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ŪKINĖ BŪKLĖ
AR AMERIKA ŽENGIA į BANKROTĄ?

Didžiųjų bankų ekono
mistų vieši ir konfiden
cialūs pranašavimai, apie 
1972 ir 1973 m.m. ūkinę 
būklę skamba optimistiš
kai. Gross National Pro- 
duct t.y. visos pajamos 
už prekes ir patarnavi
mus, kurios 1971 m. sie
kė 1.046 bilijonus dole
rių, šiais metais 1.134 bi
lijonus, o 1973 — 1.232 

■bilijonus, atseit per me
tus pašoks po 8%. Tie
sa, tokios milžiniškos 
trilijono sumos įmano
mos tik dėl infliacijos. 
Pagal 1958 metų kainas 
šių metų GNP būtų tik 
776 bilijonai dolerių. Tų 
metų lygio laikantis ir 
GNP laukiamas paaugė- 
jimas būtų ne 8%, bet tik 
5%. Bet ir toks padidėji 
mas yra laikomas geru, 
jis būtų beveik dvigubai 
didesnis negu 1971 metų.

Bet nepaisant tokių 
ekonomistų pranašavi
mų, demokratų politi
kai ūkinę būklę ir jos 
ateitį vaizduoja labai 
tamsiai, nors dėl to di
delė atsakomybė atiten
ka ir tai partijai. Mat, 
ji turi daugumą kongre 
se ir nuo jos priklauso 
valstybės lėšų skirsty-

TRUMPI KOMENTARAI

Vokiečių krikščionys demokratai 
skelbia naują valdžią

Kartais, nors ir seni, bet ko
kie naivūs būna politikai! Jie 
skelbia viešai tokius reikalavi
mus, dėl kurių yra tikri, kad jų 
niekas nevykdys, šit Vokietijos 
Krikščionių Demokrtųpartijos 
generalinis sekretorius Konra
das Kraske pa reikalavo, kad at
sistatydintų kancleris W.Brand- 
tas. Kodėl jis turi atsistatydin
ti? Ar dėl to, kad Konradas Kras
ke to nori? Juk Brandtas turi 
parlamente daugumą, kuri gali 
Vokietiją valdyti iki naujų rinki
mų, L y., iki 1973 m. rudens. Ki
tas reikalas, jei Brandtui par
lamentas išreikš nepasitikėji
mą arba pats Brandus atsista
tydins. Bet mes esame tikri, 
kad W. Brandus kovos iki pas
kutinio H. Wehnerio kraujo la
šo dėl valdžios...

Žinoma, politinė situacija V. 
Vokietijoje pasikeistų, jei par
lamentas gegužės mėn. pradžio 
je atmestų Rytų sutartis. Tada 
W. Brandtui kitos išeities gal ir 
nebūtų, o tik reikėtų skelbti nau
jus parlamento rinkimus, šitai 
situacijai jau iš anksto ruošia
si ir socialdemokratų bei libe
ralų valdančiosios sferos. 
Krikščionys Demokratai visu 
{karščiu spaudžia, kad nauji rin
kimai būtų dar šiemet vykdomi, 
šiam tikslui jie jau iš anksto ir 
ruošiasi.

Krikščionių Demokratų no
minuotas busimasis kancleris 
R. Barzel keliais atvejais yra 
skelbęs, kas sudarys busimąją 
valdžią, jei Krikščionys Demo
kratai laimės rinkimus. Dabar 
jau yra išryškėjęs beveik vi
sas R. Barzel kabineto sąsta
tas, angliškai tariant, team. Iš 
senų buvusių ministerių yra nu
matytas Gerhard Schroeder už
sienio reikalų ministerių (jis 
yra buvęs kandidatas {preziden
tus ir partijos kandidatas {kanc
lerius) viena ryškiausių politi
nių figūrų, Franz Josef Strauss 
finansų ministerių (jis yra ži
nomas Bavarijos Krikščionių 
Socialinės Unijos lyderis,buvęs 
finansų ministeris), Kari Heinz 
Narjes -- Ūkio ministerių (jis 
yra šiuo metu Schleswig - Hol-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
mas ir mokesčių nusta
tymas. Žinia, rinki- 
nainiais metais nemėgs
tama skaitytis su teisy
be, svarbiausia — lai
mėti. Tačiau ne vien 
politikai abejoja šviesės 
ne ūkine padėtimi, dėl 
jos susirūpinę ir pilie
čiai. Nepasitikėjimas 
ateitimi tarp kitko pasi
reiškia ir didesniu tau
pumu, kas savo keliu at
siliepia į pirkimo apim
tį, kuri veikia įmoninin- 
kų planavimą, verčia 
nedidinti laikomą pre
kių inventorių.

Nuotaikas veikia irne- 
suvaldyta infliacija bei 
milžiniškas valstybės 
deficitas — 38 bilijonai 
dolerių. Pirmosios ne
gerovės ir nebandyta vi 
sai išvengti — nėra to
kios valstybės, kuri jos 
nepergyventų, norima 
tik infliaciją išlaikyti 
‘padoriose’ 2-3% ribo
se. O Federalinio biu
džeto deficitas išplau
kia iš fakto, kad fede- 
raliniai mokesčiai nuo 
1964 buvo sumažinti 4 
kartus. Jei mokėtumėm 
dabar tokius pat mokes-

-C t
šteino krašto ūkio ministerių), 
Alfred Dregger — vidaus reika
lų ministerių, Manfred VVoerner 
-- krašto apsaugos ministerių, 
Hans Katzer — darbo ministe- 
riu, Richard von Weizsaecker - 
vokiečių vidaus santykiųminis- 
teriu, Richard Stuecklen — paš
to ir susisiekimo ministerių ir 
Helga Wex — jaunimo ir sveika 
tos ministere.

Toli gražu, dar ne visas kabi
neto sąstatas parinktas. Dar ne
paskelbti teisingumo, maitini
mo, švietimo ir mokslo,butų sta
tybos ministeriai. Tai nereiš
kia, kad Krikščionių Demokratų 
partija būtų pristigusi asmeny
bių. Anaip tol, 5. Barzel pasi
lieka sau rezervus, kuriais jis 
disponuos po rinkimų laimėji
mo. Galimas dalykas, kad CSU 
pareikalaus daugiau kabinete 
vietų. Taip pat priklausys ir nuo 
Baden - VVuerttemberg rinkimų 
išdavų.

Ar R. Barzel paskelbtas tea
tras užimponuos rinkikams? Vo
kiečių politinės būklės tyrimo 
institutai skelbia, kad šiuo metu 
5CP/o rinkikų yra palankūs CDU/ 
CSU, 44% — socialdemokra
tams, 3% — liberalams ir liku
sieji 3% — {vairioms mažoms 
grupėms. Tačiau mes labai re
zervuotai žiūrime į tokių insti
tutų pranašavimus. Anglijoje vi
sokie institutai pranašavoWil« 
son laimėjimą, o rinkimus ne
tikėta dauguma laimėjo E. Heath 
Konservatorių patija. Taigi, ir 
Vokietijos Krikščionims Demo
kratams teks labai atkakliai ko
voti dėl kiekvieno rinkiko bal
so. TaipdabarBaden-Wuerttem- 
berg ir daroma. Net buvęs kanc
leris G. Kiesinger vaikšto iš bu
to { butą ir agituoja balsuoti už 
CDU.

Mums, lietuviams, nėra ko 
kištis { svetimą vidaus politiką. 
Tačiau mums rūpi, kad Vokie
tijoje laimėtų tie, kurie atkak
liau kovoja dėl savo ir kitų tau
tų ir žmonių laisvės, o ne tie, 
kurie stiprina bolševikinės dik - 
tatūros {sigalėjimą.

ALG. TOLVYDIS 

čius kaip 1964 metais, 
ne tik nebūtų deficito, 
bet dar būtų pertekti aus. 
Mokesčiai buvo sumažin - 
ti daugiausiai dėl to, kad 
pagyvinus ūkį— žmonės 
leistų daugiau pinigų pir
kiniams. Tas apskaičia
vimas tik iš dalies pasi
teisino ir mokesčiai po 
rinkimų tikrai bus pakel 
ti. Dėl tos paprastos 
priežasties, kad valsty
bės išlaidos sociali
niams reikalams vis di
dės ir jų nėra kaip ki
taip padengti kaip tik pa
keliant mokesčius. Tie
sa, daug padėtų ir dabar
tinių išlaidų geresnis iš 
dėstymas, tačiau tiks
lesnis išleidimas ir tau
pumas negali patenkinti 
visų ręikalavimų, stato
mų moderniai valstybei.

Tai įrodo ir faktas, 
kad JAV palyginti mo
kesčiais suima mažes
nę GNP dalį kaip Euro
pos valstybės. JAV ati
ma 30,6%, V. Vokietija 
33,5; Kanada — 37%, 
Švedija — 40,7%, o Bri
tanija net 43%. Europo
je yra geresnis sociali
nis aprūpinimas, bet už 
tat europiečiai moka ir 
daugiau mokesčių. Pa
vyzdžiui Vokietijoje už
dirbąs 5.000 dolerių į 
metus viengungis moka 
1.500 dolerių mokesčių, 
JAV tik 800. Vedęs ang
las su dviem vaikais, už
dirbąs 12.000 dol. į me
tus moka 3.257 dol. mo
kesčių, JAV tokios pat 
kategorijos gyventojas 
tik 2.154. Europiečiai 
moka ir daug kitų mokes
čių, pvz. už galioną ben 
žino Vokietijoje moka
ma 40 centų mokesčių, 
JAV tik 12 centų.

Vydamos Europą so
cialiniame draudime 
(Švedijoje pvz. darbinin
kas sulaukęs 67 metų ga
li gauti pensiją, siekian
čią 2/3 jo metinio atly
ginimo) JAV turės pakel
ti savo mokesčių % iki 
europinio lygio — klau
simas tik kokiu būdu. Da 
bar planuojamas fede
ralinis apyvartos mokes
tis, nors Europoje ir pla-

Clevelando lietuvių skautija Kaziuko mugėje su vyriausiais skautininkais. Stovi vidury pirmoje eilė
je Neringos tunto tuntininkė N. Kersnauskaitė, LSS vyr. skautininkė L. Milukienė, LSB vyr. skautinin
kas P Molis Pilėnu tunto tuntininkas V, Staškus ir Klaipėdos vietininkijos jūrų skautų vadas D. Kižys, 

x.‘ n nei J. Garlos nuotraukaPlačiau apie mugę 7 psl.

Lietuvių Fondo vadovybė su laikraštininkais. Iš kairės: Vi. Ramojus, J. Janušaitis, kun. dr. J. Pruns - 
kis, V. Kasniūnas, kun. J. Vaišnys, SJ, A. Pužauskas, LF informacijos vadovas St. Džiugas, J. Vaide- 
lys, LF valdybos pirmininkas dr. J. Valaitis, A. Rėklaitis ir K. Barzdukas. V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIAI LAIKRAŠTININKAI SU 

MILIJONINIO FONDO VYRAIS
Kobo 8 d. Sharkos res

torane, Chicagoje, Lie
tuvių Fondo vyrai pasi
kvietė pokalbiui laikraš
tininkus, norėdami at
verti visas Lietuvių Fon- 
do žaizdas, džiaugsmus 
ir išdėsyti siekimus.

Gana nuotaikingą po
kalbį pradėjo informaci
jos vadovas Stasys Džiu
gas. Jis pradžioje pa
sveikino pokalbio daly
vius, šiltai dėkojo lietu
viškajai spaudai ir laik
raštininkams užvisoke- 
ropą talką, populiari
nant ir lietuviškajai vi
suomenei pristatant L F 
idėjas. Toliau pažymė
jo, kad L F vadovybės ar
timiausias tikslas — 

čiai vartojamas, iš tik
ro nėra teisingas. Tei
singiau ir tiksliau būtų 
padidinti pajamų mokes
čius, tačiau bet koks 
drastiškas pakeitimas 
vargiai ar praeis per 
kongresą, kuris mieliau 
papildys ir dar daugiau 
sukomplikuos dabarti
nę, toli gražu netobulą 
mokesčių sistemą. To 
nepaisant, atsakymas į 
aukščiau pastatytą klau
simą: ar JAV žengia į 
bankrotą, kol kas dar 
yra neigiamas.

JURGIS JANUŠAITIS

užbaigti milijoną. Ir čia, 
esą, spauda yra pati di
džioji talkininkė. Nors 
didžioji svajonė užbaig
ti šiais metais milijoną 
dar neišsipildė, tačiau 
nuo to tikslo neatsisaky
ta.

Šiais metais minimas 
LF įkūrimo dešimtme
tis, bet šie metai, esą, 
labai nepalankus LF va
jams, nes aukų prašo 
Jaunimo Kongresas, Ket
virtoji tautinių šokių 
šventė, Lietuvių Ope
ra ir kiti mažesni rengi
niai. Tačiau nežiūrint 
viso to, LF veikla suak
tyvinama, ieškoma būdų 
prieiti prie žmonių ir 
juos sudominti L F idė
ja. Norima išryškinti or
ganizacijas, kurios ig
noruoja LF idėjas ir ne- 
įstoja su savo įnašu į LF 
narių eiles. Taip pat bus 
kreipiamas dėmesys į 
palikimus, testamentus 
ypač tokių žmonių, ku
rie pasiturinčiai gyve
na, neturi giminių ir ar
timųjų ir dažnai jų tur
tai, nesudarius testą- 
mento, atitenka sveti
miesiems. LF dešimt
mečio proga numatoma 
panaudoti visas priemo
nes, pristatant lietuvių 

visuomenei Fondo veik
lą. Numatoma pokalbiai 
ir su tokių organizacijų 
vadovais, kurios yra ga
vusios iš LF pašalpų ir 
turi galimybių L F ateiti 
talkon ar tapti nariu.

Antanas Rėklaitis, uo
lus LF darbininkas, pain
formavo, kad L F vadovy
bė yra sudariusi naują 
veiklos planą šio dešimt
mečio proga. Taip pat 
prisiminė šių metų gau
sų aukų rinkimą, kas nei
giamai atsiliepia ir į pa 
čio L F vajaus eigą. Ta
čiau yra ir kitų būdų ver
buoti naujus narius. Šiuo 
metu LF esą 2952 na
riai. Daugumą sudaro 
pilkieji, nuoširdieji lie
tuviai, mažiau pasiturį, 
bet stipriai remią L F 
savais įnašais ir nuola
tos besisieloją, kad kuo 
greičiau užbaigus LF 
idėją — sutelkus milijo
ną dolerių. Tokie žmo
nės, esą, daugiau rūpi
nasi lietuvybės išlaiky
mu, nei savais asmeniš
kais reikalais — teigia 
A. Rėklaitis, gerai su
sipažinęs ir su LF narių 
galvosena. Tai esanti 
vyresnioji lietuvių kar
ta, išsilavinimą gavusi 
neprikl. Lietuvoje.

Šie metai — Jaunimo 
metai, sako A, Rėklai
tis — tad visai natūra
lu, kad šių metų proga 
tėvai įrašytų ir savo vai- 
kus su pilnu įnašu į LF. 
O taip pat turi susirūpin
ti lietuvių organizacijos, 
lietuviškosios parapijos 
LF tikslais ir savais įna 
šais bei paskatomis tal
kinti LF užbaigti užsi
brėžtąjį tikslą pasiekti.

Jau sudaryta nauja 
kartoteka pagal telefo
nų abon. knygoje esa
mus adresus. Šiuo me
tu, esą, veikia 70 vajaus 
komitetai iš jų 65 JAV 
o 5 kituose kraštuose. 
Jau tiems komitetams 
duoti nurodymai, kaip 
šiais metais vykdyti 
vajus. Pažymėjo, kad 
yra išleisti lipinukai ir 
jie sėkmingai platinami, 
išleistas sukaktuvinis 
medalis turįs didelį pa
sisekimą ir jo jau daug 
parduota ir gauta gra
žaus pelno. Projektuoja, 
ma antroji laida išleis-

(Nukelta į 2 psl.)
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (5)

ŠNIPAI RENKASI
1 TEHERANĄ

Po pasikalbėjimo su 
kapitonu Martin Mohn- 
ke, Ernst Merser susi
tarė dirbti vokiečių žval
gybai, paaukodamas 
šiam uždaviniui profe
sinį ir privatų gyveni
mą. Buvo sutarta, jei 
jis turės nuostolį savo 
profesijoje, Abwehr pa
dengs skirtumą ir garan
tavo jam, kad kiekvienu 
atveju jis ir toliau gy
vens kaip pirma, bet ke
liaus ten, kur vokiečiai 
nurodys. Jo išlaidos tu
rėjo būti apmokėtos, bet 
už darbą jis nereikala
vo jokio atlyginimo.

Vokiečiai sutiko su 
tokiomis sąlygomis ne
sužinoję, kodėl Merser 
norįs būti šnipu. Kai vė
liau sužinojo motyvą, te
galėjo tik apgailestauti 
padarę jam nuolaidą...

Iš savo pusės Merse
ris savo lojalumą vokie
čiams tegalėjo garantuo
ti tik garbės žodžiu ir 
užtikrino, kad labai ge
rai įsidėmėjo, kąMohn- 
ke jam pasakė:

— Šį kartą jūs turėsi
te reikalo ne su švei
carais ar italais. Aš ne
žinau nieko apie jus dau
giau, kaip ir prieš pir
mą pasimatymą, bet vie
ną dalyką esu įsitiki
nęs: jūs neesate bepro
tis. Galvoti, kad jūs ga
lite mus apstatyti ir pa
silikti gyvu, būtų didžiau
sia beprotystė.

Merseris pradžioj bu
vo paskirtas į Budapeš
tą, kur praleido metus.

"Aš manau, pasakoja 
jis savo atsiminimuose, 

kad Abwehr mano seki
mui naudojo tris agen
tus. Aš žinojau, kad di
džiuma man duotų už
davinių buvo provokaci
nio pobūdžio. Ir dažnai 
pasirodydavo paslaptin
gas "priešo agentas", su 
tikslu mane išbandyti, 
ar aš nebandysiu apsta
tyti vokiečius".

Perėjęs visus bandy
mus jis buvo išsiųstas į 
Ameriką trim mėne
siams. Ten jis atliko 
rimtą darbą ir jo darb
daviai buvo patenkinti.

DVIEJU S1I1IČII] 
MMJOSIHITUI

KAINA nuo $619.00.
IŠVYKSTA Iš

BOSTONO NEW YORKO MONTREALIO 
Birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17, 

rugsėjo 14 ir gruodžio 21 d.d.
Vykstantiems iš CHICAGOS tik $100.00 
daugiau ir ią CLEVELANDO tik $66.00 

daugiau.
LIETUVOJE ŠIOS GRUPĖS PRALEIS 

PO 11 DIENŲ.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South- Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

Ernest Merser pasilieka pa
slaptimi mažiausiai Šešių kraš
tų žvalgyboms.

Grįžęs į Šveicariją, 
Merseris stengėsi gau
ti atstovavimą Artimuo
se Rytuose europiečių ir 
amerikiečių firmų. Pri
sidengęs šia autentiška 
priedanga, 1940 metais 
jis atvyko į Teheraną.

Kai 1941 m. rugpiūčio 
mėn. vokiečiai iš Irano 
buvo išvaryti, Abwehr 
rado gyvybinį reikalą 
Merserį ten palikti. Ša
lia Oppenheim ir Schul- 
ze-Holthus jis suorgani 
zavo agentų tinklą ir re
guliariai Berlynui siųs
davo savo raportus, jei 
ne sensacingus, tai bent 
naudingus ir kaip švei
carų pilietis galėjo ra
miai dirbti nekliudo
mas.

Visi buvo patenkinti 
Merseriu: firmos, ku
rias jis atstovavo, Ira
no valdžia ir vokiečių 
žvalgyba. Tik jis pats 
buvo nepatenkintas, nes 
anot jo Teheranas buvo 
tokia skylė, kurioj jis ne
turėjo nė mažiausio no
ro pasilikti iki karo ga
lo. Jis klausdavęs sa
vęs, kas gali Teherane 
atsitikti? Kiekvienu at
veju ne čia turėjo būti 
išspręstas pasaulio li
kimas. ***

Erich Koch, Reichs- 
komisaras Ukrainoje, 
buvo nepatenkintas savo 
padėtimi, nes valdyti Uk
rainą buvo nelengva. Jis 
sakėsi negalįs pasitikė

ti nė vienu ukrainiečiu 
ir turįs sėdėti tokioj sky. 
lėj kaip Rovno, o ne Ki
jeve. Bet Himmleris 
jam ir jo štabo karinin
kams pasakė, kad jie čia 
atsiųsti ne linksmintis, 
o priversti gyventojus 
dirbti, nesiskaitant su 
ukrainiečių gyvybe.

Kai didžiuma kareivių 
buvo fronte, Koch su ma
žomis jėgomis turėjo 
persekioti partizanus, 
kurie buvo įsitvirtinę 
Sarnienski miškuose.

Kovo 6 d. buvo nutar 
ta imtis milžiniško "va
lymo" plano. SS, Wehr- 
machto daliniai ir Ges
tapo su Schmidt šuni
mis ėmėsi uždavinio. Da 
liny buvo ir leitenantas 
Wilhelm Siebert, kelis 
kartus fronte sužeistas 
ir dekoruotas, o dabar 
priskirtas į Rovno. Jis 
rodė didelį dėmesį šu
nims ir sakėsi, kad pats 
pas save Koenigsberge 
turėjęs keturis gryna- 
kraujus šunis.

Lt. Wilhelm Siebert 
tikrumoje buvo rusų šni
pas Nikolaj Kuznecovas, 
pasidaręs vokiečių ka
rininku pats to nepaste
bėdamas. Pradžioj įRov- 
ną iš partizanų bazės jis 
slaptai atvykdavo kaip 
civilis. Paskui vieną die
ną jam kilo mintis už
sivilkti fronte nužudyto 
vokiečių karininko uni
formą ir keletą dienų jis 
laisvai vaikščiojo be jo
kio incidento po miestą.

Kuznecovas buvo ki
lęs iš Uralo, kur buvo įsi
kūrusi vokiečių koloni
ja, tad iš mažens išmo
ko vokiškai. Sovietų 
žvalgyba, panaudojusi jį 
savo tarnybai, padėjo iš- 
simokslnti inžinierium 
ir sudarė sąlygas dar ge 
riau išmokti vokiečių 
kalbos. Jis turėjo per
skaityti tūkstančius kny
gų apie Prūsiją, susipa
žino su jos istorija, geo
grafija, ekonomija, pa
pročiais. Jis pažinojo 
"savo gimtąjį miestą" 
Koenigsbergą, gal net 
geriau už bet ką pasau
lyje.

Baigęs špionažo mo
kyklą Leningrade, jis tu
rėjo būti pasiųstas į Vo
kietiją, bet kilęs karas 
tarp Vokietijos ir Rusi
jos ir greitas vokiečių 
žygiavimas sumaišė vi
sus sovietų špionažo pla
nus. Kuznecovas atsira
do Ukrainoje partizanų 
slėptuvėje prie Rovno. 
Padrąsintas savo pir
maisiais bandymais, šni
pas dažniau pasirodyda
vo Rovno gatvėse vokie
čių karininko uniformo
je. Galutinai jis adopta- 
vo leitenanto Paul Wil- 
helm Siebert asmenybę, 
apsirūpinęs visais reika
lingais jo popieriais ir 
asmeniškais daiktais, 
gerai susipažinęs su jo 
praeities gyvenimu.

Jis buvo linksmas, mė
go gerti, lošti kortomis, 
leido pinigus neskaičiuo
damas, tad greit aplink 
save sudarė vokiečių ka
rininkų draugų ratelį.

Keletą kartų jam pavy
ko partizanams pasiųsti 
svarbių pranešimų. Jo 
ryšininke buvo jauna 
mergaitė Kolia, vienuo
likos metų našlaitė. Ir
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Lietuvių Fondo vadovai su kontrolės komisijos nariais bei teisiniu patarėju vieno posėdžio metu. 
Iš kairės sėdi: Dr. J. Valaitis, vald. pirm., dr. K. Abrozaitis — Tarybos pirm, ir P. Kilius — Kont. 
Kom. narys. Stovi iš kairės: V. Orentas — kont. kom. narys, adv. P. Zumbakis, teisinis patarėjas, ir 
K. Grina, kont. kom. narys. Šiais metais sueina 10 m. nuo LF įsteigimo.

L. Fondas..•
(Atkelta iš 1 psl.)

ti artimiausioje ateity
je.

VI. Butėnas pažymė
jo, kad ne tik dešinieji 
bet ir kairieji turi rem
ti LF idėją, nes jis 
esąs visų lietuvių ir jo 
pelnu naudojasi visi lie
tuviai.

Lietuvių Fondo visuo
tinumą ryškinant, kun. 
J. Vaišnys S J siūlė, kad 
LF nariais galėtų tapti 
ir 10 dol. įnešęs. Tam 
pritarė L F valdybos pir
mininkas dr^ J. Valaitis.

LF iždininkas Kazys 
Barzdukas, kaip pride
ra milijoninės kasos val
dytojui, pažėrė visą ei
lę reikšmingų skaičių, 
liudijančių L F svarbą. 
Lietuviškiems reika
lams, ypač švietimili 
jau išdalnta 172.000 dol. 
Ateinančiais metais nu
matoma išdalinti 50.000 
dol. Investuota 722.963 
dol. į saugias akcijas ir 
tuo rūpinasi speciali in
vestavimo kompanija. 
Kovo 1 d. LF turėjo viso 
733.636 dol.

FL valdybos pirminin
kas dr. J. Valaitis iškė
lė L F nepolitiškumą, su 
dėkingumu vertino pir
mųjų pradininkų ryžtą ir 
jų asmeninę drąsą, geru 
žodžiu minėjo buv. ir 
esamus pirmininkus ir 
LF darbuotojus.

Prisiminė Jaunimo 
Kongresą, jo esmę ir 
reikšmę ir drauge kėlė 
mintį, kad šia proga ir 
mūsų jaunimas vienokiu 
ar kitokiu būdu taptų L F 
nariais, fondu domėtųsi, 
nes juk tęstinumas 
šiems darbams yra bū
tinas. O po tokių pastan
gų ir kongresams teksią 
didesnės sumos, nors ir 
šis kongresas stipriai 
jau paremtas. Reiškė 
viltį, kad 1973 metais vis 
tik turėtų būti baigtas mi - 
Ii jonas.

Kalbant apie vajų ko
mitetus, paaiškėjo, kad 
nustatytas kvotas su kau
pu išpildė Lemontas,pir
mauja Marąuette Par
kas Chicagoje, Philadel- 
pija, Bostonas, Detroi
tas. Juda Clevelandas 
ir L F vajaus proga kvie- 

kai kovo 13 d. vokiečiai 
užėmė Sarnieski mišką, 
ten neberado nė vieno 
partizano. Dieną prieš 
tai gavę iš Kuznecovo įs
pėjimą, jie persikėlė į 
Sumianski mišką, Rovno 
kaimynystėje.

(Bus d ,;iau) 

čia iš Chicagos Daina
vos ansamblį.

Laikraštininkai — A. 
Pužauskas, V. Kasniū- 
nas, kun. J. Prunskis, 
VI. Ramojus ir kit. iškė
lė eilę klausimų susiju
sių su LF veikla. Buvo 
siūloma daugiau kompen
suoti spaudą, spaudoje 
pristatyti LF naujuosius 
stambesnius įnašus įne
šusius narius ir kit.

Lietuvių Fondo vyrai, 
atrodo, nepavargę, ryž
tingi, gyvena gražia šio 
fondo idėja ir tikslais ir 
belieka tik pageidauti, 
kad kiekvienas lietuvis, 
lietuviškos organiza
cijos, sambūriai, lietu
vių parapijos taptų na
riais ir dar šį rudenįga 
lėtume užbaigti milijo
ną.

Pokalbio pabaigoje A. 
Rėklaitis trumpai supa
žindino su ruoštos LF, 
vasario 26 d. vakarie
nės apyskaita.

Vakarienė įvyko Inn

From Los Angeles, Callfornia to Ft. Lauderdale, Flor
ida, and to Argentina, South America, the SISTER 0F 
SAINT CASIMIR is a presence among the People of 
God.

Iiteristtd youig w*Mt* wrlte to Vocitl«« Dlroc- 
tfOM, Žttl W. M«rqiatti M., Chlcass. III. «M29

The Sisters of Saint Casimir witnes< to an all-encom- 
passing self-giving aspect of the love of Christ.
By dedication to the service of the whote Church in 
works of love according to its evolving needs — In 
the TEACHING SERVICE - in the HEALTH SERVICES 
— in INNER CITY SERVICE - in H0ME-MAKING and 
SOCIAL services - in AOULT EDUCATION SERVICE.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Motion salėje. Neper- 
daug svietelio ten būta. 
Tačiau tikslas buvo ge
ras — paieškoti naujų 
narių, naujų įnašų. Ir 
tai pavyko. Ta proga 
į LF įstojo 29 nauji na
riai su 5.366 dol., 29 na
riai savus įnašus padi
dino viso 2.952.53 dol. 
4 mirusieji įamžinti LF 
su 425 dol. Viso vakarie
nė atnešė 8.743.53 dol. 
naujų įnašų. Vakarienė 
buvo gerai organizuota, 
tik dalyvių skaičiumi ne
gausi. LF veiklos de
šimtmetis numatomas 
atžymėti rudenį, spe
cialiu koncertu ar kitu 
parengimu.

YVANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 
DIE MAKER

For emali progressive dies. Mušt be 
able to build dies from part prinl. 
Full time, topvvages & benefits paid. 
8 hour day.

Call for Appointment
TR 1-9010

CASS MACHINE CO.
691 Anloinetle, Delroil, Mich.

(I (12-21)
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MARKSISTINIS APYNASRIS 
IAUNIMU)

Komunistinio auklėjimo 
tema visad gyva sovietinė
je valstybėje. Tai pastanga, 
kad jaunimas sutiktų su re
žimo doktrina, nesiveržtų į 
bet kurios kitos ideologijos 
praktiką, netgi kad niekad 
nepažintų, jog laisvam žmo
gui skirta ieškoti ir rasti 
savo ideologiją, ją pažinti 
ir dėl jos kovoti.

Visi šie laisvojo jaunuo
lio formacijos elementai so
vietinėje valstybėje laikomi 
prieštarybinių nusikaltimų 
kodekse.

ši režiminė politika ypač 
ryškėja, kada, iš naujo, 
prievartinei praktikai vis 
nesutinkant su gyvenamąja 
realybe, ima politvadovai 
gąsdinti pavaldinius ir pri
minti pavaldiniui jo betei
siškumą.

Vasario 24 d. Vilniuje 
įvyko kompartinis plenu
mas. Plenumo prievaizdais, 
greta lietuviškos komparti
jos šulų, buvo TSRS mi
nistro pavaduotojas M. 
Kondakovas, kompart i j o s 
centrinio komiteto nariai J. 
Koževnikovas ir L. Kon- 
dratjevas.

Deklaracinio pobūdžio pa
reiškimą padarė Lietuvos 
kompartijos centro sekreto
rius A. Barkauskas. Jo te
ma buvo: Tobulinkime ko
munistinį auklėjimą. A. 
Barkauskas tvirtino, kad 
komunistinio auklėjimo pro
blema yra valstybinės reikš
mės uždavinys.

Esą reikia formuoti ko
munistinės v i s u o m e nės 
žmogų, buvo svarbiausias 
jo pranešimo pagrindas. 
Komtmistinės visuom e n ė s 
žmogus, pagal Barkauską, 
turi turėti tendencijas su
rusėti. Būtent: "greta gim
tosios kalbos turime geriau 
mokytis rusų kalbos, kuri 
tapo svarbia tarybinių tau
tų tarpusavio draugystės 
priemone, padedančia pažin
ti geriausius Tarybų Są
jungos tautų ir pasaulio 
kultūros laimėjimus”.

Komunizman stumiamas 
jaunuolis privalo tapti "pi
lietiškas”, kas sovietiniam 
žargone reiškia "sovietinis 
patriotas". Barkauskas tvir 
tino: "turi būti ugdomas 
mokinių pilietiškumas, mei
lė tarybinei Tėvynei, ištiki
mybė Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijai”.

Barkausko kalbos citatas 
duodame autentiškas, kaip 
patiektos jų spaudoje. Iš 
teksto matyti absoliutus 
jaunuolio įtraukimas į so
vietinio aštunkojo glėbį, 
kur jis praranda savo tau
tinį identitetą, tampa so
vietiniu kosmopolitu, aklu 
kompartijos politikos įran
kiu. "Svarbu stiprinti bend
radarbiavimą tarp mokyk
lų su lietuvių, rusų ir lenkų 
dėstomąja kalba”.

Ragindamas militarizmą 
mokykloje, A. Barkauskas, 
pareiškė: "reikia nuolat do
mėtis pradinio karinio ren
gimo padėtimi mokyklose”. 
Komunistas privalo būti 
ateistas. Todėl A. Barkaus
kas priminė: "ugdyti kovin
gus ateistus — kiekvieno 

pedagogų kolektyvo, kiek
vieno mokytojo pareiga”.

"Tarybinės mokyklos už
davinys — išauklėti visapu
siškai paruoštą gyvenimui 
ir komunizmo statybai jau
nuolį ir jaunuolę”, keletą 
kartų pabrėžė kompartijos 
sekretorius savo esminį po
žiūrio punktą, skelbiamą 
kompartijos vardu.

Iš pareiškimo paaiškėjo, 
kad komunistinis agitavi- 
mas bujoja ir už mokyklos 
sienų. Partiniai kadrai nuo
latos rengia įvairius agitaci
nius seminarus pedagogams 
ir moksleiviams. Lankyda
mi mokyklą vieni ir kiti 
nuolatųs lanko komunistinio 
auklėjimo vakarinius kur
sus.

"Didinti partinę įtaką 
liaudies švietimui”, reika
lavo lietuvių tautos kvislin- 
gas A. Barkauskas.

Tačiau, kada pranešime, 
bent apgraibomis, palietė 
jis realią padėtį, tipingi ap
sileidimo faktai užtemdė 
p a s i važinėjimą agitacijos 
žirgeliu. Pasirodo 5% bend
rojo lavinimo mokyklų mok
sleivių palieka antriems me
tams toje pat klasėje. Moks
leivių nesidomėjimas moks
lu ir agitacinio darbo prie
das išsemia moksleivius. 
Yra nuostabiai stambus 
moksleivių "nubyrėjimas”. 
Iš pirmų-aštuonių klasių 
pernai išstojo net 8 tūks
tančiai moksleivių. Tokie 
moksleiviai nenori tęsti mo
kymąsi. Jie skuba "įsidar
binti”, tai yra, sovietiniu 
žargonu, susirasti darbo. 
Jie netgi nesiekia baigti bū
tiną astuonių klasių kursą. 
Ypač ryškus toks bėgimas 
iš mokyklų Kaišiadoryse, 
Jurbarko ir Klaipėdos ra
jonuose.

Gi pats nuostabiausias 
reiškinys šioje sovietinėje 
komedijoje yra A. Barkaus
ko prasitarimas, kad kai 
kur vaikai net nelanko mo
kyklos, dėl... materialinių 
sunkumų! Pagal sovietinę 
propagandą, tai tik pūvan
čio kapitalizmo kraštuose 
dėl materialinių sąlygų vai
kai nelanko mokyklos. Po 
trisdešimt metų sovietines 
sistemos įgyvendinimo, štai, 
esama Lietuvoje vaikų, ku
rie dėl materialinių sunku
mų negali nė mokyklos lan
kyti!

Greta sovietinių propa
gandinių fanfarų pasigir
do... visuomenės skurdo 
tema. Bet gi žada mokslo 
stipendijas finansiškai ge
rai prakiutusiems mokslei
viams iš išeivijos. Ar tai 
sąskaiton tų, kurie ten ne
išgali eiti mokyklon? O gal 
"Santara-Šviesa” pasiieškos 
resursų, kaip sušelpti tuos 
vargšus ok. Lietuvoje, kad 
ir jų vaikai galėtų lankyti 
mokyklą. Tai būtų realus 
atsisukimas į labdarybę, at
sisukamas nuo Kubiliaus 
kvailinimo.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

VISI KELIAI LAISVI
Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresas jau čia 
pat. Jis vyks Chicagoje, 
todėl ir jo rengimo pa
grindinis komitetas ir 
visa eilė specialiems už
daviniams komisijų yra 
taip pat Chicagoje, ta
čiau pats svarbiausias 
yra tas, nuo kurio pri
klauso visas kongreso 
įvykdymas yra New Yor
ke. Tai finansų telkimo 
komitetas, vadovauja
mas dr. J. Kazicko. Tas 
komitetas įsipareigojęs 
pakelti didžiausią ir sun
kiausią rūpesčių naštą 
bei atsakomybę.

Toji našta — pinigai, 
kada jų pakankamai turi, 
praktiškai yra lengviau
sias svoris. Ir juo dau
giau turi, juo našta leng
vėja, o kartu ir visų pla
nų įgyvendinimas. Bet 
PLJK Finansų komisi
jai yra sunku tokią sumą 
160.000 dol. sutelkti 
ypač dabar, kada vyks
ta tiek daug lėšų telki
mo vajų, tiek prašymų 
aukoti įvairiems fon
dams ir vis kilniems lie
tuviškiems tikslams. 
Pirnjininkas daugiausia 
vilčių deda į nuolatinį, 
kasdieninį smulkų auko
toją, kurio įnašas per 
eilę metų pralenkia ir 
tų vienkartinių stambių
jų aukotojų sumas. Tiki
me, kad New Yorko ko
miteto. JAV lietuviai ne
apvils, kad jis savo di
džius įsipareigojimus 
kongresui tinkamai at
liks ir suteiks galimybę 
mūsų jaunimui įgyven
dinti visus planus.

Laiko liko nedaug, to
dėl aukotojai turi grei
čiau apsispręsti ir ne
delsiant siųsti savo duok
lę, o vadovai greičiau pa 
skelbti programą.

Kodėl reikia remti? 
— girdėjau ne vieną pa 
sakymą, nes esą po 20 
metų įsikūrimo bet ko
kiame laisvame krašte, 
visi jau pakankamai ma
terialiai įsitvirtinę ir 
tėvai pajėgūs savo vai
kams į Pasaulio Jauni
mo Kongresą kelionės ir 
kitas išlaidas apmokėti, 
juk ir be kongreso stu-

DIRVOS NOVELĖS

1972 KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 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 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.

• Frontininkai, akiratininkal bei jų palydovai ilgoką jau laiką be 
paliovos skelbė mintį, kad politikos ir kultūros alternatyvoje vis 
dėlto primatą reikia pripažinti kultūrai — ją intensyviau puoselėti, 
vertinti, lėšom remti. Tai teisingą, ir daugelis tuo patikėjo. Bet iš 
antros pusės tie patys kultūros kovflnai, kuomet susiduria su konkre
čiais darbais, elgiasi priešingaf. Juk LB iš pat pradžių kaip tik įpa
reigojo kultūros bei švietimo sričiai, ypač kad šiai sričiai vadovau
ti daugiau jokių kitųveiksnių nėra. Bet pastaraisiais metais LB ypa
tingą domesį skiria politikai--vadovavimui kovoje už Lietuvos lais
vę. Intencija visai gera, betgi politines dirvas jau iš daug seniau pu
rena Altas ir Vlikas, o kultūros vagos darosi vis labiau apleistos. 
Juk anąkart buvo viešai dejuota, kad ne tik mūsų kultūros ratai silp
nai rieda, be net dar ligi šiol neturime jokio plano jos ugdymui, nė
ra jokios kultūrinės politikos linijos. Bet tie gudrieji veikėjai tuo 
tarpu šiom spragom nedaug kvaršinasi — laiką, energiją ir popie- 
rį eikvoja alkOniuoti Altą! Visuomenė dėl to lieka sumišusi, nes ne
supranta, kuris šių didžiai ambicingų veikėjų žaidimas yra tikras, 
būtent: ar kultūros puoselėjimas dabar yra mūsų pirmaeilis užda
vinys? ar politiniai darbai šiuo metu yra aukščiausias reikalas? 
Tas dvejopas žaidimas ne tik kelia sąmyšį, bet — iš viso griauna 
pastikėjimą vadovais ir daro nepataisomą žalą mūsų ir taip gana 
suskilusioje bendruomenėje.

• Spaudoje pasirodė keista žinutė: L. Žurn. Chicagos skyriaus 
A. Gintnerio palikime rasta medžiaga jo ruoštom knygom apie Dzū
kiją, paštininkus, zanavykus ir kt. pasiūlo tos medžiagos davėjams 
atsiimti atgal. Sunku suprast, kodėl ta medžiaga L.Ž. skyriaus val
dybos pasmerkiama sunaikinimui? O gal ten yra kas nors dar Ir 
vertingo? Gal kas ta medžiaga susidomėtų, ją panaudotų? Arba ga
lima dėti į kurį nors archyvą. Osugrąžinant medžiagą davėjams aiš
kiai duodama suprast, kad ji jau niekam nereikalingas balastas. Ir 
aišku — bus išmesta laukan. Jau tiekdaugčia Amerikoj mūsų įvai
rių draugijų (ir asmenų) archyvų, raštų, protokolų ir kt. medžia
gos panašiai buvo išmėtytą. Argi ligi šiol dar nepasimokėme? Ypač 
jei jau kas nors yra sutelkta J vieną vietą, net patvarkyta pagal aiš
kiai užbrėžtas temas - kokia išmintis verčia visa tai lengvu mos
tu išdrabstyti į šalis? Argi tai tokia turi būti mūsų kultūrinės at
mosferos pagrindinė linija?

• P. Skardžius, recenzuodamas ok. Lietuvoje išleistą Liturginį 
maldyną, sykius primena ir mums kai kuriuos vartosenos netaisyk
lingumus — Imkime dėmesin ir klaidų nekartokime. Pvz. teiktinas 
palikuonis, o ne dirbtiniu būdu sukaltas ainis (šis net iš nau
jo į Sceną vėl nešamas). Ne tvarinys, o tvėrinys. Taip pat 
supeikiamas itin dabartinėj mūsų spaudoj bei kalboj paplitęs prie 
telius (irgi neprietelius), nes turime savąjį gražų žodį — b i - 
čiulis.

EMILIJA ČEKIENĖ

dentai lietuviai važinėja 
atostogų metu po visus 
kraštus. O jeigu dėl ko
kių priežasčių atsiranda 
tikrai nepasiturinčių tė
vų, tai tokį galėtų parem
ti vietos lietuvių organi
zacijos.

Ar toks kongresas rei
kalingas ir kokios atneš 
naudos? — girdėjau abe
jonių. Naudingumu ne
galima abejoti, nes kas 
gi iš mūsų išeivijos liks 
ateičiai, jeigu neperims 
jaunimas mūsų laisvės 
kovų, kurių negali atlikti 
tauta okupuoto j tėvynėj.

Kongrese mūsų lietu
viškasis jaunimas, suva
žiavęs iš visų kraštų, 
glaudžiau suburs savo ei
les, grįžę įsavo kraštus 
pasiaukojančiai dirbs, 
visas jėgas, energiją ir 
kongrese įgytą patirtįpa 
skirs savo tėvų žemės 
Lietuvos išlaisvinimui 
iš rusiškojo okupanto 
priespaudos ir lietuvy
bės išlaikymui išeivijo
je.

Atstovų numatyta 250. 
Iš šiaurės Amerikos 
apie 125, Australijos 27, 
Europos 38, Pietų Ame
rikos 58 ir kitur. O kiek 
jų dalyvaus svečių tei
sėmis, reikia manyti ne
mažiau tūkstančio. Čia 
jie turės progos plačiau 
susipažinti ir giliau iš
studijuoti tautiškumo 
idėją ir aktyviau pasi7 
reikšti visuomeniniam 
darbe.

PLJK tikslo neįmano
ma išsakyti šiuo trum
pu rašiniu, bet ryškiau
sias jo bruožas — sieki
mas laisvės pavergtai 
tėvynei Lietuvai. Svar
biausia kongreso parei
ga sustiprinti patrioti
nius jausmus ir padėti 
įsisavinti idėjinį politi
nį visuomeninį aktyvu
mą, kad iš kongreso grįž
tų jaunuoliai įsitikinę, 
jog lemiamas vaidmuo, 
aktyvi tautinė pariotinė 
veikla priklauso jiems, 
tiems išrinktiesiems 
PLJK dalyviams, kurie 
bus pavyzdžiui tūkstan

čiams kitų savo bendra
amžių lietuvių. Grįžu
sieji kitiems ryškins ir 
stiprins lietuvybės dva
sią, kurioje sustiprėję 
patys galės daug gerų 
darbų savo tėvynei ir tau 
tai atlikti.

Mes visi tikime, kad 
lietuviško išeivijos jau
nimo organizuojamas 
kongresas neapvils nei 
tėvų nei jų pačių, kaip 
daugelį kartų jų tautinė 
iniciatyva jau gražiai už
sirekomendavo, tačiau 
dar vis vyresniųjų prie
žiūroj ir jų pinigais.

Šis kongresas turėtų 
vykti kartų pasikeitimo 
procese tiek materialiai 
tiek idėjiniai, nes iki 
šiol vykstantiems jauni
mo žygiams visą^rei
kalingą kapitalą daug 
tūkstančių sudėdavo tė
vai, kurių dauguma jau 
pensijoj. Todėl, ar ne 
šio kongreso pareiga 
būtų perimti iš vyres
niųjų visą tolimesnę at
sakomybę už lietuvy
bės tęstinumą. Kad kar

■ gfr (e< tn
Vytauto Beliajaus žurnalas Viltis - Hope, šių metų nr. 3, yra 

ypatingai įdomus. Turinys kaip visuomet labai Įvairus, vis keletas 
rimtų straipsnių, vis pateikiama naujos medžiagos. O ypač gausu 
smulkių žinučių, žinoviškai parinktų iliustracijų. Svetimtaučius 
skaitytojus nepaprastai sudomino (kiek širdingų atsiliepimų laiš

kais!) pati V. Beliajaus rašoma autobiografija, kurioje paprastu re
alumu atskleidžiama jo, ateivio iš Dzūkijos, pirmosios vargo die
nos Amerikoje, drauge ir veržlus siekimas bei pastangos kuo giliau 
pažinti įvairiatautį pasaulį ir jo kūltūrinius pasireiškimus. Paaug- 
lis berniukas atvykęs iš Lietuvos su sena močiute į naują kraštą, 
iškentė ir nemaža nepasisekimų, kankino sunkios ligos, bet — skaid
rus idealizmas išliko nepalaužtas. Pajutęs savyje polinki darbuotis 
senovlų šokių kultūros srityje, jis ištvermingai žengė ta vaga to
lyn ir pasiekė tikro žinovo nuovoką. Yra gavęs garbės pažymėjimų, 
padėkos raštų. Jo žurnalu verta mums daugiau susidomėti, prenu
meruoti.

• Chicagoje kongreso atst. R. Pucinskis, kalbėdamas mūsų tau- 
tos šventėje, pasakė labai reikšmingus žodžius apie lietuvių tautą: 
"Jūsų gyslose tikrai teka kovotojų kraujas!" Štai kas žavi ir ste
bina amerikiečių ir apskritai svetimtaučių žymesnius asmenis, gi
liau galvojančius. Deja, mes patys, įsigyvenę Amerikoje, vis dau
giau lygiuojamės prie čionykštės materialistinės gerovės apraiškų 
ir — netenkame savo įgimto būdo tvirtumo bei idealistinių polinkių. 
Daugelyje mūsų jau blėsta toji garbinga kovingumo dvasia,kuri per 
šimtus metų išlaikė tautos gyvybę ir atvedė į laimingą 1918 m. lais
vę. Tačiau žinokime, kad svetimtaučiai visada gerbs mus ne dėl pui
kių rezidencijų ar šauniai modeliuotų minkų bei kitokių medžiaginių 
vertybių, o tik už mūsų dvasinio atsparumo jėgą, būtent: nesusi
taikyti su tautos pavergimu ir neteisybe, ištvermingai kovoti už Lie
tuvos laisvę!

toms pasikeitus staiga 
nepajustume, jog lietu
viška spauda nebereika
linga, nes iki šiol jaunie
ji tikrai per maža ja do
misi ir tai dėl pačių tė
vų nerūpestingumo.

Jaunimas visais lai
kais ir visuose kraštuo
se yra pats veržliausias 
bei judriausias ele
mentas. Jis didelius žy
gius atlieka, jei tą verž^ 
lumą nukreipia pras
mingam tikslui ir at
virkščiai. Šį kartą jo dė
mesys nukreiptas į Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą ir jo vadovybė 
liks didžiuoju lietuvybės 
kelrodžiu visiems buvo, 
siems kongreso daly
viams, o per juos viso 
laisvojo pasaulio jauni
mui tautiniu lietuviš
kuoju požiūriu. Kad ši 
jaunoji generacija toliau 
tęstų vyresniųjų siekius 
— atremti Lietuvos oku 
panto skleidžiamą lais
vajam pasauliui melą, 
jog Lietuva pati savo no
ru įsijungė į Rusijos pri
mestą vergiją. O mūsų 
akademiniam jaunimui 
tokiems žygiams yra vi
si keliai laisvi.
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TRYS NAUJI KLAUSIMAI
LEONO SABALIŪNO TEZĘ APSVARSČIUS

ANTRAS KLAUSIMAS
Praeitame numeryje 

iškėliau "tautinės mis
tikos" klausimą. Kartą 
pradėjus pripažinti "tau
tinės mistikos" politinį 
pajėgumą, tenka užklaus 
ti, ar nevertėtų mums 
su laiku atkreipti dėme
sį į kolektyvios "tauti
nės psichologijos" spe
cifiškumo ypatybes, ir į 
savaimingos tautinės 
psichologijos įtaką tau
tos politiniuose veiks
muose.

Politiniai mokslai api
ma ne vien tiktai socia
linių ir tarptautinių san
tykių tyrinėjimą, bet ir 
individo santykių su val
džios ar politikos feno
menais studiją. Kiek 
man teko pastebėti, soci
ologija ir politiniai 
mokslai atkreipia didelį 
dėmesį į įvairių klasių 
ar luomų kolektyvaus el
gesio temą, o tautinis 
vienetas tesusilaukia la
bai mažai dėmesio.

Tendencija visas tau
tas traktuoti lyg jos vi
sos būtų vienodos, yra 
lengvai įžiūrima JAV- 
se, kur vyrauja galvose
na, jog visi žmonės va
dovaujasi tais pačiais in
teresais: noru atsiekti 
geresnį gyvenimą, leng
vesnes materialines są
lygas. JAV Nepriklau
somybės paskelbimo ak
te įrašyta gilaus žmo
niškumo dogma "all 
people are created 
equal", taip stipriai at
žymėjo tautos galvose
ną, jog ilgainiui ši sąvo
ka įgavo tam tikrą "all 
people are created ali- 
ke" atspalvį.

JAV politiniai moks
lai yra apčiuopiamas to. 
kios galvosenos pritai
kymo pavyzdys, ir jų var
tojami metodai nuosek
liai matuoja įvairiau
sias tautas ir jų reakci
jas hedonistiškomis, 
JAV-ėms būdingomis 
motivacijomis, kurios 
dažniausiai nieko bend
ro neturi su giliais, kiek 
vienoj tautoj skirtin
gais, specifiniais sie
kiais.

Ypač ryškus yra poli
tinių mokslų racionaliz

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ1972 METAIS
VISOS GRUPES 11 DIENŲ LIETUVOJ

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service Biuras 
šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą. Ekskursijų 
išvykimo datos yra sekančios:

CHICAGO-MONTREALISGEGUŽĖS 29 d.— 17 dienę kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
CH1CAGO-NEVV YORK BIRŽELIO 18 d. — 17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade
CHICAGO-NEW YORK 
CHICAGO-NEW YORK 
CHICAGO
CHICAGO-NEW YORK 
CHICAGO-NEVV YORK

CHICAGO-NE5V YORK 
CHICAGO-NEW YORK 

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje, kainos dar negali būti galutinai nusta
tytos, bet manoma, kad bus apie $1000.00 asmeniui — iš Chicagos.

Skubėkite registruotis, nes kai kurios grupės jau beveik užpildytos, o kitos labai 
sparčiai pildosi. Dalyvių skaičius grupėse ribotas, vėliau užsiregistravusiems gali pri
trukti vietų.

Walter Rask-Račkauskas, pirmas pradėjęs organizuoti grupines keliones į Lietuvą, 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informaci
jas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname bilietus ir reikalingas vizas.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60613
Tel. (312) 238-9787

mo ideologinis sustingi
mas palyginus juos su ki
tomis disciplinomis.

Pav. filosofijoje, an- 
tiracionalisto Bergsono 
atverti plotai yra plačiai 
naudojami įvairiausiais 
išsišakojimais.

Neatsilieka ir kitos 
mokslo šakos, jų tarpe 
kalbotyra, kurios nauji 
filosofiniai atsiekimai 
yra įdomūs lietuviams. 
Išvesdamas įspūdingą 
sintezę iš racionalisti
nės de Saussure mo
kyklos ir idealistinės 
Vosslerio koncepcijos, 
buvęs Harvardo profeso. 
rius Amado Alonso įdo. 
miai apibūdino kalbos ir 
tautos individualumo pa
sireiškimus. Jis išvystė 
mintį, jog kalbos vidinės 
formos (innersprach- 
form) formuoja tautinę 
galvoseną ir specifines 
intelektualinio vertini
mo sistemas. (Saussure 
irgi palaikė mintį, kad 
kalba yr vertybių siste 
ma). Pagal Harvardo A. 
Alonso, vertybių kate
gorijų tinklas yra pavel
dimas drauge su kalba, o 
ši pastaroji tėra veidro
dis atšviečiantis tautos 
patyrimą ir išgyveni
mus nuo žiliausios seno
vės iki dabarties (pav. 
įvairūs kalbiniai subs
tratai ar adstratai liudi
ja istorinio santykiavi
mo su kitoms tautom po
būdį, ilgį, svarbą irt.t.)

Lietuvių tautos atve
ju, Alonso teorijos sa
vaimingai sutampa su 
Durkheim ir Max We- 
ber, religinės įtakos so
cialinėje santvarkoje ir 
tautos galvosenoje, te
orijomis. Arčiau panag
rinėjus mūsų kultūrą, 
tenka prieiti išvados, 
kad kalbos formos, me
nas, tautosaka, o drau
ge ir intelektualinė bei 
psichologinė mūsų for
macija yra giliai paženk
linti pagoniškos baltų 
kultūros žiliausios se
novės palikimu. Dargi 
Durkheim teorijos pas 
mus įgauna naują pras
mę, -nes ypatingas lietu 
vių kalbos amžius sieja
si ne su primityviais, o 
priešingai, su išimti

BIRŽELIO 29 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
LIEPOS 10 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
LIEPOS 27 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
RUGPIŪČIO 21 d. — 17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
RUGSĖJO 11 d. — 20 dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade ir

Helsinki
SPALIO 2 d. — 15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje
GRUODŽIO 21 d. — 14 dienų kelionė. Kalėdinė ekskursija

nai tobulos ir sudėtingos 
kalbinės struktūros pali
kimu.

Išvadoje, mums reik
tų apsiprasti su mintimi, 
kad kiekviena tauta yra 
savą vertybių sistemą tu 
rintis individas, o baltų 
tautų ypatingas amžius 
paverčia jas ryškiais to
kio individualumo pa
vyzdžiais (gėrio ar blo
gio sąvokos čia, kaip ir 
sociologijoje, iš viso 
neturi svarbos).

***
Atleisk man, skaity

tojau, tokį sausai teore 
tinį dėstymą. Leisk man 
parinkti porą pavyzdžių, 
kurie gal tiktai vienoj ša
koj ir dalinai,paryškins 
mano dėstomos minties 
bendrą kryptį.

Taigi paimkime kon
kretų pavyzdį. Vienas bū
dingiausių lietuvių tau
tos bruožų yra patrioti
nio jausmo atrėmimas į 
specifiniai "lietuvišką" 
savos žemės ir savos 
gamtos sampratą. Lietu
viui Lietuvos gamta ir 
žemė yra aktyvūs ir la
bai artimi, realūs jo gy
venimo dalyviai. Ši psi
chologinė "specifiniai 
lietuviškos", žmogiškai 
aktyvios gamtos sąvoka 
mums yra įdiegiama kai- 
boję pirmosios vaikys
tės pasakų ir dainų lai
kotarpyje. Saulė mums 
yra motulė kraiteliui 
krauti, žvaigždės sese
lės, vainikui pint, žemė 
yra maitintojėlė. Psicho
logijos mokslas pastebi, 
kad pirmosios vaikystės 
įspūdžiai palieka visam 
gyvenimui, ir, iš tiesų, 
mūsų pasąmonėje saulė 
visada risis, kaip ir že
mė, su motinos, rūpinto
jėlės vaizdu. Vėliau išsi
vystęs patriotinis jaus
mas remsis nesąmonin 
gu įsitikinimu, kad Lietu
voj gamtos reiškiniai 
turi kitą vertę. Į šią ka
tegoriją su laiku įeis ir 
jausminis ryšis su įvai
riais daiktais: "parėdas 
marškonis", "juoda duo
na daug gardesnė" ir t.t. 
(Pastebėkime griežtai 
antihedonistišką šių sa
kinių prasmį). Visais 
šiais atvejais yra grin- 

ūžiamas specifiniai lie - 
tuviškas pamatas būsi
mai patriotinei — ergo 
politinei — galvosenai.

Mūsų dabartinės "kal
binės galvosenos" mo
tyvacija buvo religinė. 
Mums įdiegiamas že
mės, saulės, mėnesio 
ar žvaigždės žmogiškai 
aktyvus vaizdas siekia 
pagoniškos Lietuvos lai
kus. Tačiau reikia pa
stebėti, kad minėtos re 
Ilginės sąvokos irgi iš
plaukė iš tolimos seno
vės praktiško gyvenimo 
reikalavimų: žemė iš tie
sų buvo maitintoja, jos, 
kaip ir saulės šviesos, 
gyvybės nešimo funkci
jos buvo ir tebėra lygios 
motinos privalumams. 
Tuo pačiu atsiranda pa
čios pirmykštės ekono- 
minės-istorinės prie
žastys, kurių utilitaris- 
tinės, jaunoms tautoms 
būdingos, sąvokos, tau
tai senstant, pavirsta re
liginėmis, o vėliau dva
sinėmis vertybėmis.

Paimkime kitą, gal 
kiek ryškesnį pavyzdį: 
bitės sąvoka. Tropi
kuose auginamas vaikas 
nuo mažens yra prigrą- 
somas, kad visi gyviai 
su geluonimi yra pavo
jingi. Pamatęs bitę, jis 
bėgs, o jei išdrįs, jis 
ją muš. Bitė, kaip ir tro
pikų gamta, yra priešas. 
Vokietis, amerikietis 
vaikas, pamatęs bitę bus 
patenkintas, kad bitė ne
ša medų, jos mušti ne
galima. Bitė, kaip ir 
gamta, įgauna utilitari- 
nę sąvoką. Lietuvis vai
kas, kur jis beaugtų, 
anksčiau ar vėliau iš
girs apie bičiulystę. 
Kaip ir Lietuvos gamta, 
bitė jo akyse taps akty
viu veiksniu, tarpinin
kaujančiu žmonių tarpu
savi uoe santykiuose.

O dabar, pažvelkime 
toliau. Bičiulystės pa
pročio juridinius pagrin
dus mes užtinkame se
nuose hititų imperijos 
įstatymuose. Medus pas 
hititus buvo viena svar
biausių vidaus rinkos ir 
eksporto prekių. Bičių 
ir spiečių nuosavybės de
talės buvo reguliuoja
mos rašytais įstaty
mais. Jei mes pastebėsi
me, kad hititų imperiją 
įkūrė prieš 5.000 metų 
"iš šiaurės atkeliavę vy
rai", kad hititų raštuo - 
se, kaip Česlovas Ged
gaudas yra ne kartą pa 
stebėjęs, ypač rusų kal
bininko Ivanovo paskuti
niųjų darbų akivaizdoje, 
randasi gausus baltų žo
dynas, jų kultūroje ir po
litinėje santvarkoje yra 
taną tikrų panašumų su 
Lietuvos senąja santvar. 
ka, — tuomet mes tu
rėsime prieiti išvados, 
kad mūsų dabartiniai 
"tautinės psichologijos" 
bruožai formuojasi be 
galo tolimų, specifinių 
ir nesąmoningų ataviz- . 
mų įtakoje, ir yra mūsų 
tautos tūkstantmetinės 
evoliucijos padariniai.

Statau, tau, Leonai, 
antrą klausimą. Pasku
tiniųjų kelių metų atsie
kimai aiškiai nurodo, 
kad baltų praeities moks
las siekia kaskart šiur
pesnius laiko tolius. Kas 
atsitiks, kai sekančių 
kelių metų bėgyje, mes 
užtiksime kaskart dau
giau detalių, kurios 
mums paaiškins mūsų 
galvosenos ir kolekty
vaus elgesio atavistines 
priežastis? Ar neatsi
ras pagrindo tautinės pa
sąmonės dėsnius sufor-

SPAUD01E HSIŽHltlIS

Išeivijos dailininkų 
dergimas

Nežinia, kurios "aukš
tosios politikos" sume
timais, Naujienose per 
keletą numerių buvo 
spausdinamas bolševiki 
nio kultūros ministro 
Liongino Šepečio raši
nys "Lietuvių dailė sve
tur". Rašinys paimtas 
iš bolševikinės Perga
lės. Pratarmėje Naujie
nos pažymėjo, kad bol
ševikinio ministro dar
bas šiek tiek apvalytas 
nuo propagandinių ant- 
našų.

Bet iš tikrųjų taip nė
ra. Ministras Šepetys 
nebūtų bolševiku, jeigu 
nepasišvaistytų po iš- 
eiviškas drobes bolše
vikinių tendencijų šepe
čiu!

Kaipo pažintinė me
džiaga, mums įdomus 
kiekvienas kvislinginių 
agitatorių judesys, nes 
iš tokio manevro gali
ma atspėti jų siekius ir 
tendencijas. Bet šito
kiam pažinimui nebūtina 
jų rašinius perspausdi- 
nėti, juo labiau prista
tyti kaip atpalaidotais 
nuo bolševikinių derga- 
lų. Negalima tvirtinti, 
kad juodas yra baltas, 
kad raudonas yra žalias. 
Tai politinis daltoniz- 
mas, spalvų neskyri
mas.

Šitaip yra ir su Lion
gino Šepečio straipsniu. 
Jo rašinys, neva išgry
nintas, bevaizduoja dai
lininko tėvynėje požiūrį 
į dąilininką išeivijoje! 
Tačiau, vos pradedame 
įsižiūrėti į dailininkų de
finicijas, atrandame, 
kad definicijos skirsto
mos į tris kategorijas:į 
respektą, į pakentimą 
(gal ateityje užtarnaus 
respekto), į neigimą, ar
tėjantį į visišką nuverti
nimą.

Šitam suskirstymui 
naudojama dailininko po
litinis stabilumas, jo 

muluoti? Ar neatsiras 
pagrindo traktuoti tau
tas kaipo kiekvienai tau
tai specifinių istorinių 
įvykių suformuotus ko
lektyvus? Ar neatsiras- 
reikalo vertinti tautinių 
vienetų politinį elgesį 
kiekvieno tautinio kolek
tyvo sąmonės, pasąmo
nės ir atavizmų švieso
je?

(Bus daugiau)
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santykis su ok. Lietuvos 
politiniais iniciatoriais 
patraukti išeivius akty
viau reikštis Vilniaus 
dailės parodų salėse. 
Meniniam dailininko api
būdinimui (tai ryškiai 
matyti iš rašinio) naudo 
jamas išeivio dailininko 
sukalbamumo ar nesu- 
kalbamumo kriterijus. 
Sukalbamiesiems, ku
riuos interesuoja Vil
niaus salės, prižarsty
ta pagyrimo hiperbolių. 
Šepetys neieško tuščia
žodžiavimų kišenėse, 
bet pilnomis rieškučio 
mis svaidosi "išrinktų
jų" lyginimu su pas auli
niais vardais.

Kitaip gi su tais, ku
rių sukalbamumo Še
petys dar neiššifravo. 
Tai išeiviškasis ir ga
na gausus, prieauglis. 
Jų daugumos darbai ab
soliučiai kontraversiš
ki socialistinio realiz
mo manierai. Netgi, su
kalbamumui atsiradus, 
Vilniuje jų darbai eitų 
užsieninio dekadentiz- 
mo ženkle, kaip apgailė
tinas pavyzdys, kur dai
lininką nuveda buržuazi
nės, subjektyvistinės te
orijos. Šiais Šepetys 
dar nepasitiki. Jų res- 
pektas jaunųjų darbams 
dar labai atsargus ir ri
botas.

Vienok jau iššifruotų 
nesukalbamųjų adresu 
Šepetys sviedžia visą 
sunkios tarybinės arti
lerijos niekinimo baga
žą. Šie yra "speku
liantai menu", besivelką 
meninio gyvenimo uode
goje, beviltiški drobių 
tepliotojai ir pan.

Svarbiausia jų kaltė? 
"Atidavė duoklę įvai
rioms antitarybinės te
matikos parodoms".

Tas politinės bolševi- 
kinės policijos kaltini
mas prilipdomas prie 
išeivių dailininkų, bai
su pagalvoti, perspaus
dintas (be savo komen
tarų) Naujienose!

Tačiau kitomis aki
mis tas pat šepetys se
kioja tarybinių dailinin
kų parodas ok. Lietu
voje. "Socialistinio re
alizmo” drobėse spindi 
valdžios užsakymai. Vie
nur džiaugiasi kolūkinio 
gyvenimo "laimėji
mais". Su apgailėtinai 
komiška atyda piešinė- 
ja buldozerius ir trakto 
rius. Į šventųjų sostą 
kelia tarybinius parti
zanus. Sieksnio didumo 
portretuose sutelpa ta
rybinių veikėjų išvaiz
dos. Čia jau kitas daly
kas! Čia nėra "antita
rybinės tematikos". Čia 
tarybinis menas! Kaip 
gera Šepečiui, kad prie 
to "meno" parodų šlie
jasi vienas kitas iš iš
eivijos gretų! Todėl lo
giška jo politikos išda
va: girk sukalbamuo
sius, pastebėk tiriamuo
sius ir keik atkakliuo
sius!

Tenka galvoti, kad šį 
rašinį, pavadinęs jį "iš
valytu iš sovietinės 
smarvės" Naujienoms 
pakišo kas nors iš savų
jų, suvesti sąskaitas su 
savaisiais. Smirdan
čioji bolševikinė grana
ta buvo išsprogdinta iš
eivių iniciatyva išeivių 
visuomenėje. (Sua)
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NEOLITUANŲ METINĖ ŠVENTĖ

Kazimiero Barėno "VERONIKA”

BOSTONO
Vasario 12 d. įvyko 

Bostono Korp! Neo-Li
thuania metinė šventė 
ALT S-gos Bostono sk. 
namuose. Kaip įprasta, 
prieš pačią iškilmingą 
šventę vyko filisterių, 
senjorų-ių uždaras po
sėdis. Pirmininkas Jur
gis Lendraitis tarė trum
pą žodį baigiant savo ka
denciją ir pristatė vice
pirmininką Liną Ausie- 
jų, kuris perskaitė metų 
veiklos protokolą. Ta
da buvo pristatyti pakė
limui jun. Birutė Ado
mavičiūtė (pirmieji me
tai Bostono kolegijoj — 
biologoja), jun. Edvar
das Budreika (pirmie
ji metai Harvard uni
versitete — biologija), 
ir jun. Vytenis Izbickas 
(pirmieji metai Ameri
kos Katalikų universi
tete — architektūra). Po 
to, minėti juniorai per
skaitė savo referatus: 
Adomavičiūtė — "Kur 
Mūsų Tautinis Kelias?", 
Budreika — "Aiškus 
Marso Vaizdas" ir Iz- 
bickas — "Korp! Neo-Li 
thuania Garbės Nariai". 
Sekė naujos valdybos 
rinkimai, į kurią iš
rinkti: Jurgis Lendrai
tis — pirm., Birutė Ado
mavičiūtė — vicepirm. 
ir Edvardas Budreika — 
sekr.

Iškilminga metinė 
šventė prasidėjo vėlia
vos įnešimu. Sekė pager
bimas Korp! mirusiųjų 
narių: a. a. Valentino 
Gustainio ir a.a. Antano 
Vilėniškio. Sugiedotas 
Tautos Himnas. Po to, 
pirm. J. Lendraitis 
trumpai paminėjo, kad 
Bostono padaliniui pra
ėję metai buvo gana sėk 
mingi — susirinkimai 
vyko dažniau, o tuo pa
čiu padidėjo padalinio 
narių skaičius 7 jumo
rais. Sekė jun. Adoma
vičiūtės, Budreikos ir 
Izbicko pakėlimas į sen
jorus. Pirm. J. Lendrai
tis pasveikino naujus 
senjorus sėkmingai iš
laikiusius egzaminus ir 
perskaičiusius refera
tus; jie aktyviai prisi
dėjo mūsų parengimuo
se ir susirinkimuose,vi
sada vykdė pareigas — 
senjorų uždėtą darbą su 
pasiryžimu, geru ūpu, 
darbštumu. Kol. Lend
raitis palinkėjo jiems 
ir toliau dirbti su pana
šiu uolumu senjorų ei
lėse. Be to, kol. Lend
raitis naujiems senjo
rams palinkėjo lietuviš
kos sąmonės, korpora
cijos idealų pasiekimu, 
studentiškos - korporan.

Pakėlimas { senjorus. Stovi iš kairės Linas Ausiejus, Povilas Ma- 
nomaitis, Jurgis Lendraitis ir naujieji senjorai — Edvardas Bud
reika, Birutė Adomavičiūtė ir Vytenis Izbickas.

tiškos draugystės ir gi
lesnio kultūrinio susido
mėjimo. Sekė gautas 
sveikinimas iš Korp! 
Neo-Lithuania New Yor
ke valdybos, o žodžiu 
sveikino ALT S-gos Bos
tono sk. pirm., Juozas 
Dačys. Po to naujai iš
rinkta valdyba perėmė 
savo pareigas. Pirm. J. 
Lendraitis paskyrė šen. 
Povilą Manomaitį per
imti tėvūno pareigas ir 
paprašė fil. Vytautą Iz- 
bicką pasilikti valdyboj 
kaipo arbiter elegantia- 
rum, o fil. Aleksą

mas, tauresnio žmoniš
kumo,siekimas. Mes ne- 
gimstame tobula ir iš
baigta siela. Eidami gy
venimo keliu neišveng
sim klaidų ir paklydimų, 
tik tegul jų būna mažiau.., 
tegul niekad neužgęsta 
tiesos ir gėrio ieškoto
jų šviesa." Prelegentas 
pareiškė savo kalboje, 
jog "gyvenamoje aplin
koje geri ir blogi polin
kiai daro mums įtakos ir 
liūdna, kad žmogus vei
kiau linkęs įsisavinti blo
gį nei gėrį. Todėl turime 
būti apdairūs ir išmin

Sueigoje kalba Korp. Neo-Lithuania Garbės Filisteris poetas Sta
sys Santvaras. Sėdi pirm. Jurgis Lendraitis.

"Skiriu mylimai žmo
nai Marijai, didžiajai 
mano darbų talkinin
kei", dedikavo Kazimie
ras Barėnas šiomis 
dienomis išleistąjį savo 
veikalą "Dvidešimt vie
na Veronika".

Iš tikrųjų gi, pažinus 
tą knygą, monumentalų 
tomą, retą savo apimti
mi mūsų knygų leidybos 
sąlygose, pagauna pla
tus įspūdis, kad esi su
stojęs ties monumenta
lia moters statula. Ir ap 
švietimEuns kintant, ir 
šviesos spindžiams išsi
barsiant, ir atšešėliams 
belinguojant, matai vis 
naujus ir vis naujus sta
tulos judės ius. Kaip Ovi 
dijaus Pygmalionas su
kūrė iš marmuro gyvą 
Galatėją, nelyginant Ba
rėnas sukūrė iš dvide
šimt vieno epizodo nuos
tabią savo gyvenimo pil
nybę Veroniką Šventarie- 
nę.

Neseniai davęs stam
bų savo veikalą "Tūboto 
gaidžio metai", Barėnas 
atėjo su nauju, lygiaver
tės apimties epizodiniu 
romanu. Ir jeigu "Tūbo
to gaidžio metuose" vei
kalo slinktis buvo polia
rizuota epochos kroni
kos dvelkmėje, "Vero
nikose" epizodų mozai
ka, nelyginant vis nauji 
šviesos proveržiai, Še
šėlių pritildomi,vis įvai
rina vieno asmens skulp
tūrą. Atkaklus ir stip
rus susikoncentravi
mas ties vienu persona
žu talkino Barėno talen
tui nesuklupus praeiti 
pro itin originalaus su
manymo sciles ir harib- 
des, nenuslysti įkroniką 
į savo sąrangąpraradu- 
sį epizodų paradą. Vie
nas vaiskus švytėjimas, 
Veronikos primatas, ir 
yra veikalo sąranga. Dvi
dešimt viena, vis paski
ra istorija, savybėje iš
baigtas epizodas, tapo 
Veronikos dvasinio gyve
nimo detalėmis, jos pri

JURGIS GLIAUDĄ

Griauzdę kaipo vyriau
sią dainininką. Iškilmin
ga* sueiga baigta "Gau- 
deamus".

Po iškilmingos suei
gos sekė L.S.T. .Korp! 
Neo-Lithuania Garbės 
Filisterio Stasio Santva
ra paskaita "Paieško
kim Idealo Savy".

Pradžioje prelegen
tas aptarė žmogaus dvi
kovą tarp gėrio ir blo
gio, kuri vyksta kiekvie
name iš mūsų, "Sunkus 
yra asmenybės ugdy

Korp! Neo-Lithuania Bostono skyriaus naujoji valdyba: vicepir
mininkė Birutė Adomavičiūtė, pirmininkas Jurgis Lendraitis ir sek 
retorius Edvardas Budreika.

tingi. Nuo pavojų apsi
saugoti mums reikalin
ga stipri valia, gyveni
mo tikslo ir prasmės su
vokimas. Tai idealai,ku
rie turėtų žavėti ir vilio
ti nei pilka kasdienybė". 
Čia prelegentas davė 
dviejų lietuvių vyrų pa
vyzdžius: Dr.JonąSims 
-šimoliūną ir Dr. Zeno
ną Ivinskį —pirmajam 
"netrūko idealizmo, ku
riam lietuvių tautos rū
pesčiai ir vargai buvo 
jo rūpesčiai". Antrasis 
— "ilgus metus dirbąs 
Europos archyvuose, 
ypač Vatikano, rinko me
džiagą Lietuvos istori
jai. Baigęs rašyti pir
mąjį tomą (jų turėjo bū 
ti trys) susirgo ir mirė. 
Kas ir kada perims ir 
baigs jo darbą? Lietu
vos istorija yra labai 
sena, įdomi ir garbinga 
ir mažai teištirta".

Kreipdamasis į neoli- 
tuanus, prelegentas nu
rodė kur turėtų būti 
kreiptinos "mūsų akys 
ir širdys: prigimties, 
garbės, asmeniško įsi
pareigojimo tikslas ir 
kiek įmanoma geriau iš 
mokti lietuvių kalbą, be 
kurios nepajėgsi įsijaus-

ti į jos praeitį, kultūrą, 
papročius" — tai vienas 
idealas. Antras idealas 
— "audrose ar giedroj 
išlikti tvirtu lietuviu ir 
ginti Lietuvos garbę". 
Trečia — "pasirinkęs 
profesiją — kibk į dar
bą visom jėgom ir iš- 
siugdyk asmenybę. Gy
vendami ne Lietuvoj, o 
tarnaudami kitom tau
tom iš likim sau žmonė
mis. Jauniem žmonėm 
idealų būtinai reikia, pa 
ieškokim kiekvienas sa
vy, savo sieloj" —bai
gė poetas ir Neo-Lithu
ania Garbės Filisteris 
Stasys Santvaras. Jo pas 
kaitą Bostono neolitu- 
anai ir jų svečiai paly
dėjo karštais plojimais.

Sekė trumpa meninė 
programa: Povilas Ma- 
nomaitis nuotaikingai pa
skaitė ištrauką iš "Prū
sijos valdžios gromata 
lietuviams valstie
čiams". Edvardas Bud
reika smuiku ir Milda 
Dačytė pianinu išpildė 
"Love Story" ir atski
rai M. Dačytė paskam
bino "Jazz". Kristina 
Baltaitė (vaikas) ir Jur
gis Lendraitis (teisėjas) 
paskaitė ištrauką iš ra
šytojo J. Gliaudos premi 
juoto romano "Šikšnos
parnių sostas". Po pro
gramos sekė jauki ir 
smagi korporantiška va
karienė su blynais, (ji)

gimties pilnybės atsklei
dimu.

Tradicinis romanas 
yra realybės dramatiza- 
cija. Vizija, idėja ir tų 
esminių komponentų sin
tezė. Prisimena Marcei 
Proust’o posakis: ro
manistas nuolatos pri
valo grupuoti jėgas ofen
zyvai, atakai. Jis priva
lo tverti pasaulį... (Le 
Temps Retrouve). Tuo 
tradiciniu ir esminiu me
todu naudojasi Barėnas. 
Savaimingumas gi glūdi 
metodo variantuose. 
Trapios iškarpos iš Ve
ronikos gyvenimo, epi
zodai, Barėno veikale 
tampa pajėgomis, ku
rios atakuoja skaityto
ją ir galutinėje atakų 
sintezėje tveria pasaulį.

Veikalas nėra viena- 
personažinis. Anaiptol, 
išviršiniai romanas su
kuria grupinio, epochi
nio veikalo vaizdą. Kiek
viename epizode nauji 
personažai išžengia sce
nom Jie ryškūs, reik
lūs ir gyvi, jie talkina 
susikurti kronikinio ro
mano iliuzijai.

Susidaro patrauklaus 
buitinio veikalo įspūdis. 
Kiekvieną sceną, kiek
vieną išspręstą epizo
dą autorius tirštai pri
pildo buitine dokumenta
cija. Saikingas, išsamus 
buities pristatymas ap
supa veikalo ašį, Veroni
ką. Tas metodas talkina 
autoriui giliau ir pilniau 
atskleisti Veronikos san
tykį su gyvenimu ir jos 
pasaulėjautos tūrį. Tas 
pat palaipsniško atsi
skleidimo metodas nau
dojamas ir paskiro epi
zodo masėje. Kiekviena 
istorija turi savo centri 
nius herojus, kurie su
vaidina pirmojo asmens 
roles tam tikrame pasa
kojimo tarpsnyje. Ta
čiau epizodiniai herojai 
yra tik prašalaičiai, iš
lieka esminis persona
žas, Veronika. Tad jos 
esybė tampa pasakoji
me: ir avanscena ir fo
nu.

Pirmojo personažo 
metodas Barėno pratur
tintas. Kas epizodas, 
kas istorija, sudaro iliu
ziją savojo pirmojo per
sonažo pristatymu. Bet 
jie visi ateina tiktai tam, 
kad, lyg paskiri šviesos

bliksniai, išgautų vis 
naujus atspindžius pla
čiame pagrindinio he
rojaus paveiksle.

Savo lyrizmu ir įno
ringa autoriaus vaizduo
te sukrečia skaitytoją 
penkioliktoji knygos isto
rija: Karalienė motina. 
Čia autorius, tarytum 
atideda šalin bendrąjį 
vaizdavimo metodą ir 
nuostabiais palyginimų 
vaizdais išgauna iš sa
vo herojės pilnutinį 
skambėjimą. Kasdieny
bės praradimų pilku
moje Veronika, ant savo 
Vaizduotės sparnų, per- 
gimdo savo šeimą ir ar
timuosius. Jie tampa ka
raliais, karalienėmis, 
karaliūnais.

Realybės traktavimu 
knyga tėra skurdžios 
imigrantų kastos pa
veikslas. Jie priversti 
kurtis ir kovoti dėl sa
vo egzistencijos. Jie įsi
kabina į nesvetingą že
mę, betoninius gatvės 
grindinius, kad galėtų... 
žydėti. Nuolatinė kova 
su skurdu,skaudžiųprie- 
šingų interesų sankryža 
slidi ekvilibristika ap- 
inkos sąlygose — vis
kas tai savotiškai prime
na dostojevskinių herojų 
aplinkos esmę. Pilnuti
nio gyvenimo pajautimo 
niekad nėra, nes yra 
žeidžiantis plyšis dva
sioje — kasdienybės 
dulkėmis vis neuždengia
ma nostalgija. Tam kon 
trastu eina realus gyve
nimo fonas, sultingas 
dėstymas, puiki savo rel
jefu kalba, pulsiuojanti 
tarp dialogo ir dėsty
mo. Tai didžios veikalo 
vertybės. Veikalo tąso
je su epišku santūrumu 
praeinama ties baikš
taus sentimento priso
tintomis scenomis, spal
vingais fejerverkais pra
siveržia lyriniai pasa
žai ir visad, ir visad 
viešpatauja fone su siel
vartu besiribojąs apmau 
das. Per visą veikalą Ve
ronika nori įpratinti sa
ve gyventi iliuzija už
maskuotoje ralybėje, 
bet... tai yra bergždu- 
mas. Ir tai sudaro vei
kalo leit-motyvą.

Knygą išleido "Nida" 
Anglijoje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

S20.000-.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



Nr. 22 — 6 DIRVA 1972 m. kovo 17 d.

Susivienijimas neteko garbingo žmogaus

Clevelando Lietuvių Naujųjų Namų statybos Finansų komisija ir Lithuanian Village b-vės vadovybė 
supažindindama su namų planais. Iš kairės sėdi: inž. R. Bublys, dr. D. Degesys, LB apyl. pirm. J. Mals- 
kis, Superior Savings & Loan b-vės prezidentas J.T. De Righter ir su planais supažindinęs Planavimo 
komisijos pirm. inž. V. Vinclovas (stovi). Antroje eilėje stovi iš kairės: Lithuanian Village b-vės pirm. 
J. Stempužis ir vicepirmininkai — S. Mačys ir Z. Dučmanas. Fone matosi naujojo namo architektūri
nis vaizdas. Planai buvo priimti ir atiduoti statybos kontraktorių varžytinėms. J. Garlos nuotrauka

Clevelando Lietuvių Namų statybos rėmėjai
Clevelando lietuviai, 

suprasdami naujųjų na
mų statybos reikalingu
mą, perka statybos ak
cijas, investuodami sa
vo kapitalą lietuvybės 
ateičiai ir lietuvių ekono
miniam gerbūviui. Nauji 
namai bus visų lietuvių 
ir visų lietuviškų orga
nizacijų namai. Lithua
nian Village Ine. direk
cija, skelbdama naujųjų 
namų statybos akcininkų 
sąrašą, kviečia visus lie
tuvius įsigyti akcijų ir 
paremti namų statybą. 
Pasiteiravimai ir če
kiai turi būti siunčiami 
šiuo adresu: LITHUA
NIAN VILLAGE INC., 
877 East 185 St., Cleve
land, Ohio 44119. Telef. 
531-2131.

Nujųjų akcininkų sąrašas: 

V.A. Čeičys  .................  2700
J.T. DeRighter  ....... 1350
P.P. Chalko .................... 1107
Kun. B. Ivanauskas ....... 1080
Della & Wm. Jakubs ........ 1080
Z. Dučmanas ................. 1080
J. Švarcas ..................... 1080
Br. A. Gražuliai 1080
V. Vinclovas .............  1080
Dr. A. Butkus ................ 1080

Praeitą savaitę Kalvarijos kapinėse Clevelande buvo palaidota 
a.a. Antanina švarcienė. Prie karsto sūnus Jonas ir duktė Antani
na su šeimomis ir artimaisiais atsisveikina su velione.

J, Garlos nuotrauka

K, S. Karpius.................... 1080
Dr. A.K. Martai............... 1080
J.E. Malskis ••••.••*••••••••• 1080
L, StaškOnas .... 1080
Br. Snarskis...........  1080
Dr. D.R. Degėsiai..............1080
Dr. J.B. Skrinskai.............1080
R.A. Babickai........... . ........1080
J. Mikonis......................... 1080
Alg. J. Valaitis 1080
A. Andrijauskas .............. 1080
V. Galinis ....................... 1080
R. ir Dr. G. Pauliukoniai 1080
Dr. H. Brazaitis.............. 1080
Dr. J. Mačiulis............... 1080
Dr. J.D. Maurukai............. 1080
Alf. Steponavičius.......... 1080
Ger. Juškėnas ...................1080
LB Clevelando Apylinkė ... 1080
S. Astrauskas w.................. 1080
R. Kudukis •••••••••••••••••••v 810
Edv. J. Stepai.................... 540
M, Vinclovas.......................540
Alg. Pautienis.................... 540
J.M. Lipniai..................  540
G. Žebertavičius................ 540
St. Mačys.......... ................. 540
St. Lukas........................  540
J. Aid. Stempužiai...............540
T. Duleba............................540
V L J. Dautai....................... 540
Vyt. Biliūnas....................... 540
Alb. Meilus..........................540
J. A. Kazėnai......................540
J. Kijauskas........................ 540
J. Apanavičius...... ..............540
D, Vismantas......................540
F. N. Kaminskai................. 540
J. Valaitis...........................540
V. Apanius.......................... 540

A. Janušauskas...................270
J. Citulįs............................ 270
Ig, Vęrbyla ...................... 270
St. A. Halaburdos .............. 270
St. Pabrinkis ...........  270
C. Palubinskas...................270
R. Valodka ........  270
Vyt. Neimanas ...................270
M. Aukštuolis ....................270
Fr. KončiCitė.......................270
VL Blinstrubas...................270
Alg. Matulionis...................270
Dr. A. Aželis..................... 270
Pr. E. Stempužiai.......... . 270
J. Liuima.............  270
P. Jocius.......... ..................270
Vyt. Miškinis......................270
AL Spirikaitis ...............  270
VL Plečkaitis..................... 270
V. Steponavičius................ 270
P. Bielinis .........................270
Alg, N. Maineliai................270
J. Pažemis.........................270
H. Bankaitis........... ............270
St. Lazdinis........................270
J. Mockus ..........................270
Vyt. Staškus ...................  270
L.A. Sagiai ...................... 270
J.B. Vedeglai ..................  270
B. S. Urbonavičiai .............. 270
B.A. Karkliai..................... 270
A, Beržinskas.................... 270
S. Jurgutavičienė...... ........ 270
Arv. Kižys ........................270
Kun. A. Goldikovskis........270
A.O. Ciuprinskai................ 270
A. J. Šalkauskai ................. 270
J. Kaklauskas..................... 270
Ant. A.R. Jonaičiai..........270
Edv. J. Ilendos...................270
Z. Tarutis..........................270
VL Bacevičius ...................270
J. Sadauskas 270
P. Milašius ..................... 270
K. Tijūnėlis .................. 270
O. Williambrecht .......... 270
Ant. Buknis ................... 270
R. Melsbakas ............... 270
B. Navikas .................... 270
Pr. Karalius ................. 270
John Milas ..................... 270
Ben. Paulionis ............... 270
P. Kudukis ..................... 270
J.S. Mockai .................... 270

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

or 
IST CLASS SKILLED 

LEADER 
For

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
Setup operator on B & S. 

Nights 10 hours shift.
F r inges »nd profit sharing. 

ZENITH AUTOMATIC SCREW 
PRODUCTS 

313-775-6260
(15-21)

Prieš akis stovi malonūs 
prisiminimai, ypač apie ma
no susipažinimą su a.a. pik. 
Vladu Braziuliu. Tai buvo 
prieš kelioliką metų SLA 
seime Pittsburghe. Atsime
nu gerai, kaip jis tame sei
me reiškėsi. Turėjau progos 
seimo pertraukose, vaka
rais bei parengimuose susi
pažinti su juo, užmegzti 
bendrą kalbą įvairiais lietu
viškais reikalais. Mane jau 
tada stebino jo vispusiškas 
pažinimas S u s i vi enijimo 
Lietuvių Amerikoje, šis pir
mutinis įspūdis pasiliko, 
ypač vėliau, kai patyriau jo 
didelį atsidavimą mūsų or
ganizacijai.

Vladas Braziulis gyveno 
ir veikė Clevelande. Eilę 
metų jis ėjo SLA 136 kuo
pos pirmininko pareigas. Jis 
yra įrašęs daug naujų na
rių, ne tik į savąją, bet ir į 
kitas Susivienijimo kuopas. 
Jis talkininkavo moterims, 
steigiant SLA moterų kuo
pą Clevelande.

Nuo mūsų susitikimo 
Pittsburghe seime, tapome 
artimais bičiuliais ir dažnai 
susitikdavome SLA seimuo
se, Clevelando kuopų suva
žiavimuose bei parengimuo
se. Man visuomet suteikda
vo didelį malonumą jo vie
šėjimas mano namuose. Ke
letą sykių jis atvyko į Pitts- 
burghą, į mūsų namus atos
togauti.

<5ia norių stabtelėti ir pa, 
brėžti, jog Vladas Braziulis 
buvo didelis tolerantas ir 
mokėjo pagerbti kitų, net 
oponentų įsitikinimus. Tur 
būt jo karininkiškas pasi
ruošimas ir tarnyba pulki
ninko laipsniu Lietuvos ka
riuomenėje paryškino geras 
jo savybes: pareigingumą, 
pažadų išpildymą ir ištesė
jimą, korektiška laikysena. 
Savo veikloje pulk. Braziu
lis statė sau, kaip gairę, 
darbščių lietuvių apjungi
mą bendram užsimojimui. 
Jis ir bendradarbiavo Tėvy
nėje ir kitoje lietuviškoje 
spaudoje. Apraš y d a m a s 
Clevelando lietuvių veiklą, 
jisai niekada nepamiršdavo

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

WEYERHAUESER CO. 
M1DDLEBURY. IND. 

POSITIONS OPEN 
OFFSET PRESSMEN 

f} and 6 color. 76" Harris and 
Mielhie pressęs. 

Experienced Glue 
Machine Operator 
Applicants mušt have 

CARE) BOARD EXPERĮENCE 
A steady work & fringe benefits. 

Apply call or wrile to Personnel Depl.
WEYERHAUESER CO. 

MIDDLEBURY, INDIANA 
219-825-211I

An Equul Opporlunily Employer 
(17-ŽI)

POVILAS P. DARGIS

tarti gerą žodį apie SLA. 
Jis buvo pilna žodžio pras
me džentelmenas, didelis 
patriotas. Trumpai tariant, 
sąžiningas ir garbingas lie
tuvis.

Paskutinį sykį teko su 
juo sueiti praeitų metų lap
kričio mėn. Ohio valstijos 
SLA organizatorių suvažia
vime Clevelande. Tuo metu 
SLA 14 kuopa taip pat at
šventė savo 50 metų veik
los sukaktį. Pažymėtina, 
kad tame organizatorių su
važiavime abu Braziuliai 
Vladas ir Vytautas — pui
kiai tvarkė susirinkimą ir 
sukaktuves. Vladas Braziu-

CAPE COD IDEALI VIETA 

PENSININKAMS
Daugelis lietuvių, prigyvenę 

pensininkų amžiaus, apleidžia 
gyventas vietas didmiesčiuose, 
kur turėjo darbus ir pragyveni 
mo šaltinius. Išsikelia gyventi 
j ramesnes vietas, kur mažiau 
triukšmo, ne taip užterštas 
oras, nėra baimės vakarais iš
eiti iš namų.

Laikraščiuose daug buvo ra
ginta kurtis Floridoje, Arkan- 
sase, Arizonoje, Californijoje. 
Bet nė karto neteko skaityti 
apie Cape Cod, Mass. Todėl 
noriu trumpai apie tai para- 
šyti. Tiesa, Cape Cod dauge
liui lietuvių žinomas, nes daug 
kas iš Chicągos, Clevelando, 
Kanados ir Atlanto pakraščio 
miestų čia yra vasaroję. Cape 
Cod yra žinoma Amerikos va
sarvietė.

Cape Cod reikia skaityti sala? 
nes nuo žemyno atskirta kana
lu. Žemyną su sala jungia du 
automobiliams ir vienas gele
žinkelio tiltas. Cape Cod dydis 
— maždaug 60 mylių ilgumo 
ir nuo 15 iki 1 mylios platumo. 
Perdėm apaugęs pušynais su 
mažom priemaišom ąžuolų. Dir. 
vožemis -- smėlis. Yra daug 
smėlio kopų. Daug ežerų (apie 
400), didesnių ir visai mažų 
(nuo 700 iki kelių akrų). Cape 
Cod labai primena Lietuvos Kur
šių Neringą. Iš pietų pusės 
skalauja šiltoji Golfo srovė, 
todėl pietų pusės paplūdimių 
vanduo Šiltas, kaip Floridoje, 
o šiaurinėje salos pusėje van
duo šalus. Klimatas švelnus. 
Žiemą sniego būna mažai. Ypa. 
tingai gražūs ir ilgi rudenys. 
Vasaros šiltesnės kaip Lietu
voje, bet ne tvankios. Kam
barių vėsintuvų nereikia. Va
saros metu ir vasarotojų ir 
turistų labai daug (keletas mi 
lijonų). Daug motelių ir vasar
namių. Daug motelių veikia aps
kirtus metus, nes Cape Cod tu
ristų lankomas ir žiemos me
tu.

Cape Cod labai augantis ku
rortas. Namų statoma labai 
daug. Kainos kasmet kyla. Plo. 
tas yra ribotas, o susikimšimo 
neleidžia, tai vietos naujiems 
gyventojams greit pritruks. Na
mų kainos įvairios. Žiūrint ko
kioje vietoje namas stovi. Dvie
jų - trijų miegamųjų namas pa - 
kenčiamoje vietoje galima nu
pirkti už 20-30 tūkstančių Yra 
namų kurie kainuoja šimtus 
tūkstančių.

Kelios dešimtys lietuvių tu. 
ri nusipirkę namus. Vieni jų 
gyvena apvalius metus, kiti lau. 
kia pensijų ir paskui persikels 

Clevelande vasario 27 d. buvo pagerbtas salezietis kun. Urbai
tis 60 metų amžiaus sukakties proga. Apie sukaktuvininką kalba Al
dona Augustinavičienė. Prie stalo sėdi iš kairės: P. Zigmantas, K. 
Žiedonis, kun. P. Urbaitis ir Gr. Kudukienė.

V, Bacevičiaus nuotrauka

lis buvo kupinas energijos; 
jis ketino uoliai prisidėti 
prie naujo vajaus. Jis net 
sutiko parašyti eilę straips
nių Tėvynėje ir draugiško
je spaudoje apie SLA užsi
mojimus ir vykdytinus dar
bus.

Buvome susitarę šią va
sarą vėl susitikti SLA sei
me Miami Beach, Floridoje. 
Deja, likimas kitaip lėmė. 
Liūdna ir skaudu netekti 
artimo bičiulio, garbingo 
žmogaus. Susivie n i ji m a s 
nustojo sumanaus veterano, 
kuris visuomet remdavo 
prasmingas reformas. Ilsė
kis ramybėje amžinos at
minties prieteliau, nes Ta
vęs niekad, o niekad nepa
miršime.

nuolatiniam apsigyvenimui. 
Daugelis perka sklypus ir ruo
šiasi statytis namus. Yra ke
letas lietuvių, kurie savose vi
lose priima vasarotojus su vi
su išlaikymu. Daug ne lietuvių 
pensininkų gyvena Cape Cod. Ir 
vis atsikelia naujų.

Kas mėgsta daug švelnesnes 
žiemas, truputį šiltesnes va
saras negu Lietuvoje, pušynus 
smėlio kopas, meškeriojimą, 
grybavimą, gryną orą (pra
monės nėra), tegu apsigyvena 
Cape Cod. Daugiausia lietu
vių yra apie Centerville ir Os 
terville. Cape Cod 250 mylių 
nuo New Yorko, 70 mylių nuo 
Bostono ir Providence, 50 my
lių nuo Brocktono, kur yra di
delės lietuvių kolonijos.

Jeigu kas rimtai norėtų Ca
pe Cod apsigyventi, aš mie
lai tam padėčiau informacija 
ir patarimais. Mano adresas: 
Mykolas Biliūnas, 42 Fuller 
Rd„ Centerville, Mass. 02632 
telef. (617) 775-8073. (mb)

KOVO 18-19 D. Lietuvių 
tautos genocido paroda Nauj. 
parapijos saėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrio balius.

BALANDŽIO 15 D. Jaunimo 
Žygio už Tikėjimo Laisvę pa
rengimas.

BALANDŽIO 16 D. Pietūs šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los.

BALANDŽIO 22 - 23 D.D. 2. 
Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso žaidynės.

BALANDŽIO 29 ir 30 D. Atei. 
tininkų metinė šventė.

GEGUŽES 7 D. Motinos die
nos minėjimas. Rengia Cleve
lando šaulių kuopos moterų sek. 
cija.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

GEGUŽES 20 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamasAtei 
tininkų jaunimo.

GEGUŽES 21 D. Sv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GENOCIDO PARODA 
CLEVELANDE

Lietuvių tautos genocido 
parodos atidarymas įvyksta 
šį šeštadienį, kovo 18 d., 4 
vai. p. p. Naujos lietuvių 
parapijos salėje. J atidary
mą yra pakviesta daug 
amerikiečių pareigūnų bei 
tautybių atstovų,. Trumpą 
atidarymo žodį tars Cuya
hoga Apskrities kontrolie
rius George Voinovich.

Paroda vyks šeštadienį 
iki 10 vai. vak. ir sekma
dienį, kovo 19 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Visa Clevelando ir apy
linkių lietuvių visuomenė 
yra kviečiama aplankyti pa
rodą. Tie kurie gali, yra 
prašomi dalyvauti atidary-

DIRVA

Clevelando skautijos surengta Kaziuko mugė sutraukė daug publikos ir beveik visi dirbiniai greit bu
vo išparduoti. Nuotraukoje publika stebi mugės meninę programą. J, Garlos nuotrauka

VERBŲ ŽYGIS
KREIPIMASIS Į CLEVELANDO IR OHIO LIETUVIUS

Veiklios, gražiais kultūriniais įvykiais pasižyminčios, iškilių 
menininkų, veikėjų ir meno grupių turinčios Clevelando lietuvių 
kolonijos ateities veikla bus sunki,kadangi neturime savų namų, 
savojo susitelkimo centro. Todėl ir ryžtamės statyti naujus na
mus -- visų lietuvių ir visų lietuviškų organizacijų namus, ku
riuose reikšis mūsų veikla, kuriuose teiksis mūsų jaunimas ir 
stiprės lietuviškoji jungtis.

Didelės sumos,kurios išleidžiamos nuomai ir pramogoms kitur,bus 
investuotos savosios kolonijos ekonominiam gerbūviui stiprinti 
Kad ši užsimojimą būtų galima pradėti vykdyti, mums dar reikia 
sutelkti $ 35,000. Todėl skelbiame VERBŲ SEKMADIENIO ŽYGI.

Šimtas talkininkų VERBŲ SEKMADIENĮ lankys lietuvių namus,prašy
dami įsigyti akcijų naujųjų namų statybai. Priimkite juos ir 
būkite duosnūs bendram lietuviškam reikalui.

MES PRAŠOME:

1. VERBŲ SEKMADIENI PRIIMKITE TALKININKUS
2. KIEKVIENA ŠEIMA ĮSIGYKITE BENT PO 10 AKCIJŲ
3. BŪKITE PASIRUOŠI PADARYTI ĮMOKĖJIMĄ

Jeigu Verbų sekmadienį nebusite namuose, paskambinkite telefonu 
531-2131 ir iŠ anksto praneškite, kada talkininkai galėtų jus 
aplankyti.

Kai du stos, visados daugiau padarys! O kai visa Clevelando 
lietuvių kolonija prisidės,galėsime tuojau pradėti statyti nau
jus namus. VISI Į TALKĄ NAUJŲJŲ LIETUVIŲ NAMŲ STATYBAI!

J.T. DeRighter
STATYBOS FINANSŲ K-JOS 
PIRMININKAS

J. Stempužis
LITHUANIAN VILLAGE INC. 
PIRMININKAS

VYKD. VICEPIRMININKAI - Edv.Stepas ir Z.Dučmanas,
NARIAI IR DIREKTORIAI - Alg.Pautienis, St.Astrauskas, Dr.V.Stan
kus, J.Petraitytė, Dr.D.Degesys, K.Gaižutis, Wm.Jakubs, O.Joku- 
baitienė,St.Mačys, J.Malskis,adv.F.O'Bell, adv.P.P.Chalko, Dr.J. 
Skrinska,J. Sadauskas, Pr.Stempužis, J.Apanovitch, V.Vinclovas, 
J.Švarcas,L.Staškūnas,R.Kuduki s,St.Lukas,E.Šamas

me.
ALT Clevelando

Skyriaus Vaidyba

• LVS Ramovė Clevelan
do skyriaus narių susirin
kime kovo 12 d. buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė: pir
mininkas VI. Knistautas, 
vicepirm. St. Astrauskas, 
sekr. Z. Tarutis, ižd. Pr. 
Mainelis ir kult., reikalams 
Ed. Bliumentalis.

LSS vyr. skautininkė L. Milukienė ir LSB vyr. skautininkas P. Mo
lis, asistuojamas tuntininką V. Staškaus, Nijolės Kersnauskaitės ir 
D. Kižio, atidaro Clevelande Kaziuko mugę, perkirpdami kaspiną. 

J. Garlos nuotrauka

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvięskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnu smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 41114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIDI DIENA CLEVELANDO SKAUTUOS ŠEIMOJE

Š.m. kovo 11 d. Nauj. 
Parapijos salėse įvyko 
tradicinė Clevelando Ne 
ringos, Pilėnų tuntų ir 
Klaipėdos vietininkijos 
jūrų skautų suruoštoji 
Kaziuko Mugė. Atidary
mo ceremonijos pradė
tos lygiai skelbtą valan
dą (retas ir labai sekti
nas įvykis mūsų paren

gimų praktikoje). Žiū
rovai buvo tiesiog nuste
binti dideliu skaičium 
žvaliai ir drąsiai įžygia
vusio mūsų skautiškojo 
jaunimo. Po to sekė va
di jų narių iššaukimas ir 
ant galo pasirodė Sese
rijos ir Brolijos vyriau
sieji vadovai s. L. Milu
kienė ir vs. P. Molis.

Po neilgų pasveikini
mo kalbų pravesta ofi
cialioji pakėlimų ir apdo
vanojimų ceremonija. 
Pilėnų tuntas tapo nu
džiugintas du jo vienetų 
vadovus pakėlus įpas- 
kautininko laipsnį: skau 
tą vytį vyr. skiltininką 
Kastyti Giedraitį ir vil
kiukų draugovės globėją 
s. Alfr. Simontį. Visa ei
lė Neringos tunto vado
vių ir skaučių buvo atžy
mėtos medaliais už 
drausmingą ir gražų dar
bą vienetuose. Neringos 
tėvų komiteto pirminin
kas p. Ignatavičius buvo 
apdovanotas ordinu už 
nuopelnus. Neringos tun
to tuntininkė s. Nijolė 
Kersnauskaitė apdovano
ta Lelijos ordinu. Sese
rija ir Skautų Sąjunga 
įvertina tuntininės nepa
ilstamą ir sėkmingą 
veiklą su mūsų jaunimu.

Prieš įžengdami į mu
gės teritoriją gėrėjo
mės nepaprastai kruopš
čiai ir su dideliu meni
niu įsijautimu paruoštas 
mugės paviljonų ir visos 
salės dekoracijas (arch. 
Edv. Kersnausko nuopel
nas). Vienetų stalai bu
vo pilni gražiai pagamin
tų skautų ir skaučių dir
binių. Tenka pastebėti, 
kad jų meninis skonis ir 
kokybė kas met tobulė
ja. Nenuostabu tat, kad 
jau per pirmą valandą 
daugybė išstatytų dirbi
nių buvo išparduota. Mu
gės lankytojai buvo dos
nūs, nes žinojo, kadpirk- 
dami skautų rankdar
bius, remia jų pastangas 
ir jų veiklą. Galėjome 
matyti paraudusius ir 
džiaugsmu spindinčius 
skautukų ir skaučių vei
dus, kada jų dirbiniais 
žmonės gėrėjosi ir už 
juos pinigus mokėjo.

Valgykoje vyko kitos 
rūšies sąjūdis. Čia visi 
trys tėvų komitetai vai
šino didelius būrius mu
gės svečių paruoštais 
lietuviškais valgiais. 
Jauni skautukai ir skau-

timame bare buvo gali
ma troškulį nuraminti 
šalto alučio bonka ar ki
tokiais "minkštais" gė
rimais. Pažymėtina ir 
pagirtina mugės rengė
jų politika atsisakyti 
stipriųjų svaigiųjų gė
ralų (duodančių žymų 
pelną!) pardavinėjimo.

Valgyklos viename 
kampe "burtininkė - či
gonėlė" buvo įsitaisiusi 
savo "ofisą", kurs buvo 
nuolatos apgultas jaunų 
ir senų klijentų, norin
čių sužinoti, ką jiems 
ateitis neša...

Mugės pabaigoje buvo 
scenos programa. Ma
tėme nuotaikingai suvai
dintą vaizdelį (D. Kava
liūnaitės ir R. Švarco 
kūryba) ir gėrėjomės 
masinio visų skaučių, 
skautų ir jūrų skautų 
kartu su jų vadovais cho
ro labai skambiai ir har
moningai padainuotomis 
dainomis, pritariant bū
riui gitaristų.

Visa mugė, rezulta
tas gerai suorganizuo
tos visų veiklos, paliko 
labai gražų įspūdį nema
tytai dideliam skaičiui 
lankytojų. Prie to prisi
dėjo ir malonus, šiltas 
ir sausas šeštadienio 
popietės ir vakaro oras. 
Skt. B. Rėkaus įrengta 
garsiakalbių sistema, 
lietuviškų dainų ir mar
šų muzika pakėlė visų 
nuotaiką.

Po mugės visi jaunie
ji skautų ir skaučių va
dovai sk. - vyčiai ir vyr. 
skautės su aukštaisiais 
svečiais ir tuntininkais 
praleido pora mielų va
landų vaišinguose p.p. 
Kersnauskų namuose. 
Ta proga buvo pasidalin
ta mintimis apie vadovų 
ir vadovių darbą, apie 
sk. vyčių ir vyr. skaučių 
bendradarbiavimą ir ki
tas organizacijos proble-
mas.

Sekmadienį buvo iškil
mingi pietūs pagerbti 
svečiams vyr. skautiniru 
kams, kuriuose dalyva
vo arti 50 vidurinės ir 
senesnės kartos skautų 
vadovų ir bičiulių.

Po pietų L.S. Brolijos 
Vyr. Skautininkas P. Mo 
lis susitiko V. ir O. Jo
kūbaičių namuose su Pi
lėnų tunto ir Klaipėdos 
vietininkijos vadovais 
aptarti einamųjų reika
lų. (Pk)

Kamerinės muzikos koncerto programą išpildę muzikai: smuiki- 
ninkė Elena Kuprevičintė-Bergen, pianistas Andrius Kuprevičius ir 
violenčelistas Algimantas Motiekaitis.

ĮDOMUS KONCERTAS
Praeitą skemadienį, 

kovo 12 dieną Clevelan
do Music School Settle- 
ment salėje įvyko pui
kus kamerinės muzikos 
koncertas. Šio neeilinio 
koncerto programą išpil
dė trys iškilūs lietuviai 
muzikai, būtent, smuiki
ninkė Elena Kuprevičiū- 
tė-Bergen, pianistas 
Andrius Kuprevičius ir 
violenčelistas Algiman
tas Motiekaitis. E. Kup- 
revičiūtė-Bergen gyve
na Columbus, Ohio, A. 
Kuprevičius —Clevelan
de, o A. Motiekaitis — 
Pittsburghe, Pa. A. Mo
tiekaitis ateinančią va
sarą išvažiuoja į Aus-\ 
traliją, kur Sydnėjaus 
Simfoniniame orkestre 
užims pirmo violenče- 
listo vietą.

Koncertui menininkai 
pasirinko įvairią progra
mą. Tryse grojo J.B.Lo- 
eillet "Sonata in d mi- 
nor" ir J. Turiną "First 
Trio". Pianinu ir smui
ku (A. Kuprevičius ir E. 
Kuprevičiūtė - Bergen) 
atliko J. Gruodžio ir C. 
Saint-Saens veikalus, o 

Vladė Butkienė, Irena Kuprevičienė ir Roma Degesienė patarnau
ja svečiams po kamerinės muzikos koncerto suruoštame pobūvyje.

violenčele ir pianinu (A. 
Motiekaitis ir A. Kupre - 
vičius) — L. V. Banai
čio, Claude Debussy ir 
Maurice Ravelkūrinius.

Visi trys menininkai 
grojo puikiai, klausyto
jai juos sutiko šiltai ne
sigailėdami katučių.

Pasibaigus muzikinei 
programai Ohio Lietu
vių Bendruomenės Apy
gardos pirmininkas K. 
Ziedonis padėkojo me
nininkams už tokį aukš
to lygio koncertą ir pa
kvietė visus klausytojus 
vaišėms, kurių metu at
silankiusieji turėjo pro
gos pasidalinti įspū
džiais ir pabendrauti su 
menininkais.

Šį koncertą suruošė 
Ohio Lietuvių Bendruo
menės Apygardos jauni
mo sekcija, padedant 
Lietuvių Studentų Sąjun
gos Clevelando skyriui 
ir Jaunimo Metų komi
tetui. Organizaciniam 
darbui vadovavo dr. A. 
Butkus.

Koncerto pelnas ski
riamas Jaunimo Metų 
Kongresui ruošti. (rd)

tukės stropiai tvarkė sta- • z. jakulis persikėlė gy. 
lūs, o virtuvėje net sukai- venti į 19796 Hilliard Blvd., 
tusios nuo nelengvo dar Rocky River, Ohio 44116. 
bo triūsė mamytės. Gre- Tel. 333-6876.



dirva
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dail. Antano Petrikonio 
25 metų meninio darbo su
kaktuvinė paroda atidaro
ma š. m. kovo 18 d. (šešta
dienį), 6 vai. vakaro, jo pa
ties galerijoje Marųuette 
Art Gallery, 3215 West 63 
St., Chicago, III.

Leonard Melne (kairėje) pokalbyje su Laisvės Žiburio radijo New- 
Yorke vedėju Romu Keziu. L. Melne buvo sukėlęs sensaciją visame 
pašalyje, kai 1971 gruodžio mėn. bandė pagrobti Pan Am lėktuvą 
Helsinkyje ir naudoti jį kaip (kaitą tikslu išlaisvinti Simą Kudirką. 
L. Melne yra škotas, šiuo metu gyvenąs Toronte.

Lietuvių Veteranų Sąjungos Ra

movė Clevelando-skyriaus Garbės Na

riui

Pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, jo žmonai VERONIKAI, duk

roms REGINAI NASVYTIENEI, LAI

MAI JARAŠŪNIENEI ir ELENAI 

STEPAITIENEI su šeimomis, reiškia 

nuoširdžią užuojautą

LVS Ramovė
Clevelando Skyrius

Mielam klasės draugui

A. A.

PRANUI MUČINSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 

jo žmonai ONAI, sūnui ir dukrai ir liū

dime kartu jo netekę

Jurgis šablauskas
Jonas Jurkūnas 

su šeimomis

Skyriaus nariui

PRANUI MUČINSKUI

mirus, žmonai ONAI, sūnui ir dukrai su šeimomis 

reiškia gilią užuojautą

A.L.T. S-gos Bostono Skyrius

A. A.

pulkininkui VLADUI BRAZILIUI

mirus, jo dukrai ELIUTEI STEPAITIENEI ir 

kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Eugenija ir Vytautas Norkai

Vytauto D. šaulių kuopa Chicagoje iškilmingai atšventė Lx?tuvos 
nepriklausomybės atstatymo šventę kovo 13 d. Vyčių salėje. A. Bud- 
rėčkas skaitė paskaitą apie Nepriklausomybės kovas. Meninėje pro
gramoje buvo išpildytas patriotinis montažas, kur( režisavo A. 
Brinką ir suvaidinus P. Beinoro vaizdelis "Savanoriai". N uot ra ūko - 
je minėjimo prezidiumas. Prieky skaito paskaitą Algirdas Budrec- 
kas.

A. A.
Pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, p. VERONIKĄ BRAZIULEVIČIENĘ ir 
dukras REGINĄ NASVYTIENĘ, LAIMĄ JARA- 
ŠŪNIENĘ ir ELENĄ STEPAITIENĘ giliai už. . 
jaučia ir kartu liūdi

Veronika Andrašiūnienė 
Genė ir Eugenijus Favetti

Dangė ir Jonas Sheehan

Pulk. VLADUI BRAZIULIUI
mirus, jo žmonai VERONIKAI, dukroms REGI

NAI ir LAIMAI ir jų šeimoms liūdesio valandoje 

gilią užuojautą reiškia

Salomėja Jurgutavičienė 
Danutė ir Arvydas Kižiai

Paroda tęsis iki balandžio 
16 d. Lankoma kasdien 9 
vai. ryto iki 9 vai. v., šeš
tadieniais 9-6 ir sekmadie
niais 12-55.

Chicagos visuomenė ma
loniai kviečiama parodoje 
dalyvauti.

DETROIT
RYTŲ EUROPOS 

TAUTYBIŲ AKADEMINĖ 
ORGANIZACIJA

Detroite, gal daugiau ne
gu kitame Amerikos did
miestyje, Rytų Europos kil
mės gyventojai sudaro di
delį skaičių. Pagal gyvento
jų surašymą 1960 m. vien 
lenkų Detroite ir jo prie
miesčiuose yra 190,997, o 
lietuvių 13,581. čia gimu
sios kartos padvigubino 
šiuos skaičius. Tokiu būdu 
apie 20-25% Detroito gy
ventojų yra rytų europie
čiai. Wayne valstybinis uni
versitetas turi gan platų 
slavistikos skyrių. Yra de
damos pastangos įvesti ir 
lituanistinį skyrių. Taipogi 
Wayne valstybinis univer
sitetas jau trečias metas, 
kai rengia tautinių bend
ruomenių konferencijas, ku 
riose aptariami tautines 
grupes liečią reikalai, šiais 
metais konferencija įvyks 
gegužės 18-20 d-d.

Rytų Europos tautinių 
grupių kultūriniams ir poli
tiniams interesams puoselė
ti ir juos atstovauti minė
toje konferencijoje ir kitur 
įsteigtas Rytų Europos tau
tybių akademinis vienetas 
Wayne valstybiniame uni
versitete daugumoje lenkų 
ir ukrainiečių akademinių 
organizacijų pastangomis. 
Steigiamajame susirinkime 
iš lietuvių jaunų akademikų 
dalyvavo Tomas Markavi- 
čius, kurio tėvai kaip ir jis 
pats gimę Amerikoje.

Kovo mėn. 8 d. buvo iš
rinkta Rytų Europos tautų 
organizacijos valdyba, rū
pintis tų tautų politiniais, 
kultūriniais ir akademiniais 
reikalais. Atsižvelgiant į 
ukrainiečių gausų skaičių 
Detroite, organizacijos var
das yra ukrainietiškas žo
dis UPRAVA, lietuviškai 
taryba. Ateityje įvairiems 
o r g anizacijos padaliniams 
bus naudojami pavadinimai 
kitomis kalbomis, tuomi iš
reiškiant Rytų Europos po
litinę vienybę atgauti savo 
prarastą nepriklausom y b ę 
Rusijai.

Valdyba sudaro pirm. 
Lawrence Chominski (slo

vakas) , v i c e p i rmininkai 
Myroslaw Chrin (ukrainie
tis) ir Stanislaw Lisiecki 
(lenkas), sekretorius Ri- 
chard Filipovvski (lenkas) 
ir iždininkas Tomas Marka- 
vičius (lietuvis). Nutarta 
leisti leidinį anglų ir Rytų 
Europos kalbomis, kurį fi
nansuos Wayne valstybinis 
universitetas. Nutarta gy
vai reikštis šiais metais po
litiniuose rinkimuose.

Organizacija aktyviai da
lyvaus Wayne trečioje etni
nėje konferencijoje gegu
žės 18-20 d.d. Yra numaty
tas lietuvis kalbėtojos Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso pirmininkas Ro
mas Sakadolskis. Tos kon
ferencijos programos reika
lais UPRAVA šaukia susi
rinkimą šį ketvirtadienį, 
kovo mėn. 16 d., 6 vai. p. p. 
WSU Student Astivities 
Building antrame aukšte. 
Kviečiami dalyvauti WSU 
lietuviai studentai, alumnai, 
profesoriai ir kitų universi
tetų studentai svečiai.

Saulius šimoliūnas
• Detroito Lietuvių Orga

nizacijų centro valdyba tu
rėjo kovo 4 d. Lietuvių Na
muose posėdį, kuriame pa
daryta Vasario 16 minėjimo 
apyskaita.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams 382 asmenys suau- 
kavo $3,783.00 ir ši suma 
ian yra galutina.

DLOC atstovų metinis su
sirinkimas šaukiamas ba
landžio 16 d., 12 vai. Lietu
vių Namuose. Visoms orga
nizacijoms yra išsiuntinėti 
mandatų blankai.

DLOC ęrganizuoja rašyti 
protesto laiškus ir prašyti, 
kad Amerikos valdžia ir to
liau remtų radiją ”Free Eu- 
rope”.

DLOC įsiregistravo ir da
lyvaus šiais metais rengia
mame Tautybių Festivaly 
liepos mėn. už Cabo Hali 
prie Detroito upės kranto.

DLOC savo posėdy nuta
rė paremti šias organizaci
jas ir joms paskyrė aukas: 
Detroito tautinių šokių gru
pei "šilainė” $100.00, jau
nimo chorui $50.00, Ameri
kos Lietuvių Balso Radijo 
klubui $15.00, Lietuvių Me
lodijų radijo valandėlei

Balfo Chicagos apskrities valdyba, išreikšdama padėką vajaus 
globėjai Chicago Savings and Loan Assn. prezidentei Filomenai 
D. Pakel, (teikė atžymėjimo diplomą. Nuotraukoje iš kairės: K. 
Čepaitis, Filomena D. Pakel, V. Šimkus ir J. Mackevičius.

V. Noreikos nuotrauka

$15.00, "Draugui” $25.00, 
"Naujienoms” $25.00 ir 
"Dirvai” $10.00.

• St. Butkaus šaulių kuo- 
pos valdyba kovo 5 d. posė
dyje pasiskirstė pareigo
mis: Vincas Tamošiūnas — 
pirmininkas (išrinktas susi
rinkime), Antanas šiurkus 
— I vicepirm., Petras Ja
nuška — II vicepirm., Al
binas Grigaitis — III vice
pirm., Petras želvys — I 
sekretorius, Genovaitė Vis
kantienė — II sekretorius 
ir Petras Bliudžius — iždi
ninkas.

A. Grinius

VENEZUELA
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

VENEZUELOJE
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 54 metų su
kakties minėjimas įvyko š. 
m. vasario 20, Maracay 
mieste p. Gavorskių Edif. 
didžiojoje salėje.

Visai programai vadova
vo Centro Valdybos iždinin
kas ir Maracay apyl. val
dybos pirm. Henrikas Ga- 
vorskis, o atvykstančius iš 
kitų vietovių, visu nuošir
dumu, pasitiko Eduardas 
Gavorskis junr. Minėjiman 
atsilankė rekordinis skai
čius virš 250 asmenų (iš 
apie 700 visą Venezuelos LB 
sudarančiųjų).

Minėjimą pradėjo H. Ga
vorskis pakviesdamas kun. 
A. Perkumą tarti maldos 
žodžius, kurie buvo išklau
syti giliu susikaupimu visų 
atsilankiusiųjų. Toliau stu
dentas Rūtenis Kukanauza 
perskaitė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
aktą pasirašytą 1918 m. va
sario 16 d. Vilniuje. Stud. 
Aras Mažeika pasakė, kad 
Venezuelos lietuvių jauni
mas yra pasiryžęs kartu su 
viso pasaulio lietuviškuoju 
jaunimu dirbti ir kovoti,- 
kad Lietuva vėl būtų laisva 
ir nepriklausoma. Lietuvių 
Bendruomenės Centro Val
dybos pirm. inž. Vladas 
Venckus, padėkojo visiems 
atvykusiesiems ir trumpais 
bruožais priminęs šios die
nos reikšmę lietuviams gy
venantiems emigracijoje, 
priminė ir apie Centro Val
dybos tolimesniuosius užsi
mojimus Lietuvos atstova
vimui Venezueloje. Baigda
mas savo žodį, C. Valdybos 
pirm., meninės dalies pro ti, tel. 778-7707.

Kento valstybinio universiteto prof. J. Cadzow skaitė paskaitą 
Clevelando skautams akademikams ir studentams apie žymiuosius 
lietuvius praeityje ir dabar. Prie prezidiumo stalo sėdi dr. G. Ma 
tienė ir G. Lazdinis, V. Bacevičiaus nuotrauka

gramos vykdymą perdavė 
p.p. Gavorskiui, Kukanau- 
zai ir Guigai.

Meninę dalį pasikeisdami 
atliko: Simo Kudirkos var
do, Maracay lituanistinės 
mokyklos mokiniai, vado
vaujant mokt. Juozui Kuka- 
nauzai ir Caracas lietuvių 
jaunimo tautinių šokių an
samblis inž. Juliaus Guigos 
vadovybėje, akordeonu pa
lydint p. Henrikui Babians- 
kiui.

Lituanistinės mokyklos 
pirmųjų metinių sukakties 
proga, jos vedėjui ir moky
tojui, Maracay apyl. valdy
ba įteikė PLB švietimo Ta
rybos padėkos raštą-diplo- 
mą, o šios mokyklos pirma
jam mecenatui prisiminti, 
Centro Valdybos iniciatyva, 
mokyklai padovanotas, pui
kiai įrėmintas a.a. Jurgio 
Bieliūno portretas.

Pirmoji dalis baigta visų 
dalyvių susikaupimu Lietu
vos Himno žodžiuose ir 
prasmėje.

Programą mažieji ir di
dieji atliko puikiai. Kai kam 
pati įdomiausioji dalis bu
vo po programos sekusios 
vaišės su pasilinksminimu, 
grojant švelniai plokštelių 
muzikai.

štai mūsų Maracay mo
teriškoji pažiba, kurios rū
pinosi išnikusiuosius paval
gydinti ir ištroškusiosius 
pagirdyti gaivinančiais gė
rimais, be jokių "stipriųjų" 
skysčių.

Visus produktus ir savo 
darbą aukavo nemokamai: 
ponios — V. Bieliūnienė, L. 
Gavorskienė, O. Kukanau- 
zienė, A. Gineikienė, P. 
Vagnerienė, Valužienė, M. 
Folkmanienė, E. Folkmanie- 
nė, Žilinskienė, O. Bieliaus
kienė. Ignatavičienė, Rinke- 
vičienė, Angelina Pataleo ir 
p. Zenonas Garšva.

Visų rengėjų ir dalyvių 
vardu dėkoju.

V. Venckus

PRANEŠIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

(6422 So. Kedzie Avė., ChU 
cagoje,t tel. 778-9878) pa
stogės patalpos atdaros va
karais: darbo dienomis nuo 
5:30 vai. p. p, šeštadieniais 
nuo 2 vai. p. p. Sekmadie
niais nuo 12 vai. dienos.

Norintieji dėl patalpų 
tartis kitu laiku, prašomi 
kreiptis į Bronių Kasakai-
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