikštis tik pogrindžio 
metodu, nusako, kad po
litinio režimo teroras 
neišnyko, bet įgavo kitus 
rūbus, ir operuoja kitu 
metodu.

Rusuose baili, atsargi 
priešrežiminė kova reiš
kiasi natūraliu kiekvie
nos opozicijos būdu. Tai 
liberalizacijos pastan
gos. Jos visiškai identiš
kos tokioms pat pastan
goms, buvusioms caro 
laikais. Režimas laiko 
prislėgęs prie žemės,ir 
liberalizacija yra natū
rali pareiga atsitiesti o, 
atsitiesus, apsidairyti. 
Ta pastanga liberalėtita 
čiau yra dar daug bailes
ne, negu buvo caro lai
kais, nes ir samizdatas 
teišdrįsta liesti tik gy
venimo reiškinius, ne pa
tį režimo branduolį. Bet 
viskas tai yra kova savo 
namuose su savais ne
naudėliais ir laisvės prie
šais. Tokia yra atlydžio 
prigimtis pačioje Rusijo
je.

Kitaip tai apsireiškia 
Sovietinės imperijos pa
kraščiuose, pavergtose 
teritorijose, ir, aišku, 
okupuotoje Lietuvoje., 
Čia opozicijos reiški
masis įgauna dviejų 
plotmių požymį. Tai yra 
netiktai kova su savu 
policiniu režimu, bet ir 
kova su atsibrovėliu, su 
kitos tautos elementu, 
su diktato ramsčiu, su 
rusu.

Ta prasme intelektu- 
linė lietuvio kova su po
liciniu sovietiniu reži
mu yra sudėtingesnė, 
sunkesnė ir pavojinges
nė. Visa okupuotos Lie
tuvos intelektualinė vir
šūnėlė, išugdyta privi
legijomis , yra tirštai in - 
filtruota ryškesnių ar 
blankesnių kvislingų. 
Prieš lietuvių antiso- 
vietinę opoziciją stovi 
svetimieji prievaizdos 
ir savieji kvislingąi. Tuo 
geležinė uždanga prieš Ii- 

beralizaciją ir naturlią 
tautos pastangą tapti, 
anot Vydūno, ”sau žmo
nėmis”, išblaško silp
nas lietuvių opozicijos 
pajėgas. Dažnai sveti
mai galvojąs lietuvis at' 
rodo savas. Rezistenci' 
jos pilna žodžio prasme 
negali susikurti kaip tik 
dėl gausaus lietuviškųjų 
kvislingų infiltr avimo 
lietuviškoje masėje. Gal 
būt tai ir paaiškina tą 
keistą faktą, kad pogrin
dinė lietuvių raštija vis 
pasitenkina vienu kitu ei
lėraščiu, kartais išsmu
kusiu į užsienį. Nėra epi
nių kūrinių, nėra roma
no. Tuo tarpu patys rusai 
jau garsūs pasaulyje 
kaip tik savo romanu,ne 
toleruojamu Rusijoje, 
bet skambančiu pasau
lyje.

Maža ir negausi lietu
vių visuomenė turi ves
ti sunkią liberalizacijos 
kovą. Tas atlydys nuo 
brutalaus teroro dar vi
siškai .netvirtas ok. Lie
tuvoje.

Esą rašytojai, norį 
pratarti į lietuvių visuo
menę ”sau žmogus" nuo
taikomis, gali stvertis 
tik istorinių temų. Isto
rinė tema jau kalba į lie
tuvį savaip suvokta opozi 
cija. Toje temoje ata- 
skamba dviejų plotmių 
kova už savo savitumą.

(ar)

(Uliniai rašo
GERBIAMOJI 
REDAKCIJA,

Maloniai prašome pa
skelbti šį mūsų paaiškini
mą:

Atsiliepdamas į Dr. H. 
Brazaičio straipsnį "Visuo
meninės darnos ieškant”, 
Povilas Mikšys 1971. III. 17 
"Dirvoje” tarp kita ko ra
šo:

”Dr: Brazaitis sako, kad 
mano tezė dėl Bendruome
nės noro įvesti 15 savo at
stovų į Vliką nėra auten
tiška, nes tą procedūrą at
likę dr. B. Nemickas, B. 
Bieliukas ir V. Vaitiekūnas 
be Bendruomenės žinios. 
Tegul šie trys vyrai, o ne 
vienas bičiulis, pasako, kad 
tą darbą dirbo be Bendruo
menės žinios, tik tada tikė
siu.”

Turėdami galvoj, kad 
toks viešai reiškiamas dr. 
Brazaičiui nepasitikėjimas 
turi diskriminacijos žymių 
jo visuomeninei veiklai, no
rime "Dirvos” skaityto
jams paaiškinti, kad Vliko 
Tarybos komisija, Vliko 
statuto pakeitimuose siūly
dama į Vliko seimą įvesti 
15 PLB Valdybos skirtų at
stovų, tatai darė tik savo 
iniciatyva Vliko labui, be 
jokio išankstinio pasiaiški
nimo su bendruomenės or
ganais. Kai komisijos siūly
mas buvo pateiktas Vliko 
Tarybai ir Taryba atsiklau
sė PLB Valdybos nuomo
nės dėl jo, komisiją nuste
bino PLB Valdybos neigia-

Emilija Čekienė pra
dėjo reikštis spaudoje 
dar nepriklausomoje 
Lietuvoje, tačiau jos pub
licistinis talentas pilnai 
išsiskleidė tremtyje, 
ypač po to, kai ji su šei
ma 1949 metais surado 
pastovesnį prieglobstį 
Jungtinėse ~ Amerikos 
Valstybėse. Šios šalies 
lietuvių spauda vis daž
niau ėmė skelbti jos 
straipsnius, kurie tuo
jau pat atkreipė į save 
skaitytojų dėmesį.

Autorę iš gimtojo kraš
to išbloškė antrojo pa
saulinio karo siaubingi 
įvykiai. Kai 1944 negan
do metais raudonoji ar
mija vėl priartėjo prie 
Lietuvos valstybės sie
nų, ji su šeima kartu 
su tūkstančiais savo tau 
tiečių sovietinės grės
mės akivaizdoje pasi
traukė iš Lietuvos ir at
sidūrė iš pradžių Vokie 
tijoje, o po kelerių me
tų atvyko į Jungtines 
Amerikos V alstybes, 
kur pastoviau įsikūrė.

Tačiau Emilija Čekie
nė nesiribojo vien savo 
šeimos ir savo pačios 
gyvenimo tvarkymu. Ji 
pasinėrė į visuomeninę 
veiklą, o kaipo įžvalgi 
gyvenimo apraiškų ste
bėtoja ji ėmėsi lunks- 
nos ir kaip tik čia iški
lo jos ryškūs publicis
tiniai gabumai.

Ta aplinkybė, kad Emi
lija Čekienė prabilo kai
po publicistė emigraci
joje, apsprendė ir jos te
mų pobūdį. Kaip ir kiek
vienai politinei emigra
cijai, taip ir lietuvių iš
eivijai, įsikūrusiai Jung 
tinėse Amerikos Valsty
bėse, tenka grumtis su

mas pasisakymas, nepai
sant PLB III Seimo priimto 
atitinkamo nutarimo dėl 
bendruomenės aktyvaus da
lyvavimo Lietuvos laisvini
mo organizacijoje, ir netgi 
nepaisant pačios PLB Val
dybos ankstesnio įsiparei
gojimo nesikišti į Vliko or
ganizacijos reikalus, su
prantama, ir į jo reformos 
siūlymus.

Su pagarba
Br. Nemickas 
Br. Bieliukas 
Vt. Vaitiekūnas

PAREIŠKIMAS
Įvairiems p a š aliečiams 

įtagojant, Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos Valdyba 
pradėjo cenzūruoti Ateities 
žurnalą.

Kadangi su tokia cenzūra 
negaliu sutikti, nuo š. m. 
balandžio mėn. 21 dienos iš 
vyriausio Ateities žurnalo 
redaktoriaus pareigų pasi
traukiau. Nuo šios datos už 
bet kokias nuomones, iš
reikštas Ateities žurnale 
neesu atsakingas.

Asmenis, suinteresuotus 
tolimesniam Ateities žurna
lo reikalais, prašau į mane 
nesikreipti, bet susisiekti 
su asmenimis, atsakingais 
už būsimą Ateities žurnalo 
tvarkymą.

Jonas šoliūnas,
Buvęs Ateities žurnalo 
vyriausias redaktorius 

specifinėmis problemo
mis, kurių tarpe betgi vy
rauja du pagrindiniai rū
pesčiai: laisvės sieki
mas senajai tėvynei ir 
pačių išeivių tautinis iš
likimas. Šitos dvi temos 
aiškiai pirmauja ir auto 
rėš raštuose.

Savaime žurnalistinis 
darbas, kaip tai seka iš 
pačios jo aptarties, tė
ra skirtas vienai dienai. 
Bet prancūzų kalbos dien- 
raščio pavadinimas 
"Journal” lietuviuose 
įgavo skirtingą prasmę, 
būtent, žurnalo, išeinan
čio jau ne kasdien, o il
gesniais laiko tarps
niais, dažniausiai kassa, 
vaitę ar kas m ėnesį. Mū
sų prasme "žurnalas” 
yra jau kažkas svares
nio, ne kaip vienadienis 
leidinys, dienraštis.
"Žurnale" skelbia
miems raštams teikia
ma paliekamesnė svar
ba, jie tarnauja ne tik 
kaip vienos dienos skaiti
nys.

Emilijos Čekienės 
straipsniai kaip tik pri
skirtini tai žurnalistinio 
darbo rūšiai, kuri nesi
baigia sulig ta diena. Sa
vo pagaviu turiniu ir įtaL 
giu stiliumi jie yra ver
ti, kad būtų surinkti vie. 
noje vietoje ir išleisti 
atskiru leidiniu. Juose 
atsisšviečia dabartinės 
emigracijos džiaugsmai 
ir rūpesčiai, lūkesčiai ir 
nusivylimai.

Ji kreipiasi į jauni
mą, bet dar dažniau įmo- 
terį kaipo šeimos sielą. 
Moters ir šeimos vaid
muo išeivijoje yra pir
maujanti tema, kuriai 
skirta žymi straipsnių 
dalis. Autorei rūpi lietu 
vybės išlaikymas trem
tyje. Tą temą ji aptaria 
kone kiekviename savo- 
straipsnyje. Kaipo pasta 
bi publicistė, sugebanti 
giliau pažvelgti į kiek
vienai emigracijai grę
siantį nutolimo nuo savo 
tautos kamieno bei reika
lų ir — galutinėje išva
doje — nutautėjimo pavo
jų, autorė visai pagrįs
tai skiria moteriai svar
biausią vietą lietuvybei 
išlaikyti. Nusimanyda
ma, kokį vaidmenį lietu
vė moteris praeityje su
vaidino, išlaikiusi sun
kiausiomis sąlygomis 
šeimos lietuviškumą (jai 
prieš akis stovi dar sa
vaime ne taip jau tolimas- 
spaudos draudimo laiko
tarpis, kurį skulptorius 
Petras Rimša simboliš
kai perteikė "Vargo Mo
kyklos" kūrinyje), publi
cistė Čekienė atvejų at
vejais nurodinėja trem
ties moteriai likimo skir 
tą uždavinį—neprarasti 
tautiniu požiūriu vaikų ir 
juos išsaugoti lietuvy
bei. Nuostabiu išradingu 
mu autorė panaudoja gau 
sybę argumentų ir pavyz
džių, turinčių pagrįsti 
jos įsitikinimą, kad mote
riai lemta ir dabarti
niais laikais suvaidinti 
vyriausią vaidmenį lietu 
vybei tremty j išlaikyti*

Bet autorės straips
niai pasižymi ne vien tik

JI BOTU

t ’ —

Emilijos Čekienės knygos "Kad ji būtų gyva", ką tik iš spaudos 
išėjusios, aplankas, kurį piešė dail. Paulius Jurkus. Knygos pri
statymas New Yorko ir apylinkės lietuviams įvyks š.m. gegužės 
16 d. skemadienį, 4 v. p.p. Columbo Vyčių salėje 86-22 85 St. Wood 
haven, N.Y. Pristatymą rengia ALTS-gos Richmond Hill skyrius.
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tai svarių argumentų dės
tymu. Jos krūtinėje pla
ka jautri moteriška šir
dis. Autorė netramdo sa
vo jausmų išsiliejimo. Ji 
neretai prakalba į savo 
seserį jausmingai, okar, 
tais paberia savo raštuo 
se poezijos perlų, ypač 
tada, kai ji kalba apie mo
terį kaipo motiną.

Jau pirmajame auto
rės šio rinkinio straips
nyje, skirtame m otinai 
"Motinos Dienos "proga, 
užtinkam e tokį sakinį: 
"Mūsų poetai daug eilė
raščių yra sukūrę lietu
vės motinos garbei, o 
ypač motinai, išlaikiu
siai šimtmečius lietuviš
ką žodį ir raštą. Tų pa
čių vilčių į lietuvę deda 
mūsų išblaškyta tauta ir 
dabar". Autorė kreipia
si ir į priverstinų darbų 
"tolimos šiaurės" trem
tinę, ir į "tėviškės padan 
gėje" likusią lietuvę, ir 
į "laisvojopasaulio" lie
tuvę motiną, kuriai skir
ta "tarp prabangos ir sve 
timų vilionių išugdyti 
sveiką ir dvasiškai tvir
tą lietuvišką atžalą". 
Toji tema pinasi per dau
gelį autorės straipsnių.

Emilijos Čekienės pub- 
licistikoje glūdi gilus 
patriotizmas. Iš josrašr- 
nių matyti, kad ji nuolat 
sielojasi savo tautos ir 
Lietuvos valstybės liki
mu. Ji ir tremtyje, šalia 
šeimos, neužmiršta sa
vo tėvynės. Kokią temą ji 
benagrinėtų, jos išve
džiojimuose slypi pra
rastos laisvės atgavimo 

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas j nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

ROTA Ine., 3002 Santa Monięa Blvd. 
Santa Monica, C&lif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

mintis. Ji yra tremtyje 
tėvynės meilės ir Lietu 
vos laisvės šauklys.

Autorė ir savo straips 
nių antrašte pasirinko 
didįjį savo tautos siel
vartą: "Kad ji būtų gy
va". Ji — tai Lietuvių 
Tauta. O tinkamiausias 
sąlygas tautos dvasinei 
ir medžiaginei kultūrai 
ugdyti tegali sudaryti ne 
siliaujančiu užsidegimu 
ugdyti tegali sudaryti sa 
va nepriklausoma vals
tybė. Todėl publiscistė 
nesiliaujančiu užsidegi
mu dedasi į bendras lie
tuvių tautos pastangas 
vėl atgauti laisvę Tėvy
nei Lietuvai.

Emilijos Čekienės 
straipsnių rinkinys yra 
prasmingas įnašas į vi
sos lietuvių tautos su
telktines pastangas iš
likti tautai gyvai ir iš 
naujo laimėti laisvę Lie 
tuvos valstybei. Autorė 
veiksmingai tęsia toliau 
garbingas tradicijas, ku 
rias naujųjų laikų lietu 
vių tautos istorijoje sukū 
rė jokių cenzūros varž
tų nevaržoma spauda, 
drąsiai kovodama už 
žmonių ir tautų laisvę.

MALĖ
OWNER-OPERATORS 

WANTED
H you have a late model tandem 

tractor and experience in interstate 
operati«n, join our grovving company 
covering the Eastefn and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 

Paid benefits. Appiy to:
ST. LOUIS FRE1GHT LINES

U.S. 20, 1 /4 Mile West of Route 421, 
Michigan City, Indiana, or Call (21^) 

874-6271. (20-34)
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NAMINIAME AREŠTE
Kuomet visa tai jau 

buvau mašininkei padik
tavęs ir norėjau pereiti 
prie to, kaip sukilimas 
faktiškai įvyko ir kokių 
demaršų dėl to padariau 
Berlyne, dr. Legat, atė
jęs į mašininkės kamba
riuką pasiteirauti ar jau 
toli esu pažengęs, toli
mesnį diktavimą nutrau
kė, lyg nepatenkintas, 
kad tokius dalykus užfik
savau popieriuje. Ma
ne šitaip pertraukęs, 
ėmėsi pats statyti man 
konkrečius klausimus bū
tent:

— Kaip Tamsta aiški
ni patį faktą, kad — vokie
čių kariuomenei žygiuo
jant pirmyn —buvo sau- 
vališkai iš lietuvių pus ės 
proklamuota Lietuvoje 
valstybinė nepriklauso
mybė ir paskelbtas Vy
riausybės sudarymas? 
— buvo pirmas jo klausi
mas.

— Paprastai — atsa
kiau į tai, paaiškinda
mas, tikriau pasakius, 
pakartodamas tą, ką jau 
buvau mašininkei padik
tavęs, jog pagrindinis su
kilimo tikslas buvo ne 
kas kita, kaip siekimas 
atstatyti Lietuvos vals
tybinę nepriklausomybę, 
kad visoms vokiečių įs
taigoms, su kuriomis 
LAV-tui teko palaikyti 
santykius, buvo apie tai 
iš anksto žinoma, ir kad 
todėl joks sauvališkas ak
tas nebuvo padarytas. 
Kai dėl sudarymo Vyriau
sybės, tai dėsčiaudr. Le
gatui, jog kiekvienas su
kilimas esti organizuo
jamas arba vyriausybės 
nuvertimui, jei ji netin
kama, arba jos pastaty
mui, jei jos nebebuvo.

— Iš kur Tamsta ži
nai, kad ta Vyriausybė 
buvo tikrai sukilėlių pa
skelbta, o ne šiaip anon
suota per radiją, pvz. iš 
Klaipėdos, ar kurios ki
tos vietos vokiečių už
nugaryje? — buvo se
kantis iš eilės dr. Lega
to klausimas.

— Vyriausybė buvo pa 
skelbta ne vokiečių, bet

P. Augius Lietuvos sodžius

DIRVA

' iš LAV vado nesusi
laukė. Man buvo drąsu 
šitaip žerti Legatui tie
są į akis, nes jaučiau, 
jog visa mūsų tauta bu
vo su manim. Iš kitos pu
sės, man buvo aišku, jog 
mano kovos draugai Tė
vynėje — lietuviai akty
vistai — sukilėliai — 
laukė iš manęs tokio pat 
pasiaukojimo ginant Lie
tuvos nepriklausomybės 
reikalą Berlyne, reikalą 
dėl kurio jie, LA F vado
vybės paakinimu, stojo 
ant kovos barikadų Tėvy
nėje, rizikuodami tuo, 
kas žmogui brangiau
sia — savo gyvybe!

Po viso to dr. Legat, 
gerokai sumišęs ir pa
raudęs kaip gaidys, kaž 
kaip nedrąsiu balsu, lyg 
jausdamas kad daro gė
dos aktą savo Didžiajam 
Reichui prieš žmonijos 
istoriją, pareiškė maž
daug šit ką:

— "Tai visa be galo 
įdomu... Bet, kaip poli
cijos pareigūnas, turiu 
iš aukštesės vietos pa
vedimą — kuris mano 
tarnyboje yra pirmas 
toks ir man labai nemalo
nus atvejis, būtent, pa
prašyti Tamstos, kad, 
iki sekančio patvarky
mo, savo buto, Achen- 
bachstr. 1, be mano įs
taigos žinios, nepatik
tum. Jei kas kreiptųsi į 
Tamstą iš kurios nors 
kitos Reicho įstaigos ar
ba Tamsta pats turėtum 
reikalą į ką kreiptis, tai 
teikitės pirma susisiek
ti dėl to su manim"

Tai reiškė naminį 
areštą. Jis įvyko tokiu 
momentu, kada visa lie
tuvių tauta dar nebuvo 
suspėjusi atsidžiaugti sa
vo politiniu laimėjimu — 
Lietuvos valstybinės ne 
priklausomybės atkūri
mo proklamavimu ir su
darymu savos tautinės 
Krašto Vyriausybės. Vi
sas kraštas dar tebebuvo 
pasipuošęs tauinėmis 
Lietuvos vėliavomis tam 
nepaprastos reikšmės 
laimėjimui pagerbti, nie 
kam birželio 25darnesu- 

KAZYS ŠKIRPA
rusų raudonosios armi
jos užnugaryje, būtent iš 
Kauno, kuris tada tebe
buvo sovietų rankose, ir 
radijo kalbėtojo balsas 
buvo man pačiam gerai 
pažįstamas — atsakiau 
aš.

/— Kaip žiūri į visą tai 
Tamsta pats? —kvotė 
mane dr. Legat.

— Kaip lietuvis, galiu 
dėl to, kas Lietuvoje įvy
ko, tik pasidžiaugti, — 
gavo iš manęs sponta
nišką atsakymą.

— Tai suprantu, —su
murmėjo dr. Legat pats 
sau. Kiek apsimąstęs, 
tęsė klausinėjimą toliau.

— Kuo aiškinate faktą, 
kad Vyriausybės prieky
je, kaip ministeris pir
mininkas, buvai paskelb
tas Tamsta pats?

— Manau, jog dėl to, 
kad esu Lietuvių Akty
vistų Fronto priešakyje 
ir kad į tą sąjūdį lietu
vių tauta buvo sudėjusi 
savo viltis — paaiški
nau, atsakydamas į klau
simą.

Pasakęs sau: "Dabar 
man viskas aišku”, dr. 
Legat, kaip ir baigdamas 
apklausimą dar pasitei
ravo:

— Na, ką nūnai Tams
ta manai toliau daryti?

— Nieko ypatinga — at
sakiau jam, jog esu pra
šęs Reicho Vyriausybės 
nedaryti man kliūčių vyk
ti įLietuvąperimtiparei- 
gas, kurioms tautos su
kilimo buvau pašauktas, 
ir kad esu raštu apelia
vęs į patį Fuehrerį ir 
Reicho Kanclerį Hitle
rį.

Buvo galima pastebė 
ti, jog šie mano tiesūs ir 
paprasti atsakymai tren
kė dr. Legatą, kaip kūju 
į galvą. Jis, matyti, lau
kė iš manęs kokių diplo 
matinių išsisukinėjimų 
ar stačiai suklupimo 
prieš jį, kaip galingojo 
Reicho "machtpolitikos ” 
vykdytoją, maldaujant ko - 
kio pasigailėjimo. To jis

spėjus patirti, jog hitle
rinė Vokietija jau grie
bėsi naujo Lietuvos ne
priklausomybės sužlug
dymo, pradėdama tą sa
vo nusikalstamąjį darbą 
nuo naujosios Krašto Vy
riausybės galvos ir Lie
tuvos pasiuntinio Berly
ne izoliavimo jėgos pa
galba.

— Tai reiškia areš
tą, — pasakiau, pertrauk
damas policijos komisa
ro Legato verdiktą.

— Ne, tai nėra joks 
areštas, o tik saugumo 
priemonė Tamstos as
mens labui — priešta
ravo dr. Legat.

— Tai originalu,—pa
stebėjau iš savo pusės, 
precizuodamas, jog tok
sai mano laisvės suvar
žymas, mano nuomone, 
kitaip negali būti supras
tas, kaip areštas. Antra, 
sakiau, aš visai nejau
čiu bent kokio nesaugu
mo savo asmeniui, juo la
biau, kad kaip buvęs ka
rininkas, dar nesu pa
miršęs vartoti ginklą 
ir galėčiau pats apsi
saugoti, jei kiltų koks 
nesaugumo pavojus, ar
ba galėčiau prisišaukt 
vokiečių policijos pagal
bos iš nuovados, kuri bu 
vo visai netoli mano bu
to.

Į tokią mano repliką 
Legat nebeoponavo, tepa 
sakydamas: "Bet tai nė 
nesvarbu, kaip tą prie
monę Tamsta supranti"

Pertraukdamas jį, aš 
pastačiau statų klausi
mą:

— Už ką mane izoliuo
jate naminiu areštu?

— Nieko į tai negaliu 
ką daugiau pasakyti. Man 
tebuvo pavesta iš vir
šaus tik painformuoti 
Tamstą apie tą priemo
nę. Ji tetaikoma tik 
Tamstai vienam. Tams
tos šeimos nariai jos ne
liečiami, o taip pat jo
kių kitokių suvaržymų 
Tamstai neuždedama.

Kai paprašiau, kad 
leistų tuojau pat susi
siekti telefonu su Užs. 
Rkl. M-ja, dr. Legat at
sakė, jog tai nebūtų pras
minga, nes kalbam aprie- 
monė pavartota su Užs. 
Rkl. M-jos žinia.

Tuomet dar papra
šiau, ar negalėtų pasaky
ti, kuriam laikui esu izo
liuojamas. Į tai dr. Le
gat atsakė, jog manąs, 
kad neilgam, gal net tik 
keliom s dienoms.

Baigdamas pasikalbė
jimą pareiškiau žodinį 
protestą prieš suvaržy
mą mano laisvės be nusi
kaltimo. Kartu atkrei
piau dr. Legato dėmesį 
į tai, kad mano izoliavi
mą, nors ir naminiu areš
tu, lietuvių tauta galės su 
prasti, kaip įžeidimą jos 
pačios ir todėl sakytas 
aktas galėtų turėti svar
bių politinių pasekmių 
lietuvių - vokiečių santy
kiams, ne tik dabarčiai, 
bet ir ateičiai.

— Tai būtų labai apgai
lėtina — sutiko dr. Le
gat, suprasdamas įvykio 
politinę reikšmę.

Tuo pasikalbėjimas su 
policijos komisaru Le
gatu buvo baigtas ir ga
lėjau atsisveikinti. Ma
ne palydėjo iki pat mano 
buto durų dr. Legato sek
retorius, irgi policijos 
pareigūnas. Matyti, to 
reikalavo policinės tar
nybos nuostatai, nežiū
rint, kad būčiau grįžęs 
į savo butą, jei palydo
vas ir nebūtų buvęs man 
priduotas.

Po karo išryškėjo,

1971 m. balandžio 28 d.

J. GRAUDA

Ilga televizijos programa
Kada vyko dvidešimt ketvirtas komunistų par

tijos kongresas, kiekvienas kremlinogistas, su už
gniaužtu kvėpavimu, sekė m askvinius įvykius. Šioks 
toks Kremliaus stebėtojas ir jūsų korespondentas su 
savo pagelbiniu štabu, taip pat domėjosi kongresu ir 
jo prajovais. Kremlinogisto amatas reikalingas iš
radingumo, mokėjimo skaityti tarp "Tiesos” ir "Iz- 
vestijų" eilučių, ir taip pat išlaidų. Tarp Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Amerikos valstybių nėra "spe- 
cial delivery" pašto patarnavimo, bet vis dėlto dar 
yra oro pašto ryšis. Ilgadistanciniais kabeliais ven
gėme naudotis, nes tai labai pabrangina informaci
ją. Tik paskaičiuokite, kiek kainuotų keturių ar še
šių valandų tiktai vieno atsakingo Politbiuro nario 
kalbos atpasakojimas. O kalbėjo kongrese ne vie
nas bet keliolika tokių kalbėtojų.

Pasiekusi mus spauda ir privačios žvalgybos 
laiškai kongreso didingumą pristatė visiškai išsa
mioje šviesoje. Kalbėjo Leonidas Ilijičius Brežne
vas, po jo kalbėjo Aleksėjus Kosyginas. Kalbėjo dar 
Michailas Suslovas, Dmitrijus Polianskis, Viktoras 
Grišinas, Vladimiras Ščerbskis, Fedoras Kulako- 
vas, Aleksandras Šelepinas ir Genadijus Vorono- 
vas, Dinmuchamedas Kunajevas ir Kirilas Mazuro- 
vas... Kalbėjo vyrai daug; ir kas kalbėtojas — atei
nančių penkerių metų planas atrodė vis patraukles
nis ir gamybiniais laimėjimas gausesnis.

Ateities laimėjimų planas buvo detalizuotas,iš 
ryškintas, išplėstas iki tokių smulkmenų, kad darė
si visiškai aišku, kad Tarybų Sąjunga suvarys įožio 
ragą imperialistines Jungtines Amerikos valstybes. 
Jeigu, pagal Pulgį Andriušį, Amerika yra valstybė, 
kur degtukus dalina už dyką, tai Tarybų Sąjunga, 
piatiletkai pasibaigus, dalins savo piliečiams netik
tai degtukus ir dantų krapštiklius (apie tokį dalini
mą nė Pulgis nežinojo), bet ir Politbiuro narių at- 
vaizdėlius...

Bet tai jau iš kitos operos.’ Mūsų kremlinogis- 
tinės studijos atrado, kad draugo Leonido Brežne
vo kalba buvo ištisai perduota per televiziją. Kalba 
gi truko ištisas šešias valandas. Reiškia, jeigu įjun
gei televizorių vidudienį, tiktai šeštą valandą, svir
duliuodamas, baigsi Leonido kalbėjimo programą.

Šitaip įkliuvus, t.y. programą pradėjus, yra tam 
tikras pavojus, nusižiovauti,demonstruotinesidomė- 
jimą kalba, juo labiau, užsukti televizorių ir pradė
ti, su apsilankiusiu prieteliu proferanso partijėlę. 
Bet šitaip elgtis gana pavojinga.

— Gal Brežnevo kalbą pertraukdavo kokia "ko 
meršials"? — paklausė naivus amerikoniškas smak 
suolis.

— Mes neturime televizijoje "komeršials", — 
atkirto iš Tarybų Sąjungos.

— Tai, gal bulvių drožlių kramtymas prilaikė 
nervus ir dėmesį? — pasiteiravo naivus ameriko
nas.

— Mes neturime bulvių drožlių. Net baltiniuo
se siuntinėliuose jų neatsiunčia.

— Tai kaip gi galima šešias valandas atidžiai 
sekti šitokį televizijos prajovą? — stebėjosi nai
vus amerikonas.

— Labai paprastai, kada žiūrovas ima visiš
kai įmigti, keturi tūkstančiai devyni šimtai še
šiasdešimt trys komunistų kongreso delegatai, vos 
Brežnevas stveriasi stiklinės vandens, imdavo rėk
ti "Slava, Slava, Slavai", tai yra "garbėpartijai!" ir 
visi atsibusdavo, ir kongreso salėje, ir prie televi
zorių.

jog buvau nacių izoliuo
tas naminiu areštu ne dėl 
bent kokios priežasties 
iš mano pusės, o gryniau
siai dėl to, kad hitleri
nė Vokietija buvo apsi
sprendusi sukliudyti Lie
tuvos valstybės atsikūri 
mą, nežiūrint anuometi
nio tikrai draugiško Vo
kietijai lietuvių nusista
tymo ir LA F nuopelnų ko- 
voje prieš bendrą Rei
chui ir Lietuvai bolševi
kinį priešą. Tai matyti iš 
1941 m. liepos 31 d. Ges
tapo veiklos biuletenio 
(T&tigkeits und Lagebe- 
richt, vom 31. Juli, 1941) 
kur pasakyta: (Mic.T175 
/136/2673698-9)

— Nuo pat jo suspenda
vimo, buvusis Lietuvos 
Pasiuntinys Berlyne Ka
zys Škirpa išvystė Akty
vistų Sąjūdžio politinę 
veiklą pačioje Lietuvoje. 
Šis Sąjūdis buvo OKW 
palaimintas. Škirpos nuo
pelnas vokiečių kariuo
menei pažymėtinas tuo, 
kad jo vyrai Lietuvoje 
naikino visą tai, kas bu
vo naudinga bolševikams 
ir apsaugojo nuo sunaiki 
nimo visą kitą, kas buvo 
naudinga vokiečių ka
riuomenei (ir atkurs i- 

mai Lietuvai — KŠ). Tuo 
būdu jie (aktyvistai — 
KŠ) pravedė platų sukili
mą, kurio dėka buvo bet
gi paskelbtas Lietuvos 
savarankiškos vyriau
sybės susidarymas su 
Škirpa kaip ministerių 
pirmininku. Veikiant ap
dairiau, šios nepageidau
jamos politinės raidos 
(unerwuenschte politi- 
sche Entwicklung) būtų 
buvę išvengta. Kadangi 
tolimesnė Škirpos poli
tinė veikla buvo absoliu
čiai priešinga vokiečių 
interesams (deutschen 
Interessen absolutzuwi- 
derlief), tai teko uždėti 
jam suvaržymą likti Ber
lyne.

Šios vokiečių paslap
ties anuomet dar nežino
damas, uždėtą man namų 
areštą interpretavau 
sau, kaip paprastą iš vo
kiečių pusės policinio pa
spaudimo priemonę, kad 
padarytų mane nuolaidės- 
nį, arba kad — laikant 
mane fiziškai izoliuotą 
Berlyne — sumedžiotų 
sau kokį kitą asmenį iš 
lietuvių atbėgėlių tarpo, 
kuris būtų nacių projek
tams Lietuvoje priimti- 

(Nukelta į 6 psl.)
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SVAJINGAS GEGUŽĖS MĖNUO
Sentimentalių rašytojų kūriniuose gegužės mė

nuo buvo ir bus rišamas su pirmąja meile. Netgi ir 
dabar pirmoji meilė turi savo vietą kitų meilių kar
totekoje.

Gaivalingos jėgos pavasaris gegužės mėnesyje 
prikelia iš žiemos miego mažus augalėlius ir didžiu
lius medžius. Tada ir mažas, paprastas mėsos ga
balėlis — žmogaus širdis — ima kaž kaip neramiai 
plakti ir ilgėtis nuotykių. Gegužis žmogui .yra tas 
pat, kaip morčius katinui.

Žiedai žydi ir skleidžia aromatą. Pumpurai 
sprogsta ir lapeliai kalasi. Kaštanų žvakės iškyla, 
kaip užmautos ant sietyno. Pievutės atrodo pasi
puošusios naujais ir brangiais salionų kilimais. Be 
to, ima burkuoti karveliai, čiulbėti paukšteliai ir 
linksmai bei melancholiškai kvarkti varlės.

Šitą svajingą mėnesį lietuviškoji visuomenė tu
ri skirti savo jaunimo konsolidacijai. Mokslo egza
minai eina savo keliu, nereikia kreipti į juos daug 
dėmesio. Gyvenimo bėgio ir bėgių subėgimo konso
lidacija yra svarbiausia gegužės mėnesio užduotis. 
Tegu šį svajingą mėnesį jauna lietuviška širdis at
randa jauną lietuvišką širdį. Tegu, per tai, nepra
dingsta išnykimo verpetuose lietuviškoji išeivija. 
Prie palankių gegužės mėnesio poveikių išeivija net
gi gali didėti, tik nebaidykime simboliško gužučio 
nuo savo namų čiukurų.

Besikonsoliduojanti jaunoji karta išguis dau
gybę senimo ydų. Konsoliduotis gali aršaus bendruo- 
menininko atžala su atkaklaus altininko atžala. Jung
tis gali dialogininko prieauglis su antidialogininko 
prieaugliu.

O vėliau, porai dekadų nubėgus, tik iš nugeltu
sių spaudos puslapių jie skaitys, kaip atviro žodžio 
spaudiniai piovė priešingas nuomones, kaip konser
vatoriai vilko paskaitininkais pažangiuosius, kaip 
frontai formavosi, tvirtėjo ir byrėjo, ir kaip siautė
jo brolžudiški karai, visų prieš visus, ir vieno prieš 
kiekvieną...

Naujoji jaunimo konsolidacija atneš kitas nuo
taikas, taikias, ramias, atviras ir širdingas...

REDAKCIJOS PRIERAŠAS: atrodo, kad šis 
korespondentas indoktrinuotas gegužės nuotaikų, 
bet gegužės proga dedame "svajingą gegužės” ra
šinį.

ORO BIULETENIS
Traviatos ženkle žalsvos do

lerinės vaivorykštės Chicagos 
madų salionuose, kailių krautu - 
vėse ir motery kirpyklose. Ry
šyje su tuo žvarbos skersvėjai 
vyry kišenėse. Šiaip, Amerikos 
kontinente, tarybiniy vėjy ato
slūgis. Todėl nereikia laukti, 
kad tie vėjai atneš į Amerikos 
lietuvių scenas tarybinius paukš
čius. Lietuvių Fondo plantaci
jose skurdūs krituliai pastebė
ti periferijose. Chicagos erdvė
je traviatiniai vėjai nuvarė kri- 
tulinius debesis į operinį dar
želį. Tačiau šeimyniniuose ba
liukuose, savitarpinėse pagerb- 
tuvėse bei pasigerbimuose gau
sios asbachinės ir materialinės 
liūtys. Meteorologinės sąlygos 
apsunkino Vienybei išsamiai 
pagauti Minioto repotažus iš 
Vilniaus, tačiau tos sąlygos jau 
palankesnės Vilnies ir Lais
vės antenoms. Pro pasitarimų 
bflklus, kur nusmeigiamos Jau
nimo kongreso gairės, retkar
čiais prašliaužia dialoginiai de
besėliai, nesukeldami audringų 
efektų. Čiurlionio namų pasto
gėje tikrinamas į pietus pučian
čio vėjo stiprumas. Detroite be 
viltiškai laukiama žemės dre
bėjimo, kuris sugriautų lūšnas 
aplink Lietuvių Namų parkini-

— Kur bėga nuo mūsų tas rašytojas?
-- Jis sarmatijasi sueiti su mumis, kad neimtumėm klausinėti.
— Ko klausinėti?
— Ar teisybę Metmenyse parašė, kad visi rašytojai yra skiedi-

kai, bedaikčiai ir be..... ?

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

arba
Raudonas ruporas 

arba
Rublių galia.

mo aikštę, idant Namai gautų 
erdvesnę parkinimo vietą. Tam 
tikslui detroitiečiai planuoja pa
siskolinti žemės drebėjimą iš 
losangeliečių.

"GIMTASIS KRAŠTAS" 
INFORMUOJA

Šis Vytauto Kazakevičiaus 
lapelis, leidžiamas išeiviams,

KADŽIULIS
AMERIKOJE

(Priėjo Kadžiulis ir tarė)

Kalbėjo balfininkas:
-- Kas kartą aš aplankau XY 

namus, vaikai man pasako, kad 
tėvelių nėra namuose.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Paieškok to XY operoje. 

Tu atrasi jį pirmose parterio 
eilėse.

-- Dirbu visuomenei, kaip jau
tis, — skundėsi vienas tautie
tis, -- o žmonės nė kepurės ne
nori man pakelti. Sako, to padū
kėlio veikla jau nusibodo. Kaip 
įsigyti žmonių prielankumą?

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Nusipirk Rolls-Roycą. Ne

tik tau kepurę pakels, bet ir lai
kys sau už malonumą, tau, kaip 
vyskupėliui, ranką pabučiuoti.

— Kaip ilgai dar gyvuos mū
sų knygos ir knygnešiai? — su
šuko vienas susirinkime.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Kol bus gyvi pensininkai.

— Lietuviškos knygos neįdo
mios, -- sakė viena ponia, — 
jose nėra moterų liberalizaci- 
jos motyvų.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Kokį motyvą niūniuoja jū

sų vyras, kada plauna indus?

išvengia vilniškės "Tiesos" li
kimo, tualetinės tarnybos dėl 
tualetinio popierio nebuvimo. Iš 
eiviai tuolatinio popierio stokos 
nejaučia. Bet "Gimtojo Krašto" 
informacija netinka nė tualeti
nei tarnybai. Štai, ką praneša 
Kazakevičiaus oficiozas — (Nr. 
46): Cincinačio mieste gyvenąs 
dr. Vytautas Bieliauskas išlei
do dvi "Kultūrinės gelmės pa
sakose" knygas...

Kaip žinia tokį veikalą para
šė kun. Vytautas Bagdanavičius!

(Nr. 4): Pulgis Andriušis pa
rašė autobiografiją "Spinton įlei - 
dus"...

Kaip žinia — Pulgis Andriu
šis savo autobiografiją buvo pa
vadinęs "Septinton įleidus", t.y. 
pasiekus septintą dešimtį metų 
amžiaus. Kodėl Kazakevičius mi - 
ni bolševikines kazematų "spin
tas" ir vienutes? Pulgis nebuvo 
bolševikų kalėjime ir "spintose" 
nebuvo kalinamas.

Kodėl Vytautui Kazakevičiui 
mokama tūkstančio rublių alga 
už broko informaciją? Ar neper- 
kelti jį ir jo leidinį tualetinei 
tarnybai?

ABEJONE DĖL WOMEN*S 
LIB

Siekti, kad vyrai imtų gimdy
ti vis dėlto bus gana sunku net ir 
radikaliausioms moterų išlais
vintojoms.
N. Užubalienė (Draugas Nr.37),

OPEROS BALIUS, PAMOKSLAS 
BLUSA GAUDŽIAI

Buvusioji Lietuvos Operos 
Traviata, Elzbieta Kardelienė, 
rašo Naujienose:

Visi solistai svečiai iš toliau 
atvykę į šventę (į operos balių) 
ir chicagiškiai buvo sugrūsti 
ankštai ir nepatogiai prie vieno 
staliuko pasienyje. Kai mus pri
statinėjo publikai, mes negalė
jom net atsistoti ir nusilenkti 
mums plojamiems svečiams, 
nes mūsų ilgų balinių suknelių 
palos buvo prispaustos kėdžių 
ir sėdinčiųjų kojų...

Kompozitorius kun. B. Mar- 
kaitis atnašavo mišias ir pa
sakė pamokslą ..

Mes girdėjome minint didį 
skulptorių Mikelį Angelą, Beet- 
hoveną ir kaž kokius nenaudėlius 
menininkus, kurie esą blusinė- 
dami gaudą blusas ir vietoj to, 
kad jas nugalabytų, įleidžia ki
tam menininkui, kad tą nabagą 
gerokai pakandžiotų. Instinkty
viai net atsigrįžau, kas mano už
pakaly sėdi ar tik ne toks blusa- 
gaudis...

SADUTE, TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTE, PLAUKŲ TĄSYMAS

Alfonsas Nakas rašo Naujie
nose:

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGUOS PIRMININKAS: — Vaikučiai, mes plauksime į plačiuosius 
vandenis, tik nesimuškite ir ... būkite geri.

Kur politinė veikla - 
ten politinė sm ala. 
Be politinės smalos 
nėr politinės-veiklos. 
Kaip veikimas pasiklos 
be politinės smalos? 
Tad kiekvienas teišdrįs 
išsmaluot kitam duris. 
Vienas tars: tu kvislingėji! 
Kits atkirs: o tu kvailė ji! 
Vienas nori, štai, bendrauti. 
Kitas rėkia: ignoruoju! 
Kaip gi santaiką sugauti, 
kaip sueiti čia geruoju?
kožnam protui savo nuomonė, 
kaip paveikti neklusnius: 
vienas linkęs į bendruomenę, 
kitas linkęs į veiksnius. 
Išeities nėra išties: 
išeitis be išeities.
Be politinės smalos 
Čia veikimas nesiklos.
Tad kiekvienas teišdrįs 
vis smaluot kitam duris.

-- Kaip gi tu, begėdi, galvoji eiti į Traviatą, nenupirkęs man nau
jo minko ?!

Sekanti tautinių šokių šven
tė yra jungiama su jaunimo kon 
gresu, todėl ji turės ypatingą 
reikšmę. Apie ją jau dabar vi
sur rašoma. Jeigu jau kalbi
ninkai mums leis Sadutę užplau 
kų tąsyti, tai ir tąsysime. Bet 
jeigu pasakys priešingai, tai 
tuomet galėsime drąsiau į Drau
go redaktorių plaukus kibti.

KULTŪRINIŲ VERTYBIŲ 
APSAUGA

Vienų namų katilinėje, Kau
ne, senos knygos buvo degina
mos, gi senyva moteriškė kir
viu kapojo seną, vertingą knygą. 
Ji griebėsi kirvio, nes knygos 

suplėšyti neįstengė, o į katilą ji 
netilpo.

(Literatūra ir Menas)

ATVIRO ŽODŽIO STOKA

Jeigu kas iš lietuvių recenzen - 

Buvusių dipukų smegenų plovimo schema arba koegzistencijos 
hormonų švirkštas.

tų mūsuose taip (nepalankiai) at
silieptų spaudoje apie dirigentą 
ar solistę, tai gautų neišpasaky
tos pylos iš paliestojo ir jo ger
bėjų. Pas mus gal jau net per
daug to didelio jautrumo. Visur 
ir viską tik girk arba tylėk.

(J. Daugi. - Draugas)

TARYBINIO JAUNIMO VEIDAS

Apklausinėjus 250 Vilniaus 
jaunuolių, 85 net kelio nežino į 
operos ir baleto teatrą. Jauni
mas linkęs pažiūrėti detektyvinį 
filmą, paskaityti knygą apie tris 
muškietininkus. Jaunimas vaikš
to gatvėse su tranzistoriniais ra
dijo aparatais...

(Komjaunimo Tiesa)

SU KITAIS ATSPALVIAIS

Kučiūnui įspūdį padarė jos 
(Ginos Čapkauskienės) kolora
tūrinis, dar s u kitais atspalviais 
sopranas.

(A. Nakas-Naujienos)

SKAITYTOJAI PASISAKO

(Tai ne Pogrindžio, bet Tėviš
kės Žiburių skaitytojai pasisa
ko)

PIRMADIENIO rytą apie šeš
tą valandą aš, suvalgęs žmonos 
pakeptus du ėgsus su bekonu, 
duodu žmonai kišą ir sprunku į 
strytą.Ant kornerio palaukiu,kur 
frendas ungaras atvažiavęs pa- 
pikina su karu (aš savo karą sė 
vi nu, nes kai reikia naują pirk
ti tai labai didelis ekspensas). 
Tada mes greit sukame į haivę 
ir už dvidešimt minučių dideliu 
spydu pasiekiame plantą, kur 
viename departmentepentiname 
karus per aštuonias valandas. 
Per tą laiką mes turime du brė 
kus po dešimtį minučių ir pusė 
valandos lančtaimą. Baigę dar
bą, mes vėl spydinam namo...

PENKTADIENIAIS visa šei
ma važiuojame šapintis į plazą, 
nes ten yra daug štorių, bučer- 
nių, grosernyčių, dragštorių ir 
likerštorių. Prisiperkame visai 
savaitei čikenų, sosidžių, stei- 
kų ir vedžetėbelių...

ŠEŠTADIENIAIS pasikviečia
me gerus frendus ir su jais iš
geriame po Šatą kėš arba kokį 
drinksą susimaišom...

SEKMADIENIAIS su savo ka - 
ru važiuojame į bažnyčią...

Džianas (T.Ž.)

Dėl A. Brazio debiuto
Kai A. Brazis debiutavo 

New Yorke Carnegie salėje, 
buvo du traukinio vagonai 
lietuvių, kurie smarkiai 
jam plojo. Naujienos
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Chicagos Tėviškės lietuvių evangelikų parapijos choras verbų sekmadienį atšventė 20 metų sukaktį. 
I koncertą atsilankė daug žmonių. Muz. Vladas Jakubėnas šiam koncertui parašė "Prisikėlimo kanta
tą". Nuotraukoje choristai ir dirigentas Jurgis Lampsatis, kuris jau daug metų sėkmingai chorui vado
vauja.

ALT S-gos BALTIMORĖS SKYRIAUS VEIKLA

ALT S-gos Baltimorės 
sk. antrasis šiais metais 
susirinkimas įvyko kovo 27 
d. Lietuvių Svetainėje. Pir
mininkas VI. Bačanskas pri
minė, kad Taut. S-gos sei
mas Philadelphijoje bus ge
gužės 29-30 d. ir ragino na
rius, kas tik gali, iš anksto 
užsirašyti, kad nuvyktume 
didesniu būriu. Po to pra
nešė apie pavasarinį paren
gimą, kuris, deja, įstrigęs, 
nes buvę neįmanoma gauti 
numatytų dainininkų kon
certinei parangos daliai.

V. Laukaičio pageidavi
mu, jo 50 metų visuom. vei
klos sukakties proga pa- 
gerbtuvės nukeltos į spalio 
8 d. Kad tuščias tarpas ligi 
rudens nebūtų per ilgas, V. 
Laukaitis patarė surengti 
pikniką nariams savitarpy 
arčiau pabendrauti po atvi
ru dangum. Pobūvis nutar
ta suruošti birželio mėn. na
rių Anelės ir Jono Račkaus
kų sodyboje. Dalyvaus tik 
narių šeimos ir jų draugai.

šitoks pabendravimas ta
čiau būtų tik pramoga be 
platesnės, visuom eninės 
reikšmės. Tad sumanyta, 
kol oras bus dar neperkarš- 
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tas, aplankyti Lietuvos 
Ąžuolą Annapolyje, Mary- 
lando sostinėje. Tokias iš
vykas ten lig šiol sureng
davo Baltimorės Liet. Drau
gijų Taryba. Ąžuolo paso- 
dinimo pradininkui V. Lau
kaičiui dabar tapus sk. na
riu, šia apeiga labiausiai 
pridera pasirūpinti vietos 
tautininkams.

Vargu rastum Amerikoj 
miestą, kur gyvna daugiau 
lietuvių, kad ten nebūtų 
kokio nors mūsų tautinio 
paminklo, kartais vienoj 
vietoj net kelių. Clevelan- 
das garsus savo Kultūriniu 
Darželiu, Chicaga turi Da- 
riausGirėno paminklą, New 
Yorkas — puošnų Liet. 
Kryžių ir Dariaus - Girėno 
paminklą. Mes, marylandie- 
čiai, turime gyvą paminkli
nį medį — ąžuolą, prieš 35 
metus atvežtą tiesiai iš pa
čios Lietuvos.

Ąžuolas, liet, girių kara
lius, ženklina stiprybę, ilgą 
amžių, ir atsparumą aud
roms. Tas medis čia paso
dintas tikriausiai ne dėlto, 
kad annapoliečiai turėtų 
daugiau pavėsio, bet kad 
šios valstijos lietuviams

MŪSŲ SKYRIAI: 

akivaizdžiai primintų toli
mą tėvynę ir įkvėptų ąžuo- 
liško tvirtumo išlikti lietu
viais.

Šitaip aptariant aplanky
mo prasmę, Annapolyje 
apeigoje dalyvauti ragina
ma visa Baltimorės liet, vi
suomenė, ypač kviečiamas 
jaunimas ir šeštad. mokyk
los lankytojai.

Juk jaunimas turės pa
veldėti Liet. Ąžuolo globą, 
jie bus atsakingi, kad tas 
medis nebūtų paliktas šla
mėti vienišas, nelankomas 
savo tėvynainių, nepatirda- 
mas jų dėmesio ir širdies.

Išvyka ruošiama gegužės 
16 d., 11 vai. 30 min. Su
grįžus iš Annapolio, Liet. 
Svetainėje dalyvių lauks 
paruošti šilti pietūs.

Dar pasišnekėta, ką da
ryti su nariais, kurie metų 
metais nematomi susirinki
muose. Priimant pareiški
mus įstoti, siūlyta griežtai 
laikytis S-gos įstatų, priim
ti tik gerai apsvarsčius.

Į skyrių šį kartą naujais 
nariais įrašyti: Anelė Rač
kauskienė ir Jonas K. Gu
dauskas. Ypač apsidžiaugta 

nauju moterišku nariu, nes 
kuopoj labai trūksta mote
rų. Dabar jų bus 6.

Legijonierių pagelbinin- 
kių, veikiančių prie Liet. 
Lgijonierių 154 Dalinio, 25 
metų sukakties proga nu
tarta pasigarsinti jų išleis- 
simoje programos knygelė
je.

Kadangi W a s hingtone, 
vadinam uose dešiniojo 
sparno amerikiečių žygiuo
se už Pergalę iš Baltmorės 
šalia estų daugiausia daly
vauja Taut. S-gos žmonės, 
tai sk. raštininkas pranešė 
apie rengiamą trečią iš ei
lės tokį žygį, šįmet pava
dintą Patrijotų žygiu. Jis 
bus gegužės 8 d. Pabaltie- 
čiai pakviesti dalyvauti su 
savo tautinėmis vėliavomis 
ir antikomunistiniais pla
katais, o lietuviams pasiū
lyta paruošti float’ą (pa
veikslą ant ratų), kur būtų 
atvaizduotas Simas Kudir
ka. Jei prisidėtų Washing- 
tono tautiečiai, šis puikus 
sumanymas, lietuviams tei
kiąs didžiulę progą pasigar
sinti, būtų įgyvendintas.

(sm)

NAMINIAME 
AREŠTE....

(Atkelta iš 4 psl.) 
nesnis. Jei būtų buvę ki
taip, tai gal būtų pasiel
gę su manim irgi kitaip
— gal net tuojau pat būtų 
nugrūdę mane į kokį sa
vo kacetą. Kitaip sakant, 
izoliavimas naminiu 
areštu — kaip tada ma
niau — tereiškė mankil 
pą ant kaklo, bet dar ne 
jos užveržimą ir galą vi
soms mano pastangoms 
Lietuvai gelbėti.

Kad čia suminėta iš
vada nebuvo bepagrindo, 
tatai ėmė ryškėti jau se
kančią dieną po mano 
arešto. Birželio 26 d. 
priešpiet buvo atsiskubi
nęs į mano butą vienas 
vokiečių saugumo parei
gūnas, kuris ieškojo ge
nerolo St. Raštikio kažko - 
kiam, kaip pasiaiškino,
— "svarbiam pasitari
mui". Ir be komentarų bu 
vo aišku, koks reikalas.

(Bus daugiau)

ROCHESTER

MONTREALIO JAUNIMO 
ANSAMBLIS 
„GINTARAS” 
ATVYKSTA Į 
ROCHESTERĮ

Gegužės mėn. 8 dieną, 
7:30 vai. vakare Šv. Jurgio 
parapijos salėje 545 Hud- 
son Avė., Rochester, N. Y., 
vietos skautų v-j a ruošia 
šaunų parengimą ir kviečia 
mūsų kolonijos, o taip pat 
ir gretimųjų apylinkių lie
tuvius prisidėti, atvykstant 
į jų ruošiamą koncertą.

Programą išpildys Mon
trealio Jaunimo Ansamblis 
„Gintaras" susidedąs, maž
daug, iš 50 jaunuolių, ku
riems vadovauja to ansam
blio steigėjas ir jo dabarti
nis vadovas Zigmas Lapi
nas. „Gintariečiai" atliks 
gana įdomią bei mišrią, net 
virš 20 įvairių dalykėliu, 
lietuvių liaudies muzikos, 
dainų, šokio ir žodžių pynę, 
palydint lietuvių liaudies 
instrumentų orkestro k. a. 
birbynės, skudučiai, vamz
deliai, įvairių rūšių kanklės, 
rageliai ir ilgi beržiniai tri
mitai.

Po programos bus šokiai, 
žaidimai, ir veiks abu bu
fetai.

Gros geras vokiečių or
kestras. Bilietų kainos pri
einamos visiems.

Šis plataus masto paren
gimas, pareikalaus iš mūsų 
skautų ne tik darbo ir triū
so, bet ir lėšų. Tad parem
kime jaunimą!

pro žiūroną 
■■■■■■■bmbbhhmm M. SARGENIS

RUSIJA - PELIU SPĄSTAI
Tie, kurie išgyvenome vienerių metų bolševiki

nę okupaciją Lietuvoje, gerai žinom, kaip komunis
tinė diktatūra užgniaužia kūrybinę laisvę ir verčia 
rašytojus melagingai rašyti. Tačiau ir žiauriausioje 
diktatūroje atsiranda nepalaužiamo nusistatymo 
rašytojų, kurie pasipriešina komunistinei diktatū
rai ir kovoja dėl žodžio ir minties laisvės. Pasta
ruoju metu ypač šis laisvės sąjūdis plečiasi pačioje 
Rusijoje, kur iš 120 milijonų rusų atsiranda būrys 
pasiryžėlių kovotojų dėl žmonių ir tautų laisvės. Šių 
pasiryžėlių tarpe yra ir jaunas rusų rašytojas Vla
dimiras Bukovskis, 28 m., kuris dėl antibolševiki- 
nės minties raštų buvo pusantrų metų uždarytas į 
psichiatrinę kliniką ir trejus metus iškentėjo sun-r 
kiųjų darbų stovykloje. Dabar vėl trečią kartą yra 
suimtas ir kalinamas. Jo pasikalbėjimai pateko (lais
vąją Vakarų spaudą. Dėl to jis buvo kaltinamas bol
ševikų prokuroro VankoviČiaus. Į prokuroro klau
simą, ar jūs manote, kad negalima gydyti psichiškai 
sergančiųjų, rašytojas Bukovskis atsakė: "Aš kalbu 
ne apie psichinius ligonis, bet apie sveikus žmones, 
kurie dėl politinių įsitikinimų ir veiksmų yra užda
romi (psichiatrines ligonines, kaip pvz.,mokslinin
kas ir rašytojas Medviedjevas ir daugybė kitų".

Toliau Bukovskis priminė prokurorui Stalino 
laikus, kada kalėjime jo vienam bičiuliui enkavedis
tai bemušdami sulaužė nugarą. Ar tai ne brutaliz- 
mas ? O kiek Stalinas ir jo tarnai išžudė lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių ir pačių rusų?

Kada prokuroras paklausė rašytoją, kodėl jis bu
vo du kartu nubaustas, Bukovskis paaiškino, kad jis 
buvo nubaustas už politinių pamokų nelankymą. Ar 
tai esąs nusikaltimas? Prokuroras patvirtina, kad 
tai nėra nusikaltimas, ir primena rašytojui, kad jis 
galėjęs dėl to skųstis... Deja, rašytojas skundėsi, 
bet niekas bolševikinėje Rusijos politinių kaltina
mųjų skundų neišklauso... Kada prokuroras pagąs
dino rašytoją ir pabrėžė, kad jis laikąsis kitų pa
grindų, negu rašytojas, Bukovskis dialektiškai 
bolševikinį prokurorą sumovė: "Aš laikausi teisės 
pagrindų. Gaila, kad jūs, kaip prokuroras, laiko
tės kitų pagrindų..."

Į prokuroro klausimą, kodėl rašytojas gyvenąs 
Rusijoje, o neišvykstąs į Ameriką, Bykovskis atsa
kė: "Ar jūs mane į Ameriką išteisite? Juk jūs žino
te, kad negalite išleisti, tai kodėl siūlote? Jūs gerai 
žinote, kad Rusija yra kaip pelių spąstai: čia gali
ma įlįsti, bet negalima išlįsti". Ir į tokius spąstus 
pakliuvo ne tik rašytojas Bukovskis, bet ir milijonai 
bolševikinės Rusijos žmonių, kurie kenčia nelaisvę, 
persekiojimus, psichiatrinių ligonių, darbo stovyk
lų ir kalėjimų režimą.

"KULTŪRINIŲ MAINŲ" ŠALININKAMS ŽINOTINA
Š.m. pradžioje į Mančesterį, Anglijoje, atvyko 

iš Petrapilio kultūrinė bolševikų delegacija, kurioje 
dalyvavo ir jauna, 22 metų, vertėja Marija Vovčok. 
Ji pabėgo nuo šitos delegacijos ir gavo Anglijos eg- 
zilines teises. Neseniai Londono laikraštis "Sunday 
Telegraph" išspausdino M. Vovčok pareiškimą apie 
"kultūrinių mainų" organizacijos darbą komunistinė
je Rusijoje. M. Vovčok pažymėjo, kad, jei bolševiki
nė administracija duoda kam nors užsienio aplanky
mo vizą, tai ji vienokiu ar kitokiu būdu piliečio išvy
kimą susieja su slaptąja NKVD tarnyba. Ji taip pat 
buvusi slaptosios bolševikinės žvalgybos už angažuo
ta surinkti Anglijoje vizitines korteles, pavardes ir 
adresus žmonių, su kuriais "kultūrinių mainų" dele
gacija matysis. Ji turėjo uždavinį sekti du bolševi
kų delegacijos atstovus. Jos giliu įsitikinimu, "kul
tūrinių mainų" organizacija yra tik priedanga poli
tinei bolševikinei veiklai išplėsti. Mūsų akimis, ši 
organizacija tėra įkurta bolševikiniam špionažui 
laisvajame pasaulyje didinti.

PATAISA. Mano straipsnyje 
apie Daytono lietuvių bažnyčią 
ir šventovę klaidingai pasakyta: 
carrillon vargonai. Turėjo bflti 
Elektroniniai carrillon varpai. 
Praleista ir kad klebonas kun. 

Titas Narbutas yra autorius kny. 
gos "Marijos Šventovės Ameri
koje", kuri knyga irgi yra išleis
ta anglų kalboje, "Marian Sūri
nes of the Americas".

K. S. Karpius
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIDYSIS KONCERTAS
LOJALUMO PARADAS

Visos lietuvių organi
zacijos kviečiamos su 
vėliavomis dalyvauti 
Clevelande ruošiamame 
Lojalumo parade šį šeš
tadienį — gegužės 1 d.

Renkamasi Chester ir
17 St. 2 vai. p.p.

ALT Clevelando
Sk. Valdyba

SENELIŲ VAKARAS
Gegužės 1 d. Šv< Jurgio 

parapijos salėje yra ruošia
mas pobūvis visiems Cleve
lando seneliams pagerbti ir 
palinksminti. Vakaras pra
sideda 5 vai. p. p. ir tęsis 
maždaug dvi valandas.

Moksleiviai ir studentai 
išpildys trumpą bet links
mą meninę programą su 
tautiniais šokiais, kanklių 
muziką ir dainomis. Po pro
gramos visi svečiai bus pa
vaišinti. Senelis ir senutė 
vyriausi amžiumi iš dalyvių 
bus apdovanoti.

Seneliai neturintieji prie
monių atvažiuoti į šį vaka
rą, prašomi pranešti Elenu- 
tei Razgaitytei (442-9321) 
arba Vyteniui čyvui (486- 
5970). Jaunimas stengsis 
tokius pavėžinti į salę, ir po 
vakaro — į namus.

Laukiame visų!
Rengėjai

KANADOS JAUNIMO 
KONCERTAS 

CLEVELANDE
Toronto ansamblis, jau 

spėjęs su koncertais ap
skrieti visas didžiąsias lie
tuvių kolonijas, gegužės 
mėn. 8 d., šeštadienį atvyk
sta į Clevelandą ir šv. Jur
gio parapijos salėje duos 
dainų, birbynių, skudučių, 
kanklių ir tautinių šokių 
koncertą.

Toronto ansamblis Bir
bynė yra grynai jaunimo 
meno junginys: jam vado
vauja Lietuvoje gimusi, bet 
svetimoje žemėje išaugusi 
muzikė Dalia S k r i n s - 
k a i t ė -V i s k o n t i e- 
n ė ir ansamblį sudaro 80 
Kanadoje gimę iš anksty
vesnės ir naujosios emigra
cijos lietuvių tėvų mokslei
viai ir studentai.

Koncerto pradžia 7:30 
vai. vak.

Koncertą rengia Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas, 
kurį sudaro V. Palūnas, E. 
Alšėnienė, L. Nagevičienė, 
R. Mickevičienė, Br. Maine- 
lienė ir V. Rociūnas.

Bilietų kainos 3, 2 ir 1 
dol. Dėl rezervacijos prašo
ma kreiptis į Tėvų komite
to narius.

Po koncerto veiks bufe-

1971 m; gegužes 22 d. (šeštadienį), 8 vai. vak. (punktualiai)
NAUJOS PARAPIJOS SALEJE — 18022 NEFF ROAD

PROGRAMOJE:
MIŠRUS, VYRŲ IR MOTERŲ CHORAI SU SOLISTAIS, TAUTINIAI ŠOKIAI, KANKLIŲ IR PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

Šis koncertas skiriamas Čiurlionio Ansamblio 
išvykai į Piety Ameriką, paremti.

ĮSIGYKITE GAUNAMI: Šv. Jurgio parapijos salėje po liet, pamaldų
IŠ ANKSTO. ir Prie įėjimo.

Po koncerto pasivaišinimas.

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti.

KVIETIMAI: 6, 5, 4, 3 dol., moksleiviams 2 dol.

UŽSAKANT TEL. skambinti: J. Malskis — 486-9165, I. Bublienė — 
481-8854, V. Plečkaitis — 731-7699, F. Eidimtas — 692-1129.

Č. A. IŠVYKOS P. AMERIKON VYKDOMASIS KOMITETAS

tas. šokiams gros Akrono 
gimnazijos kapela.

Clevelando lietuviai kvie
čiami koncerte dalyvauti.

• Clevelando Arenoje šį 
ketvirtadienį, balandžio 29 
d., 8 v. v. įvyks imtynės 
tarp Johnny Powers ir Er- 
nie Ladd. Be to, Hans 
Schmid rungsis su Domenic 
Denucci ir bus kitų imti- 
ninkų. Bilietai nuo 4 iki 2 
dol. '

• ŠV. KAZIMIERO Li
tuanistinės Mokyklos 
koncertas įvyks š.m. ge
gužės mėn. 2 d., Naujos 
parapijos salėje. Pro
gramoje vaidinimas, mo
kyklos choras ir tauti
niai šokiai. Programą at 
liks mokyklos mokiniai. 
Rengia Tėvų Komitetas.

• A. L. Tautinės S-gos 
Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.), Dabotvar.kėje 
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus a-tstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija.

BROKERS 
WANTED

DRIVER-OWNERS W1TH HEAVY 
DUTY TRACTORS.

Payment on percentage basis, which 
includes driver’s wages.

Apply to Mr. THRELOFF 

Geo. F. Alger Company 
3050 LONYO RD., DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(29-32)

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

Premija $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

1
Toronto Birbynė su dirigente Dalia Viskontiene atvyksta į Clevelandą koncertui, kuris įvyks gegužės 

8 d. šv. Jurgio parapijos salėje.

• JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės IV Dai
nų šventė įvyksta š. m. lie
pos mėn. 4 d. Amfiteatro 
salėje, Chicagoje.

Bilietai gaunami „Margi
niuose”, 2511 West 69th 
Street, Chicago, III. 60629, 
tel. 778-4585. Bilietų kai
nos: $3.00, $4.00, $5.00, 
$6.00 ir $7.00.

Užsakant bilietus telefo
nu ar laiškais, nurodyti ku
rių kainų ir kiek bilietų už
sakoma. Užsakyti bilietai 
bus rezervuoti. Neatsiėmus 
užsakytų bilietų iki š. m. 
birželio 15 d., jie bus par
duoti kitiems.

Kas norėtų, kad bilietai 
būtų pasiųsti paštu, tam bi
lietai bus pasiųsti tik gavus 
už bilietus pinigus. Tuo at
veju bilietų užsakytojas tu
ri atsiųsti kartu su pinigais 
ir sau pačiam adresuotą vo
ką su pašto ženklu. Siųsti 
čekius ar money orderius, 
ant kurių užrašyti: Pay to 
the order of Lithuanian 
Song Festival Committee, 
adresas: 2511 West 69th 
Street, Chicago, III. 60629, 
tel. 778-4585.

• Tautinių šokių Institu
tas primena, kad š. m. lie
pos 5-17 d. rengiami kur
sai naujiems tautinių šokių 
mokytojams paruošti. Kur
sai vyks Chestertone, Indi
anoje, V. Jonyno vasarvie
tėje.

Norintieji šiuose kursuo
se dalyvauti, prašomi pra
nešti ne vėliau š. m. birže.- 
lio 1 dienos.

Kursantai gaus pilną pra
gyvenimą, tik turės patys 
padengti kelionių išlaidas. 
Rašyti šiuo adresu: Tauti
nių šokių Institutas c/o Ire
na šilingas, 7222 So. Whip- 
ple St., Chicago, Illinois 
60629.

• JAV LB Kultūros Fon
do Valdybą 1970-1973 metų 
kadencijai sudaro: Anatoli
jus Kairys — pirmininkas 
(2955 W. 71st Street, Chi
cago, III.); Juozas Šlajus — 
v i c e p irmininkas; Marija 
Remienė — sekretorė; Ma
rija Grėbliūnienė — iždi
ninkė (6941 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, III.) ; Anta
nas Kareiva — sandėlio ve
dėjas (7030 So. Rockwell 
Avė., Chicago, III.); Vytau
tas Jasinevičius — valdy
bos narys. K. Fondo valdy
ba maloniai prašo, kad visi 
bendrieji raštai būtų siun
čiami K. Fondo pirmininko 
adresu; knygos, vadovėliai 
ir kiti užsakymai — sandė
lio vedėjo adresu; atsiskai
tymas (pinigai) siunčiami 
iždininkės adresu.

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

t Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242,

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. GiedraiĮį, 
tel. 944-6835.

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

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

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vž metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metu 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką ...............  dol.

Parašas ................................ -.........................

Adresas ......................................................................... -



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

PAREIŠKIMAS
Atsakydama į pakartoti

nus paklausimus, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Valdyba 
pareiškia, kad ji dėl santy
kių su pavergtos Lietuvos 
tautiečiais laikosi mūsų 
veiksnių bendrai priimtų 
nusistatymų.

Lietuvių Tautos laikymas 
svetimos jėgos priespaudo
je ir griežtoje okupacijoje 
bei neleidimas pačiai Tau
tai savo reikalus tvarkyti, 
sulaikcr laisvojo pasaulio 
tautiečius nuo bet kokių 
ryšių su okupanto įstaigo
mis ir jam tarnaujančiais 
pareigūnais. Daugelio tokių 
pareigūnų akla tarnyba 
svetimiems negali būti su
derinta su Tautos daugu
mos balsu ir nusistatymu.

Privatūs šeimyniški san
tykiai su tautiečiais Lietu
voje sudaro esamose aplin
kybėje vienintelį perskirtų 
lietuvių bendravimo būdą.

ALT Valdyba nemano,, 
kad būtų naudinga ir išmin

Vilties Draugijos šimtininkui ir

Dirvos atstovui Kanadoje

PRANUI BASČIUI,

jo mylimam broliui ANTANUI Lietu

voje milus, nuoširdžią užuojautą reiš

kia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

A + A

VYTAUTUI KONČIUI

mirus, jo žmonai ALDONAI, tėvui 

prof. IGNUI ir broliui LIUDUI su šei

ma reiškiame gilią užuojautą

Elena Kalvaitienė
Ona ir Antanas Vilėniškiai

A. A.

ANTANUI BASČIUI
Lietuvoj mirus, jo brolį PRANĄ BASTĮ, seserį 
ONĄ PLIENAITIENĘ ir visus gimines giliai už
jaučiame

J. Vaitkus 
J. Stanaitis

Mieliems prieteliams ROMUI ir ONUTEI
ŠIAUDINIAMS ir giminėms, jų motinai-uošvei

TEKLEI ŠIAUDIKIENEI
Lietuvoje mirus, jungdamiesi prie jų skausmo, 
giliausią užuojautą reiškia

Valerija ir Mečys šimkai 
ir

Placidą Balšaitvtė

/

tinga į lietuvių suvažiavi
mus, seimus ir kokius kon
gresus kviesti "atstovus” iš, 
pavergtos Lietuvos. Jei kas 
ir atvyktų, tai atstovautų 
ne pačią Tautą, bet jos pa
vergėjų režimą. Negalėtų ir 
jie čia pareikšti balsą, ne
suderintą su okupanto sieki
mais, negalėtų atverti ty
linčios Tautos aimanas ir 
troškimus.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, sudaryta iš organizaci
jų, siekiančių Lietuvos lais
vės, ir atstovaujanti JAV 
lietuvius, ir toliau be jokių 
nuolaidų sieks Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo.

Tegul visos Lietuvių jė
gos būna sujungtos lietuvių 
Tautos laisvei atsiekti.

Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas

• JAV LB Darbuotojų 
rytinio pakraščio suvažiavi
mas šaukiamas š. m. gegu
žės mėn. 1 ir 2 dienomis, 
Paterson, N. J. (šv. Kazi
miero parapijos salėje, 147 
Montgomery PI.). Suvažia

vime kviečiami dalyvauti 
visi bendruomenės darbuo
tojai, ypač raginami apy
gardų ir apylinkių valdybų 
nariai arba jų atstovai. Re
gistracija prasidės gegužės 
1 dieną, 11 vai. ryto. Suva
žiavimą globoja LB Pater- 
sono apylinkė, todėl suva
žiavimo reikalais prašoma 
kreiptis į pirmininką Anta
ną Rugį, 212 Lawrence PI., 
Paterson, N. J. 07501, telef. 
(201) 525-3340.

• Kun. Juozas Zeliauskas 
perėmė Lietuvių saleziečių 
centro vadovybę iš išvyku- 
sio Brazilijon kun. Pr. Ga
vėno.

Šiuo metu Amerikoje lan
kosi kun. P. Urbaitis, kuris 
renka aukas saleziečių mi
sijos reikalams.

• Inž. K. Krulikas, iš 
Richmond Hill, N. Y., ne
seniai atšventęs 60 metų 
amž. sukaktį, siųsdamas 
Dirvai paremti auka 10 dol., 
rašo, kad Dirva patriotiniai 
ir kultūringai redaguojama 
ir linki toliau tuo keliu eiti.

• Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos New 
Yorko skyriaus sekantis su
sirinkimas įvyksta gegužės 
8 d., šeštadienį, vakare dr. 
J. Bilėno namuose, Hunt- 
ington, L. I., N. Y. Progra
moje prof. Vytautas Kavo
lis skaitys paskaitą tema 
"Revizionizmas šiandien”.

• Stasys Santvaras bai
gia spaudai paruošti poeto 
Fausto Kiršos pomirtinius 
raštus. Visą redagavimo bei 
perrašymo darbą tikisi at
likti gegužės mėnesį. Faus
to Kiršos raštų išleidimu 
rūpinasi Lietuvių Rašytojų 
Draugija. Spausdinimo iš
laidas apmokėti tikimasi iš 
velionies kuklaus palikimo.

• Inž. B. ir R. Veltai Bos
tone, labai aktyviai dirba 
su Jaunimo Akcijos Komi
tetu S. Kudirkos reikalu ir 
finansiniai remia Lietuvių 
Jaunimo Informacinį Cent
rą. Lankydamiesi Chicago
je, turėjo pasitarimą su LB 
Centro Valdybos vicepirmi
ninko jaunimo reikalams, 
Juozu Gaila ir LB Tarybos 
prezidiumo pirmininku Vy
tautu Kamantų. Juozas Gai
la pažadėjo Lietuvių Bend
ruomenės finansinę paramą 
LJIC biuletenio leidimui. 
Šiuo metu LB Centro Val
dyba šiam reikalui paskyrė 
$300.00.

• LVS „Ramovė” New 
Yorko skyrius skelbia raši
nio konkursą tikslu rasti 
konkrečius ir veiksmingus 
būdus bei priemones šio lai
ko dvasioje ir raidoje Lie
tuvių Tautos Laisvei ir Ne
priklausomybei atgauti.

Tema: Nauji keliai ir bū
dai kovoje už Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą.

Konkurse gali dalyvauti 
asmenys ne senesni 35 me
tų amžiaus.

Rašinys n e t r umpesnis 
kaip 1500 žodžių, parašy
tas mašinėle dvigubu tar

pu, prisiunčiamas ne vėliau 
1971 m. spalio 15 d.

Rašinys, pasirašytas sla
pyvardžiu, siunčiamas paš
tu šiuo adresu: Mr. J. Kli- 
vecka, 76-13 85 Rd., Wood- 
haven, N. Y. 11421. Tame 
pačiame voke su rašiniu tu
ri būti įdėtas kitas mažes
nis užlipdytas vokas su tik
rąja autoriaus pavarde ir 
adresu. Už geriausią rašinį, 
bus įteiktas konkurso lai
mėjimo pažymėjimas ir 
$150.00 piniginė premija.

Premijos įteikimas 1971 
m. lapkričio 23 d. minėjimo 
metu New Yorke.

• Komp. Juozui Stroliai 
norima pastatyti paminklą 
Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse Chicagoje. Nors jis 
pats savo kūryba pasistatė 
sau amžiną paminklą ir že
miškiems paminklams pri
skyrė labai pareinančią ver
tę, mūsų pastatytasis tebū
na padėka jam už paliktą 
kūrybinį lobį. Gyviesiems ir 
ateinančioms kartoms tai 
būtų ženklas, kur ilsisi dai
nų giesmių ir instrumenta- 
linės muzikos kūrėjas, lie
tuvių liaudies dainų rinkė
jas, muzikologas.

Aukas siųsti Juozo Stro
lios paminklo sąskaiton, Nr. 
61961-9 Chicago Savings 
and Loan Assn., 6245 So. 
Western Avė., Chicago, III. 
60636.

Paminklo statymo komi
tetą sudaro: pirm. Donatas 
Bielskus, 6559 So. Rich
mond, Chicago, III. 60629, 
vicepirm. Stasė Petersonie
nė ir ižd. Irena Smieliaus- 
kienė.

• Pranešama iš Lietuvos, 
kad 1971 m. balandžio 2 d., 
Skuode, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Antanina M. 
Vaišnienė. Palaidota Len
kimų parapijos R. K. kapi
nėse.

1970 m. gruodžio 25 d. 
Margių km., Vilkaviškio 
apskr. savo ūky, mirė Juo
zas Rimša, 96 m., skulpto
riaus Petro Rimšos brolis. 
Palaidotas Paežerių km. ka
pinėse.

• Niagaros pusiasalio 
"Žalgirio” vietininkija gra
žiai paminėjo šv. Kazimierą 
kovo 14 d. St. Catharines, 
Ont. Paskaitėlę skaitė Vai
dilutė šetikaitė. Programą 
atliko skautės, vadovauja
mos N. Gverzdytės. Buvo 
montažas, dainos, eilėraš
čiai. Publika nepagailėjo 
plojimų. Po iškilmingos da
lies sekė Kaziuko mugė. Ją 
parėmė skautų tėvai ir rė
mėjai. Paulė ir Jonas Skei- 
velai paaukojo 20 dol. skau
tų reikalams.

STEEL BROKERS WANTED
round trips, points between Michigan 
and Northeast Ohio. Mušt be able to 
pass 1CC physical. Owner operators, 
permanent leased.

WHITE STAR TRUCK1NG INC.
Call 216-456-0026 ask for

M r. DiPerna

An Equal Opportunity Employer 
(30-36)

ANTANAS TAMOŠAITIS

ATSISVEIKINTA SU 
BAGDONAVIČIAIS

Vis daugiau ir daugiau 
žmonių sulaukę pensijos 
palieka Chicagą ir kelia
si kitur šiltesnio bei sau- 
sesnio klimato ieškoda
mi. Paskutiniu metu ne
mažas susidomėjimas 
yra atkreiptas į Hot 
Springs Arkansas, kur 
jau yra gerokas lietuvių 
būrys įsikūręs.

Jonas ir Vaclovą Bag
donavičiai, pardavę savo 
sodybą Lemonte pavadin
tą "Subdivision Lietuva” 
nusipirko gražų namą 
Hot Springs ir balandžio 
pabaigoj išvyksta ten ap
sigyventi.

Jonas Bagdonavičius 
visą laiką sielojasi lietu
viškais reikalais ir re
mia kiekvieną pozityvų 
darbą Lietuvos naudai ne 
pripažindamas jokių 
kompromisų ar nuolai
dų. Eidamas įvairias pa
reigas Lietuvoje ir būda 
mas tvirto nusistatymo 
yra pats nemažai nuken
tėjęs, bet ir daug gero 
žmonėms padaręs jiems 
pagelbėdamas sunkiose 
aplinkybėse, todėl turi 
daug draugų ir pažįsta
mų, kurie visad jį pami
ni geru žodžiu.

Jonas Bagdonavičius 
yra išrinktas Lietuvių At - 
gimimo Sąjūdžio Gar
bės Nariu ir taip pat yra 
entuziastingas Lietuvių 
Fondo rėmėjas ir kol 
sveikata leido, ėjo Fon
do revizoriaus pareigas. 
Lietuvių Atgimimo Sąjū
dis suruošė Bagdonavi
čiams atsisveikinimo va^. 
karienę Neringos resto
rane balandžio 17 d., kur 
susirinko didelis būrys 
jo bendraminčių ir drau
gų. Vakarienė praėjo la_

Iliuzija

• Dail. Antano Tamošai
čio tapybos kūrinių paroda 
atidaryta Montrealyje The 
Arts Club Gallery, 3448, 
Stanley St. š. m. balandžio 
27 d. ir tęsis iki gegužės 14 
d. Atidarą kasdien nuo 10 
v. ryto iki 6 v. vak.

Parodos proga išleistame 
kviesly rašyt. Henrikas Na- 
gys dailininką pristato 
dviem kalbom — anglų ir 
prancūzų. Parodoje išstaty
ta 30 kūrinių.

bai jaukioje ir gražioje 
nuotaikome vadovaujant 
Valerijonui Šimkui. Bu
vo pasakyta per dešimtį 
trumpų atsisveikinimo 
kalbų organizacijų bei 
draugų vardu linkint 
jiems gerai įsikurti nau
joje vietoje ir ten vėl 
įsijungti į lieuvišką 
veiklą. (vm)

• JAV LB švietimo Tary
bos sąstatas yra toks: Jo
nas Kavaliūnas — pirmi
ninkas ; Stasys Rudys — vi
cepirmininkas, iždininkas ir 
mokyklų inspektorius; Juo
zas Tamulis — sekretorius; 
kun. Povilas Dilys ir kun. 
dr. A. Juška — religinis 
auklėjimas; kun. Juozas 
Vaišnys, SJ — jaunimo 
skaitiniai; Jonas Bagdonas
— fizinis auklėjimas ir 
sportas; Kleopas Girvilas
— mokytojų ruošimas; 
Audronė Kubiliūtė — aka
deminis jaunimas ir jauni
mo organizacijos; Juozas 
Masilionis — aukštesnio
sios mokyklos; Antanas 
Masionis — mokyklų in
spektorius; Juozas Plačas
— pradžios mokyklos; Do
micėlė Petrulytė — prieš
mokyklinis auklėjimas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Šviesaus atminimo bičiuliui
A t A

kun. dr. STASIUI VALIUŠAIČIUI 
mirus, brolį JUOZĄ su šeima ir kitus gimines, gi
laus liūdesio valandoje, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Janina ir Mykolas 
Biliūnai

x
Mielai

VALERIJAI VAIČJURGIENEI
ir šeimai, dėl brangaus TĖVELIO mirties, gilią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Liuda ir Vaclovas 
S e n u t o s

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
v — M* " V V

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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