
Dainų šventės generalinėje repeticijoje, liepos 3 d. dalyvaus suaugusiųjų ir jaunųjų dainininkų arti 
dviejų tūkstančių, šventės vykd. komiteto nariai sprendžia problemą, kaip greičiau ir skaniau daininin
kus pavaišinus repeticijos metu. Iš kairės: vykd. komiteto vicepirmininkas A. Rėklaitis, maitinimo ko
misijos pirmininkė S. Endrijonienė, komiteto pirmininkas dr. G. Balukas ir spaudos bei informacijos 
vedėjas Stasys Džiugas. V. Noreikos nuotrauka

DAINA, SUTARTINAS DARBAS IR LAIMĖJIMAI
KETVIRTOSIOS DAINŲ ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE

DISKUSIJŲ PASĖKOS
GINČU DĖL VIETNAMO ĮTAKA UŽSIENIUI

Stovime JAV ir Kana
dos LB Ketvirtosios 
Dainų šventės išvakarė
se. Liepos 3 dieną Chica
gos amfiteatre renkasi 
generalinei repeticijai 
suaugusiųjų ir lituanis
tinių mokyklų chorai. O 
choristų laukiama daug. 
Štai Vykd. komiteto vi
cepirmininkas ir muzi
kinės komisijos pirmi
ninkas muz. Petras Ar
monas, išvežęs šventės 
organizavimo sunkų veži
mą, išvakarėse pastebi: 
"tikime sulaukti saugu- 
siųjų apie 800 choristų, 
o jaunųjų dainininkų šio
je šventėj e net padvigubė 
šią — atseit lituanistinių 
mokyklų jungtiniame cho
re girdėsime nuo 800 iki 
900 jaunų, gerai pasi
ruošusių dainininkų”.

Šie skaičiai iškalbin
gai byloja, kad per pas
taruosius du metu dauge
lis egzistuojančių suau
gusiųjų ir lituanistinių 
mokyklų chorų JAV ir 
Kanadoje įsijungė akty
viai į šventės paruošimo 
darbus, mokėsi repertu
arą ir štai dabar netru
kus gerėsimės tų žmonių 
darbo vaisiais.

Išeivijoje lietuviškoji 
daina ir giesmė šimtme
čio tėkmėje yra atlikusi 
didelį vaidmenį ir lie
tuvybės išlaikymo sri
tyje. Juk pirmieji imi-

Ketvirtosios dainų šventės vykd. komiteto vyrai aptaria šventės pravedimo eigą: Iš kairės: B. Prapuo
lenis, vienas iš šventės programos pravedėjų, A. Rėklaitis -- vykd. komiteto vicepirmininkas ir muz, 
Petras Armonas — vykd. komiteto vicepirm. ir muzikinės komisijos pirmininkas.

V. Noreikos nuotrauka

JURGIS JANUŠAITIS 
grantai, steigę lietuviš
kas parapijas, tuojau bū

Ketvirtosios dainų šventės problemomis: Inž. Jonas Jurkūnas 
(kairėje) masto, kaip šventę pravesti techniškai gerai. Dešinėje 
vykd. komiteto vicepirmininkas ir muzikinės komisijos pirminin
kas muz. Petras Armonas suka galvą, kad šventė būtų šauni muzi
kiniu atžvilgiu. V. Noreikos nuotrauka

rėsi į chorus ir pamal
dų metu bažnučiose lie
tuviškai giedodavo, tuo 
džiugindami sunkią imi
granto dalią. Lietuviš
koji daina skambėjo sa
lėse, koncertuose, gegu
žinėse, įvairiuose minė
jimuose. Dainos grožiu 
tada gėrėjosi tūkstančiai 
savąją tėvynę palikusių 
tautos vaikų. Ir nuosta
bu, kad įsteigti chorai iš
liko beveik šimtmetį gy
vi ir šiandien dar ener
gingai puoselėja lietu
višką dainą ir giesmę.

Taigi lietuviškoji dai

na jungė sutartiniam dar 
bui tūkstančius lietuvių 
dainos mylėtojų. Jungė 
kilniam tikslui — padėti 

šiame krašte išsaugoti 
lietuvybės židinėlius. Ir 
chorai savo uždavinį atli
ko. Daugelį sutinkame 
net ketvirtosios kartos 
čia gimusių žmonių, ku
rie su pasididžiavimu 
prisimena dainavę viena 
me ar kitame lietuviš
kų organizacijų ar para
pijos chore. Choruose 
veikė meno būreliai, bu
vo statomi scenos vei
kalai, operetės ir pan.

Choro darbas reikalau 
ja sutarimo, tam tikros 
drausmės ir, be abejo, 
pasiaukojimo. Chorų is-

Skaitant paskutiniųjų 
dienų JAV laikraščius 
sunku nesutikti su Jo- 
seph Alsopu, kuris tei
gia:

"Nūdien spaudoje (in 
the medi a) liga, kuri ir 
anksčiau ten buvo gan 
paplitusi, dabar pasiekė 
choleros epidemijos 
mąstą. Joje yra per daug 
asmenų, kurie stengiasi 
taip įžiūrėti faktus...

torijas sklaidant tokio 
gražaus heroizmo sutin
ki labai daug.

Chorai išlaikė tęstinu 
mą. Vyresniųjų gretas 
metų metais papildydavo 
jaunimas, jaunesnieji 
choristai. Ir tik tokio tęs
tinumo chorai Ameriko 
je išliko gyvi beveik šimt
metį. Chorai yra gera ir 
patraukli priemonė dar
ban įtraukti mūsų jauni
mą, ką liudija Kanadoje 
ir čia Amerikoje sėkmin
gai veikią akademinio 
jaunimo chorai. Tik dar 
reikėtų didesnių pastan
gų, kaip kad teigia muz. 
St. Sližys, pats sėkmin
gai suorganizavęs Det
roite šaunų jaunimo cho
rą, ir visose didesnėse 
kolonijos gimtų skaitlin
gi jaunimo chorai. Pra
džią mes matome kaiku- 
riose lietuvių kolonijo
se.

Ruošiamos Dainų Šven
tės nesiekia meninių 
aukštumų, tačiau duoda 
impulso naujiems dar
bams visiems lietuvių 
chorams. Ir praeityje 
Amerikoje yra buvę šau
nių Dainų švenčių, su 
daugeliu choristų ir su 
dešimtimi tūkstančių žiū
rovų. Dainų šventės su
judina plačiuosius visuo
menės sluoksnius, su
traukia dešimtimi tūks
tančių žiūrovų ir dabar. 
O tai didingos demons
tracijos, liudijančios, 
kad lietuvių tautos vai
kai išeivijoje nepamir
šo savos kultūros, savo
jo dainos meno ir kad 
šioje srityje dar nero
do pavargimo ženklų, o 
priešingai, vis iriasi pir
myn į šventes atvesda- 
mi jaunųjų dainininkų 
tūkstančius, kurie vė
liau tampa ir kultūrinių 
darbų vykdytojai.

Taigi per lietuvišką 
dainą, sutartiną darbą 
ateina nemaži laimėji
mai mūsų tautinės kultū 
ros ugdymo bare. Atei
na daug naujų žmonių, pa
siryžusių ir šioje srity
je atiduoti didelę duoklę 
ir choruose dainuoja ii-? 
gus metus. Jaunieji su
bręsta ir tampa geri lie
tuviškojo gyvenimo vai
ruotojai.

Netrukus užskleisime 
ir JAV bei Kanados LB 
Ketvirtosios Dainų šven
tės istorijos lapą. Jame 
bus surašyta daug gražių 
darbų Chorų, jų vadovų, 
rengėjų.

Visai priartėjus šven
tei jau galima susumuoti 
visų darbus. Chorai ir jų 

(Nukelta į 8 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kaip jie nori, kad jie iš 
tikro būtų".

Konkrečiai kalbant, 
daugumas komentatorių 
iš dabar paskelbtų Viet
namo karo studijos doku
mentų išveda, kad JAV į 
Vietnamą įsivėlė visai 
be reikalo, nes jokio rim
to pavojaus JAV intere
sams ten nebuvo. Esą, 
tie JAV politikai ir Vals
tybės bei Gynybos Depar
tamentų pareigūnai, ku
rie matė skubų reikalą 
sulaikyti komunistinės 
Kinijos plėtimąsi, lygiai 
taip pat, kaip 1948 metais 
buvo sulaikytas Sovieti- 
jos plėtimasis, iš esmės 
klydo, nes tokio realaus 
pavojaus visai nebuvo. 
Kartu dar padaroma iš
vada, kad tik amerikie
čių imperialistinės už
mačios Indokinijoje pri
vertė Sovietų sąjungą ir 
Kiniją remti šiaurinį 
Vietnamą.

Taip išvedžiojant pa
mirštama, kad be JAV 
įsikišimo šiandien visa 
pietryčių Azija būtų do
minuojama Raudonosios 
Kinijos dėl tos paprastos 
priežasties, kad ten būtų 
susidariusi tuštuma, ku
ri įrauktų artimiausią 
galybę. Lygiai taip pat 
kaip jėgos tuštuma įtrau
kė sovietus į Vidurio ir 
Rytų Europą, Vidurže
mio jūrą ir net Indijos 
vandenyną. Vietnamas to 
dėl amerikiečiams taip 
daug kaštavo, kad prezi
dentas Johnsonas tik ta
da ryžtingai įsikišo į 
Vietnamo karą, kada 
pietinis Vietnamas prak
tiškai buvo visai sumuš
tas ir jį reikėjo iš naujo 
atstatyti ir būtent pagal 
amerikiečių demokrati
jos pavyzdį. Johnsono 
pateisinimui reiktų čia 
įterpti, kad kitaip elg
tis jis turbūt ir negalė
tų dėl JAV įsivyravusių 
nuotaikų.

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

June 8, 1971

Dear Dr. Genys:
It was a special pleasure to learn that you 
have been selected to serve as Executive 
Secretary of the Republican National Com- 
mittee's Heritage Council, and I want to 
take this opportunity to wish you every 
success in this assignment.
As I stated in my message to your recent 
meeting, I am greatly pleased by the forma- 
tion of this council. It exemplifies our 
goal that this Administration will be able 
to bring together the hopes and dreams of 
all our people, and our belief that these 
combined efforts offer the best road to 
success in building a better America. I 
look forward to working with you in the 
days ahead.
With my best wishes,

Dr. Jonas Genys, Išrinktas respublikonų tautinės tarybos vykd. 
Sekretoriumi, iš prezidento Nbcono gavo šį sveikinimą.

Laukiant tolimesnių 
diskusijų šiuo reikalu, 
šiuo tarpu sustokim prie 
daugiau aktualaus klausi
mo : kokios įtakos jos tu
rės į tolimesnę Sovieti- 
jos ir Raudonosios Kini
jos laikyseną? Čia visų 
pirma reikia pastebėti, 
kad ir Sovietijoje ir R. 
Kinijoje šiandien vyrau
ja kiek ramesnės nuo
taikos dėl tos papras
tos priežasties, kad 
abiem didžiausias pavo
jus gresia ne iš JAV, 
bet iš jų pačių: Sovie- 
tijai iš Kinijos ir at
virkščiai. Kadangi Ki
nija kariniai yra daug 
silpnesnė už Sovietiją, 
Pekinui nesinorėtų JAV 
per didelio susilpnėji
mo. Tuo tarpu Maskva 
padidino savo pastangas, 
išnaudojant JAV nuotai
kas, įteisinti faktiną būk
lę Europoje.

Vyrauja nuomonė, kad 
Kremliuje nugalėjo pa
žiūra, kad padėties įtei
sinimas ir bet koks su
sitarimas, nors ir sim
bolinis, dėl kariuome
nių sumažinimo bei even 
tualaus atitraukimo yra 
patiems sovietams rei
kalingas vidaus politi
kos sumetimais. Sovie
tijoje ir jos satelituose 
skubiai norima bent kiek 
geresnio gyvenimo. O 
tas yra įmanomas tik su
mažinus išlaidas ginkla
vimosi reikalams. Gitas 
išlaidas galima tik ta
da sumažinti, jei Sovie
tijoje ir satelitinėse vals
tybėse pranyktų bet ko
kio karo viltys: žmonės 
įsitikintų, kad įsivyra
vusi tvarka bus pastovi 
ilgesniam laikui ir su ja 
reikia susigyventi, kad 
iš Vakarų nieko negali
ma tikėtis.

Dėl to visi ženklai kal
ba už tai, kad sovietai 
su savo pradėta "taikos 
ofenzyva" bandys pra
lenkti kiniečių "šypse
nos ofenzyvą".
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a Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

ELENA GAPUTYTĖ — LIETUVIŠKOJO
MENO UGDYTOJA

Š.m. gegužės 18-28 d. Kanados Namų galeri
joje, Londone, buvo kanadiečių meno paroda, kurio
je dalyvavo ir lietuvė skulptorė Elena Gaputytė. 
Mat, dailininkė kurį laiką Kanadoje gyveno ir stu
dijavo. Šia proga norime supažintindi skaitytojus 
su skulptorės- asmeniu ir kūryba.

Elena Gaputytė gimė 1927 m. kovo 21 d. Drasei- 
kių km. Joniškio vis., Šiaulių aps. Jauna pasitrau
kusi iš Lietuvos nuo bolševikų, 1946 m. baigė Eichs- 
taetto lietuvių gimnaziją. Po to Freiburge studijavo 
dailę. 1948, išvykusi į Kanadą, Montrealyje ir To
ronte gilino meno studijas. 1953 m. išvyko į Pary
žių, kur trejus metus dirbo Ecole dės Beaux Arts 
M. Gimond studijoje. 1956 m. ji persikėlė į Angli
ją. Čia ji 1960 m. St. įves mieste atidarė savo me
no galeriją. Nuo 1964 m. ji dėsto skulptūrą Aigby 
Stuart College. Jos parodos buvo suruoštos St. 
įves, Londone, Etone, Oxforde, Chicagoje ir kt. Da
bartinėje Londono parodoje ji išstatė 16 savo darbų. 
Iš jų pažymėtini: "Sugrįžimas", "Lietuvos motina", 
"Raigardas", "Šiaurės Kristus", "Vakarinė malda" 
etc. Dailininkė savo kūrybai naudoja įvairią medžia
gą: plieną ir medį, bronzą, alebastrą, terracottą, 
cementą ir leminuotą plastiką. Ji medžiagą puikiai 
pritaiko kūrinio tematikai.

Apie E, Gaputytės kūrybą G. Gasiūnienė "Eu
ropos Lietuvyje" taip rašo: "Jos kūriniai papras
ti ir kuklūs. Net neperskaičius skulptorės apibūdini
mo savo inspiracijos šaltinių, vienas ypač ryškus 
momentas jaučiamas Elenos Gaputytės kūryboje — 
kaip giliai ji yra įtakota savojo gimtojo krašto pra
eities, kultūros ir meilės jam. Po plačiašakiais ąžuo
lais užgesę, bet dar šilti aukurai, pagoniški Kristūs, 
po sunkia dalia nepalūžusios motinos, susikaupu
sios, saugojančios savo įsčiose genties praeitį ir 
ateitį.

Nežiūrint skaudžių išgyvenimų nuotaikos, tai 
savotiškai optimistiški kūriniai, giliai suleidę šak
nis į šventąją tėviškės žemę, iš ten besisemią sau 
gyvastį. Sustingę tylioje meditacijoje, tarsi pasku
tinė mintis neišmintyta".

Elena Gaputytė, išaugusi gimtoje tėvų žemėje 
ir subrendusi tarptautinių meno mokyklų aplinkoje, 
tęsia mūsų dailės tradicijas ir ugdo ją tarptautinė
je plotmėje. Tikimės, kad dailininkė savo kūriniais 
išgarsins Lietuvos vardą plačiai pasaulyje.

Ji yra žinoma ir kaip tapytoja. ***
* Š.m. birželio 19 d. Lebenstedte įvyko koncer

tas, kurio programą atliko Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai ir mokinės, vadovaujami E. Tamošaitie
nės ir K. Motgabio, ir solo dainininkai: Asta ir Al
fredas Šalčiai, Herbertas ir Izabelė Šrederiai.

* Asta Šaltytė ir Alfredas Šaltys yra pakviesti 
trims savaitėms gastrolių į Ameriką. Jie čia gas
troliuos lietuvių, vokiečių ir kt. tautų kolonijose ir 
dainuos šlagerius lietuviškai, angliškai ir vokiškai. 
Jų menedžeris, vokiečių kilmės, gyvena Amerikoje.

* Sekminių proga Anglijos lietuviai buvo sugū
žėję į Lietuvių Sodybą, Londone. Čia jie ne tik pa
silinksmino, užmezgė ryšius, bet ir aplankė B. Dau- 
norienės spaudos parodą, kur jie galėjo įsigyti lie
tuviškų knygų, plokštelių, gintaro ir kitokių lietu
viškų suvenyrų.

* Vokietijoje ir Anglijoje lietuvių apylinkėse 
plačiai paminėti masiniai, bolševikų įvykdyti, lietu
vių trėmimai į Sibirą.

* Šan. liepos 10 d. Londone įvyks koncertas, kurio 
programą atliks Toronto lietuviųu šokių grupė "Gin
taras" ir Toronto skautų muzikinis vienetas su 
kanklėmis, birbynėmis ir skudučiais.

* Bradfordo DBLS skyrius išsirinko naują val
dybą: A. Traška — pirm., A. Bučys — kultūrinių 
reikalų vadovas ir J. Adomonis — iždininkas.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

'AUDRONE’
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Take your family to the movies 
fbrtvvocents.

Kada jūs sustojate ir pagalvojate, kaip pra
gyvenimo kaina kyla vis aukštyn ir aukštyn, 
ar nėra smagu žinoti, kad dar yra likę gerų 
pirkinių aplink jūsų namus?

žemos kainos elektra, kuri parodo jums 
naują, seną ir labai seną televizijoj filmą 
maždaug už 2 centus už kiekvieną iš jų.

Tas pats elektros pirkinys varo jūsų džio
vintuvą, indam plauti mašiną, plytą ir de

šimtis kitų elektros apyvakos reikmenų, kiek
vieną už centus į dieną.

Iš tikrųjų vidurkio kaina už elektros kilo- 
wato valandą šiandien yra žemesnė negu bu
vo prieš 30 metų. Palyginus gi pragyvenimo 
kainą pakilo daugiau negu dvigubai per tą 
laiką.

Kas kitas jūsų šeimos biudžete siūlo jums 
tokį gerą pirkinį?

ZfelLLUMINATINGčww
An lnv«stor-owned Company Sarving Tho Beit Location In the Nation

pro žiūroną
N. SARGINIS

KOMUNISTU SĄSKRYDIS RYTU BERLYNE
Kai V. Vokietijos kancleris Brandtas ir JAV 

prez. Nixonas Washingtone ramiai ir šaltai svars
tė V. Berlyno problemą, kariuomenės sumažinimo 
klausimą, tai Honneckeris ir Brežnevas R. Berly
ne demonstravo komunistinę vienybę ir galybę 
prieš Vakarų Europą. Mat, Ulbrichtui iškritus iš 
balno, naujasis Rytų Vokietijos diktatorius E. Hon
neckeris pagal Kremliaus planą sukvietė apie 100 
viso pasaulio komunistų vadeivų ir apie 2.000 de
legatų į R. Berlyną SĖD konferencijos vardu. Be 
abejo, Brežnevas čia pirmas atskubėjo ir bučiavo
si su visais komunistiniais numylėtiniais. Neatvy
ko tik N. Ceausescu, nes jis nenori judošiškai bu
čiuotis su Brežnevu. Kinai gyvena toliau nuo Rumu
nijos ir netaip pavojingi, o rusai visuomet buvo ru
munų nedraugai.

Būdinga, kad Ulbrichtas, pasibučiavęs su Brež
nevu, staiga susirgo. Matyt, iš susijaudinimo širdis 
sušlubavo, o gal politiniais sumetimais. Tačiau sa
vo raštu perduotoje kalboje vis tiek Ulbrichtas nu
silenkė Maskvai ir Honneckeriui.

Honneckeris penkių valandų kalboje (visi dabar
tiniai Kremliaus pataikūnai išmoko iš Brežnevo kal
bėti rusišku metodu: po 6 ar 5 valandas, kol klausy
tojus nuo koto nuvaro) pareiškė, kad Rytų Vokieti
ja dar labiau atsiriboja nuo V. Vokietijos, kad V. 
Berlynas nepriklauso V. Vokietijai ir niekad nepri
klausys, kad jis privalo gauti savarankų politinį sta
tusą. Honneckeriui labiausiai terūpi R. Vokietijos 
pripažinimas ir jos diplomatinių santykių išplėti
mas su visomis valstybėmis.

Brežnevui R. Vokietija ir Berlynas tėra tiktai 
tiltas, kuriuo jis yra numatęs žygiuoti į V. Europą.

Todėl jis šiuo tiltu labai rūpinasi ir jįkiek gali, la
biausiai stiprina.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į 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

RŪTA Ine., 30*02 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

a
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APLEISTI DIRVONAI
Kanados lietuvių bend

ruomenė ir lietuvių spau 
da vis dažniau ima links
niuoti galimybes gauti 
tam tikrus finansinius 
kąsnius iš Kanados fe- 
deralinių lėšų. Tos pa
šalpos eitų lietuvių kul
tūros ir sporto organi
zacijų šalpai.

Šitokiai iniciatyvai da~ 
vė postūmį bendroji Ka
nados politika vis labiau 
respektuojanti savo pran
cūziškąją mažumą. Tai 
įdrąsina etnines grupes, 
kurios sudaro didoką ša
lies gyventojų nuošimtį, 
kaip ir prancūziškoji ma
žuma, reikalauti sau ly
gios, bendra Kanados po
litika respektuotos finan 
sinės paramos' etninės 
kultūros vertybėms ug
dyti ar prezervuoti.

Toks pat reiškinys,pa 
r aleliai, matomas ir 
Jungtinių Valstybių poli
tikoje. Respektas etni
nėms grupėms yra ryš
kus ir didelis. Pradedant 
nuo indėnų, baigiant ir 
lietuviais, etninės ver
tybės pakankamai verti
namos. Tai ypatingai ryš
ku taip vadinamųjų Inter 
national Institutų veiki
mo ribose. Nors tie Ins
titutai buvo suorgani
zuoti gana šovinistiniam 
siekiui — suvirškinti pa
skiras tautas, bet tas 
tikslas dabar peraugo į 
etninių kultūrų apsaugą 
ir reklamą. Atskiri tau
tybių paviljonai įvairio
se parodose taip pat ro
do gerą tolerancijos 
ženklą.

Tačiau viskas stovi 
dar komplimentinio re
zervuotumo ribose. Dar 
nėra realybės, nėra ryš
kios finansinės talkos 
remti etninių grupių rei
kalus . Šita gi galima siek
ti, ir finansinės talkos 
reikalauti, iš federalinių 
bei valstijų lėšų. Tai, at
rodo, būtų Lietuvių Bend
ruomenės paskirtis iš
tirti atatinamus fondus 
(valdinius ir privačius), 
įtikinti juos ir sudominti 
juos mūsų kultūros ir 
sporto institucijomis.

Didžiulėse sąmatose, 
kurios skiriamos jauni
mo auklėjimui, su noru 
prilaikyti jaunimą kūry
bingo veikimo ribose, ir 
esant įrodymams, gal 
būt atsirastų lėšų lietu
vių jaunimui?

Juk tokios lėšos leng
vai atrandamos juodukų 
institucijoms. Tokių lė
šų gauna ir indėnų gru
pės. Tiktai etninės gru
pės, tartum išskirtos iš 
šelpiamųjų skaičiaus, 
diskriminuojamos šal
pos neteikimu.

Kad būtų gauta šalpa, 
reikia įrodyti buvimąkul- 
tūrinės ar sporto veik
los vienetų, kurie šelp
tini.

Tai didelis ir ilgos dis
tancijos darbas. Tačiau, 
panaudojus tam tikrą po
litiką, energiją, įtaką ir 

išradingumą — į lietuvių 
kultūrinės bei jaunimo 
veikos kasas atsivertų 
nemenkos įplaukos iš fe
deralinių bei valstijų iž
dų. Sutelktinis veikimas 
su kitomis etninėmis gru
pėmis visą tą problemą 
paspartintų ir suteiktų 
jai daugiau svorio bei įti
kinamumo.

Kaip, lygiai, stambūs 
ir milijoniniai labadary- 
bės fondai, Raudonos 
Plunsknos ir kiti, sutei
kia stambias pašalpas 
organizuotoms grupėms 
kurios šelpia ir etnines 
grupes. Tą gerai matyti 
iš kasmet skelbiamų to - 
kių grupių apyskaitų. Kai 
kuriuose miestuose net 
keliolika paskirų žydų, 
portorikiečių, meksiko- 
nų, net buvusių kubiečių, 
labdarybės institucijų 
gauna pašalpas, siekian
čias dešimtis tūkstančių 
dolerių. Kodėl gi Balfas 
turi stovėti atokiau? Jis 
turėtų gauti atatinkan- 
čią dalį.

Si, federalinių, valsti
jų, privačių fondų bei lab
darybės vajų, šalpa lietu
viškoms organizacijoms 
nėra utopija. Ši proble
ma turi įžengti į lietuviš
kų organizacijų svarsty
mus, pareikalauti daug 
pastangų ir iniciatyvos, 
kol ji bus realizuota.

Kanados lietuviai pas
tebėjo tą savotišką dis
kriminaciją ir ryžtasi su 
ja kovoti. JAV lietuviai 
neturėtų į išdėstytą rei
kalą lengvapėdiškai nu
moti ranka. (j)

Atlikime
Šiemet Tautos Fondas 

ryžosi griebtis kiek ki
toniško būdo, mėginda
mas sutelkti daugiau lė
šų, reikalingų Lietuvos 
vadavimo veiklai. Baisių
jų Birželio įvykių liūd
nos sukakties proga krei
pėsi tiesiogiai laiškais į 
visą eilę sąmoningų lie
tuvių, prašydamas jų pi
niginės aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalui.

Ligi šiol Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto išlaidos Lietu
vos vadavimo darbams 
siekdavo apie 40 tūkstan 
čių dolerių metams: 
bendrinei veiklai, leidi
niams (knygoms, brošiū
roms ir Elta, leidžiamai 
septyniomis kalbomis), 
radijo valandoms į pa
vergtąją Lietuvą ir Sibi
ro lietuvius (iš Vatikano, 
Romos, Madrido ir Ma- 
nilos) ir kitiems dar
bams, susietiems su Lie
tuvos vadavimu.

Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
veikla tolydžio plečiasi: 
atgaivinta šešeris me
tus tylėjusi radijo valan
da į pavergtąją Lietuvą 
iš Madrido, pradėta iš 
Manilos radijo bangomis 
informuoti tolimojonAzi-

VALDYBA SĄŽININGAI ATLIKO PAREIGAS
— Paskutiniame Są

jungos seime, kai buvau 
šioms pareigoms per
rinktas, — sakė ALTS- 
gos pirm. T. Blinstru
bas, — pareiškiau, kad 
bandysiu jas eiti sąžinin
gai. O šiandien esu įsi
tikinęs, kad visa S-gos 
valdyba pavestas parei
gas atliko sąžiningai. Vi
si jos nariai pilnai supra
to jų svarbumą ir joms 
atsidėjo visu savo pajė
gumu.

Daugelių vietų skyrių 
veikla sustiprėjo ir tas, 
manau, todėl, kad dau
gelis aktyvių S-gos na
rių, nusivylę kai kurių 
bendrinių organizacijų 
vadovų elgesiu, grįžo į 
s-gos skyrius ir čia pa
rodė savo aktyvumą.

S-gos Valdyba į sky
rių veiklą nesikišo. Irto 
nereikėjo daryti. Skyriai 
laikydamiesi S-gos nuo
statų ir seimų priimtų nu
tarimų veikė pagal vie
tos sąlygas, ir vietos vi
suomenės buvo priimti 
ir įvertinti.

Su skyriais S-gos val
dyba palaikė artimus ry
šius: bendraraščiais,
raštais, telefoniniais pa 
sikalbėjimais ar asme
niniais susitikimais.

Buvo išnaudotos visos 
progos S-gos reikalais 
pasidalinti mintimis su 
atskirų vietovių tauti-

pareigg!
jon nutremtieji lietuviai, 
atgaivintas Eltos leidi
mas prancūzų kalba ir 
kt.

Lietuvos laisvinimo 
veiklos plėtra kasmet 
pareikalauja vis daugiau 
ir daugiau išlaidų, ku
rias dengia lietuvių su
dedamos aukos (per Tau
tos Fondą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą).

Simo Kudirkos tragedi
ja, Bražinskų žygis įlais 
vę (jie tebėra dar pake
liui į išsilaisvinimą), Si 
mokaičių tragedija pa
stūmėjo laisvąjį pasaulį 
daugiau domėtis lietuvių 
tautos kančia, labiau su
aktualino ir įprasmino 
Lietuvos vadavimo ins
titucijų darbą ir tuo pa
čiu, suprantama, nepap
rastai padidino išlaidas 
susijusias su šių įvykių 
iššaukta naująja veikla.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto 
veiklos išplėtimas ver
tė ir Tauos Fondą imtis 
kitoniškų priemonių, kad 
būtų sutelkta daugiau lė
šų Lietuvos vadavimo 
darbui remti. Tautos 
fondas pasirinko šį nau
ją būdą reikalingoms lė
šoms sutelkti, gerai ži
nodamas, kad vienintelis 

ninkais, jų vadovybė
mis, o tokių progų pasi 
taikė ir per kitų organi
zacijų posėdžius ar suva
žiavimus.

Galiu pasigirti:nebu
vo nė vieno atsitikimo, 
kad S-gos Valdybos na
riai nevyktų į skyrių su 
sirinkimus, jei tik buvo 
laiku pakviesti. Tiesą sa
kant, teko valdybos na
riams vykti ir į rengia
mus įvairius pobūvius, 
minėjimus ar pagerbi
mus.

Tokie kontaktai susky> 
riais buvo naudingi: bu
vo įmanoma pajusti sky
rių bėdas, pasidžiaugti 
laimėjimais, o skyriai 
galėjo išgirsti vieną ki
tą naują mintį ar S-gos 
valdybos nusistatymą 
vienu kitu klausimu.

S-gos valdyba rūpino
si ir S-gos atstovavimu 
ir reprezentavimu vi
sur kur tik reikalinga, 
prasminga ir naudinga. 
Net ir per kitų rengia
mus įvairius pagerbi
mus S-gos vardas, jei 
tik atsirasdavo proga, bū 
davo iškeliamas.Dalinta- 
si mintimis su lietuvių 
visuomene ir per radi- 
ją.
. S-ga skiria savo atsto
vus į Balfą, į Lietuvių 
Tautinį Sąjūdį ir įAmeri 
kos Lietuvių Tarybą. Ma
lonu pažymėti, kad visi 
tie atstovai veikė sėk
mingai ir pasigėrėtinai. 
Sąjungai buvo didelė 
garbė.

Balfe dabar atstovau
ja Juozas Bagdonas, Emi
lija Čekienė ir dr. VI. 
Ramanauskas. Neseniai 
iš gyvųjų tarpo pasitrau
kė a.a. Antanas Senikas. 
Jo netekimas yra didelis 
smūgis S-gai ir visai lie
tuvių visuomenei.

Lietuvių Tautiniame 
Sąjūdy dabar S-gą atsto
vauja Vytautas Abraitis, 
Algirdas Budreckis, Juo
zas Maurukas, dr. Bro
nius Nemickas ir Juozas 
Stankūnas. Ir Sąjūdžio 
vadovybę ištiko skaudus 
smūgis: mirė gilus pat
riotas ir uolus tautinės 
minties veikėjas Domas 
Penikas. Jo netekimas, 
taip pat neša S-gai dide
lį nuostolį.

Su Tautinio Sąjūdžio 
vadovybe, ypač su jos pir
mininku dr. Broniu Ne- 
micku S-gos valdybai te
ko palaikyti labai arti
mus ryšius. Teko susitik 
ti ir su beveik visa sąjū
džio vadovybe.

Ir čia galiu su dideliu 

jų šaltinis, gaivinąs Lie
tuvos vadavimą, yra są
moningas lietuvis.

Bronius Nemickas 

pasitenkinimu pranešti, 
kad su dr. Broniu Nemic- 
ku visada būdavo malo
nu tartis S-gos ir Sąjū
džio įvairiais reikalais. 
Ne kartą jis parodė su
sidariusių įvairių padė
čių supratimą ir pirme
nybę bendriesiems ir idė
jiniams reikalams, ant
roje vietoje palikdamas 
asmeninius dalykus...

Jam čia drįsu už visa 
tai viešai padėkoti.

Amerikos Lietuvių Ta
ryboje šiuo metu S-gos 
atstovais yra: Vytautas 
Abraitis, Eugenijus 
Bartkus, dr. Steponas 
Biežis, Teodoras Blins
trubas, Kazys Karpius, 
Vaclovas Mažeika ir Al
binas Trečiokas. Nese
niai iš Tarybos (direk- 
toriato) pasitraukė Jo
nas Jurkūnas. Jam pri
klauso gili padėka už ke
lių metų sėkmingą S- 
gos atstovavimą ir nuo
latinį rūpestį stiprinti 
Lietuvos vadavimo by
lą.

ALT valdyboje dabar 
S-gą atstovauja Vaclovas 
Mažeika ir Teodoras 
Blinstrubas. Iš šios val
dybos neseniai pasi
traukė Eugenijus Bart
kus. Jis valdyboje išbu
vo 12 ar 13metų.Ėjo vice
pirmininko, sekreto
riaus ir pirmininko pa
reigas. Jo įnašas į ALT 
valdybos veiklą buvo di
delis. Jo rūpesčiu ir pas
tangomis ALT dar labiau 
sustiprėjo. Todėl teko 
mums visiems didžiai ap
gailestauti, kad jis pasi
traukė iš pirmininko ir 
iš viso iš valdybos.

Čia aš drįstu visos S- 
gos vardu Eugenijui Bart
kui už tokį ilgą ir sėk
mingą S-gos atstovavi
mą ALT nuoširdžiai pa
dėkoti.

Santykiai su Lietuvos 
Nepriklausomybės Fon
du, o ypač su jo pirmi
ninke Emilija Čekiene, 
taip pat buvo geri ir nuo
širdūs.

Geri buvo santykiai ir 
su Korp! Neo-Lithuania. 
Jau tas faktas, kad su 
korporacija kartu s-ga 
ėmėsi leisti naują žur
nalą, parodo santykių ar
tumą.

Galiu dar pridėti: san
tykiai su kai kurių ideo- 
loginų grupių vadovau
jančiais asmenimis taip 
pat buvo geri. Teko su 
jais turėti pasikalbėji
mų ir net bendrai po
sėdžiauti.

S-gos valdyba daug 
dėmesio skyrė ir tauti
nės spaudos reikalams. 
Apie naujai išleistą žur
nalą Naująją Viltį, ku
rios antrąjį numerį dar 
šiltą ir spaudos dažais 
kvepiantį, seimo dalyviai

VIRŠUJE: ALT S-gos seime 
gegužės 29 d. Philadelphijoje, 
ALT S-gos pirm. Teodoras 
Blinstrubas daro pranešimą 
apie valdybos veiklą. Prie stalo 
sėdi seimo prezidiumas. Iš kai
rės: vicepirm. Vladas Bačans- 
kas, Emilija Čekienė,pirm. inž. 
Jonas Jurkūnas, vicepirm. Alek 
sas Laikūnas ir Bronius Dūda. 

R. A. Dilbos nuotrauka

turėjo progos įsigyti, 
bus kalbama vėliau.

Čia noriu tik pažymė
ti, kad kažin, ar gali bū
ti geresni ir nuoširdes
ni santykiai bei ryšiai, 
kokie buvo tarp Alekso 
Laikūno, Vilties D-jos 
pirmininko, ir manęs. 
Mūsų pasikalbėjimai bū
davo dažni ir naudingi. 
Jis parodė pilną S-gos 
reikalų supratimą, sei
mų nutarimų ir S-gos 
valdybos pažiūrų respek 
tavimą ir Dirvos ta kryp
timi leidimą.

Santykiai su Dirvos re
daktorium Vytautu Ged
gaudu taip pat vyko 
sklandžiai ir juose ne
buvo jokių dėmių.

Jiems abiems — dide
lė, didelė padėka.

Bendrai išrodo, kad vi 
sa Vilties D-jos valdyba 
ir visa S-gos valdyba ėjo 
tuo pačiu keliu: stiprin
ti tautinę idėją ir per 
ją siekti Tautos gero
vės. Dirva gavo daug pa
ramos. Ji aiški ir nesi- 
blaškanti.

Reikėtų akcijos, kad 
kiekvienas s-gos narys 
rastų dar vieną naują 
Dirvai prenumeratorių. 
Tada Dirva galėtų dar 
labiau iškilti.

S-gos valdyba nuošir
džiai rėmė Lietuvių Tau
tinių Namų Chicagoje įsi
gijimą. Į Namų bendro
vę s-gos valdyba įstojo 
su 500 dol. įnašu. Būtų 
gera, jei ir seimas tų 
namų reikalą paremtų.

Po šio pranešimo S- 
gos pirm. T, Blinstru
bas padėkojo valdybos 
nariams ir bendradar
biams: Vaclovui Mažei
kai, Kazimierui Pociui, 
Cezariui Modestavičiui 
ir Mečiui Šimkui, pa
reikšdamas, kad buvo di
džiai malonu su jais dirb 
ti.

— Į šią valdybos na
rių grupę, — sakė T. 
Blinstrubas, — norė
čiau čia įtraukti ir "ne
oficialią” valdybos na
rę Emiliją Čekienę. Ji 
buvo didelė S-gos reika
lų informatorė ir tauti
nės minties skleidėja. 
Daug ji apie S-gą rašė. 
Ir ne tik Dirvoje. Šio
mis dienomis išėjo iš 
spaudos ir New Yorko lie
tuvių visuomenei jau 
buvo sėkmingai prista
tyta jos puiki knyga ”kad 
ji būtų gyva”. Ir šioje 
knygoje S-gai paskirta 

(Nukelta į 4 psl.)
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G. PROCUTA PASKIRTAS DĖSTYTI 

OTTAWOS UNIVERSITETE
Prof. Dr. Antanas Ra

mūnas, Ottavvos Univer
siteto Comparative Edu- 
cation Centro Direkto
rius ir Pedagogikos Fa
kulteto Akademinis De
kanas, oficialiai pranešė 
Geniaus Procutos paski- 
rimą profesoriauti Otta- 
wos Universiteto Peda
gogikos Fakultete. Ge
nius Procuta pradėjo ty
rinėjimo ir profesūros 
darbą nuo šių metų bir
želio mėnesio pradžios. 
Jis atvyko iš University 
of Chicago Comparative

VALDYBA
SĄŽININGAI...

(Atkelta iš 3 psl.) 
nemažai vietos. Dėl šios 
knygos p. Čekienę nuo
širdžiai sveikinu o už 
visą darbą, padarytą 
S-gai, labai ir labai dėko
ju.

Dėkoju seimui už pra
nešimų išklausymą ir 
pranešu, kad S-gos val
dyba, darbą baigusi, at
sistatydina, — baigė 
šiais žodžiais savo pra
nešimą pirm. T. Blins- 
trubas.

Education Centro, anks
čiau gyveno ir studija-" 
vo Naujoje Zelandijoje, 
Aucklando mieste.

G. Procuta dirbs Ot- 
tawos Universiteto Ly
ginamosios Pedagogikos 
Centre, kuris buvo įs
teigtas jau 1954 metais. 
Centras buvo pirmas vi
soje Kanadoje kuris pra
dėjo studijuoti lygina
mąją pedagogiką trap- 
disciplininiu metodu. 
Centras tuoj susilaukė 
tarptautinio dėmesio ir 
iki šiandien vadovauja 
tarptautiniam lyginamo
sios pedagogikos sąjū
džiui suteikdamas jam 
ne tik filosofinį bet ir 
mokslinį pagrindą. Nuo 
pat centro įsteigimo dr. 
Antanas Ramūnas buvo 
jo direktorius ir vado
vaujanti dvasia. Ottawos 
Universiteto centras vie
nų metų bėgyje turės dvy 
lika specialistų, kurie ty 
rinės pasaulio pedagogi
nes problemas ir atskirų 
kraštų šveitimo siste
mas. Centro tikslas yra 
sutelkti įvairių šakų 
mokslininkus tarpdiscip
lininiam dialogui, suda
ryti jiems palankias 
mokslinių tyrimų ir do-

G. Procuta su prof. Antanu Ramūnu.

SIUNTINIAI - DOVANOS
[LIETUVĄ IR USSR

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

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

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

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455
DĖMESIO! NAUJAS ADRESAS 

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue_______  254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203-249-6255 
KAnSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Gal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE,

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, < 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134' 5432 Statė Road,_________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third. Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON,‘ N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

691-8423

kumentacijos sąlygas. 
Centras šiuo metu turi 
specialistus kurie koor
dinuoja Afrikos, Azijos, 
Kanados, Europos, Loty
nų Amerikos ir JAV pe
dagoginių studijų ir ty
rimų darbą. Šiuo metu, 
šalia Dr. Ramūno, cent
ras turi aštuonis moks
lininkus. Taipgi yra dau
gelis studentų kurie sie
kia magistro bei daktaro 
laipsnių lyginamojoje pe - 
dagogikoje. Genius Pro
cuta atvyksta dėstyti ir 
tyrinėti sovietinę švieti
mo sistemą. Vienas iš 
Procutos pagrindinių 
darbų bus aktyvus tyri
nėjimas dabartinės Lie
tuvos švietimo proble
mų.

Ottavvos universiteto 
lyginamosios pedagogi
kos centras praeitą vasa
rą susilaukė pasaulinio 
dėmesio. Centro direk
toriaus Dr. Ramūno pas - 
tangomis rugpiūčio 17- 
21 dienomis buvo sušauk, 
tas pirmasis Pasaulinis 
Lyginamosios Peda

gogikos kongresas. Kon
grese dalyvavo virš 400 
pedagogikos ir švietimo 
atstovų bei specialistų iš 
82 pasaulio kraštų, įskai 
tant ir Raudonąją Kiniją 
ir Sovietų Sąjungą. Kon
gresas buvo United Na- 
tions — UNESCO ir Ka 
nados Federalinės val- 
džio remiamas ir ska
tinamas. Profesorius 
Ramūnas kongreso pas
kutiniame posėdyje skai
tė uždaromąją ir susu
muojančią paskaitą: 
"Comparative Educa
tion in Teacher Deve- 
lopment". Paskaita buvo 
labai entuziastingai pri
imta visų atstovų. Ot- 
tawos Universiteto cent
ras yra šiuo metu visų 
lyginamosios pedagogi
kos draugijų koordinaci
nis centras. Su G. Pro
cutos paskyrimu Otta- 
wos universitetas stip
rina jėgas ir toliau tę
sia senai pradėtas Lie
tuvos pedagogikos studi
jas.

(rač)

MOKSLO METŲ UZBAIGTUVES 

ROCHESTERY
Šiais metais Roches- 

tery net aštuoni jaunuo
liai baigė lituanistinę mo - 
kyklą: Vytautas Butri
mas, Stasys Ilgūnas, Ta
das Klimas, Juozas Lau
kaitis, Daiva Matiukaitė, 
Petras Matiukas,Kostas 
Petrauskas ir Dana 
Staškevičiūtė. Tai jau 
didelis būrelis nedidelei 
lietuvių kolonijai.

Iškilmių metu birželio 
6 d., mokyklos vedėjas 
Br. Krokys, visiems aš- 
tuoniems įteikė baigimo 
pažymėjimus-diplomus, 
o tėvų komiteto pirm, 
dr. Antanas Klimas kiek
vieną apdovanojo poeto 
Kazio Bradūno premijuo. 
tu poezijos rinkiniu Do
nelaičio kapas.

Baigusiuosius pasvei
kino ALT ir Balfo Ro- 
chesterio skyr. pirmi
ninkas Juozas Jurkus, sa

vanoris-kūrėjas pik. R. 
Liormanas, skautų atsto
vas St. Ilgūnas, r amo vė- 
nų atstovas Valerijonas 
Vitkus. Iškilmėse taip 
pat dalyvavo Svečias iš 
Washingtono, kun. dr. 
Tomas Žiūraitis, kuris 
ir šv. mišių metu prieš 
pamokslą labai gražiai 
pasveikino abiturientus 
ir visus tėvus, taip pat 
paragino visus dar la
biau remti lituanistinį 
švietimą mokykloje ir 
namuose.

Po oficialiosios dalies 
sekė meninė dalis, ku
rioje dalyvavo visi mo
kyklos mokiniai. Baigian
tieji gražiai paskaitė iš
traukas iš lietuvių klasi
kų autorių, vidurinieji 
skyriai dainavo, dekla
mavo ir vaidino, kartu 
jungdamiesi su pačiais 
jaunaisiais. Po to visus

J. GRAUDA

Mokslininkų bėdos
Kalbame apie sovietinius mokslininkus. Pavo

jinga su politinės ekonomijos dalykais. Dar pavo
jingiau su sociologija, literatūra, su istorija. Rei
kia turėti jautrią ir išlavintą politinę uoslę, idant 
neįkliūtum bėdon, dėstydamas tas disciplinas. Kas 
vakar buvo laiminama, šiandien gali nugabenti tie
siog į psichiatrinę ligoninę.

Nenuostabu, kad matematikos, biologijos ir ge
ografijos dėstytojai labiau užtikrinti savo vietose ir 
kai kurie net pensijos sulaukia vis dėstydami senas, 
bet nepavojingas tiesas, kaip kad — Volga teka į 
Kaspijos jūrą, arba Lietuva guli prie Baltijos.

Bet plepių laikraštininkų pranešimai sako- 
mums, kad ir šiose mokslo disciplinose reikiapoli- 
tinio budrumo ir savisaugos apdairumo.

Keli sovietiniai geofizikai ilgai šalo Grenlandi
jos šiaurėje, Jie ten stebėjo žvaigždžių paralak- 
sus, vykdė sudėtingus skaičiavimus, piešė sudėtin
gus geofizinius poligonus ir tarškėjo aritmomet- 
rais, skaičiuodami ir sumuodami gautus davinius.

Jie ten šalo, kentė žiauraus klimato nepritek
lius, svilino pirštų galus į šerkšnotą metalą, gynė
si nuo influencos visokiomis tabletėmis.

Laikas bėgo savo nesulaikoma srove, o atradi
mai pynėsi į vieną mokslo triumfo kaskadą. Moks
lininkai atrado, kad didžiulis Grenlandijos masyvas 
nėra stabiliškas, bet palengva palengva judantis kon
tinentas, tartum palengva stumiamas iš savo vietos 
žemės sukimosi, taip vadinamos, išcentrinės jėgos.

Pagaliau mokslininkai, baigę savo užduotį, su
grįžo į savo universitetus, aptvarkė savo tyrinėji
mus ir pasirodė su ataskaitiniais moksliniais pra
nešimais.

Jie pranešė, kad yra nesugriaunami įrodymai: 
Grenalandija suka į vakarus ir artėja Amerikos kon
tinento link.

Neužilgo ekspedicijos pirmininkas, dar neužgy- 
dęs nušalusių pirštų sėdėjo tam tikro, aukštai kvali
fikuoto tardytojo kabinete ir pašnekesys varvėjo maž
daug toks:

— Reiškia, pilieti profesoriau, jūs atradote, kad 
Grenlandija orientuojasi į Ameriką.

— Taip rodo žvaigždžių paralaksai, — pasakė 
profesorius.

— Žvaigždžių paralaksai, — paniekinančiai 
šytelėjo tardytojas, — nėra pasitikėjimo vertas ob
jektas. Argi jūs galitepasitikėti žvaigždžių spindu
liais ir nematyti, gyvenimo tikrovės, kad kiekvienas 
kontinentas artėja į Tarybų Sąjungą.

— Šitą faktą mes pastebėjome, draugas tardy
tojau, — sutiko profesorius. — Mes ir norėjome 
įnešti korektūrą, kad tai Amerika artėja į Grenlan
diją.

— Taip, taip, — šyptelėjo tardytojas, ir kasis 
to seka?

— Iš to seka, — jau skubėjo tarškėti atsigavęs 
profesorius, — kad Amerika linksta į rytus. Juk 
Grenlandija yra Amerikos rytuose. Ir artėdama į 
Grenlandiją, Amerika slenka į rytus.

Jis nervingai užsirūkė cigaretę, ir tęsė:
— Artėdama į Grenlandiją, Amerika slenka į 

rytus. Kaip ir jos žmonės, visa Amerika slenka į 
didingos Tarybų Sąjungos sferą. Mūsų skubus pra
nešimas, tiesa, nebuvo dialektiniai išgrynintas, bet 
kada studijos pasirodys knygos pavidale, bus maty
ti — visi pasaulio kontinentai slenka į Tarybų Są
jungos orbitą.

— Tai puiku, pilieti profesoriau, —sutiko tar
dytojas, — tai aš ir norėjau patirti.

Dabar jis užsirūkė cigaretę, apžvelgė profeso
rių nuo kojų iki galvos ir pasakė:

— Juk būtų tai gydymo reikalingų smegenų tvir
tinimas, kad Grenlandija slenka į Ameriką. Cha cha 
cha!

— Cha cha cha, —sukikeno profesorius. — Jūs 
stebėtinai teisus, drauge tardytojau.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos ž e m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

nustebino naujo LB (taip 
jame grojantieji orkest
rą dabar vadina) jaunimo 
orkestras. Jame groja: 
Arūnas Lapinas, Vytau
tas Butrimas, Juozas 
Laukaitis, Paulius Lau
kaitis ir Tadas Klimas. 
Šis naujasis orkestras, 
kurį suorganizavo inž. 
Kęstutis Lapinas, pa
grojo lietuvių tautinių šo
kių pynę. Atrodo, kad jis 
augs ir tobulės. Meninės 
dalies pabaigai viduri
niųjų klasių mokiniai la
bai gražiai pašoko tris 
tautinius šokius, vado
vaujami tautinių šokių 
mokytojos p. N. Drauge- 
lienės. Šokiams grojo 
Zigmas Šipaila.

Po programos buvo 
užkandžiai ir kavutė, su 
organizuoti nenuilsta
mos tėvų komiteto na
rės M. Stankienės.

Per visus metus daug 
darbo įdėjo uolusis tė
vų komiteto iždininkas

Petras Matiukas, kuris 
džiaugėsi galįs suvesti 
sąskaitas, mokslo me
tams pasibaigus.

Parapijos klebonas, 
kun. Pr. Valiukevičius 
patalpas lituanistinei mo
kyklai duoda dykai, už ką 
jam pareikšta padėka.

Mokinių šiemet mūsų 
mokykloje buvo 38.

Tėvų komitete šiais 
mokslo metais darbavo
si: prof. dr. Antanas Kli
mas, Petras Matiukas, 
Marija Stankienė ir Rim
vydas Tamošiūnas.

Mokyklos laikraštėlį 
Plunksną iliustravo Ni
jolė Draugelienė, reda
gavo Br. Krokys ir Ra
munė Krokytė, o atspaus
dino inž. Vaidevutis 
Draugelis. (nk)
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Ai, ai, ai... kaip 
drumsčiasi Aidai!

DIEVO IEŠKOJIMO TEMOMIS

Taip apyjautriai pa
galvojau, perskaitęs Ai
dų — mėnesinio kultū
ros žurnalo — š/m ba
landžio mėnesio laidą 
(No.4). Bet taip su sa
vim pakalbėjau ne dėl 
ten esančio Andriaus 
Baltinio straipsnio ’Ko 
munizmas ir krikščiony
bė, einančio vedamuoju 
ir sakančio atvirai ”kad 
komunizmas yra krikš
čionybės išdava, kad 
bent be krikščionybės ne 
būtų buvę nė moderniojo 
komunizmo”.

Ne. Šį kartą ir vėl (tai 
gi, nebe pirmą kartą) 
drumzles kelia pats žur
nalo redaktorius. Ir tai 
daro įsismaginimu to
kiu lyg nebeturėtų tųnor 
maliųjų jausmų nuo ku
rių pabalama ar paraus
tam a.

Tad atsiranda klausi
mas, kodėl taip elgiama
si, kodėl redaktorius jo 
paties redaguojamą kul
tūros žurnalą tiekia su 
tarša ir tokį leidinį tei
kia skaitytojui be varžy
mosi?

Stebint ir pasekant Ai
dų redaktoriaus elgesį 
su lydinčiu jį viešu gal
vojimu, atrodo, viename 
dalyke jis turi kaptelėju
sį supratimą, tuo rams
čiuojasi ir teisina savo 
elgesį. Tuo suklaidinu
siu jį dalyku yra sąvoka 
’akademiškumas’.

1969 m. lapkričio mėn. 
Aidų laidoje redaktorius 
yra pasaulin paleidęs 
tokį aiškinimą: "Akade- 
miškumas reiškia daly
kišką tiesumą. Tapati jo 
prasmė ir kritikoj — 
įžvalgus vertinimas” 
(417 p.). Šiame trumpa
me akademiškumo aiški
nime riogso net dvi klai
dos. Pirmoji yra ta, kad 
akademiškumas reiškia 
ne dalykišką tiesumą, o 
dalykišką tiesą. 'Tiesu
mo* prasmė yra būdas, 
kuriuo kalbame, rašome 
— bendrai, išsireiškia
me. Tiesumo prasmė 
yra tąsi, tarp kitko, aiš
kinama ir ‘statumu’, o to
dėl belieka labai mažas 
atspalvio skirtumas tarp 
tiesumo ir stačiokišku
mo. Negi Aidų redakto
rius norėtų įkalbėti 
mums akademiškume 
stačiokiškumą? —tai lai
kyti geru?

Antroji redaktoriaus 
klaida, aiškinant akade-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(EXECUTIVE OFFICE) 
praneša visiems savo klijentams

APIE ADRESO PAKEITIMĄ 
RYŠIUM SU PERSIKĖLIMU Į NAUJAS 

PATALPAS

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE 
FLOOR 21ST,

NEW YORK, N. Y. 10022 
atkreipkite dėmesį Į naują telefono numerį: 

(212) 758-1150/1

ANTANAS DIRŽYS 

miškumą, yra ta, kad da
lykišką tiesumą sutapati 
na' su ”įžvalgiu vertini
mu”. Tie dalykai — ne 
tas pats, o todėl tai, 
nors ir teorinės, tačiau 
tikrai Aiduose esančios 
drumzlės, teikiamos to 
žurnalo prenumera
toriams, skaitytojams.***

Aidų redaktorius, apsi' 
šarvojęs tokiu jo akade
miškumo sąvokos supra
timu, savo valdomame 
žurnale parodė valią, ku
ri pamažu vystosi įsau- 
valią. Tai sakydamas tu
riu mintyje Aidų š/m ba
landžio mėn. laidoje Vy
tauto A. Jonyno straips
nį, kuriuo, tariamai, yra 
vertinamos rašytojo Vy
tauto Alanto neseniai pa
sirodžiusios knygų rinko 
je novelės 'Nemunas te
ka per Atlantą’. Nors šis 
Jonyno straipsnis ran
dasi Knygų skyriuje, ku
riame įsigalėjusia tvar
ka telpa naujų leidinių 
recenzijos, kritikos — 
naujų leidinių vertimai, 
tačiau šiuo atveju su pa
teikimu šin skyrium V. 
A. Jonyno darbo, šis dar
bas netampa nei recenzi 
ja, nei kritika, nei, bend
rai, literatūrinio darbo 
vertinimu. Šiuo atveju 
Jonynas leidosi į visų 
novelių išparodijavimą, 
tą darbą atliko be savi
garbos, su labai blogu 
skoniu ir su paika lemti
mi pačiam žurnalo re
daktoriui jo akademišku
mo supratime.

Be to, Vytauto A. Jo
nyno tokią blogo skonio 
parodiją lydi ir dar kai 
kas, būtent, neatsargūs 
tvirtinimai — rodantie
ji ne džiuginantį jo išauk
lėjimą — ir, pagaliau, 
nuostabi, iš debesųpaim 
ta galutinė išvada, rodan
ti jo sugebėjimą pamest 
lygsvarą.

Atrandu Aidų 1962 m. 
lapkričio mėn. laidą, kur 
dr. Jonas Grinius mena 
V. Alantą, apžvelgdamas 
šiojo kūrybą jo amžiaus 
60-yje. Pradžioje dr. 
Grinius rašo apie V. 
Alantą, kad ”parašė įvai
riu žanrų veikalų — no
velių, dramų, komedijų, 
romanų, biografijų, pub
licistinių straipsnių. Tik 
pavienėmis knygomis iš
leistų raštų susidarytų 

visas sąrašas”. Kiek to
lėliau sako — "V. Alan
tas yra vienas produktin- 
giausių dabartinių lietu
vių rašytojų... ” (418 p.)

Va, tokiam produktin- 
gam rašytojui, jo kone 70 
m. amžiuje tenka ”su- 
klupt” su paskutinėmis 
jo pasirodžiusiomis no
velėmis, tariamai dėl to, 
kad V.A. Jonynas giliu li
teratūriniu supratimu ra
do novelėse daug neigia
mybių, o tarp tų neigia
mybių esama ir tokios 
(tik žiūrėkit!) "ir dile- 
tantiškumo”.

Turiu pasakyt, kad 
tarp produktingųjų rašy
tojų, įėjusių savo vardu 
literatūros istorijon, pa
sitaiko užsinorinčių sa
vo gyvenimo rudenyje 
lyg delikateso — para
šyti taip, kaip jis rašė 
pradėdamas rašyti jau 
nystėję, parašyti dile
tantiškai. Tačiau kiek 
bando — tiek neišeina, 
diletantiškai parašyti ne
begali. Tad kam V.A. Jo
nynas taip jau griozdiš
kai, prieš krisdamas 
pats visu veidu į balą, 
skuba pademonstruoti to
kią savo storžievystę, 
kuri net mane, eilinį skai
tytoją lenkia piketuotma
no prenumeruojamą žur
nalą, kuriame tokiai stor 
žievystei duodama valia.

Išdrįsęs, taip grubiai 
perdėt, V.A. Jonynas tę
sia savo agresiją toliau. 
Čia jam V. Alantas pri
menąs lenkės Smosars- 
kos laikų "bulvarinę raš
liavą", kitoj vietoj, esą, 
jis pasirodo "nukalban
čiu seneliuku", o trečioj 
vietoj, girdi, "Alantui 
viskas susimaišo, ir jis 
nebežino, ką bedaryt su 
savo personažais" ir tt. 
ir tt.

Tokioje jo proto dar
buotės tropikinėj tempe < 
ratūroj, pagaliau, kriti
kas Vytautas Aleksand
ras pasiekia savo apo
teozės su tokia žodžių 
kruša:

"Bet joje (suprask, 
V. Alanto knygoje!) au
toriaus šovinizmas, ki
tataučių juodinimas, ra
sizmas raudonu siūlu ei
nantis per visą knygą, su 
silydo į vieną lydinį, ku
riame nerastum geres
nio atitikmens kaip Li
thuanian Ugliness".

Ir tik skaitykit toliau, 
ką po Smosarskos kriti
kas Vytautas A. Jonynas 
žino daugiau: "Būdama 
literatūrine prasme ab
soliučiai beverte, knyga 
išliks tik kaip tobulas 
dvasinio nuosmūkio doku 
mentas, kaip liudijimas, 
prie kokios žmogiškos 
kapituliacijos gali priei
ti, berods, net ir užsieny
je aukštuosius mokslus 
baigęs rašytojas, kai pa
naudoja literatūrinius ga 
bumus"... na, ir trauk de 
vynios kas ten toliau ei
na, nebe verta tęsti.

***
Tokia Vytauto A. Jo

nyno "kritikos" užbaiga, 
taip jau netikėta išvada 
su tiek sutirštintu mela
gingumo padažu ir, pa
galiau, su paskutine už-

Šiomis dienomis kny
gų pasaulįpasiekė stam
bus Alfonso Grausliovei 
kalas — IEŠKAU TAVO 
VEIDO.

Tai stambus, apie 300 
puslapių darbas, kurio 
tikslas nusakomas auto
riaus pratarmėje į kny
gos turinį. "Viešpatie, 
aš ieškau tavo veido", 
maldingai taria psalmės 
strofa. "Duok matyti ta
vo tarnui savo veidą švie
sų", taria kita citata. 
"Viešpatie, mums gera 
čia būti", taria Evange
lijos žodžiai.

Gyvenimas Dievo arty
bėje yra visas komplek
sas moralinės filosofi
jos teigimų. Čia įeina do
rovinio gyvenimo prin
cipai, įprasmintos kan
čios problema ir dvasi
nės taikos siekiai.

"Taika jums", yra am 
žinąs posakis, įtvirtinąs 
milžinišką sielų valdy
mo priemonę — prieš
priešą gyvenimo džiung
lių praktikai.

Septyni veikalo sky
riai: gyvenimo būdas ap
sprendžia tikėjimą, kan
čia Dievo Veido švie
soje, nėra man gera be 
Tavęs, grožis kelias į 
Dievą, Grožio šaltiniai, 
gera širdis - Dievažmo- 
gio širdies atspindys ir 
širdis krikščioniškos 
meilės tarnyboje, jau 
savo titulais nurodo, kad 
autorius suteikė šiam 
veikalui, kuris telpamo- 
ralnės pedagogikos rub 
rikoje, stiprų religinį 
kontrapunktą.

Nepaprastai gausus 
citatomis, paimtomis 
bent iš dviejų šimtų auto
rių, veikalas turi savo 
ryškią ašį. Tai Dievo 
artybės sąvoka. Artėji
mas į Dievą yra amži
nas žmogaus tobulėjimo 
kelias. Dievas, kurin 
žmogus artėja, nėra Sa- 
vanarolos Dievas, bet 
mylintis ir visaatlei- 

nuodyta strėle, paleista į 
patį novelių autorių, jį 
paverst juodu nuodėgu
liu, — sakau, tokia Jo
nyno išvada gauna įverti
nimą Andriaus Baltinio 
straipsnyje, esančiame 
tame pat Aidų numeryje, 
kur jis kalba apie mela
gystę ir sako taip: "Se
na patarlė sako: kas me
luoja, tas ir vagia, o mes 
šiuo atveju pridėsime: 
tas ir žudo. Ir iš tikro 
yra logiška ir nuoseklu, 
kad tie, kurie melo pa
galba yra padaryti juo
desni už velnius, yra žu- 
domi'ir naikinami". (153 
P.).

Tepriima šiuos kun. 
Andriaus Baltinio žo
džius Vytautas A. Jony
nas, kaip pelnytą hono
rarą jam tenkantį iš re
daktoriaus.

Tačiau tai yra ne vien 
Vytauto Aleksandro rei
kalas. Tai yra taip pat 
drumzlės, priklios 
drumzlės, kai Aiduose 
melagystė pridengiama 
akademiškumo skraiste 
ir savotiškas žudymas 
yra Tėvų Pranciškonų 
leidžiamame žurnale pri
dengtas kultūros vardu.

(Tąsa kitame numeryje)

JURGIS GLIAUDĄ

džiantis tėvas. Artėjimo 
kelias surandamas savo 
valia. Maža žinoti, kad 
dorovės postulatai sura
šyti viena ar kita forma. 
Žinojimas nėra išsigel
bėjimas. Tapti doru, 
reiškia praktikuoti sa
vęs tobulinimo filosofi
ją. Dievo veido akivaiz
doje gera būti, nes tai 
perkeičia žmogų į tobu
lesnę būtybę. Knyga pa
rašyta su tam tikru įkvė^- 
pimu, polėkiškai ir labai 
pagauna skaitytoją savo 
prielaidų gausa, citatų 
kaskadomis, kalbos 
graikštumu. Tai yra do- 
robinis, moralinis eks
kursas į religijos apribo - 
tą savęs tobulinimo sri
tį. Religijos dogmos pra
plėstos autoriaus nuo
stabiu polinkiu adoruoti 
materialinį grožį, ir du 
veikalo skyriai, kur au
torius pietiškai kalba 
apie vizualinį ir intelek
tualinį grožį, sudaro tar
tum atskirą knygos dalį. 
Jų pagrindinis siekis pa
žinti Dievą kaipo visur 
esantį Grožį. Tai yra įdo
mi mintis sutapatinti es
tetiką su Dievo ieškoji
mu.

Šia prasme amžinoji, 
rytietiškoji Nirvana, ku
rioje siekiama taikos ir 
ramybės, pr aturtinama 
estetinių išgyvenimų 
džiaugsmais.

įdomu, kad autorius ne
panaudojo citatų iš Geor
ge Santayana veikalo "Re. 
ason in Religion". Šis 
nuostabus modernaus fi
losofo veikalas daugiur 
atliepia Grausio te
moms. Į aukštąsias žmo. 
gaus dvasios aspiracijas 
Santayana atliepia puikiu 
tvirtinimu, kad tobulėji
mas nesueina į sampro
tavimo rėmus, kad tai ir 
racionalus reiškinys. 
Lygiai ir siekis dorą, 
taiką ir ramybę (Nirva
ną) atrasti Dievo veido 
artybėje yra irraciona- 
lus, kaž kaip "nepraktiš
kai" įdiegtas siekis žmo
gaus dvasioje.

Šis Alfonso Graušlio 
veikalas įdomiai rikiuo
jasi į originalų knygų 
triptiką. Tai mūsų iški
lių dvasininkų Dievo ar
tybės samprata: Dr. Pr. 
Gaidamavičiaus "Didy
sis nerimas", poeto Le
onardo Andriekaus "Nak
tigonė" ir ši knyga "Ieš
kau Tavo veido".

"Didžiajame nerime" 
mums skamba tragiškos 
žmogaus artėjimo į Die
vą gamos. Dievas, tai 
magnetas, įkurįkrypsta 
žmogaus dvasios kon
vulsijos. Vienur tai Die
vo atmetimo temos, ki
tur tai maištas prieš 
Dievą, trečiur, tai pa
laužto žmogaus sukili
mo apmaudas. Dievas 
ateina į žmogaus arty
bę kaipo tikras biblinis 
vadovas, pergalingai 
tramdąs žmogaus smulk
meniškumą. "Naktigonė
je" mes juntame neri
mą, panišką baimę, nu
žengti toliau, kaip kad ap
šviestas laužo ratas nak
ties tamsoje. Ten glūdi 
nežinomybė. O apšvies
tame virpančios šviesos 
plote yra gaili priebėga.

Tiktai šiame apšviesta
me plote slypi mūsų Die
vas. Mes nežinome, kas 
yra už šviesos rato? 
Mes liekame kuklūs ir 
bailūs šviesos rate. "Ieš
kau Tavo Veido" knygoje 
autorius piešia džiūge- 
singą Grožį. Gal būt tai 
graikų antikos Dievas: jį 
stebėti laimė, jį jausti - 
diaugsmas, artėti į Jį- 
artėti į puotą?

Šių trijų knygų tripti
kas naudoja skirtingus 
metodus savo temai iš
dėstyti, bet veikalo ašis 
yra ta pati: Dievas. Be
galinės šių minčių inter
pretacijos, tos amžinos 
moralinės, filosofinės fū- 
gos variacijos, neišse
miamos ir traktatuose. 
Kuklioje periodikos ap
žvalgoje neįmanoma nė 
sunumeruoti bent dalies 
tų premisų, kurios kaip 
protuberansai iš saulės, 
ištrykšta, vos paliečia
ma ta neaprepiamybė.

Grauslio pažymėtas 
estetikos ryšys su reli
gine egstaze įdomiai 
praturtina iš vienos pu
sės grožio sampratą, iš 
kitos gi sugrąžina mus į 
tą nuostabią erą, kada 
žmogus atnašavo dievy
bei antikines šventoves 
ir viduramžines kated
ras.

Grožio akivaizdoje 
žmogaus dvasioje klesti 
pokylis. Grožio sąvokoje 
glūdi šviesa, kurios spin
duliai prasiskverbia į 
žmogaus dvasios patam
sius. Tokia turėtų būti, 
ir tokia yra, išvada iš 
puikiai atrastų šioje 
knygoje premisų. Kančia 
lengvėja, laimė tampa 
galima ir meilė spindi 
kaip deimantas Dievo vei
do akivaizdoje.

Šiuo moralinės peda
gogikos traktatu, kuria
me skamba religinės te
mos, Grauslys įsiveržė 
į "Didžiojo nerimo" ir 
"Naktigonės" triptiką.

Knygą išleido Lietuviš - 
kos Knygos Klubas.

RAŠINIO KONKURSAS

LB Woodhaveno Apylin
kės Valdyba skelbia 
rašinio, kuris padėtų 
sudominti mūsų jaunimą 
o r g a nizuotos PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS veikla, konkursą.

Rašinys turi būti 500-700 
žodžių, kad patraukliai tilp
tų viename puslapyje; tin
kantis masiniam platinimui 
jaunimo susibūrimuose.

Skiriamos trys premijos: 
pirma — naujas televizijos 
aparatas; antra — 25 dol. 
pinigais; trečia — du bilie
tai i teatrą.

Rašinys pasirašytas sla
pyvardžiu, kartu su kitame 
užlipdytame voke įdėta tik
rąja autoriaus pavarde ir 
adresu, turi būti prisiųstas 
ne vėliau kaip š. m. rugpiū
čio 28 d. šiuo adresu: LB 
Woodhaveno Apylinkės Val
dyba, 86-34 91 St., Wood- 
haven, N. Y. 11421.

• Emilija čekienė, KAD 
JI BUTŲ GYVA. Išleido 
Vilties leidykla. Aplankas 
ir vinjetės puslapiuose — 
Pauliaus Jurkaus. Leidinys 
iliustruotas ir nuotrauko
mis. 420 psl.. Kaina — 5 
dol. Gaunama Dirvoje ir 
pas platintojus.
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GELSVAS ALUTIS, BALTA PUTELE
Gamtos taip jau surė

dyta, kad gyvi sutvėri
mai reikalauja vandens, 
kitaip jie egzistuoti ne
gali, nes kai skysčių trū
kumas kūne pasireiškia 
tai troškulio jausmas 
pradeda kamuoti. Ištroš 
kę mes jaučiame burnoje 
ir gerklėje didelę "saus
rą" ir didelį norą atsi
gerti. Todėl troškulio 
krizei užėjus, pats krau
jas pradeda "čiulpti" van 
denį iš įvairių kūno audi
nių bei ląstelių, kad bent 
kiek sumažinus trošku
lio jausmą. Mes taipgi 
žinome, kad išskyrus de
guonį, žmogaus kūnas 
nieko- tiek nereikalauja 
kaip vandens ar bendrai 
skysčių. Yra atsitikimų, 
kad organizmas be m ai s 
to pajėgia išgyventi mė
nesį ar net ilgiau, kai tuo 
tarpu be vandens vos ke
letą dienų.

Skystis reikalingas ne 
tik ląstelių egzistencijai 
užtikrinti, bet jis būtinas 
ir įvairiom kūno funkci
jom atlikti. Kadangi van
duo sudaro apie du treč
dalius viso žmogaus svo 
rio, tai jis yra svarbus 
veiksnys ir kūno tempe
ratūros reguliavime. 
Organizmas, praradęs 
bent 10 nuošimčių van
dens, pergyvena didelę 
krizę, o pasiekus 20 nuo 
čimčų dažniausia mirtį 
iššaukia.

Ir taip žmogus, jau nuo 
neatmenamų laikų savo 
troškulį vis kuo nors mal- 
šinosi. Urviniais laikais 
jis bėgo, pajutęs trošku
lį, prie upės ar šaltinio

J. VEBLAITIS

gaivinosi rieškutė-ir 
mis. Bet laikui bėgant 
jis keitėsi, gudrėjo ir to
bulėjo. Atradęs titnagą, 
jis savo civilizacijai pa
darė milžinišką šuolį į 
priekį. Lepindamas savo 
skonį jis kažkaip pasida
rė gėrimą ir pavadino jį 
alumi.

Yra žinoma, kad jau 
4000 metų prieš Kristų 
babiloniečiai gamino 
alų, kuris buvęs naudo
jamas religiniam aukų 
ritualui. Vėliau jie iš
vystė alaus gamybą į ga
na gerą pramonę, turė
dami jo net 167 rūšių. 
Faraonų laikais prie kas
dieninio darbo žmogaus 
maisto davinio buvę skir
ta ir du ąsočiai alaus. 
Buvęs dar ir toksai pa
protys kad motinos, duo
damos savo mokyklinio 
amžiaus vaikams mais
tą, atnešdavusios .ir 
alaus mokyklon... Asy- 
riečių kronikos, rašytos 
2000 metų prieš Kristų 
mini alų, kuris buvęs nau
dojamas Nojaus Arkoje 
su maisto daviniu. Įsi
galėjus krikščionybei ir 
atsiradus vienuolynam, 
randame kad viduram
žiais bravorai dygę, it 
grybai po šilto lietaus. 
Vienuoliai buvę tikri 
alaus meistrai ir geriau
si žinovai. Geresnė rū
šis buvusi skiriama sve
čiams ir vyresniesiems 
vaišinti, o menkesnė rū
šis buvo naudojama savo 
vienuolijos narių troš-

kulio malšinimui — po 
galioną dienai... Jūri
ninkai su maisto daviniu 
gaudavo net po 12 bonkų 
parai. O kiek gi mūsųse - 
nieji barzdoti lietuviai 
išgerdavę alaus ir mi
daus?!

Tai kas gi yra tas 
alus, kurio garbei poetai 
sukūrė daug posmų ir 
dainų? Alkoholio jis te
turi palyginant nedaug. 
Chemiškai žiūrint tai 
yra angį i ar ūkš ties pri
sotintas skystymėlis. 
Jau nuo seniausių laikų 
Lietuvoje gamindavo jį 
iš sudaigintų miežių sa
lyklo. Miežiai būdavo 
daiginami ir džiovinami 
o po to rupiai malami ir 
maišomi su karštu van
deniu ir apyniais. Čia 
įvairios medžiagos pa
virsta į cukraus skonį 
turinčius 
maltozę.

Priedui 
ma mielių
kuriam laikui "augti". Ir 
štai po kiek laiko iš sta
tinės jau teka vėsus gin
tarinės spalvos alutis.

Lietuviai yra žinomi 
savo vaišingumu. Seno
vėje buvo įprasta, kad 
mūsų protėviai netikpri 
imdavo pakeleivingą duo
dami jam maisto ir pas
togę, bet kartu dar ir jo 
gyvulį pašerdavo. Jei 
pasitaikę, kad nebuvo

dekstriną ir

dar prideda- 
ir paliekama

alaus, tai būtinai gira, 
medumi, ragaišiu ir sū
riu su sviestu pavaišin
davo. O jau didesnių šven
čių metu, mūsų senoliai 
visuomet statinę alaus 
prilaikydavo. Nei atlai
dai, talka, linamynė, ja
vų kūlė ar namų staty
mas be putojančio alaus 
neapsėjo. Gi pabaigtuvių 
alus išprovokuodavo dai- 
nas ir šokius, kurie nu
sitęsdavo net iki saulu
tės patekėjimo. Tokiom 
progom, kaip vestuvė
se, alus tekėdavo per ke
lias dienas ar netgi sa
vaitę. Tas pats paprotys 
buvo tęsiamas kitokių 
progų metu: vaikams 
mokslą baigus, vardinių, 
kunigo primicijų, gimta
dienių ir taip toliau. Vi
sa gentis, kaimynai ir bi
čiuliai vyrai ir merginos 
gerdavo alų tol, kol šei
mininko atneštas tuščias 
ąsotis skelbdavo vaišių 
pabaigą.

Vokiečiai, ypač bava
rai, visame pasaulyje ir 
čia Amerikoje yra žino
mi kaip nepamainomi 
alaus gamintojai. Kas gi 
nėra girdėjęs garsiosios 
Oktoberfest Muenchene 
ir Hofbrauhaus, kur net 
tris savaites alus upe
liais teka. Vien tik Ame
rikoje jo pagaminama 
3.6 bilijonų galionų per 
metus. Sociologai bando 
atspėti, kodėl žmogus 
prie alaus taip prisi
rišęs. Dauguma sutinka

timas — sako moralis
tai. Tai pradžia visokių 
nedorų minčių ir pagei
dimų! Tam tikrą normą 
alučio išgėręs, žmogus 
laikinai pamiršta savo 
vargus, jo širdelė "su
minkštėja"; jis pasidarė 
sentimentalus, draugiš-

kad jis mėgiamas pir
miausia dėl savo p atrauk 
lauš skonio. Eventualiai 
jis atleidžia ne vien jam 
visuomenės ar tradici
jos uždėtą elgesio ir eti
keto varžtą.

Alaus veikimas išgėru 
šiam pasireiškia įvai
riais būdais: vieniem pa - kas ir net dosnus. Pasi
lengvina praleisti pini
gą, kitiems prarasti žmo- pilietis išgėręs darosi 
ną, tretiems nekaltybę ir karingas, priekabus, net 
net protą. Tai tikras pra- gi peštukas, arba nurim- 
garo liucifieriaus skys- sta ir užmiega...

taiko ir kitokio būdo:kai

Sears paminklai
Sears paminklai pasako tiek daug ir taip gražiai

<BLANCHAR> Antiąue Gray 
Monument
40' x 24' overall size

Antiąue Gray Marker
24*x12'

Diamond Red Marker
24'x12'

Bronza Marker—Imperial Line
24'* 12'

Skambinkite arba rašykite susitikimui jūsų namuose jūsų 
patogumui! Į kainą įskaitytas pristatymas 50 mylių spin
duliu nuo krautuvės (išskyrus kapinių sąskaitas). Naudo
kitės Sears Convenient Credit Plan.

Send for Free Brochure 
and furlher information

Name

Address

ČŪy

Phone

West llOth-Lorain
251-3100

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms i Lietuvą ir U.S.S.R.

yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE 

CERTIFICATES
— SPECIALIU RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti j pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 

krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA 

KAINOS ŽEMOS
Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip

kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 

Tel.: (212) CI 5-7905

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 
AGENCY

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: (212) 581-7729

ar tiesioginiai j:

PODAROGIFTS, INC.

SALTAS
LAIKYMAS

DĖMESIO! NAUJAS ADRESAS:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 685-4537

paketas pasitarnaujaŠis patogus 12-os paketas iš tikrųjų yra vienkar
tinis šaldytuvas. Jis talpina dvyliką dėžučių gero 
Stroh’s alaus.
Jeigu jūs atšaldote paketą, alus viduj išlieka va
landomis šaltas.

Ir kada jūs išbaigiate alų, 
sudėti tuščioms dėžutėms išmetimui.
Išmėginkite Stroh’s beledį šaldytuvą šį savaitgalį. 
Ir tikrai jis būna šaltas.

BOHEMIAN STYLĖ

VIENAS ALAUS MĖGĖJAS KITAM
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT, MICH. 48226

k t
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BAISIŲJŲ BIRŽELIŲ 
MINĖJIMAS

Įvyko birželio 20 d. Pa
maldos šv. Jurgio bažnyčio
je ir aktas tuoj po pamaldų 
tos pačios parapijos salėje. 
Rengėjas — ALT-os Cleve
lando skyrius.

Bažnyčia buvo beveik 
pilna dalyvių. Organizaci
joms atstovavo septynios 
vėliavos, darbštaus vicepir
mininko A. Jonaičio vado
vaujamos.

Mišias atnašavo ir pritai
kinto turinio pamokslą sakė 
svečias iš Chicagos, kuni
gas marijonas A. Nockū- 
nas. Naujai sudarytas cho
ras įspūdingai sugiedojo J. 
Naujalio — Maldą, diriguo
jant ir vargonuojant paty
riam muzikui Pr. Ambrazui 
(ar ne perlėtai?).

Antrąją iškilmės dalį jau 
salėje pradėjo energingas ir 
įtakingas pirmininkas inž. 
A. Pautienis. Įžygiavus vė
liavoms, choras, specialiai 
suorganizuotas IV-j ai Dai
nų šventei, atliko: JAV-ių 
ir Lietuvos himnus, St. Gai- 
levičiaus — Ai toli, toli ir 
K. Banaičio — Nei vėjas 
pučia. Dirigavo Pr. Ambra- 
zas, pianu lydėjo G. Karso- 
kienė. Choro sudėtis — per 
40 dalyvių, žymi dauguma 
— balsingi, jau su didele 
praktika įvairiuose choruo
se. Gražu, kad dar įsijungė 
kai kas iš mielo mūsų jau
nimėlio.

Deriniai labai geri, paski
rų balsų skambesiai tinka
mai išlyginti, bendri atspal
viai visai įtikinami. Išveng
ta mėgėjiško chorinio dus
lumo. Būtų gera, kad cho
ras visą savo išmoktą Dainų 
šventės programą atliktų 
Clevelando visuomenei. O 
gal pavyktų ir nuolatinį 
jaunimo chorą sudaryti?

Pirmininko inž. A. Pau- 
tienio maloniai rekomen
duotas žymus Detroito vei
kėjas VI. Pauža — praš
matnus kalbėtojas. Nuošir
džiai ir karštai, tarpais net 
ugningai paminėjo visas

Muz. Pr. Ambrazo vadovaujamas choras išpildęs programą birželio įvykių minėjime Clevelande. Prie
ky organizacijų vėliavos. V. Bacevičiaus nuotrauka

ALT Clevelando skyriaus valdyba su svečiu iš Detroito V. Pauža, 
pagrindiniu kalbėtoju birželio įvykių minėjime. Sėdi iš kairės: VL 
Pauža, E. šarkauskienė, pirm. A. Pautienis. Stovi M. Blynas, A. 
Rutkauskas ir A. Jonaitis. Trūksta V. Stuogio.

V. Bacevičiaus nuotrauka

mūsų aukas bei kančias dėl 
siaubingo komunistiško te
roro ir pasiūlė logiškas iš
vadas mūsų išeivijai. Bal
sas galingas, intonacijos 
įprasmintos, judesiai tikrai 
taiklūs ir paveikūs. Visi su
sirinkusieji tapo nepapras
tai sujaudinti.

Tad ir inž. A. Pautienio 
pasiūlytoji rezoliucija su 
prašymais bei geidavimais 
JAV-ių valdžiai priimta su 
įkarščiu.

Vladas Braziulis

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Pavergtųjų tautų savai
tės minėjimas įvyks penk
tadienį, liepos 23, 7 vai. 30 
min. vak. šv. Benedikto 
aukšte sniosios mokyklos 
(St. Benedict’s High 
School) salėje, 2940 East 
Blvd.

Minėjimą rengia Cleve
lando Tautybių Sąjūdis. 
Kalbėtuoju yra pakviestas 
senatorius Robert Taft, ta
čiau jo sutikimas dar ne
gautas.

BURMISTRO RINKIMŲ 
POLITINĖ ANALIZĖ
Visi lietuviai kviečiami 

pirmadienį, birželio 28, 7 
vai. 30 min. vak. atvykti į 
Lithuanian Village namus 
(877 East 185 St.) pasiklau
syti pranešimo ir politinės 
analizės apie Clevelando 
miesto burmistro rinkimus.

Po pranešimo bus suda
rytas lietuvių komitetas 
Ralph Perk į burmistrus 
kandidatūrai remti. Susi
rinkime dalyvaus ir pats 
kandidatas Ralph Perk. 
Rinkimų politinę analizę 
padarys Raimundas Kudu- 
kis, apie Tautybių Sąjūdį 
kalbės Juozas Stempužis.

• Kazys S. Karpius, ne
seniai buvęs sveikatos pa
tikrinimui ligoninėj, vėl pa
guldytas į Euclid General 
ligoninę (tel. 531-9000) ir 
yra dr. VI. Ramanausko 
priežiūroje.

VISI Į SKAUTORAMĄ
Šį sekmadienį, birželio 27 

d. visi kviečiami atsilanky
ti į skautoramą Metropoli
tan parke (Strawberry 
Lane, įvažiavimas iš 91 ke
lio). Pradžia 2 vai. p. p. 
Programoje skautiškos var
žybos, žaidimai ir laužas.

Skautoramą rengia Cle
velando vyr. skautės ir 
skautai vyčiai.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS, Naujos parapijos 
rajone, vyrui be maisto, bet 
galima ir su maistu. Telef.: 
486-1336. (47-48)

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

Didelis būrys clevelandiečių birželio 19 d. susirinko aerodrome išlydėti išskrendančius Pietų Ameri
kon Čiurlionio ansamblio dalyvius. V. Bacevičiaus nuotrauka

GERO VĖJO 
ČIURLIONIEČIAMS

Birželio 19 rytą, 9:45 v. 
Čiurlionio ansamblis, 84 as
menų sąstate, didžiulio 
Eastern Airline lėktuvo glo
boje paliko Clevelandą. Jau 
nuo 8 vai. čiurlioniečiai rin
kosi į aerodromą ir savo ža
liomis uniformomis skyrėsi 
nuo kitų keliaujančių. 9 vai. 
čiurlioniečiai ir arti 60 at
vykusių išlydėti, specialiu 
leidimu buvo leisti anksčiau 
prie lėktuvo oficialiam atsi
sveikinimui.

Išvykos P. Amerikon ko
mitetas — F. Eidimtas, I. 
Bublienė, J. Malskis čiurlio- 
niečius atsisveikino gėlė
mis, kurias clevelandiečių 
vardu įteikė komiteto vice
pirm. O. Jokūbaitienė, o 
jaunimėlio vardu rožių 
puokštę įteikė Bublytė.

P. Amerikos lietuviams 
nuvežti buvo įteikta keletą 
paskutiniųjų Dirvos nr.

Nuoširdžius atsisveikini
mus pasibučiavimais, rankų 
paspaudimais, įvairiausiais 
linkėjimais šį Čiurlionio an
samblio istorinį įvykį įam
žino daugybė fotografų. 
Dar kelios minutės ir čiur
lioniečiai dingo lėktuvo vi
duje. Likę ant žemės arti
mieji ir prieteliai, kai kas 
nušluostęs ašarą, lydėjo 
akimis kylanti į padanges 
baltasparnį milžiną, kuris 
už kelių minučių dingo Flo
ridos kryptimi.

Tarpe atvykusių atsisvei
kinti buvo PLB pirm. St. 
Barzdukas, dr. A. Nasvytis, 
dr. D. Degesys, R. Kudukis 
su ponia, Vyt. Braziulis, sa
vanoris kūrėjas K. Eidukai- 
tis, Pr. Puškorius su ponia, 
H. Stasas, J. Dunduras ir 
daugelis kitų clevelandiečių.

Išvykon numatytas an
sambliečių skaičius nubyrė
jo 5 asmenimis, bet tas ne
sumažins čiurlioniečių pa
jėgumo išpildyti numatytos 
programos.

čiurlioniečiai išvyko ge
rai organizuoti — suskirs
tyti į grupes, kurioms pa
skirti seniūnės ir seniūnai. 
Dėl skirtingo P. Amerikos 
klimato ir kitiems sunega
lavimams, dr. D. Degėsio 
rūpesčiu čiurlioniečiai ap
rūpinti vaistais, o pirmąja 
pagalba rūpinsis gail. sesuo
D. Zilytė.

Su čiurlioniečiais išvyko 
žurnalistas V. Pociūnas ir 

spaudos fotografas J. Garla.
Iš Miami, gautomis ži

niomis, čiurlioniečiai lai
mingai pasiekė Kolumbiją 
ir Medelline birželio 20 d. 
(sekmadienį) rytą giedojo 
iškilmingas šv. Mišias Me- 
dellin Bazilikoje, o 8 vai. va
kare davė savo pirmąjį kon
certą Pablo Tobon Uribe 
teatre. Birželio 23 d. (tre- 
čiedienį), — Bogotoje čiur- 
lieniečiai davė du koncertus. 
Iš Bogotos skrenda į Cara- 
cas ir birželio 27 d. duos 
ketvirtą konecrtą.

Taip pat Venezueloje nu
matomi koncertai — Valen- 
cijoje, Maracay. Paskutinis 
Čiurlionio ansamblio kon
certas — Venezuelos Nepri
klausomybės šventės minė
jimo proga, kur numatoma 
apie 20,000 auditorija klau
sytojų.

P. Amerikoje čiurlionie- 
čius globoja lietuvių atsto
vai : S. Sirutis — Liet, kon
sulas, kun. Tamošiūnas, 
Venckus ir Bieliūnas.

Liepos 6 d. čiurlioniečiai 
grįžta į JAV ir Miami Lie
tuvių Klubas jiems rengia 
sutikimą.

Pradiniame susitarime su 
lėktuvo bendrove, Čiurlionio 
ansamblio išvykai susitarta 
300 dol. asm. Tris savaites 
prieš išvyką’bendrovė pakė
lė mokestį 45 dol. asm. Tai 
buvo nesitikėtas išlaidų pa
didėjimas. Bet bendrovė,, 
vykstant tokiam skaitlin
gam organizuotam vienetui 
padarė ir nuolaida — kas 
dvyliktas vežamas nemoka
mai. Tuo būdu laimėta apie 
2,500 dol.

Čiurlionio ansamblio iš
vykos P. Amerikon komite
tas šiai išvykai sutelkė arti 
10,000 dol., bet didesnę da
lį apsimokėjo patys čiurlio
niečiai, kurie ne tik atidavė 
savo laisvo laiko šimtus va
landų pasirengimui koncer
tams, bet ir didelę sumą pi
nigais. Bet be mūsų tautie
čių paramos ši išvyka nebū
tų galima įvykdyti.

Šios išvykos svarbą ir 
tikslą suprato ir Clevelan
do amerikiečiai iš kurių 
gauta parama 2900 dol. ir 
šilti Čiurlionio ansamblio 
įvertinimai jų spaudoje.

Apie išvykos pasisekimus 
ir kt. sužinosime iš pačių 
čiurlioniečių jiems grįžus.

Anot Čiurlionio ansamblio 
valdybos pirmininko V. 
Plečkaičio, gal nuvežtas lie

tuvybės grūdelis išaugs į 
ąžuolą.

Linkime čiurlioniečiams 
gero vėjo ir laimingai grįžti 
į Clevelandą.

F. Eidimtas,
ČA išvykos P. Amerikon 

komiteto pirm.

CLEVELANDO 
RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

Jau lyg tradicija virsta 
kasmet rengti ramovėnų 
gegužines birželio baigoje, 
šiemt tokia atšvęsta birže
lio 20 d. Visockiu sodyboje. 
Ten patogu, nors truputį 
anksčiau teko baigti dėl lie
taus.

Ramovėnų, giminių ir 
svečių prisirinko apie 70 
asmenų. Savitarpyje santy
kiai iš karto įsigalėjo visai 
šeimiški. Nuotaiką puikiai 
kėlė lietuviška muzika.

Įdomia usiai paminėta 
vardinės. Veiklaus pirmi
ninko VI. Knistauto pa
kviesti Antanai (ir viena 
Antanina), Jonai, Vladai, 
Petrai, Povilai ir t.t. Ta 
pačia proga prisiminta ir 
žymesni visuomenės veikė
jai bei kitų organizacijų at
stovai. Ir jau susirinko per 
20 pagerbtinų asmenų. To
kiais vardinių atvejais prie
lanki Ramovei ponia Plfe- 
chavičienė kasmet atsiunčia 
gėlių iš savo darželio. Malo
nioji gi viešnia iš Floridos 
(buvusi clevelandietė) po
nia štaupienė su savo duk
raitė prisegė kiekvienam so- 
lonizantui po gėlytę prie 
krūtinės. Po nuoširdžių ir 
linksmų sveikinimų bei lin
kėjimų visų griausmingai 
sugiedota Ilgiausių metų. 
Ar begali būti kokios kito
kios vardinės malonesnės ar 
meilesnės?

Be to, dar privačiai visur 
sveikinti tėvai, kadangi tai 
buvo Tėvo diena.

Be rūpestingo reprezen
tanto VI. Knistauto, tiek 
pat noriai globojo svečius ir 
kiti valdybos nariai, k. a.: 
L. Staškūnas, A. Jonaitis, 
Z. Tarutis ir Pr. Mainelis.

Vaišės buvo labai skonin
gos. Gražiai pasidarbavo 
vyriausioji šeimininkė po
nia S. Knistautienė ir kitos 
talkininkės. Pasiaukota kil
niai. Turtinga loterija, ro
dos, visus viliojo. Jaukiai 
pasilepinta.

Kariškoji dvasia stipriai 
viešpatauja.

Vladas Braziulis

Baisiojo birželio įvykių minėjimo Clevelande dalyviai klausosi V. Paužos kalbos.
V. Bacevičiaus nuotrauka

Ramovės Clevelando skyriaus suruoštoje gegužinėje buvo pagerbti Jonai, Leonai, Vladai, Petrai, Po
vilai ir pasižymėję asmenys. V. Bacevičiaus nuotrauka
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MIRĖ GARBĖS 
KONSULAS ŠALNA

Birželio 19 Bostone mirė 
Lietuvos garbės konsulas 
Antanas O. šalna (Shall- 
na). Buvo gimęs 1894 vasa
rio 28 Scrantone, Pa. Buvo 
Suffolk (Mass.) apskr. 
aukštesniojo teismo audito
rius, So. Boston Savings 
Bank patikėtinis ir vienas 
to banko advokatų. Dirbo 
visokiose įstaigose, turėjo 
savo advokatūros kontorą. 
Priklausė visai eilei ameri
kiečių organizacijų ir klu
bų.

• Lietuvių Veteranų Są
jungos RAMOVĖ naujai iš
rinktoji centro valdyba pa
siskirstė pareigomis: prof. 
Stasys Dirmantas — pirmi
ninkas, Karolis Dabulevi- 
čius — vicepirm. (vidaus 
reikalams), Jonas Gaižutis 
— vicepirm. (užsienio rei
kalams), Jonas švedas — 
vicepirm. (kultūros reika
lams), Edmundas Ven- 
gianskas — sekretorius, Jo
nas Tapulionis — iždinin
kas, Kazys Oželis — narys 
kultūros reikalams, Albinas 
Repšys — narys ūkio rei
kalams.

• D. Petrutytė, švietimo 
tarybos narė, priešmokykli
nio auklėjimo reikalams, 
v a d o v a u janti Chicagoje 
Montessori sistemos liet, 
vaikų darželiui, bendradar
biaujanti savo srityje lietu
vių ir amerikiečių pedago
ginėje spaudoje, mokytojų 
studijų savaitėje Dainavo
je kalbės lietuviškojo prieš
mokyklinio auklėjimo ak- 
tualiasiais klausimais ir su
rengs mokomųjų priemonių 
parodą. Studijų savaitė bus 
rugpiūčio 15-22 d.

• Vincė Jonuškaitė-Les- 
kaitienė, LMKF pirminin- 
dr. Geldnerienę, A. Kazic- 
kienė ir G. žilionienė atsto
vavo lietuves GFWC tarp
tautinės moterų organizaci
jos Pitsburge vykusioj kon
vencijoj, kurioj pagrindinis 
kalbėtojas pasakė išsamią 
prieškomunistinę kalbą, nu
rodydamas komunizmo žalą 
visai žmonijai.

• Rimas Černius, ką tik 
baigęs Pedagoginį lituanis
tikos institutą Chicagoje ir

mokyto jaująs Chicagos 
Aukštesniojoje lituanistinė
je mokykloje, Mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitėje 
Dainavoje kalbės tema ”Li- 
tuanistinis mokymas jauno 
mokytojo akimis”. Studijų 
savaitė bus rugpiūčio 15-22 
d.

• Pabaltiečių lengvosios 
atletikos ir lauko teniso pir
menybės įvyks liepos 24-25 
d., Etobicoke, Ont., Kana
doje.

Lengvosios atletikos var
žybos bus vykdomos vyrų, 
moterų ir jaunių A (16-18 
m.) klasėse. Pirmenybės 
vyks Centennial Park Sta
dium, Etobicoke, Ont. Pra
džia šeštadienį, liepos 24 d., 
1 vai. Lengvoji atletika 
vyks tik šeštadienį.

Lauko Teniso pirmenybės 
bus pravestos vyrų, moterų, 
jaunių ir mergaičių klasėse.

Smulkios informacijos iš
siuntinėta kiekvienam klu
bui. Reikalui esant, kreip
tis į šALFAS S-gos Centro 
Valdybą, šiuo adresu:

Mr. S. Krasauskas, 32 
Pasadena Gardens, Toronto 
325, Ont., Canada Telefo
nas: (416) 766-5367.

PASAULINIO 
TRIBUNOLO BYLA

Praėjusiais metais Cleve
lande Pavergtųjų tautų sa
vaitės proga buvo sureng
tas tarptatinis teismas, ku
riame pavergtųjų tautų at
stovai liudijo apie jų kraš
tuose sovietų komunizmo 
vykdomą okupaciją, perse
kiojimus bei žmonių naiki
nimą. Apie sovietų okupaci
ją Lietuvoje teismui liudi
jo ir dokumentus pristatė 
adv. Algirdas širvaitis.

Tautybių Sąjūdžio pirmi
ninkas Ralph Perk teismo 
stenogramą įteikė J. Carroll 
universiteto profesoriui Mi- 
chael Pap, kuris pasaulinio 
tribunolo bylos prieš komu
nizmą dokumentus ir liudi
ninkų pareiškimus sureda
gavo ir išleidžia atskira 
knyga, ši knyga bus pasiųs
ta J. Tautų misijoms ir 
JAV Kongreso nariams.

Skaitykit ir platinki! 
DIRVĄ

A. A.

ELZBIETAI 
TERCIJONAITEI-RAMANAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų dr. VLADĄ RAMA
NAUSKĄ ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučia

Kubiliūnų šeima

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

ir šeimai; Jo MOTINAI mirus Lietuvoje, reiškia

me gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Dr. VLADUI ir broliams KOSTUI ir 

VINCUI RAMANAUSKAMS,
Jų MOTINAI mirus Lietuvoje, reiškiame gilią 

užuojautą
Skrinskų ir Čepulių 

šeima

Manigirdas Motekaitis

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ ŠVENTĖ
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet 
INTERNAT1ONAL AMPHITHEATRE 
4330 So. Halsted Street, Chicago, lllinois

PROGRAMOJE

Jungtinis suaugusių choras

Palydi akordeonų 
orkestras

Jungtinis Lituanistinių Mokyklų 
choras

Raimonda Apeikytė

Petras Armonas, Bronius Budriūnas 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas

Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis

Stasys Sližys, Faustas Strolia
— o —

Solo
Prudencija Bičkienė, sopranas 
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė 
Manigirdas Motekaitis

Jonas Vaznelis

DIRIGUOJA

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00.
Bilietai gaunami ''MARGINIUOSE” ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vai. popiet.

Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu 
su sau pačiam adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, 

Chicago, lllinois 60629.
Bilietus į banketą, kuris įvyks liepos 4 d., 7 v. vakaro Conrod Hilton viešbutyje, galima įsigyti pas O. Gra- 

dinskienę, 2512 W. 47th Street, Chicago, III. 60632 arba Marginiuose.
DAINŲ ŠVENTĖ YRA MŪSŲ TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ MANIFESTACIJA.

VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

Dainą šventė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dirigentai paruošė reper
tuarą’, kuriame iškiliai 
skambės ir gražioji 
komp. Br. Budriūno kan
tata "Lietuvos šviesos 
keliu". Vyresniųjų ir li
tuanistinių mokyklų cho
rai daug darbo valandų 
aukojo, kad daina šven
tėje skambėtų didingai. 
Jaunimas į šventę įne
ša nepaprastai didelę 
duoklę ir šventėje jaunų
jų jungtinis choras, ti
kiu, ne vienam išspaus ir 
ašarą. Dirigentams ir 
choristams už darbą ir 
ryžtą vien kuklaus ačiū 
būtų per maža.

Nemažiau rūpesčio pa
kėlė ir šventės rengėjai' 
JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės ir 
Vykdomasis komitetas. 
Šimtai problemų buvo iš 
rišta, suorganizuota ko
misijos, surikiuoti šven
tės talkininkai. Kur čia 
visus išvardinsi. Jų juk 
irgi apie šimtinę. Tik vie
ną galima pasakyti, kad 
niekas negalės suprasti 
tų darbininkų, kas tų 
darbų nedirbo. Ir kai 
Dainų šventės būstinėn 
užklysti, tik tada pama
tai kaip problemas spren
džia šventės rengėjai. 
Vykd. komitetui vadovau
ja didelio takto, labai ma
lonaus būdo, mokąs vi
sus burti bendram dar
bui vyras dr. Gediminas 
Balukas. Jam talkinin
kauja vicepirmininkai: 
A. Rėklaitis, pedantas, 
neatlaidus, pareigingas 
ir niekad nepavargstąs 
darbe; muz. Petras Ar
monas, kurio pečius slė
gė, kaip muzikinės komi
sijos pirmininko, reper
tuaro rinkamas išmoky- 
mas ir šventės meninė 
pusė; St. Balzekas Jr., J. 
Paštukas — nešę įvairių 
darbų naštą. Su didele 
kantrybe savo pareigas 
atliko sekretorius V. 
Grėbliūnas, iždininkas 
K. Dočkus, narys inž. Jo 
nas Jurkūnas, JAV LB 
Vidurio Vakarų apygard. 
atstovas žurnalistas Jo
nas Vaičiūnas ir Kana

dos Lietuvių Bendruome
nę atstovavęs Tėv.dr. J. 
Kubilius S.J.

Komiteto sudėtyje vei
kė komisijos, specifi
niams darbams atlikti: 
salės dekoravimo darbai 
tenka dail. A. Valeškai, 
lėšų telkimu sielojasi A. 
Vengrys, vidaus tvarką 
palaikys V. Šilas, sunkų 
šventės propagavimo 
darbą atliko koordinato
rius ir vedėjas St. Džiu
gas bei anglų kalba leidž< 
spaudoje Balzekas Jr., 
bilietais rūpinasi arch. 
A. kerelis. Gražų šven
tės leidinį redagavo 
žurn. St. Daunys talki
nant J. Vaičiūnui. Leidi
nio administratorius A. 
Juškevičius. Į šventę su
plauks tūkstančiai cho
ristų, jų apnakvinimu rū 
pinasi St. Ingaunis. O cho
ristus globos ir generali
nės repeticijos metupa- 
valgidins S. Endrijonie- 
nėt

Šventės metu pirmąją 
pagalbą reikalingie
siems teiks dr. V. Tau
ras. Registracija tenka 
J. Paštukui. Čia tik su
minėti komisijų pirmi
ninkai, komisijų sudėty
se dirba visa eilė talki
ninkų.

O po šventės, sekma
dienio vakare, Hilton 
viešbutyje miesto cent
re ruošiamas šaunus ban
ketas. Jo ruošimu rūpi- 
riasi su savo talkininkė
mis O. Gradinskienė.

Taigi užsklendžiant 
paskutines mintis apie 
Dainų šventės paruoši
mo darbus tenka palin
kėti visiems šventės ren
gėjams, choristams ir jų 
vadovams geriausios 
sėkmės.

Gi kiekvieno lietuvio 
tebūnie pareiga liepos 4 
dieną dalyvauti šioje 
šventėje, toje mūsų tau
tinio gyvastingumo ap
raiškas liudijančioje de 
monstracijoje.

Sėkmė telydi Jus ir iki 
mielo pasimatymo sve
tingoje Chicagoje.

Visi keliai veda į 
DAINŲ ŠVENTE 

V <

Union Savings bankas nuo rugsėjo 1 d. atidaro skyrių Euclide, 
23300 Lake Shore Blvd., kurio vedėju paskirtas mūsų tautietis 
Raimundas B. Butkus. Šiam naujam skyriui buvo padėti pamatai 
ir statyba bus užbaigta iki atidarymo dienos. Nuotraukoje Union 
Savings banko prezidentas Warner Bishop, Euclido burmistras 
Harry Knuth ir naujojo skyriaus Lake Shore vedėjas Raimundas 
B. Butkus, prakasa pamatus naujam pastatui.

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


	1971 Birz.25 0001
	1971 Birz.25 0002
	1971 Birz.25 0003
	1971 Birz.25 0004
	1971 Birz.25 0005
	1971 Birz.25 0006
	1971 Birz.25 0007
	1971 Birz.25 0008

