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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONUI SEKASI
IŠ DEMOKRATŲ KOVOS KOL KAS LAIMI... NIXONAS

Newsweek'o Stewart 
Alsop iš New Hanjpshi- 
re ir Floridos pirminių 
rinkimų padarė išvadą, 
kad jų tikrasis laimėto
jas buvo "mysteriously 
lucky fellow, Richard 
Nixon". Čia pravartu 
būtų prisiminti, kad iš 
tikro kova vyko tarp de
mokratų kandidatų, ku-

BREŽNEVAS GRASINA 
VOKIETIJAI KARU

Bolševikinės politi
kos ir diplomatijos 
praktikoje visos prie
monės yra geros ir nau
dotinos, kurios tarnau
ja komunizmui stiprin
ti ir plėsti. Kai jiems 
naudinga, bolševikai ap
simeta taikos avinė
liais; jei taikiu būdu ko 
nepasiekia, jie griebia
si papirkinėjimų, šanta
žo ir grasinimų karu. 
Dabartinis Sovietinės 
Rusijos bosas Leonidas 
Brežnevas yra išėjęs 
puikią Stalino klastų ir 
apgaulės smurto mokyk
lą. Tai jis pamėgdžioja 
Stalino metodus ir da
bartiniuose santykiuo
se su demokratine Vo
kietija.

Iš pradžių jis užsiun
dė komunistinę rusų ir 
lenkų spaudą, kad ji iš
naudotų visas galimas 
priemones įtikinti, pri
vilioti ar prigrasinti Vo 
kieti jos opiziciją, jog ji 
balsuotų už Rytų sutar
tis. "Pravda" ir "Izves 
tija" užėmė grasinimų 
poziciją, o lenkų komu
nistinė spauda vilioji
mų metodą. Tačiau, ka
da Brežnevas pamatė, 
kad Vokietijos opozici
ja nesiduoda viliojama 
ir nebijo grasinama, ta
da jis pats kietai prabi
lo, manydamas, kad jo 
grasinimai privers Vo
kietijos opoziciją kapi
tuliuoti.

Kovo 20 d. Kremliu
je, kur įvyko XV bolše
vikinių profsąjungų kon 
gresas, 5000 delegatų 
akivaizdoje L. Brežne
vas be kitko pareiškė: 
"Anot sutarčių priešų 
(suprask Vokietijos 
Krikščionių Demokra
tų) sutartys yra blogos, 
nes jose yra Europos 
sienų neliečiamumas 
užfiksuotas. Jie kalba 
apie tai, kad tas sutar
ties skyrius turi būti 
peržiūrėtas. Tačiau, ar 
nėra aišku, kad sutar
čių priešai naujoms de
ryboms dėl sienų pakei 
timo jokio pasitarimų 
partnerio neturi ir netu
rės. Tai nėra jokio su- j 
artėjimo objekto nei da
bar, nei ateityje. Soci
alistinių (tiksliau komu
nistinių) valstybių sie
nos yra nepakeičiamos 
(mūsų pabraukta. Alg. 
Tolv.). Sutartys tik pa
tvirtina šią realybę".

Šis buvusio Raudono
sios armijos politruko
L. Brežnevo kariškai 
kietas tvirtinimas vi
siems vokiečiams aiš-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rie turėtų nominuoti to
kį kandidatą, kuris turė 
tų šansą laimėti prieš 
Nixoną. Vietoje to jie 
kol kas tik gerokai ap
naikino iki šiol pirma
vusio kandidato šen. 
Muskie šansus laimėti 

kiai pasako, kad jie ne
svajotų apie kokį nors 
demokratinį visos tau
tos apsisprendimą ar 
jos suvienijimą demo
kratine prasme. Tai 
yra toks aiškus dikta
toriaus valios pareiš
kimas, dėl kurio komu 
nistinis bosas neįsivaiz 
duoja, kad kas nors dar 
galėtų diskutuoti. To
liau Brežnevas pasi
sako, kas būtų, jei Ry
tų sutartys Vokietijos 
parlamento nebūtų rati
fikuotos. "Federatyvi
nė Vokietija stovi dabar 
prieš atsakingą pasirin 
kimą, kuris nulems il
giems amžiams vokie
čių tautos likimą ir ki
tų valstybių santykius. 
Tai yra pasirinkimas: 
arba bendradarbiavi
mo, arba konfrontaci
jos , arba atotampos, ar
ba įtampos pagilinimo, 
ir galų gale pasirinki
mas : taikos arba karo"

Paskutinio sakinio ga
las rodo, kad L. Brež
nevas netiesioginiai 
grasina Vokietijai ka
ru, jei sutartys nebus 
priimtos. Dabartinė Vo
kietijos socialdemo
kratinė ir liberalinė vy
riausybė, kuri, matyt, 
Brežnevo gąsdinama ka
ru, iš baimės pasirašė 
sutartis, dabar šį Brež 
nevo ginklą atsuks 
prieš opoziciją. Tačiau 
Krikščionių Demokratų 
partijos pirmininkas ir 
opozicijos lyderis R. 
Barzel yra neseniai pa
sakęs, kad "juo Sovie
tų Rusija darys dides
nį spaudimą sutartis 
priimti, juo su dides
niu atkirčiu bus spaudi
mui pasipriešinta". 
Šiuo metu Barzel lan
ko Prancūzijos prezi
dentą Pompidou ir kitus 
vyriausybės narius ir 
neturi laiko reaguoti į 
Brežnevo kalbą. Tačiau 
opozicijos politinis spy- 
keris W. Marx neišsi
gando Brežnevo kalbos 
ir nemato reikalo keisti 
opozicijos nusistatymo 
sutarčių atžvilgiu. Eu
ropos Bendr. Rinkos 
pripažinimas, kaip bu- 
vinio iŠ Brežnevo pu
sės tėra tik masalas 
smulkiomis žuvelėms 
gaudyti ir propagandos 
triukas. Reikia tikėti, 
kad Vokietijos opozici
ja šito masalo negriebs 
ir kad dėl Rytų sutarčių 
savo nusistatymo ne
keis.

Alg. Tolvydis 

nominaciją per pirmą 
konvencijos balsavimą. 
Tokią eigą mažai pakei
tė ir Muskie laimėji
mas Illinois pirminių 
rinkimų. Jis tikėjosi 
čia gauti 60% balsų, bet 
surinko 63%. Jo vienin
telis konkurentas Mc 
Carthy tikėjosi surink
ti 30%, gavo 37%.

Bet jei iš Floridos 
rinkimų Stevvart Alsop 
galėjo padaryti aiškią 
išvadą, kad dešinieji 
nuo centro kandidatai 
George Wallace, Hu- 
bert Humphrey, Henry 
Jackson kartu laimėjo 
impozantišką pergalę 
(kartu jie surinko 73%) 
prieš kairiuosius Mc 
Govern, Lindsay ir pa
ti Muskie, tai tokią pat 
išvadą' sunku padaryti 
iš “Illinois rinkimų. 
Liaudies nuotaikos čia 
parodė ne tiek balsavi
mas už kandidatus įpre- 
zidento nominaciją, 
kiek į lokalines parei
gas. Priešingai vi
siems spėjimams ir 
spaudos rekomendaci
jomis kairysis libera
las Walker sumušė 
partijos organizacijos 
kandidatą Simon'ą. Ta
čiau kandidatu į valsti- 
josprokuroropostą, ir 
gi priešingai visiems 
spėjimams ir rekomen ’ 
dacijoms, buvo išrink
tas Hanrahan, kuris pa
garsėjo jo įsakytu poli
cijos įsiveržimu į "Juo 
dųjų Panterų" būstą, 
per kurį, atrodo, polici 
jai įsikarščiavus, buvo 
nušauti du tos organi
zacijos vadai. Dėl to įsi 
veržimo Hanrahan yra 
patrauktas teismo at
sakomybėn, kas priver 
tė Chicągos demokratų 
organizaciją pastatyti 
kitą kandidatą. Hanra
han buvo tačiau išrink
tas kandidatu kaip tik 
dėl to įsiveržimo, kas 
įrodė "law & order" te
mos aktualumą ir pa
trauklumą. Bet Walke- 
rio laimėjimas turėtų 
byloti priešingai: jis bu 
vo komisijos pirminin
kas, kuri pasmerkė po
licijos elgesį 1968 de
mokratų konvencijos 
Chicagoje metu.

Dėl tokių prieštaravi 
mų kol kas galima p ada 
ryti tik vieną kitą išva
dą, šalia Alsopo jaupa- 
darytos, būtent kad 
Nixonui sekasi. Toji 
išvada būtų kad parti
jų mašinos jau neturi to 
kios įtakos, kaip seniau 
turėjo. Ne didelė įtaka 
turi ir darbininkų uni
jos. Balsuotojai vis dau
giau nori klausyti savo 
pačių proto. Jų daugu
ma, nepaisant atsitikti
nių simpatijų 'protes
tantams' iš kairės ir de 
šinės, nėra linkusi di
desnėm reformom. To
dėl McGovern, kuris už 
slėnio politikoje yra izo- 
liacionistas, o vidaus - 
socialistas, neturi jo
kių šansų laimėti parti
jos nominaciją, tas pats 
sakytina ir apie Mc 
Carthy bei Lindsay, iMc 
Govern konkurentus. 
Tai veda prie minties,

Solistas Stasys Baras su AustralijoslietuvaitėmMelbournoaerodrome.Nuotraukoje iš kairės: Venta 
Žemkalnytė, sol. Stasys Baras, Regina Bužinskaitė ir Kristina Lipkevičiūtė.

SUTIKOME BRANGIUS SVEČIUS
Ar prisimenate tėviš 

kės sodybą ošiančių lie
pų pavėsy, kada buvo 
laukiamas retas ir bran
gus svečias? Ar nežiū
rėta į tolumą, kad pa
matyti dulkių debesiu 
atrūkstantį vežimą? At- 
pažinus, dar su dides
niu nekantrumu buvo se
kamas jo artėjimas. Gi 
atvykus — sveikintąsi, 

kad Nixono priešininku 
rinkimuose bus visdėl
to tas pats Muskie ar 
Humphrey, abu be 'cha
rizmos', kurios trūks
ta ir Nixonui.

'Charizmą' pas Nixo- 
ną atstoja jo politinis ap 
sukrumas ir... laimė. 
Be triukšmingos 1968 
m. demokratų konvenci
jos Chicagoje, jis ne
būtų laimėjęs tų metų 
rinkimų. Toliau atėjo 
Chappaąuiddick inci
dentas, kuris ilgesniam 
laikui eliminavo iš 
pretendentų į preziden 
tus Ted Kennedy. Nors 
ir yra nuomonių, kad 
susiskaldę demokratai 
paskutiniu mometu gali 
jį nominuoti savo vieny
bės išlaikymui, Ted 
pats daugiau laukia 1976 
metų, kada Chappaąuid
dick istorija bus pa
miršta.

Kol kas, N.Y. Times 
tyrinėjimu, 50% balsa
vusių už demokratų kan
didatus per pirminius 
rinkimus Floridoje pa
sisakė, kad tikrų rinki
mų metu jie gali balsuo
ti už... Richardą Nixo- 
ną.

IGNAS ALEKNA

glamonėtąsi, šluostyta 
riedanti džiaugsmo aša
ra.

Melbourno lietuviai 
rinkosi į Tullamarine 
aerodromą, kad sutikti 
Chicągos Lietuvių Ope
ros solistus DanąStan- 
kaitytę ir Stasį Barą su 
ponia, kurių laukėme 
kaip retų, brangių sve
čių, mielų užjūrio bro
lių. Laukiančiųjų tarpe 
matėme LB Melbourno 
apylinkės pirmininką 
Gabrielų Zemkalnį, 
koncerto Melbourne 
rengėją Vivą Alekną, 
abu su poniomis, A. Jo 
kūbauską ir E. Šemetie- 
nę, A. ir E. Bakaičius, 
L. ir J. Barkus, J. iri. 
Kaunus, I. ir O. Alek- 
nus, J. Kalnėną, A. Ka
razijienę ir jun. Kara
zijas, V. ir R. Pumpu
čius ir dar kitus.

Nematėme atrūkstan
čio vežimo, bet staiga 
iš dangaus nusileido di
džiulis plieno paukštis. 
Visi su įtempimu lau
kėme svečių pasiro
dant. Ir štai, besišyp
santis sol. Stasys Ba
ras, gerai prisimena
mas ir atpažįstamas 
dar iš jo buvusio kon
certo, o šalia jo — ma
loni ponia E. Barienė, 
vyro palydovė. Greta 
jų, daug kartų nuotrau
kose matyta sol. Dana 
Stankaitytė, štai ji su 
mumis ir taip arti... 
Tuoj vyko nuoširdus 
sveikinimasis, susipa
žinimas, kelionės įspū
džiais dalinimasis.

Kadangi svečiams 
reikėjo laukti 5 valan
das iki galėjo tęsti ke
lionę į Adelaidę, todėl 
buvo pakviesti į p.p. 
A. ir V. Vaitiekūnų so
dybą. Čia šeimininkė 
ir p. I. Jokūbauskienė 
jau laukė svečių paruo- 
šusios vaišių stalą.

Vaišių metu G. Žem
kalnis pasveikino sve
čius A.L. B-nės ir Mel
bourno apylinkės var
du, o Viva Alekna — 
A.L.B. Kultūros Tary 
bos ir jų Koncerto Mel
bourne rengėjo vardu.

S. Baras atsakyda
mas į sveikinimus visų 
svečių vardu padėkojo 
Melbourno lieuviams 
už gražų ir širdingą jų 
sutikimą ir patikino, 
kad jie stengsis tautie
čiams nelikti skolingi 
savo daina.

Kalbantis su mielais 
svečiais, ypač mums 
Australijos lietuviams 
buvo malonu išgirsti, 
kad jie, nors ir pakvies
ti Adelaidės Meno Fes
tivalio vadovybės (aus
tralų), tačiau pirmoje 
eilėje matę gerą progą 
susitikti su savo bro
liais Australijos lietu
viais ir su jais, kiek 
laikas leis, pabendrau
ti. Stasio Baro teigi
mu, kuriam pritarė ir 
Dana Stankaitytė, jie vi
sad ir visur pirmoje 
vietoje esą lietuviai ir 
pirmoje vietoje parei
gą atlikti nori lietu
viams.

Mums melbourųiš- 
kiams, palyginus su Chi- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

HIPIU KARALYSTĖJE
Vieną vakarą, besėdė

damas savo geropriete 
liaus Broniaus (Bruno) 
Bakšinsko puikiame 
naktiniame restorane 
Moby Diek's, kuris yra 
garsiajame ne tik Syd
nėjaus, Australijos, bet 
ir visoje Pietryčių Azi
joje, pasižyminčiu savo 
naktiniu gyvenimu, 
King’s Cross’e ir besi
ginčydamas su juo kas 
geriau maitina ar jo vi
rėjai mane, ar aš jį 
maitindavau pokarinė
se kuopose, stebėjom at
vykstančius svečius. 
Šeimininkui, maloniai 
naujus žmones prii
mant, su kiekvienu pa
sisveikinant ir pasišne
kant, prie mūsų stalo 
priėjo vyras ir mote
ris, apsirengę ispaniš
kais drabužiais ir, iš 
veidų atrodą, tikri hi
piai. Gitarom prita
riant, jie abu pradėjo 
dainuoti gana liūdnas 
dainas. Vėliau sužino
jau, kad jiems šeiminin
kas yra leidęs, šokių 
pertraukų metu savo 
dainomis užimti sve
čius. Besiklausant šių 
dainų, man pasirodė, 
kad aš išgirdau kažką 
tai panašaus į lietuviš
ką melodiją. Pabaigus 
dainuoti ir paprašius su 
mumis išgerti čia popu, 
liaraus škotiško "Jono 
Vaikščiotojo" — aš pra
dėjau šnekėtis su vyru, 
turinčiu apie 24 am
žiaus metus. Pasirodo, 
jo partnerė yra zelan- 
dietė, o jis pats yra lie
tuvis, gana gerai kalbąs 
lietuviškai. Gyvenęs ir 
mokęsis Adelaidėje, 
ten baigė muzikos mo
kyklą, bet jau kuris lai
kas kaip persikėlė gy
venti į Sydnėjų, nes Ade
laidė jaunam žmogui 
yra miręs bažnyčių 
miestas. Dienos metu 
jis dirba kaip muzikos 
mokytojas, kai vaka
rais su savo drauge dai
nuoja restoranuose, no 
rėdamas sutaupyti dau- 
giau pinigų būsimai ke
lionei aplink pasaulį. Jo 
manymu, gyvenant pana
šų gyvenimą, garsia
jame netoli King’s Cros 
so esančiame naujos 
ateities pažangiųjų, yi- 
sokiausios rūšies meni-

SUTIKOME 
SVEČIUS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
cagos lietuvių bendruo
mene, esant tik mažai 
saujelei, taip pat malo
nu išgirsti svečių pa
reiškimus, kad Chica
gos lietuvių kultūrinis 
gyvenimas yra gyvas, 
kuriam pavaizduoti už
tenka tik svečių suminė
to fakto, kad ten Lietu
vių Opera pastatė 15 ope
rų, kuriomis anais lai
kais didžiavosi Valsty
binė Opera Kaune.

Vaišių dalyvių palydė
ti į aerodromą, bran
gūs svečiai sėdo į lėk
tuvą, kad tęsti kelionę 
į Adelaidę, kur jų lau
kia du koncertai. Atsi
sveikindami tarėme 
svečiams geros sėk
mės reprezentuojant 
lietuvius ir iki pasima 
tymo Melbourne, jų kon 
certe, kurio taip laukia
me.

ninku ir hipių priemies
tyje Paddington’e yra la
bai įdomu ir gerai.

Nemanau, kad šis ga
na jaunas lietuvis būtų 
jau pasidaręs tikruoju 
hipiu, į kurių karalystę 
man tik per kitų hipių 
protekciją, teko įsibrau 
ti, susipažinti su jais 
ir iš jų išgauti, nors ir 
labai sunkiai, jų nuomo
nes apie gyvenimą, pa
matyti pačiam juos su
pančią aplinkumą, jų gy
venamus kelius butus, 
kurie jų yra vadinami 
"komūnomis". Žinau 
tikrai, kad Sydnėjuje 
yra keletas, o gal ir ke
liolika tų tikrųjų lietu
vių hipių, kurie palikę 
savo patogius tėvų na
mus, pametę mokslą, 
buvo sužavėti šio nau
jojo "In" pasaulio ir su 
radę panašių, jau dau
giau patyrimo turinčių, 
draugų hipių, patys pasi
darė šio keisto naujojo 
pasaulio nariais.

Jau kelinti metai kaip 
aš savo kasdieninę duo
ną užsidirbu tarnau
damas Sydnėjaus cen
triniame pašte. Šioji di
džiulė įstaiga yra tik
ras tautybių, rasių ir 
žmonių Babelio bokš
tas. Daugumoje tai yra 
gerai išsilavinę žmo
nės, savose valstybė
se turėję geras tarny
bas, bet dėl emigraci
jos atsiradę Australi
joje ir išlaikę būtinus 
egzaminus, dirba paš
te. Taip pat labai daug, 
ypatingai prieš Kalė
das, yra studentų, uni
versitetus ar kitas aukš
tąsias mokyklas belan
kančių ar nebaigusių 
jaunų žmonių. Beveik 
visi ilgaplaukiai, mūsų 
naujojo gyvenimo kūrė
jai, hipiai, atėję į paš
tą užsidirbti vieną kitą 
dolerį. Daugumoje tai 
sezoniniai, ilgai nebū- 
ną jaunuoliai. Bedir
bant, po ilgesnio laiko, 
teko man truputį arti
miau susipažinti, vė
liau ir susidraugauti, 
su vienu australu, apie 
23-jų metų amžiaus, bu
vusiu humanitarinių 
mokslų paskutinių metų 
studentu, universitetą 
palikusiu vien tik dėl 
naujai gautų gyvenimo 
idėjų, nors vėliau, jis 
mano, jį lengvai galės 
pabaigti. Gražus aukš
tas vyras, ilgais iki 
juosmens tamsiais gar 
banotais plaukais, visą 
laiką būdamas apsiren 
gęs jau tais tikraisiais 
hipiškais drabužiais, 
plaukus persirišęs kas 
dien vis skirtingais 
spalvotais kaspinė
liais ir kiekvieną ran
kos pirštą papuošęs pi
giais žiedais, bei ant 
riešo užmovęs nema
žiau 20-ties įvairiausių 
spalvų plastikinių apy
rankių, jis ilgai su ma
nimi darbe buvo labai 
šaltas, pasikeisdamas 
tik formaliais pasi
sveikinimo žodžiais ir 
pasiklausdamas vieno 
kito dalyko apie mūsų 
darbą, nes, kaip vėliau 
susižinojau, trumpa
plaukiai, nehipiškų pa
žiūrų žmonės kaip aš, 
jo ir jo draugų draugys. 
tei buvo nepriimtini.

Diena po dienos, be 
darbo jau diskutuojant 

ir .kitus gyvenimo klau
simus, arčiau įstengiau 
aš prieiti prie jo, jam 
papasakojant savo gy
venimą, problemas ir 
kita, kol vieną dieną jis 
pakvietė mane atsilan
kyti į jų gyvenamą "ko- 
mūną". Didžiuliame, 
jau gana apleistame, se
name name, gyvena jų 
su dažnais pasikeiti
mais 8 iki 10. Tarp jų 
būna visuomet 3-4 mer
ginos, kurios niekuo
met nedirba, kartais tik 
verda valgyti, bet dau
giausiai, kartu su vy
rais "diskutuoja" dabar
tines gyvenimo proble
mas. Iš vyrų irgi ne vi
si dirba, daugiausiai, 
vienam atsibodus, bent 
kokį darbą randa kas 
nors kitas, nes nuomą 
ir pragyvenimui pagrin 
dinį maistą, turi kas 
nors uždirbti. Šios nau 
josios hipių kartos 
maistas ir yra skir
tingas. Beveik niekas iš 
jų nevalgo mėsinių da
lykų, bet daugumoje di
delį proteino kiekį tu
rinčius produktus, daug 
vaisių, daržovių irpan. 
nes jų galvojimu "seno
ji karta, pripildžiusi sa
vo ofganizmą negyva 
pūvančia mėsa, savo kO 
ną tik užteršia, todėl ne 
nuostabu, kad jie taip 
dažnai ir serga".

Kelis kartus būnant 
šioje, vėliau ir kitoje tų 
tikrųjų hipių kompani
joje ir, jiems jau įga- 
vus pasitikėjimą mani
mi, nors mūsų nuomo
nės visuomet ir skir
tingos būdavo,teko pla 
čiau išsikalbėti ir su 
ten gyvenančiom hipėm 
merginom. Jų gyveni
mas dar keistesnis ir 
daugiau nesupranta
mas. Gyvena jos tikrai 
bendrą gyvenimą, nebū
damos nei kurio nors 
vieno vyro ypatingos 
draugės, nei sugyven
tinės. Dalinasi jos vis 
kuo, pradedant nuo 
maisto, drabužių ir bai
giant tais pačiais vy
rais, kurių daugumoje, 
jos tik vardus težino. 
Seksualinis gyvenimas 
tiek vyrams, tiek ir su 
jais gyvenančiom mer
ginom, yra labai svar
bus ir jie tą viską dali
nasi bendrai, be jokio 
pavydo, pykčio ar neapy
kantos. Keista, bet šių 
hipių gyvenime alkoho
liniai gėrimai, išsky
rus retkarčiais pigaus 
vyno, turi labai mažai 
reikšmės, tuo tarpu ma- 
rijuana yra gana dažno
kai rūkoma, nors stip
resnių narkotikų man 
neteko matyti varto
jant, bet, žinoma, pasi
taiko ir tas. Karts nuo 
karto šios merginos iš
skalbia vieną kitą dra
bužį, kad jeigu kam 
nors patiktų užsidėti 
švarų dalyką, tai jos ar 
vyrai galėtų padaryti, 
nes švara, jų manymu, 
nėra per daug reikalin
ga. O tas šių hipių gy 
venime labai aiškiai pa
stebima, nes išsivalo
ma ir prasiplaunama 
tik tada, kai yra būti
niausias dalykas. Jeigu 
daugumas moterų mėgs
ta daryti bent kokius ap
sipirkimus, tai šios 
merginos, daugiausiai 
gaudamos iš vyrų pini
gų tik patiems bū tini au- 
siems dalykams, nesi
rūpina nei savo drabu
žiais, nei gražesniu at
rodymu, nes tas viskas, 
jų manymu, yra tik lai
ko gaišinimas. Teko ne

Žurnalistas yra pranašas
— Mes užsibrėžėme 

aiškų tikslą ir tiesų ke
lią: tarnauti lietuvybei, 
kovoti dėl Lietuvos lais 
vės, kur tik galima ir 
prasminga, turėti savo 
veidą ir tvirtą charakte 
r į. Mes stengėmės ir 
toliau stengsimės būti 
lietuviška sąžinė, — to
kia įžangine mintimi pa 
siekė skaitytojus žur
nalas "Naujoji Vilis"
3-čias numeris viene
rių metų bėgyje, reda
guojamas dr. Jono Ba
lio, A. Laikūno ir dr. 
B. Nemicko. Vyriau
sias redaktorius dr. J. 
Balys. _

Įžanginis prasmin
gais žodžiais trumpai 
apibudina žurnalo sie
kius, nušviečia dabarti
nę politinę pasaulio pa
dėtį, mūsų emigracinio 
gyvenimo ūkanas,pro
švaistes ir su viltimi 
skatina žvelgti į ateitį. 
Taip pat primenamos 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 1951 m.

vieną kartą paklausti 
šių jaunų merginų ir 
apie jų ateities gyveni
mą, šeimą, vedybas, 
vaikus? Bet tas vis
kas , dabartiniame jų gy
venime, jokios reikš
mės neturi. Viena graži 
22 metų mergina, pabė
gusi nuo savo turtingų 
tėvų, provincijoje turin
čių didžiulį ūkį, mane 
rimtai paklausė, ar aš 
norėčiau visą laiką tik 
su ta pačia moterim gy
venti, bartis, sunkiai 
dirbti ir pan.? Jos ma
nymu turėtų būti leista 
grupinės žmonių vedy
bos ir tik tada ji norė
tų ištekėti, kad dides
nėje grupėje galima bū
tų bendrai gyvenimo 
problemas spręsti, ne
reikėtų tik su vienu as
meniu gyventi ir tokio
je grupėje visi būtų 
draugai ir viską kartu 
dalintųsi, panašiai kaip 
jie daro dabar. Paklau
sus ką jie galvoja apie 
visą kitą didžiąjąpasau 
lio bendruomenę, kuri 
gyvena normalų gyve
nimą ir kurių tarpe hi- 
piškasis gyvenimo bū
das nėra priimtinas? 
Tai būtų laiko gaišini 
mas, aiškino man hi
piai, mums jaudintis 
apie pasaulio bendruo
menę, kuriai mes gal ir 
nepatinkame, bet iš ku 
rios tarpo vis daugiau 
ir daugiau narių per
eina į mūsų gyvenimą, 
persiimdami mūsų gy
venimo principais. O 
kaip su religija? Nusi
šypsoję mano draugai 
hipiai tik pasakė, jog 
šiandien tiek religija, 
tiek ir politinė visuome
nė yra nustojusi bent 
kokių gyvenimo princi 
pų, sukeliančių didžiau
sius karus, neapykan-* 
tas, žudynes, todėl ir 
hipių gyvenime nei Te- 
ligija, nei politika ne
turi jokios vertės ir 
jie save skaito tik as
menimis, nesvarbu kur 
begyventų, kokia poli
tinė struktūra bebūtų, 
jau neskaitant jų tau
tybės, kuri jiems visiš 
kai nesvarbu. Gyveni
mo praeitis — istorija, 
gyvenimo ateitis — 
mums nesvarbu, gyvent 
reikia šiandien, tai yra 
jų, hipių galvoimas, 
tik negalėčiau pasakyti 
kad jis būtų teisingas. 

seime priimtos istori
nės , laiko dulkių nepa
liestos rezoliucijos:

1) kad komunizmo pa 
vojus darosi ir darysis 
vis didesnis, jei kova 
prieš jį bus remiama 
nuolaidomis ir kompro
misais;

2) kad komunistinis 
viešpatavimas yra sąly 
ga tautų ir valstybių ne
priklausomybei naikin
ti;

3) kad visoks ideolo
ginis giminystės ryšys 
su komunizmu veda į 
minties savarankumo 
laisvės ir demokrati
nės santvarkos naikini
mą, todėl mūsų pastan
gos kovoje su komuniz
mu turi būti.aiškios, 
griežtos ir tikslios. 
Taip pat nutarta nesi
riboti vien politinės 
veiklos priemonėmis.

V. Mingėla išsamiai 
Ir įdomiai aprašo Lietu
vos Žurnalistų Sąjun
gos istoriją, pradėda
mas nuo 1883 m. pradė
jusios eiti "Aušros", to
liau apie Lietuvos kū
rimosi laikotarpio spau
dą, nepriklausomos tė
vynės, ryšius- su pabal 
tijo laikraštininkais ir 
iki 1929 metų. Čia ran
dame daug pažįstamų 
vardų. Tęsinys bus ki
tame numeryje. Jis čia 
cituoja Iz. Tamošaičio 
anuo laiku nurodytus 
laikraštininkų idealus, 
būtent:

"Žurnalistas yra pra
našas. Ir jo misija yra 
tikrai pranašiška. Jis 
gyvena dabartyje ir da
bartimi, tačiau jo akys 
visad atkreiptos į atei
tį. Jis nuolat skelbia 
Kudirkos: pakilk, pa
kilk, pakilk! Jo visa 
žmogiška esmė eina į 
sursum corda. Žurna
listas, gyvendamas šio
je žemėje, visus kelia į 
idealizmo dausas".

"Žurnalistas yra tau
tos auklėtojas. Jis blo
giu piktinasi, o gėriu ža
visi. Jis gyvenimo ne
geroves nupeikia, o gy
venimo teigiamas pu
ses į padanges kelia. 
Žurnalistas pirštu pri
kišamai rodo kelius,ku
riais tauta turi eiti. Jis 
moko gėrio, grožio ir 
tiesos."

"Kilni žurnalisto mi
sija jam uždeda labai 
atsakingas pareigas. 
Nenorėdamas iš moko
mųjų išgirsti — medi- 
ce, eure te ipsum — 
žurnalistas turi būti su 
augęs su gėriu, su gro
žiu ir tiesa. Tarp žur
nalisto ir gėrio, tarp 
žurnalisto ir grožio, 
tarp žurnalisto ir tie
sos neturi būti ne tik 
tarpo, bet ir plyšio. Juk 
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tarpas arba plyšys suda
ro tai, kas paprastai gy 
venime yra vadinama 
dvilypumu, farizėjiz- 
mu. Žurnalistas turi bū 
ti tikslus žmogus, kuris 
sako ir rašo tik tai, ką 
jis galvoja, o daro tik 
tai, ką jis rašo."

Naujoje Viltyje pla
čiai aprašyta "Vatika
no politikos sutemos" 
ir jo daromos politinės 
klaidos nurodant, jog vi 
so to išdava yra Vatika
no noras sėdėti ant dvie
jų politinių kėdžių, kas 
ateičiai neišeis tikintie
siems į gerą.

K. Škirpa pateikia 
pluoštą istorinių doku
mentų apie 1941 m. su
kilimą. Dr. B. Nemic- 
kas išsamiai aprašo Ru
sijos - Kinijos kivirčą, 
kinietiško komunizmo 
išsivystymą ir santy
kius su Sovietų Rusija. 
Juozas Jurevičius pami
ni a.a. Juozą Bačiūną 
paskirdamas jam 18 pus
lapių ir jo paminklo ati 
dengimo proga ALTS- 
gos pirm. T. Blinstru- 
bo žodis.

Naujai išleistų kny
gų skyriuje rašytojo J. 
Gliaudos recenzija E. 
Čekienės knygos "Kad 
ji būtų gyva". Toliau ei
na ginčas dėl rezisten
cinių romanų, recenzi
jų rinkinys apie V. Alan
to romaną "Pragaro 
prošvaistės", ALTS- 
gos seimas Philadelphi
joje ir priimtos rezoliu 
cijo, rodančios kelią 
ALTS-gos veiklai. Išsa
miai ir nedviprasmiš
kai nagrinėjamos Lietu 
vos ir išeivijos lietuvių 
politinės ir kultūrinės 
problemos bei tarptau
tinės politikos įvykiai 
daugiausia dėmesio ski
riant JAV. N. Viltis ne
pamiršo ir jaunimo 
Korp! Neo-Lithuania 
veiklos, o taip patirk! 
tos mūsų spaudos.

Žurnalas 120 psl. Lei
džia Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korporaci
ja Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių Tau 
tinė Sąjunga. Gaunama 
šiuo adresu: 7150 So. 
Spaulding Avė., Chica
go, III. 60629. Kaina 
2.50 dol.

E. Čekienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• GANA TO JUNGO. 

Kipras Bielinis. Trečias ir 
paskutinis Kipro Bielinio 
atsiminimų tomas, išleistas 
Kipro Bielinio ir Amerikos 
Lietuvių Socialdemokr a t ų 
Sąjungos Literatūros Fon
do lėšomis New Yorke 1971 
m. Viršelis Kęstučio Čerke- 
liūno. Spaudė Tėvų Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. 
Tirašas 500 egz. Knyga 492 
puslapių, kaina nepažymė
ta.
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SIZIFO DARBAI
Sovietiniai propagan

dininkai (nyko skelbti, 
kad kolchozinis darbas 
pasiekė savo mechani
zacijos viršūnę;. Čia 
pompastiškai lygina
mas Nepriklausomos 
Lietuvos ūkis. Esą, 
anais laikais žemė dirb
ta su arkliais, dabar 
kolchozas pilnas maši
nizacijos. Pagrindinė 
šios propagandos klai
da ir apgavystė paslėp
ta dvidešimt penkeriu 
metų "nepastebėjime". 
Kiekvienoje valstybėje 
prieš dvidešimt penke
rius metus žemės ūkio 
formos buvo kitos. Tas 
ilgokas laiko tarpas vi
sur pakeitė žemdirbys 
tės vaizdą. Industriali
zacija pakeitė ir Ame
rikos agrikultūrinį 
vaizdą. Ypatingos gi 
nuostabos nusipelno 
šalys, iškentėjusios ka
ro destrukciją. Tai Va
karų Vokietija, Austri
ja ir kt. Šių valstybių 
ūkis industrializuotas. 
Nauji atsiekimai iš-r 
mintingai suderinti su 
seno ūkio praktika ir 
tradicija. Ūkio produk
cijos intensyvumas pa
siekė stebėtinus rezul
tatus.

Į nuo karo nukentėju
sių ir nualintų valstybių 
eiles aišku įeina ir oku
puotos Lietuvos teri
torija. Išviršiniai ste
bint, atrodo pasikarto
jo paveikslas, kuris bu
vo susidaręs Lietuvoje 
po Pirmojo pasaulinio 
karo. Tada išmintingai 
vedamoji žemės ūkio 
politika per vieną de
šimtmetį pripildė Lie
tuvą žemės ūkio produk
tais, kurių pertekliui 
reikėjo ieškoti užsienio 
rinkų. Kaip gi dabar,po 
žemės nusavinimo ka
tastrofos, po ūkininkų 
luomo sunaikinimo?

Dvidešimt penkeri 
metai išviršiniai pakei
tė jaukų Lietuvos gam
tovaizdį. Landšaftas ta
po panašus į ameriko
nišką, kur Nebraskoje 
ar Iowoje išplito indust
rinės farmos, specia
lizavusios auginti tam 
tikrus paskirus agrikul- 
tflrinius sektorius. Lie
tuvoje į tą amerikinių 
farmų imitaciją komiš
kai įsirėžia privatinin 
kų sklypeliai, vlęnintė- 
lis vergų pragyvenimo 
šaltinis. Tai įrodymas, 
kad ekonominis didžiu
lių žemės junginių nė
ra ekonomiškai įsavin
tas ir nerentabilus pro
dukcijai. Tokioms sąly 
goms esant negalėtų eg 
zistuoti laisvasis ūkis, 
čia gali tačiau, sovieti
nėje santvarkoje, vege
tuoti priverstinis kolū
kinis šeiminikavimo 
principas. Tas princi
pas : bus lažininkas, bus 
ir lažas!

Kaip ir anksčiau, dva
ruose, lažininkai ra

ginami dirbti, baudžia
mi nespartūs ir šiek 
tiek respektuojami 
spartesnieji. Žemės 
ūkio specifikai pritai
kytas teoretiškai atras
tas principas :žemė yra 
fabrikas! Bet toks prin 
cipas yra fikcija. Per
daug yra faktorių, ku
rie rodo, kad žemės 
ūkis turi savo specifi
nius ir su fabriku nesu
lyginamus bruožus. Že
mės ūkis yra labai in
dividuali darbo šaka, 
kuri atremta į inicia
tyvą ir meilę dirbamai 
žemei.

Tų elementų stoka pa
gimdo aibes problemų, 
kurių kronikai skirti so
vietinės spaudos pus
lapiai. Iš "Valstiečių 
laikraščio", iš "Tie
sos", iš "Komjaunimo 
Tiesos" skamba grau
dūs visokių nesėkmių 
ar apsileidimų verks
mai. Bet kartais pom
pastiškai giriasi laži
ninkų iniciatyva.

Taip, "Komjaunimo 
Tiesa" š.m. vasario 24 
d. laidoje aprašo "Auš
ros" kolūkio (Kauno ra
jonas) komjaunuolio ir 
komjaunimo suvažiavi
mo delegato Vytauto 
Azarinsko nuopelnus. 
Tai darbštus ir išradin 
gas jaunuolis, trakto
rininkas. Jo nuopelnai 
... nuolatinė kova su 
skandalintai irstančia, 
gabalais lūžtančia kolū 
kio mašiperija!

Reikia dirbti, reikia 
kelti išdirbio indikato
rius, bet... "sulūžo pa- 
krovėjo posūkio mecha
nizmas".

Dėl to lemtingo lūžio 
stovės visa eilė kitų ma
šinų. Puolė į sandėlius 
— tokios dalies atsargo
je nėra! Puolė į dirb
tuves — dalys netinka
mos. Tada nagingas jau
nuolis nuima nuo vieno 
agregato reikiamą da
lį ir įmontuoja ją kur 
reikia. Tai, sovietinio 
gyvenimo sąlygose yra 
nuopelnas, apie kurį ra
šytina pirmame laikraš
čio puslapyje.

Į Azarinsko nuopelnų 
sąskaitą įrašomi ir 
anksčiau buvę panašūs 
atsitikimai, kurių pa
grindas tačiau glūdi vi
suotiniame sandėlidvi 
mo apsileidime, mašini
zacijos nepatvarume, 
darbo nerūpestingume 
ir atkištiname požiūry
je įsavo dirbamą žemę.

Nesibaigiantis metų 
metais tokių "žygdar
bių" aprašymas liudi
ja, kad sovietinis kol
chozas efektingai pripil
dytas "sizifo darbais". 
Sizifas gi ritino į kalną 
akmenį tiktai tam, kad 
tas akmuo atgal nuriedė
tų.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

rago
160,000 IR VYTIS

Buvo kadaise lemtingi 
lietuviškai idėjai metai, ka
da nakties glūdumoje rusų 
žandarai nuskobė su kaltais 
"Lietuva tėvynė mūsų” žo
džius iš daktaro Vinco Ku
dirkos granitinio paminklo.

Dabar, iš ok. Lietuvoje 
išleisto vaizdų albumo "Tė
viškė” žiūri j mus buv. Lie
tuvos banko rūmų atvaiz
das. Rūmų fronte, aukšty
bėje ties įėjimo durimis bu
vo skulptūrinė grupė, vaiz
duojanti lietuviškojo gyve
nimo pagrindą — ūkinin
kus, su simbolišku skydu. 
Ant skydo buvo Gedimino 
stulpai ir Vytis. Iš nuotrau
kos albume aiškėja, kad 
Vytis rūpestingai nuskob- 
tas nuo simbolinio skydo ...

Pirmasis lietuvių jauni
mo kongresas savo simboli
niame ženkle turėjo visiems 
lietuviams šventą ženklą, 
dėl kurio savanoriai ir lais
vės kovotojai aukojo savo 
gyvybes — Vytį. Iš istori
jos gelmių būręs aplink sa
ve tautos mases, Vytis 
ženklino savo nemarų tęsti
numą netgi išeivijos jauni
mo sambūryje. Viso laisvo
jo pasaulio lietuvių jauni
mas būrėsi po Vyties ženk
lu, gaivinosi to ženklo įtaka 
ir darė atitinkamus spren
dimus.

Antrojo pasaulinio lietu
vių jaunimo kongresui pa
rinktas ženklas, kur, deja, 
nėra Vyties. Pirmojo kon
greso precedentas ir garbės 
pareiga atmesta. Pasukta 
apgailėtino internacionaliz
mo keliu. Vytis išskaptuo
tas ir išmestas. Kadaise 
skobė iš V. Kudirkos Him
no tekstą, dabar išskobė 
Vytį iš buv. Lietuvos banko 
skulptūrinės grupės. Vytis 
užgintas ok. Lietuvos bui
tyje. Už Vyties paveikslo iš
kabinimą privačiame kam
baryje skirta kelionė į nai
kinimo stovyklas...

Antrojo pasaulio lietuvių 
kongreso ženkle sugriauta 
Pirmojo kongreso tradicija. 
Vyties nebėra. Vyties vie
ton įvilktas internacionali
nis simbolis — karvelis!

Vardan kurių sumetimų, 
visuomenė nori žinoti, taip 
pasielgta? Kuo nuvalkiotas 
marksistinių grupių karve
lis vesternis už nemarų lie
tuviams Vytį? Kuo išraiš
kesnis tas karvelis? Kokias 
gilesnes, h u m a n iškesnes 
idėjas tas nelemtas balan
dis reiškia kongreso rikiuo- gyvenimo
to.iams?

Renkasi, telkiasi pasauli- 
nin kongresan tas jauni
mas, kurį pro bombas, karo 
siaubą ir vargus tėvai gel
bėjo nuo raudonojo vėžio. 
Su lietuviškų simbolinių 
ženklų vaizdais akyse, tėvai 
globojo tą jaunimą neįsi
vaizduojamai sunkiose ap
linkos sąlygose, kad tik, 
jiems išlikus, būtų tęsiama 
ir gilinama pilnutinės lietu
vybės karta.

Tais pat idealistiniais su
metimais ir 160,000 dolerių 
suma neišgąsdino tėvų ir 
rėmėjų. Bet... aukoti ir 
rinkti tuos dolerius už ... 
Vyties išmetimą iš kongre
so ženklo ?!

Apsigalvokime, kol dar 
nėra vėlu.

Alg. Dainius

RED. PASTABA: Patyrime, 
kad Jaunimo kongreso komi
tetas savo posėdy kovo 18 d. 
balsų dauguma atsisakė nuo 
kongreso ženklo — balandžio 
ir nutarta palikti Vytj.

NEIŠVARDINO VISŲ...
Š.m. kovo 1 d. Dir

vos laidoje, straipsny
je "Būkime veiklūs na
riai", p. E. Čekienėyra 
pareiškus, kad Ameri
kos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos nariai akty
viai "dalyvauja Lietu-

PALAIDOTAS LITUANISTAS 
DOMAS VELIČKA

Per dažnai pradėjo 
gausti bažnyčių varpai, 
pranešdami lietuviams 
liūdną žinią. Per daž
nai vienas po kito iš
siskiria iš gyvųjų tar
po aktyvūs^ lietuvybės 
ūgdytojai. Š.m. kovo 18 

d. labai ankstyvą rytą 
staiga iš mūsų tarpo 
išsiskyrė žinomas li
tuanistas, Pedagoginio 
Lituanistikos Institu
to ilgametis direkto
rius Domas Velička. 
Iš vakaro pasiruošė 
paskaitoms, susidėjo vi
są medžiagą į portfelį 
ir nuėjo poilsiui, kaip 
pastaruosius 20 metų 
darė. Nenujautė, kad ry
to nebesulauks ir dau
giau jo koja Jaunimo 
Centro slenksčio nebe - 
peržengs.

Atsisveikinimo va
karas įvyko kovo 20 d.

vos laisvinimo veiksnių 
eilėse: VLIKo, ALTos, 
ir BALFo centriniuose 
organuose ir vietos sky
riuose bei komitetuo
se". Su straipsnio auto
rės teigimu pilnai sutin
ku. ALTS-gos narių įna
šas į išeivijos ietuvių 

ir Lietuvos 
laisvinimo veiklą yra 
nepaprastai didelis ir 
jį labai vertinu. To ne
gali paneigti nei ALTS 
-gos ideologiniai opo
nentai.

Aukščiau pacituota
me sakinyje ir visame 
straipsnyje pasigendu 
p. Čekienės užsimini
mo apie ALTS-gos na
rių aktyvų įsijungimą į 
JAV LB Centro Valdy
bos ir bendruomeninių 
vienetų veiklą. Asme
niškai turiu progą ste
bėti ALTS-gos narių 
inž. Vincento Gruzdžio 
ir Petro Mitalo veiklą 
JAV LB Centro Valdy
boje. Jų pasiaukojimas 
ir indėlis bendruomeni
niam darbui yra didžiai 
vertinamas ir jiems 
priklauso visos lietuviš 
kos visuomenės padė
ka. Malonu juos matyti 
šalia darbo bendruome
nėje atiduodant duoklę 
ir ALTS-gai — veikiant 
apygardos ar vietinio 
skyriaus ribose. Savo 
veikla P. Mitalas ir V. 
Gruzdys sėkmingai ei
na didžiojo išeivijos 
tautininko ir bendruo- 
menininko J. Bačiūno 
pramintais takais.

Algimantas S. Gečys 

pirmadienį 8 vai. vak. 
Donaldo Petkaus lai
dotuvių koplyčioje 
(2533 W. 71 St., Chi
cago, III.) Atsisveiki
nimą pravedė to paties 
Instituto sekretorius, 
studijų meto neperski 

riamas draugas Alek
sandras Dundulis.

Jautriu žodžiu prisi
minė velionį Domą dar 
anais laimingais me
tais, Vilniuje, kai kar
tu pradėjo lankyti Vil
niaus universitetą, per 
gyveno okupacijas, 
tremtį ir taip per 30 me - 
tų, kaip du jungo jaučiai 
koja į koją nešė šviesą 
ir lietuvišką žodį jauni
mui. Velionis Domas 
nemėgo reklamos, bet 
dirbo atsidėjęs savo mė
giamą jaunimo švieti
mo ir auklėjimo darbą. 
Domas Velička buvo tik 
ras pilkasis didvyris. 
Jis bekompromisiniai 
aukojosi jaunimo švieti
mui.

Pedagoginio Lituanis 
tikos Instituto rekto
rius dr. P. Jonikas, sa
vo žodyje iškėlė velio
nio Domo Veličkos nuo
pelnus Institutui. Velio
nis Domas įnešė mil
žinišką dalį į Institu
to steigimą ir jo išlai
kymą. Institutas ir Do
mas Velička buvo sino 
nimai — vienas nuo ki 
to neatskiriami. Insti
tutas neteko pačio žy
miausio rūpintojo ir 
puoselėtojo.

Garbės gener.konsu
lė J. Daužvardienė pri
siminė velionį Domą, 
kaip nepalaužiamą lietu
vį ir savo žinias mokė 
jusį perduoti lietuviš
kam jaunimui. Jis gyve
no taip, kad ir po mir
ties būtų gyvas savo dar 
bais. Jo gyvenimas ir 
darbai yra geriausias 
paminklas.

JAV LB Chicagos apy 
gardos pirm. Jonas Ja
saitis prisiminė velionį 
Domą, kaip ištikimą lie
tuvį, paaukojusį visą 
savo gyvenimą, visą 
laisvalaikį lietuviško 
jaunimo švietimui ir 
auklėjimui. Jo pastangų 
vaisiai jau yra matomi 
už jo žygiuoja jaunoji 
lituanistų karta.

Instituto darbų didy
sis rėmėjas. — Aka
deminis Sambūris — 
pirm. Kazys Kasakai- 
tis pažymėjo, kad velio
nis Domas dirbo konkre- 
tų darbą, mokė liet, jau

nimą mylėti savo kal
bą ir kraštą. Pažadėjo 
ir toliau remti Institu
to pastangas. Velionio 
Domo netekimas yra la
bai didelis smūgis Ins
titutui.

Chicagos Aukšt. litu
anistikos mokyklos di
rektorius J. Masilionis 
velionį Domą prisiminė 
kai dar dirbo mokyklo
je ir nuo 1952 metų ne
buvo praleidęs nė vieno 
šeštadienio. Velionis 
buvo tiesus ir sąžinin
gas. Pirmasis ateidavo 
į pagalbą, kąpasižadė- 
davo, tai ir ištesėdavo. 
Reikėjo mokyklai vado
vėlių, pats pirmas stvė
rėsi darbo ir kitus ra
gino. Skatino mokinius 
rašyti ir redagavo jų 
metraščius... Neberei- 
kalo jo mokiniai ir stu
dentai sudaro garbės 
sargybą. Karavanas ne
turi sustoti.— jaunimo 
švietimo darbas ir po 
mūsų neturi sustoti,tai 
buvo velionio darbo ir 
gyvenimo tikslas. Jo 
mokiniai jau yra litu
anistinių dalykų mokyto 
jai, jaunimo skyrių re
daktoriai, laikraštinin
kai.

Absolventų vardu ve
lionį Domą Veličką at
sisveikino Donelaičio 
mokytojas G. Aukštuo
lis, o mokinė Rima Ja- 
nulevičiūė paskaitė 
Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį "Tu išėjai".

Instituto globėjų - tė
vų jėzuitų - vardu labai 
prasmingą ir nuoširdų 
žodį tarė Jaunimo Cent
ro direktorius kun. Bo- 
revičius S.J.

Atsisveikinimo va
karas baigtas muzikine 
dalimi, kurią velionis 
labai mėgo ir brangino.

Velionis Domas Ve
lička palaidotas kovo 21 
d. iš Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios, lie
tuvių Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Dideliame skausme 
liko žmona Elena ir duk
tė Asta su vyru.

Ilsėkis ramybėje di
dysis lietuvių jaunimo 
Švietėjau.

A. Juodvalkis
ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

TALKININKAI
Kaip jau žinoma, šiais 

metais liepos 2 d. įvyksta 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
I V-toj i Tautinių šokių 
šventė. į šią šventę Chica
gon suvažiuos ne tik iš 
Amerikos įvairių miestų, 
bet ir iš kitų pasaulio kraš
tų jaunimas.

Atvykstančiam jaunimui 
reikalingos nakvynėms vie
tų bei transporto priemo
nių, k. a. paimti juos iš ae
rodromų arba kitokių sto
čių ir atvežti į jų apsistoji
mų vietos. Taip pat juos rei
kės nuvežti į generalinę re
peticiją ir į pačią šokių 
šventę. Tam reikalui reika
linga Chicagos lietuvių vi
suomenės talka.

Šokių šventės komitetas 
kreipiasi į jus mieli chica- 
giečiai ateiti talkon. Kas 
gali priimti globon į savo 
namus atvykstančius šokė
jus, prašome neatidėliojant 
pranešti: Kasperas Radvila 
tel. RE 7-5436 ir Kostas Ja
nuška tel. 434-0582. Galima 
skambinti visą dieną.

Be to, labai reikalinga 
bus automobilių transpor- 
tacijai. Taip pat prašoma, 
kas sutiktų su savo automo
biliu ateiti talkon.
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (7)

ŠNIPAS SEKA ŠNIPĄ-
Dar prieš Schulzei- 

Hothus 1940 m. atvyks, 
tant į Teheraną, čia at
vyko du SS Franz Mayr 
ir Roman Gamotha, ku
rie, padedant Vokie
tijos ambas adoriui, 
greit susirado Tehe
rane darbą, kaip tech
niški patarėjai Nouvel 
Iran Exprešs bendro
vėje, paskui navigaci
jos bendrovėje, geležin 
kelių statyboje ir radi
jo stotyje. Sąjunginin
kams užėmus Iraną, Ga
motha pabėgo į Turkiją 
ir grįžo Vokietjon, bet 
Mayr pasiliko krašte. 
Jis laisvai kalbėjo per
siškai ir turėjo plačius 
ryšius iraniečių politi
kų tarpe.

Japonijos ambasado
rius, kuris dar pasili
ko metus laiko po oku
pacijos, jam davė pini
gų ir radijo siųstuvų. 
Tačiau greit Mayr įsi
tikino, kad japonų ra
dijo aparatai netinka 
tolimos distancijos pra
nešimams ir susisieki
mą palaikė per Turki
ją-

Jo buvimas Irane vo
kiečiams buvo naudin
gesnis už bet kurį kitą 
agentą, nes jis turėjo 
įtakos politiniuose 
sluoksniuose. 1942 me
tais jis susirišo su Mel- 
liyoun-i-Iran ultra na
cionalistine grupe,kuri 
buvo provokiška. Jis bu 
vo intimus draugas ne 
tik parlamento atstovo 
Nabiboullah Nobakht, 
bet ir labai įtakingo 
gen. Zahedi.

Anglų žvalgyba žino
jo apie generolo provo- 
kiškus jausmus ir kokį 
vaidmenį jis vaidina for
muojant provokiškus 
elementus, bet CICI 
(Counter Intelligence 
Corps Iran) taip pat ži
nojo, kad jis remiasi 
ne tik politine grupe, 
bet užpakaly jo stovi 
visa armija ir gali pa
sitikėti dideliu skaičiu
mi karininkų.

Nei policija, nei ar
mija nedrįso areštuoti 
gen. Zahedi ir anglai ne
matė jokių priemonių 
kaip jį neutralizuoti.

Bet pats gabiausias 
britų agentas Fitzroy 
MacLean nieko apie tai 
nežinojo ir dėl to nesi
jaudino. Atvykęs į Ira
ną, jis tuoj prisistatė 
pas britų konsulą pa
prašydamas gen. Za
hedi adreso, papras
čiausiai, lyg tai būtų ko
kia vaistinė už kampo. 
Per kelias sekundes jis 
sugalvojo veiklos pla
ną. Būtent, apsirengęs 
britų generolo unifor
ma, jis įspės Zahedi, 
norįs jam padaryti man
dagumo vizitą. Ir kai 
bus viduje, ras būdą 

kaip Zahedi ištraukti iš- 
jo tvirtovės.

Pranešęs savo pro
jektą britų štabui Bag
dade, laukė "žalios švie
sos". Atsakymas buvo 
gautas už dviejų dienų. 
Viršininkai sutiko su 
planu tik su viena pas
taba, kad jis, būdamas 
kapitono laipsnyje, ne
galįs užsidėti generolo 
uniformos, bet jam 
duos tikrą generolą, ku
rį jis galėsiąs panaudo
ti kaip masalą. Tačiau 
tas nesukliudė Mac 
Leanui įvykdyti planą ir 
pagrobti generolą Za
hedi su pagalba Lauren- 
ce Lockhart, įrėmus re
volverį į šoną, įsisodin
ti į automobilį ir išga
benti, kol iraniečiai ka
reiviai iš nustebimo at
sigavo.

Laike kratos Zahedi 
bute atrasta įrodymų 
kad jis ne tik ruošė 
konspiraciją prieš Tehe
rano vyriausybę ir ofcu 
pacinę vadovybę, bet su 
vokiečių agentų pagal
ba buvo juodosios rin
kos ir opiumo prekybos 
vyriausias šeiminin
kas.

Areštavus patį ge
naus į bendrininką, vo
kiečių agentus, ypač 
Mayr, statė labai sun- 
kion pozicijon ir jis iš 
Ispahan persikėlė į Te
heraną, kur jautėsi sau
giau. Prieš tai jis iš
siuntė į Berlyną S.O.S. 
telegramą, reikalauda
mas naujų radijo siųs
tuvų ir operatorių. Pa
galiau iŠ Ankaros gavo 
lauktą atsakymą: Schel- 
lenberg atsiusiąs agen 
tų, pinigų, ginklų ir ra
dijo siųstuvų. Buvo nu
rodyta laikas ir vieta, 
kur visa tai bus nupa- 
rašiutuota. ***

Walter Schellenberg 
turėjo rimto pagrindo 
domėtis Irano įvykiais 
ir Mayr turėjo laimės 
pasiųsti telegramą kaip 
tik tuo momentu, kai 
SS špionažo viršinin
kas pradėjo organizuoti 
operacijos planą Ira- 
nui.

Dirbdamas keturio
lika valandų per dieną, 
Schellenbergas turėjo 
vargo iš ryto atsikelti, 
bet jis nepraleido nė vie - 
no rytinio pasijodinėji
mo su admirolu Cana- 
ris.

Schellenberg turėjo 
didelę simpatiją Hey- 
drichui, buvusiam 
RSHA viršininkui ir 
jam žuvus, stengėsi vi 
somis priemonėmis už
imti jo vietą tarp adm. 
Canaris draugų. Bet 
abu vyrai viens kitą nuo
lat stebėjo.

Adm. Canaris prieš 
Heydrichą turėjo šanta- 

žinę medžiagą, jo žydiš
ką kilmę, bet jis nieko 
kompromituojančio ne
galėjo rasti prieš Schel- 
lenbergą. Didelė byla 
apie jo seksualinįiškry- 
pimą nebuvo tvirta me 
džiaga, kad galėtų šan
tažuoti.

Paskirtas RSHA šeš
tojo biuro viršininku, 
Schellenbergas svajo
jo, kaip po savo valdžia 
paimti ir karinį špiona
žą, bet tam reikėtų lik
viduoti admirolą Cana
ris.

Belaukiant patogaus 
momento, jis stengėsi 
palaikyti su admirolu 
kuo draugiškiausius 
santykius, stengdama
sis išgauti naudingų ži
nių. Canaris visad mie
lai atsakydavo į savo 
"jauno draugo" klausi
mus, saugodamasis, 
kad koks neatsargus žo
dis neišspruktų iš lūpų, 
kurį Schellenbergas ga
lėtų prieš jį panaudoti. 
Tai buvo tikras katės ir 
pelės žaidimas.

Agento Ernesto Mer- 
serio keistas atvejis bu
vo priežastimi pasikal
bėjimo. Tikrumoje tai 
buvo nesusipratimas, 
kad pagrindinis Abweh-

Los Angeles, Calif.

Milžiniška sovietinė propaganda
Naujoje meno galerijoje, 

kuri yra netoli miesto cent
ro, atidaryta "Soviet Union 
Arts and Crafts in ancient 
times and today" paroda. 
Tai kelių šimtų eksponatų 
paroda, kultūrinių mainų 
titulų atgabenta iš Sovietų 
Sąjungos į JAV. Paroda, sa- 
v<5 debiutui, buvo pasirin
kusi Washingtoną, kur ji 
praėjo, atrodo, be didesnio 
efekto. Dabar, lyg renkan
tis prezidentinių būstinių 
vietoves (viena Washing- 
tone, kita prie Pacifiko) 
įkurdinta Los Angeles 
mieste. Propagandos sume
timais porą diennų savaitė
je lankytojai įleidžiami be 
mokesčio.

Didžiulis fojė paverstas 
grubiausios komunistinės 
propagandos įrankiu. Lan
kytoją pasitinka didelis Ko
sygino portretas, greta ir 
jo posakiai apie "tautų 
draugystę" .Nuo lubų ple
vėsuoja raudonoji vėliava 
su auksiniais kūju ir pjau
tuvu. Centre gi rėžia lan
kytojo akis V. Lenino po
sakis "menas priklauso 
liaudžiai”. Atsargumo su
metimais neįleidžiami žmo
nės su portfeliais ar kuriais 
pundeliais. Negalima foto
grafuoti. Lankytojų tarpe 
aiškiai maišosi sekliai, įtar
tinai apžvelgia žmones. 
Publika gana švari. Tai hol- 
lyvvoodiško tipo liberaliu- 
kai. Pasitaiko ir hipinio po
linkio žmogėnų.

ro agentas Irane buvo 
ne Vokietijos pilietis. 
Jo sugebėjimai ir neiš
aiškinta priežastis ko
dėl sutiko dirbti vokie
čiams, dar daugiau in
trigavo šį reikalą.

Tad dabar, gavęs iš 
Franz Mayr SOS tele
gramą, Schellenberg 
prisiminė, kad Abwehr 
Irane turi puikų agentą, 
bet jis negalėjo sau leis-, 
ti, kad būtų antroje vie 
toje po Abwehr. Jis da
vė įsakymą, "sabotažų" 
skyriui, kuriam vadova
vo Otto Skorzeny, Irane 
išsodinti didelęparašiu- 
tininkų grupę dar prieš 
mėnesio pabaigą ir pa
skambino Dr. Winifre- 
dui Obergui Miunchene, 
kad tuojau pat pas jį at
vyktų į Berlyną.

Obergas buvo vienas 
jo geriausių "nepriklau 
somųjų" agentų, tai yra 
šnipas, kuris šnipinėjo 
kitus šnipus. Schellen
bergas įvairiuose kraš
tuose buvo pasodinęs sa
vo patikimus žmones, 
kurie nepriklausė vie
tinėms sekcijoms ir jų 
misija buvo stebėti kai 
kuriuos asmenis. Dėka 
šios sistemos, jis galė" 
jo turėti stiprioje kon
trolėje visus savo ir ki
tų žinybų agentus. 1943 
m. tokių "nepriklauso
mų" agentų jis turėjo du 
šimtu.

(Bus daugiau)

Parodą leido organizuoti 
Los Angeles majoro Šamo 
Yorti egzekutyvas, miesto 
valdybos narių sutikimo ne
gavus. Plačiai pasireiškęs 
prezidento rinkimo kompa
nijoje Sam Yorti, savo be
viltišką klounadą New 
Hampshire ir Floridoje, bai
gė Kalifornijoje, glebėsčio- 
damasis su sovietinės paro
dos pareigūnais. Po pri
ėmimo miesto valdyboje, 
savo helikopteriu atskraidi
no juos į muziejų ir pasakė 
atidarymo kalbą, kur pra
našavo sovietų ir amerikie
čių susibičiuliavimą po me
no skraiste.

Parodos eksponatai susi
deda iš istorinių objektų, iš 
pat žilos bet ne rusiškos se
novės. Tai bronzinės skitų 
iškasenos, dažnai iš prieš
krikščioniškos eros. Paskui 
seka rusų istorijos senienos. 
Tai religiniai objektai, iš
plėšti iš cerkvių ir sudėti 
muziejuosna. čia figūruoja 
kelikai, liturginiai drabu
žiai, ikonos, kryžiai. Tai vis 
istorija. IŠ dabartinių rodo
mųjų meniškųjų amatų ob
jektų labai daug audinių, 
savotiškų gobelenų, medžio, 
kaulio, drožinių. Sagos, sag
tys, apyrankės, apykaklės 
ir kt. sudaro ilgą objektų 
eilę. Demonstruojamas sa
votiškai pridengtas propa
gandos filmas. Mirkčioja 
skaidrės, rodančios prezer- 
vuotus istorinius pastatus.

Eksponatų tarpe yra ob
jektai, kurie atstovauja

J GRAUDA

Apie lituanistinę semantiką
Nevisi gali studijuoti lituanistiką bei lituanis

tinę semantiką Kapsuko universitete. Vieniems 
Akiračiai duoda rekomendacijas, bet Kubilus nepri
ima. Kitiems Bimba kište kiša rekomendacijas,bet 
rekomenduojamieji skaityti nemoka. Tad, kad veži
mas riedėtų per gruoblėtą gruodą, stengiamės 
stvertis už mažmenų. Duodame studijų problemo
mis suįdomintiems tautiečiams minimumą lituanis
tinės semantikos, kaip ji atrodo natūralios e kalbos 
vystymosi sąlygose, kur savo raudonų pieštukų ne
kiša visokie cenzoriai ir korektoriai. Iš viešu
mos išrauti perlai pasiekė mus via Šluota.

"Į mano mostą vairuotojas tik uždūmino ir buvo 
pagautas svetimame rajone su išgėrimo ženklais.

Aš 30 metų niekur nesusitepęs rankų išdirbau 
pečkuriu ir tokio naktinio paukščio kaip mano žmo
na Šert po vienu stogu neturiu sveikatos. Prašau 
mano aukščiau parašytą pareiškimą dėl skyrybųpa- 
tenklnti ir paslėpti, nes po pirmo pareiškimo ne
valdau visos kairės rankos.

Prieš perkeliant penimus galvijus, karvidėse 
turi būti atliktas pilnas remontas, kad rudenį pri
reikus per keletą dienų būtų galima iškelti galvijų 
prieauglį, išbaltinti ir uždaryti nakčiai karves.

Nuo savo ankstyvesnių parodymų tardymo or
ganams atsisakau, nes tą naktį buvau po biuleteniu 
ir apie sandėlio gaisrą sužinojau tik per dūmus, o 
ne per K-ienę.

Kadangi pil. P-ienė serga chornišku radikuli
tu, rekomenduoju skirti jai darbą, kuris nebūtų su 
sijęs nei su stovėjimu, nei su sėdėjimu.

Alkoholis — pikčiausias visos Žmonijos 
priešas ir jį be reikalo vartojant net blaivas žmo
gus nukrinta be sąmonės.

Ant vieno bilieto gali aiti du.
Saviveiklininkai minėtą kavalkėlį atliko su di

deliu įkvėpimu ir profesionaliai.
Pranešame, kad birželio 29 d. bus tikrinama 

miesto gyventojų, turinčių karves, sveikatą. Gyvu
lius prašome nuvesti į miesto turgavietę.

Smulkus grobstymas neapsimoka.
Čia paslėptų darbų aktas.
Gėriau aš ir dar kai kas , bet jau nebeprisime

nu, nes buvau gatavas. Patekau į miliciją. Po kiek 
laiko mane išleido, nuėjau į miestą, išgėriau dar, 
grįžau į miliciją, bet mane už girtumą uždarė.

Pilietis darbą atlieka patenkinamai. Darban 
stoja neblaiviame stovyje."

okupuotą Pabaltijį. Nors 
JAV nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į 
Sovietinę valstybę, šie ob
jektai nesivaržo skelbti: 
Lithuanian, Estonian, Lat- 
vian SSR! Pav., Sagei iš 
gintaro pridėtas aiškini
mas : Z. Matskevicienė, 
Klaipėda, Lithuanian SSR. 
Sidabru inkrustuota sagtis:
K. Toleikis, Kaunas, Lithu
anian SSR. Pin — E. Sinu- 
shene, Klaipėda SSR. Vilnių 
atstovauja Zinaida Kolpa- 
kova su audiniais — Vil
nius, Lithuanian SSSR. Pa
našiu būdu pristatomi ir ki
tų baltiškųjų vietovių me
nininkai.

Pirmieji šią propagandi
nę parodą piketavo lietu
viai. Piketas buvo efektin
gas, nes trys stambiausios 
televizijos stotis nufilmavo 
ir rodė tos pat dienos va
kare ir kitą dieną savo kro
nikoje. ž. Brinkienė davė 
ir gerą išsamų interview. 
Nuotraukos tilpo ir plačioje 
spaudoje. Vėliau atskubėjo 
žydai ir ukrainiečiai, šie pa
rodė ir savo temperamentą 
piketo metu. Buvo policijos 
apsauga. Tačiau, atrodo, pi
ketuotojai nebuvo konsoli
duoti ir tai pamažino efek
tą.

Lietuviai iškėlė sumany
mą kreiptis į teismą su pra

šymu uždaryti parodą, nes 
miesto vykdomieji organai 
(S. Yorti) be miesto valdy
bos narių leidimo leido 
miesto centre įsikeruoti 
brutaliai komunistinei pro
pagandai. Nesilaikyta mies
to pareigūnų subordinaci
jos, eikvojami mokesčių 
mokėtojų pinigai, atlieka
mas pragaištingas Ameri
kai darbas. Rezultatai šio 
projekto, tuo tarpu, dar ne
žinomi.

ši paroda keliaus ir per 
kitus Amerikos didmies
čius. Kr.

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ti ieškoti geresnio klimato. 
Toks klimatas yra Kalifor
nijoje, Santa Monicft. Jeigu 
norėsite įsigyti namą , tai 
jus RŪTA INC. pastatys 
pagal jūsų pageidavimą ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
kas kitas. Prašome įsitikin
ti. RŪTA INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SantaMonica, 
Cal. 90404.

MACHINISTS
Lalhers, horizontai mills, radini drills. 

for work on heavy equipipent. 
TOP WAGES

PLENTY OF OVERTIME 
1 SHIFTS—BENEFITS 

PRODUCTION TOOL CORP. 
1229 E. 74TH STREET 

CHICAGO. ILLINOIS 60619 
112-288-4400

(52-55)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.

6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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KAZYS KARPIUS TAUTINIO
ROMANTIZMO LIEPSNOSE

Jo ALPI atskleidus: mintys apie autorių ir skaitytojų

(2)
AMERIKOS lietuvių 

spietyne vienas tokių 
rašytojų, atidavęs savo 
kūrybines jėgas ir gyve
nimo tikslą savajai tau
tai ir Liėtuvąį, dirbęs 
jos gerovei, tėvynės 
meilės vedamas — yra 
Kazys Karpius, "Alpio" 
autorius. Jaunas atvy
kęs į šįkraštą, užuot pa
sinėręs į materialisti
nio, geresnio gyvenimo 
srautą, užuot leidęs 
laisvalaikio valandas 
smuklėse ir tavernose, 
jis rūpinasi savo moks
lu, išsilavinimu, apsi
skaitymu ir savišvieta. 
Tam skiria visą nuo 
duonos pelnymo atlieka
mą laiką. Jau tada Kar
pius suprato, kad tėvy
nei reikia išsilavinu
sių, šviesių — moksle 
ir gyvenime išprususių 
— sūnų. Vakarais bai- 
gęs aukštesniąją mo
kyklą, vėliau lanko uni
versitetą. Išmokęs kal
bą, gauna spaustuvinin
ko darbą. Kad būtų ar
čiau rašto ir knygų! Vė
liau leidžia ir reda
guoja tautiniai susipra
tusių ateivių įkurtą 
"Dirvą", pats rašyda
mas tautiniais klausi
mais, leisdamas savo 
parašytas knygas, ku
rių pirmoji išvydo 
spaudos šviesą 1915 m.

Ano meto lietuviško
je išeivijos istorijoje, 
Karpius buvo garsiau
sias, produktyviausias 
rašytojas. Jis yramir- 
kęs savo plunksną (įvai
riausių žanrų rašalą: 
rašęs dramų, kūręs ei
lių, liaudies populiari- 
zacijos knygų, monogra
fijų, istorinių apysa
kų...

Mums jis įdomiau
sias savo istorinėmis 
apysakomis, populia
riai nepretenzingai ir 
suprantamai ano meto 
vidutiniam skaitytojui

I JAUNIMO KONGRESO RĖMĖJUS
Jaunimo kongreso tikslai ir uždaviniai — savaime 

atikus: per lietuvišką darbą į lietuvišką gyvenimą. Kai 
lietuvių jaunimas dabar yra pajudėjęs viso pasaulio plo
tu, tai kartu sprendžiama ir lietuviškos mūsų ateities 
problema.

Jaunimo kongreso vaizdas jau yra taip pat išryš
kėjęs: paskaitomis, pranešimais, svarstybomis bus žvel
giama į rūpimus klausimus, kultūriniai renginiai at
skleis kūrybinius polėkius, sudaromos sąlygos jaunimui 
susitikti, bendrauti, pasižmonėti, pasilinksminti. Birželio 
24 atidaromos parodos, birželio 30 — liepos 4 įvyksta 
kongreso atidarymas Chicagoje, liepos 4-8 — studijų 
dienos Kento universitete, liepos 8—15 — stovykla Ro
muvoje, Kanadoje, liepos 15-16 — kongreso uždarymas 
Toronte. Taip pat liepos 2 Chicagoje įvyksta laisvojo 
pasaulio lietuvių IV-ji tautinių šokių šventė.

Parengiamieji kongreso darbai dirbami visu atsi
dėjimu. Visur sudaryti Jaunimo metų komitetai. Jau 
išrinkti arba renkami kongreso atstovai. Visur pasira
šoma jaunimo peticija Lietuvos laisvės reikalu.

Bet jaunimo kongresas reikalauja taip pat didelių 
išlaidų. Ne visi kraštai yra pajėgūs savo jaunimo atsto
vus atsiųsti, tad ir jiems reikia padėti. Todėl kreipia
mės į visus JAV*ir Kanados lietuvius: kiekvienas pa
remkime jaunimo kongresą savo auka! Kiekvienas pa
gal savo išgales. Kurių nepasieks aukų rinkėjai paski
rose vietovėse, tie savo aukas prašomi siųsti tiesiai 
Jaunimo Kongreso Finansų Komisijai:

Dr. Juozas Kazickas
530 Fifth Avė. 
New York, N. Y. 10036

Nuoširdus ačiū visiems, kurie atvers savo širdis, 
duris ir pinigines jaunimo kongresui įvykdyti tokiam, 
koks jis suplanuotąs ir koks turi būti!
1972 Jaunimo m. kovo 19

Dr. Juozas Kazickas
11 PLJK Finansų Komisijos Pirmininkas 
Romas Sakadolskis
U PLJK Komiteto Pirmininkas
Stasys Barzdukas 
PLB Valdybos Pirmininkas

BALYS AUGINĄS

parašytomis. Nepa
mirškime, kad anais lai
kais — prieš pirmąjį 
pasaulinį karą ir pir
maisiais pokario me
tais — vietinių ateivių 
būta ne perdidelio išsi
lavinimo. Čia pat vieto
je tarp lietuvių ir lenkų 
nuolatos eidavo ginčai 
ir kovos dėl tautišku
mo, dėl tautinio sąmo
ningumo. Lenkai, kaip 
vyraujanti mažuma, 
nuolat kėsindavosi į lie
tuvybę, tempdami lie
tuvius į savo tautinį bu 
čių, laikydami juos jau 
nesniais savo valstybės 
(istorinės) broliais. 
Spaudimas kartais bū
davo ypatingai stiprus, 
jog daugelis neišlaiky
davo, prisirašydami 
lenkų bendruomenėn ir 
lenkiškon parapijon.

Lietuvių emigrantų 
tarpe anuomet vyravo 
tik išimtinai verstinė 
lektūra. Verstiniai skai 
tiniai — daugiausia 
versti iš lenkų ir ang
lų kalbų — žalodavo tik 
rąjį Lietuvos vaizdą ir 
— kas svarbiausia — 
pačiuose lietuviuose su 
keldavo menkavertišku 
mo pajautą, ypatingai 
santykiuose su svetim
taučiais. Karpiaus sie
kimas — kad lietuvis 
skaitytojas gautų žinių 
apie Lietuvą iš lietu
viškų šaltinių, nes pats 
buvo patyręs, kaip sve
timtaučiai visaip žaloja 
ir iškraipo mūsų isto
riją, piešdami lietuvius 
prasimanytom spal
vom.

Kaipo būdingą pavyz
dį galėtume duoti Henri
ko Sienkevičiaus roma
nus. Savo istorinėse tri
logijose "Tvanas" ir 
"Ugnim ir kalaviju", 
šis lenkų rašytojas sa
vo veikalų tipologijoje 
nevengia įrikiuoti ir lie
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tuvį veikėją. (Gal tuo no
rėdamas "sutvirtinti" 
lenkų - lietuvių broliš
kumą?!) Tačiau visi jo 
vaizduojamieji lietu
viai tendencingai nu
spalvinami. Jie anaip
tol neprilygsta "riteriš 
kiem" lenkam! Jie yra 
piešiami ironišku tep
tuku: pasižymi geroka 
doze kvailumo, iš kurio 
ir autoriui ir skaityto
jams būna gardaus juo
ko. Vienas tokių didvy
rių — lietuvis Pamušt- 
pentis — nors ir paro
dytas su dideliu fiziniu 
pranašumu (jis yra mil
žiniško ūgio, stiprus, 
puikiai valdąs kalaviją) 
— tačiau smegenų at
žvilgiu — nuskriaus
tas: jis kvailokas ir, iš 
skyrus savo beprotišką 
drąsą, yra be ypatingų 
dvasinių vertybių. Ir 
apysakoje jis eina juok
dario pareigas.

Kaip žinome, ir visi 
lenkų istorikai (su gar 
šluoju Dlugošu prieša
kyje) mūsų tautos isto, 
riją klastodavo su ypa 
tingu pamėgimu savo 
naudai, užskaitydami 
sau nepelnytus laimėji 
mus. O mums paberda
vo atliekos trupinius. 
Reikia prisipažinti — 
tais trupiniais, tuo sve
timuoju lesalu mūsų is
torija ir mito. Ir buvo 
priversta misti, nes ne 
turėjome savų metraš
tininkų ir istorikų.

Šitai žinojo ir su
prato Karpius. Besi
domėdamas istorija, 
jis suvokia svetimtau
čių kėslus. Jis uoliai 
knisasi po bibliotekas 
ieškodamas neutralių, 
nešališkų šaltinių, ku
riais galėtų operuoti 
savo raštuose. Kad 
nors literatūroje galė
tų atitaisyti svetimųjų 
sužalotą mūsų istori
jos- veidą. Kad, kiek ga
lima, tikslesnį istorinį 
paveikslą galėtų savam 
skaitytojui patiekti. 
Kad padarytų iš jo są
moningą, tautiniai su
sipratusį lietuvį, besi
didžiuojantį savo tau
tos garbinga praeitimi. 
Ir čia Karpius seka 
"Aušros" laikų roman
tikų nubristąja bryde. 
Ir, apskritai, visose jo 
istorinėse apysakose la
bai žymus romantiko 
braižas.

Lietuva tirštose 
priešistorinėse miglo
se, priešmindauginėje 
valstybinio savarnakiš- 
kumo kūrimosi brėkš- 
mėje, pagonijos ir 
krikščionybės angoje - 
vis tai autoriaus ma
salas. Jis mėgsta, kaip 
tikras romantikas, at
leisti nežabotos fanta
zijos valdžias, leisda
mas savo kūrybiniam 
pegasui lėkti per isto
rikų žąsies plunksnos 
dar nepaliestą baltąjį 
amžių pergamentą. Jo 
raštuose regime vikin
gų teriojamą Lietuvos 
kraštą. Livonijos ordi
no įsmeigtą kraujuotą 
kalaviją lietuviškom 
pamario smėlyje. Juo
dų kryžiuočių kryžiu
mi paženklintus rite
rių apsiaustus, plevė
suojančius tankių Lie
tuvos girių ūksmėje... 
Ir tragišką Apuolės pi-
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JURGIS JUODIS Birutė prie Trakų (aliejus)

JUODŽIO PARODOS DETROITE BELAUKIANT
Jurgis Juodis, kiek 

anksčiau Detroito LF 
Vajaus Komiteto pirmi 
ninkui inž. Vytautui Kut 
kui rašė: "Jei aš atjo
siu į Detroitą, tai tik ant 
gero žirgo".

Dabar sužinome irtą 
gerą žirgą. Jis ne toks 
jau paprastas. Tai alie
jaus, tušo ir temperos 
45 paveikslai, kurių kai
na prasideda $50.00 ir 
baigiasi $2,000. Tai 
tikrai geras žirgas.

Kas matė Jurgio Juo
džio paveikslus, o jei 
ne paveikslus, tai bent 
spaudos puslapiuose re
produkcijas, gali pagal
voti: "Oi, kaip gražu! 
Kaž kas panašu į Čiur
lionio kūrybą". Tačiau 
gerai įsižiūrėjęs į jo pa
veikslus vėliau pastebi, 
kad ten nei iš Čiurlio
nio, nei iš Šimonio nie
ko nėra paimta.

Juodžio kompozicijo
je ir tapyboje vyrauja 
grynai jo stilius.

Dar vaikas būdamas 
ir ganydamas tėvo žir
gus Nemuno šlaituose, 
Jurgis Juodis gėrėdavo
si jais, mėtydamas ak
menukus į Nemuną. Tai 
darydamas grožėdavo 
si sukeltomis bangomis 
apskritimais ir spiralė 
mis, kurios švelniai ir 
tyliai, paliestos akme
nuko, banguodavo sro
ve kažkur tolyn... Ir tą 
savo vaikišku protu ban 
dė įamžinti smėlyje.

Vėliau, kai jau lankė 
Pakuonio pradžios mo
kyklą Jurgis pradeda 

lies žuvimą, kaip pasi 
kartojantį juodąjį re- 
ąuiem, ataidintį besi- 
antrinančiu refrenu Pi
lėnų tragedijoje.

(Bus daugiau)

JURGIS JUODIS Gedimino sapnas (aliejusi

ANTANAS GRINIUS 
piešti ir, nutvėręs kur 
nors anglies gabaliuką, 
su juo piešia ant tvorų, 
sienų ir durų. Piešia fi
gūras, žmones, gyvu
lius, o ypač mėgo pieš
ti žirgus. Už sienųtep- 
liojimą nuo savo tėvo 
gaudavo ir barti.

Jurgis Juodis gimė 
1911 metais spalio 22 d. 
Kebliškių kaime, Pa
kuonio valsč. Kauno 
apskr.

Gimnazijoje mokyto
jų Vinco Kašubos ir C. 
Grigaitytės padedamas
J. Juodis gavo paišybos 
pagrindus.

Vėliau mokėsi Meno 
mokykloje ir dail. Vie- 
nažinskio studijoje. Ta
čiau nebaigęs studijų įs
tojo savanoriu į 1—jį Gu- 
sarų pulką, kur tarnau 
damas galėjo tęsti me
no studijas.

Vėliau įstojo į Karo 
mokyklą ir baigė įsigy
damas ltn. lakūno laips
nį. Tarnaudamas aviaci
joje laisvu nuo tarny
bos laiku ir toliau stu
dijavo meną. Atvykęs į 
Ameriką dirbo ir lais
vu laiku toliau studija
vo meną.

Dail. J. Juodžio paro
dą rengia L F Detroito 
Vajaus Komitetas gegu
žės 6-14 d. Lietuvių 
Namuose. Visiems va
jaus komiteto nariams, 
įsigyjant J. Juodžio pa
veikslus bus duodama 
15% nuolaida, o kitiems 
kurie parodos metu 
įstos į Lietuvių Fondą 
nariais, perkant pa
veikslus, bus duodama 
10% nuolaida.

Bus išleista 8 pusla
pių programa, kurioje 
bus surašyti Detroito 
Lietuvių Fondo nariai, 
parodoje išstatytų pa

veikslų kainoraštis, vie
nas dail. J. Juodžio pa
veikslas ir tūkstantinin 
kų nuotrauka. Progra
mos mecenatai — Ona 
ir Juozas Briedžiai.

• Rašytojo Vytauto Alan
to jo 70 metų amžiaus ir 
naujų jo romanų "Amžina
sis Lietuvis” ir "Šventara
gis" pasirodymo proga pa
gerbimą ruošia LŽS Detroi
to skyrius spalio 21 d..

Iš ŠAULIŲ VEIKLOS
Balandžio 15-16 d. įvyks 

Neringos šaulių kuopos 
Montrealy vėliavos šventi
nimo iškilmės. į jas vyksta 
LšST I vicepirmininkas Ka
rolis Milkovaitis ir jūrų 
šaulių vadovas Mykolas Vit
kus.

D. L. K. Algirdo šaulių 
kuopos 5 metų sukaktis 
švenčiama gegužės 6-7 d. 
Hamiltone.

Šaulių moterų vėliavos 
šventinimas įvyks rugsėjo 
10 d. Detroite. Vėliavos me
cenatas a. a. šaulė Stasė 
Prarėnienė.

LšST cv posėdyje nutar
ta paruošti ir atspausdinti 
Kalėdines atvirutes. Jų at
spausdinimu rūpinsis Karo
lis Milkovaitis.

Rengiamas šaulių sąjun
gos statuto papildymas. 
Gautas iš Žadvydo paruoš
tas projektas ir perduotas 
Marijonui šnapščiui.

Ateinančiais metais šau
lių sąjungos atstovų suva
žiavimą numatoma rengti 
Bostone.

Visi raginami registruo
tis III šaulių kultūrinei sa
vaitei, kuri šiais metais 
įvyks liepos 8-15 d. Kenne- 
bunkporte pas pranciško
nus.

Kultūrinė savaitė numa
toma pravesti geriau ir su 
daugiau paskaitininkų, ne
gu buvo Dainavoje. Numa
tyta plati ir įvairi progra
ma, kuri bus vykdoma ry
tais ir vakarais, paliekant 
visą dieną promogoms.
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LOS ANGELES LIETUVIAI IŠKILMINGAI 
MINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
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ALT Los Angeles sky 
riaus suruoštas Vasa
rio 16-tos Dienos minė
jimas prasidėjo Lietu
vos trispalvės iškėlimu 
prie miesto rotušės. | 
šias vėliavos pakėlimo 
iškilmes atsilankė apie 
200 žmonių; ypatingai 
gražiai atrodė mokyt. 
O. Razutienės pastango 
mis atvežta Šv. Kazi
miero parapijos vaiku
čių grupė tautiniuose rd 
buose, kurie kėlė pa
sigėrėjimą svetimtau
čiuose.

Minėjimą atidarė 
miesto atstovas E. Mar- 
tinez. Patriotinę ir 
reikšmingą invokaciją 
sukalbėjo prel. Jonas 
Kučingis. Sugiedota 
JAV ir Lietuvos him
nai. Pakilus trispalvei 
ir didingai plevėsuojant, 
gražioje miesto rotu
šės aikštėje, dalyviai 
susėdo į tai progai į 
aikštę atvežtas kėdes, 
pasiklausyti tolimes
nės iškilmių progra
mos: Los Angeles mies
to burmistro įgalioti
nis J, Ferraro pasvei
kino susirinkusius ir 
perskaitė miesto bur
mistro bei Tarybos pa
sirašytą rezoliuciją — 
kurioje pažymima, kad 
Vasario 16—toji yra Lie
tuvos Diena.

Lietuvos gener. Kon
sulas Dr. J. Bielskis, 
savo trumpoje, gerai pa
ruoštoje kalboje primi
nė ir toliau neatlai- 
džiai kovoti dėl Nepri
klausomos Lietuvos at
statymo.

ALT pirmininkas 
inž. Vytautas Čekanaus
kas pristatė susirinku
siems tribūnoje esan
čius garbės svečius. Mi
nėjimas baigtas gies
me "Dieve saugok mū 
sų brangią Tėvynę Lie
tuvą".

Tolimesnis Vasario 
16 dienos minėjimas vy
ko vasario 20 d. Mar- 
shall aukštesnės mokyk
los salėje. Bažnyčioje 
buvusios organizacijų 
vėliavos nunešamos į 
minėjimo salę ir iš
rikiuojamos priekyje. 
Uniformuoti jūrų skau
tai drausmingai dalyva
vo bažnyčioje bei minė
jime salėje. Mergaitės, 
apsirengusios tauti
niais rūbais segiojo 
taut. trispalvius ženk
lelius įeinantiems įša
lę.

ALT pirm. inž. V. 
Čekanauskas, atidary
damas minėjimą jaut
riu žodžiu pasveikino 
susirinkusiuosius. So

GRANDINĖLĖ prašo Jūsų pagalbos.

Padėkime jai nuvykti Europon 
rugpiūčio 3-21 dienomis.

Aukos nuskaitomos nuo taksų.

Adresas. GRANDINĖLĖ 
1620 Curry Drive 
Cleveland, Ohio 44124

Siunčiu $.................. auką, Grandinėlės kelionei Europon paremti.

Vardas, pavardė ................................................................................

Adresas...............................................................................................

listas Rimtautas Dab- 
šys sugiedojo JAV him
ną.

Invokaciją sukalbėjo 
šv. Kazimiero parapi
jos klebonas prel. Jo
nas Kučingis.

Oficialiosios dalies 
vedėjas inž. V. Čeka
nauskas, pristatęs sve
čius, pakvietė į sceną 
Lietuvos generalinįkon- 
sulą dr. J. Bielskį, ku
ris trumpu žodžiu pa
sveikino susirinkusius.

Po to savo kalbai bu
vo pakviestas inž. Val
das Adamkus, ALT spe
cialiai pakviestas iš 
Chicagos. Prelegentas 
savo daugiau kultūrinio 
pobūdžio kalboje, ryški
no efektingiausius bū
dus išlikti lietuviais.

Susirinkusieji, kurių 
buvo apie 400 su dideliu 
dėmesiu klausėsi kal
bos.

Toliau sekė svečių 
sveikinimai: Latvių kon
sulo L. Andersono, Es
tų vicekonsulo E. Lau- 
er, Pavergtų Tautų at
stovo B. Nurmsen, ku
ris ypatingai paryški
no komunizmo grėsmę 
net pačiai Amerikai. 
Jis, savo drąsiu žo
džiu ragino visas ko
munizmo prarytas tau
tas išeiti į stipresnę ko
vą prieš pavergėją, jei 
ne ginklu, tai raštu ar 
žodžiu.

Taip pat trumpą žo
dį tarė minėjime daly
vavęs ir Santa Monica 
miesto burmistras A. 
Dituri, kurį atvežė San 
ta Monicos Lietuvių klu- 
bos pirmininkė Alena 
Devenienė ir kuri taip 
pat buvo pakviesta pa
sveikinti susirinku
siuosius.

ALT valdybos sekre
torius Zigmas Šermukš
nis perskaitė skyriaus 
rezoliuciją įtakingiems 
JAV-bių pareigūnams. 
Rezoliucija buvo ploji
mais priimta.

Meninei programai 
vadovauti buvo pakvies
ta scenoje daug patyri
mo turinti Ramunė Vit
kuvienė, pristačiusi 
komp. B. Budriūno vado
vaujamą Šv. Kazimiero 
parapijos chorą, bei p. 
Ingos Tumienės veda
mą tautinių šokių gru
pę "Audra" ji su dide
liu įsijautimu padekla
mavo tai progai pritai
kytų ir keletą eilėraš
čių posmų.

Choras, su solistais 
Birute Dabšiene ir Rim
tautu Dabšiu sudainavo 
keturias dainas. Ypatin
gai gražiai skambėjo

"Mano protėvių. žemė" 
— kompozicija muz. B. 
Budriūno, žodžiai — 
poeto B. Brazdžionio^ 
Solistams bei chorui 
akompanavo jauna, mu
zikos mene kylanti pia
nistė - fleitistė Rasa 
Draugelytė.

"Audra" mikliai pa
šoko tris tautinius šo
kius. Publika šokėjams 
bei chorui nepagailėjo 
plojimų; Choras ploji
mų audrai nenutilus tu
rėjo vieną dainą net pa
kartoti.

Minėjimas salėje bu
vo baigtas Lietuvos him 
nu — tai lyg ir šauks
mas vienas kitam, pa
drąsinimas, vilties ki- 
brikštis, įsitikinimas, 
kad pavergta tėvynė kel
sis vėl laisvam ir Ne
priklausomam gyveni
mui.

Lietuvos Reikalų ko
misijos narė Ž. Brin- 
kienė į minėjimą buvo 
atsivedusi Los Angeles 
Herald Examiner dien
raščio korespondentus, 
kurie taip pat dalyva
vo ir vėliavos pakėli
mo iškilmėse. Po to, ke
lios nuotraukos ir gra
žus aprašymas tilpo 
laikraštyje.

Išėję iš salės, dalis 
minėjimo dalyvių rin
kosi į šv. Kazimiero pa-į 
rapijos žemutines patal
pas , kur buvo parduoda
mi pietūs ir veikė ba
ras. Čia labai daug pa
sidarbavo nenuilsta
mas ALT darbuotojas, 
dabartinės v-bos narys 
inž. Bronius Stančikas.

Spreinaičių restora
ne inž. Valdui Adamkui 
ir Poniai, bei kitiems 
garbės svečiams ALT 
iniciatyva buvo suruoš 
ta puiki vakarienė. Čia 
praleidus porą valandų, 
ALT pirmininkas inž. 
V. Čekanauskas su Po
nia, daugumą svečių pa
kvietė į savo gražius na
mus Ingelwoode, kur 
prie vaišių stalo ir to
liau pasikalbėta su sve
čiais p. p. Adamkais 
įvairiais lietuvybę lie
čiančiais klausimais.

Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta 
apie 2400 dol.

____  (k)

KOOPERATYVO NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kredito Koope
ratyvo narių metinis susi
rinkimas buvo vasario 27 d. 
Tautiniuose namuose. Iš 
valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad 1971 m. narių in
dėliai padidėjo $31,500.00. 
Tačiau metų pabaigoje pa
skolų pareikalavimas suma
žėjęs (panašus reiškinys 
pastebėtas ir kitose taupy
mo ir skolinimo draugijose 
ir bankuose). Tačiau šių 
metų pradžia duoda didelių 
vilčių, kad paskolų suma 
ims kilti, ypač sumažinus 
procentus iki 8% metams 
už paskolas, duodamas per
kantiems naujas mašinas. 
Pagal finansinę apyskaitą 
1971 m. gruodžio 31 d. ak
tyvai sudarė $334,816.00. 
Jų svarbiausia pozicija — 
įvairių rūšių paskolos — 
$257,414.00. Balanso pasy
ve didžiausia suma narių 
įnašai (šėrai) $296,424.00. 
Garantijų ir rezervo fondas 
— $27,417.00. Pajamų tu-, 
reta $30,644.00. Apmokėjus, 
išlaidas ir papildžius pagal 
įstatymą garantijų fondą, 
išmokėtas nariams dividen- 
tas $14,465.00. Į valdybą vėl 
buvo perrinkti: V. Alek- 
sandrūnas ir I. Medžiukas, į 
priežiūros komisiją K. Priš- 
mantas. Kooperatyvas re
mia lietuvių, ypač jaunimo 
veiklą ir lituanistines mo

Lietuvių Tautinių NamųChicagoje penktojo metinio susirinkimo prezidiumas: sekretorius Pranas Ka- 
Šuba ir pirmininkas inž. Jonas Jurkūnas. Prie mikrofono Juozas Žvinys aiškina 1971 m. LTN balansą. 
Apačioje dalis susirinkimo dalyvių klausosi pranešimų. Nuotraukoje matomi: T. Blinstrubas, dr. Banda, 
inž. E. Bartkus, J. Kijauskas, dr. J.Bartkus.K. Ramonas, E. Valiukėnienė, P. Vėbra, J. Jurevičius ir 
kt. Z. Degučio nuotrauka

Kritikos kritika
kovo 1 d. Chicagoje 

susirinko spaudos žmo 
nės aptarti lietuvių laik
raštinės kritikos padė
tį. Tai vyko Lietuvių 
Žurnalistų S-gos cent
ro valdybos iniciatyva.

Tačiau susirinkusie
ji savo dėmesį paskyrė 
ne meninio reiškimosi 
kritikai, kas buvo suė
jimo tema, bet anonsi- 
nių aprašymų įvertini
mams. Iš tikrųjų, kal
bant apie meninio reiš
kinio vertinimą, neuž
tenka gerų norų įvykį 
vertinti pagal savo įspū
dį. Tam reikalingos kva 
lifikacijos. Negali būti 
tokių universalinių ver 
tintojų, kurie pajėgtų 
vertinti dramos, muzi
kos, choreografijos pro
gramas. Neturint šiam 
darbui specialistų, daž
nai tenka pasitenkinti 
paprastais reporta
žais. Reportažai, be 
abejo, yra tiktai meni
nio įvykio atpasakoji
mai, dažnai suteipą ko
respondencijos rėmuo
se.

Susirinkime nebuvo 
iškeltas pageidavimas, 
kad spauda privalėtų vi
sad kviestis savuosius 
ekspertus, spcialistus, 
angažuojant juos lanky
ti meno parengimus ir 
post factum reikšti sa
vo nuomonę. Rengėjai 
negali tuo rūpintis, nes 
asmeniškas kvietimas 
sudaro tam tikrus asme
niškus ir kritiką varžan
čius santykius.

Tačiau meno kritikos 
rubrika ir neįeina į žur
nalistinio darbo sritį. 
Susirinkusieji vienin
gai sutarė, kad meno 
kritika nėra bėgamojo 
momento apsvarsty
mai, tai nėra ir tema, 
ties kuria susikauptų 
eilinis spaudos bendra-

kyklaa. Susirinkimui pirmi
ninkavo B. Gediminas, se
kretoriavo A. Valavičius.

(im) 

darbis. Tačiau, tą temą 
užkabinus, ilgokai 
svarstyta (gal būt pagei
davimų formoje) kokio 
pobūdžio galėtų ar pri 
valėtų būti meno kriti
ka. Vieni nebijojo pasi 
sakyti už griežtesnius 
tonus, laikydami tai po 
zityvumu. Kitiems at
rodė, kad smarki kriti
ka atbaido nuo darbo. 
Šiuo atveju kritikos po
zityvumas jau buvo krį 
tikos santūrumas ir 
tam tikrhs paglosty
mas.

Aišku, tai kraštutinu
mo pavyzdžiai. Meno 
kritika negali būti ten
dencinga. Tendencin
gumas nuneigia bet ku
rį objektyvumą, kad ir 
kaip kvalifikuotas bū
tų kritikas. Tam tik
rais atvejais, sąžinin
gas kritikas, j untąs tam 
tikrus saitus su įvykiu, 
kurie išbloškia iš objek
tyvumo, privalo, kaip 
teisėjas teisme, save 
diskvalifikuoti, paves
damas kitam rašyti re
cenziją. Šito fakto ne
paisymas mumyse ir 
įneša šališkų, piktų, 
priekaištingų recenzijų 
atsiradimą. Šis esmi
nis požymis, atrodo vi
sai nebuvo šiame susi
rinkime pastebėtas.

Už tat susirinkimas 
daugiausiai sustojo ties 
anonsinių aprašymų 
problema. Tikrai, ta te
ma, tuo tarpu, turi su
kelti susirūpinimą. Jau 
tapo tradicija prieš ryš
kesnius parengimus, 
scenines apraiškas, 
koncertus, dailės paro
das, užtvindyti spaudą 
anonsais, labai pana
šiais į įvykusio fakto 
vertinimus. Tradicine 
prasme tai yra nekas ki
ta, kaip rengėjų užsa
kyti skelbimai. Šitokie 
būsimo įvykio anonsai 
privalėtų eiti praneši
mo vietoje, netgi su 
prierašu, kad tai, tuo 
tarpu, nėra išankstinė 

recenzija, bet siūlymas 
paragauti parengto vai
šių stalo gerybės.

Dažnai būna taip, kad 
išankstiniai praneši
mai užpila spaudą,o 
renginiui praėjus, apie 
jį nepasirodo nė eilu
tės! Šiuo atveju išryš
kėja paprasta reklami
nė anonsų prigimtis, 
verta ne daugiau, kaip 
apmokėtas skelbimas.

Ties šia problema su 
sirinkusieji gana pesi
mistiškai sustojo ir at
kakliai ieškojo bent pa
kenčiamo sąlyčio su ja. 
Spekuliatyviai visi su
tiko: jeigu nebus pom
pastiško, dažnai išpūs
to išankstinio prista
tymo, renginys stokos 
publikos. Nebus sukel
tas susidomėjimas.ne- 
dundės būgnai, šaukią 
prie durų.

Tai, aišku, žurnalis
tų ir korespondentų rū
pestis bendriniais lietu
viškų renginių reika
lais , mažai ką bendro tu
rįs su žurnalistinio 
darbo specifika.

Negalima kalbėti 
išankstiniais sprendi
mais , kurie savaime re
zervuoti post factum 
kritikui specialistui. 
Tačiau atviros du
rys į apeliaciją, kuri 
veikia žiūrovus. Jeigu 
skelbėjai užsiangažuo
ja vertinti neįvykus į 
dar renginį, juokomiš- 
kesnė jų konfrontacija 
su specialisto vertini
mu, kuris gali nuneigti 
nepamatuotus tvirtini
mus.

Šis žurnalistų susi
rinkimas turėjo privile
giją pradėti aptarimus, 
kurie formuoja spaudos 
darbininko uždavinį 
šios dienos sąlygose.

Žurnalistų trečiadie
nis ir jo diskusijos "ap
simokėjo". Visuomenė 
pajuto, kad spaudos 
žmonės organizuotai 
svarsto Jautrias bendri
nes problemas ir ieško 
išeičių iš akligatvių.

Xerx
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

JAUNIMO METŲ DARBAI 
CLEVELANDE

Praeitą savaitę p.p. ža- 
garskų namuose įvyko Cle
velando Jaunimo Metų fi
nansų komiteto lėšų telki
mo susirinkimas.

Pirm. Antanas Kalvaitis 
priėmė LB apygardos pirm. 
K. žiedonio ir LB apylinkės 
pirm. J. Malskio 109 dole
rių auką.

Dr. A. Butkus pranešė, 
kad abiturientų baliaus pel
nas skiriamas kongresui. 
Taip pat ir Kamerinės mu
zikos koncerto. Ateities 
Klubas aukojo $50.

Dr. Viktoras Stankus iš
rinktas spaudos ryšininku, 
o G. Kudikienė radijo. Apy
gardos ir apylinkių pirmi
ninkai rūpinasi ryšiais. su 
centru ir aukotojų sąrašų 
sudarime. Ingrida Bublie
nė apsiėmė išsiuntinėti au
kų lapus organizacijoms, o 
A. Kalvaitis visuomenei.

P a s i tarimuose aktyviai 
dalyvavo ir dr. Edmundas 
Lenkauskas, Teresė Neima- 
naitė, PLB pirm. Stasys 
Barzdukas, PLB jaunimo 
sekcijos vicepirm. ‘Milda 
Lenkauskienė ir L.S.S. at
stovas Vytautas žagarskas.

Iždininku išrinktas Kazys 
Gaižutis, o knygų prižiūrė
tojas Julius Staniškis.

Ohio aukos II PLJK pra
šomos siųsti: Kaziui Gai
žučiu!, 18108 Hiller Avė., 
Cleveland, Ohio 44119.

• Dr. Viktoras Stankus, 
jaunimo kongreso Cleve
lando atstovas, Jaunimo 
metų komiteto narys, rūpi
nasi jaunimo darbų infor
macija ir mezga ryšius su 
Clevelande gyvenančiais lie
tuvių spaudos bendradar
biais. Jų skaičius, deja, Cle
velande jau labai praretė
jęs, o naujų neatsiranda. 
Jeigu V. Stankus prikalbin
tų ką nors lietuvių spaudai

dirbti iš jaunimo, būtų di
delis lietuviško reikalo lai
mėjimas.

• Jaunimo metų Cleve
lando komiteto pirm. stud. 
A. Kalvaitis ir PLB jauni
mo sekcijos vicepirm. Aug. 
Idzelis kovo 18 dalyvavo 
jaunimo kongreso komiteto 
posėdy Chicagoje., Iš PLB 
valdybos šiame posėdy da
lyvavo pirm. St. Barzdukas 
ir jaunimo vicepirm. M. 
Lenkauskienė.

• Jaunimo kongreso Ohio 
apygardos atstovai balan
džio 16 prisistatys Clevelan
do lietuvių visuomenei: pa
darys pranešimus apie savo 
uždavinius jaunimo kongre
se ir lietuvių gyvenime, at
sakinės j klausimus, daly
vaus diskusijose ir kt. Su
sitikimas rengiamas 4 vai. 
po pietų naujosios liet, pa
rapijos patalpose. Kviečia
mi atvykti visi Clevelando 
lietuviai.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, kovo 30 d. įvyks imty
nės tarp Waldo von Erich ir 
Ernie Ladd. Pradžia 7:30 
v. v. Bus ir kitų imtininkų. 
Bilietai nuo 5 iki 3 dol. gau
nami Arenoj ir pas Rich- 
man’s mieste.

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

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

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

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ 
PAPIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,0004)0.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 -EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Genocido paroda Clevelande
Amerikos Lietuvių 

Tarybos paruoštos Lie
tuvių Tautos Genocido 
Parodos pastatymas 
Naujos lietuvių parapi
jos salėje š.m. kovo 
mėn. 18—19 d.d. praėjo 
sėkmingai. Parodą, ku
rią statė ALT skyrius, 
aplankė apie 700 asme
nų, jų tarpe apie treč
dalis amerikiečių bei 
tautybių atstovų. Svečių 
tarpe buvo visa eilė mo
komojo personalo: uni
versiteto profesorių, vi
durinės mokyklos moky
tojų bei gražus būrys se-. 
sėlių.

Parodą paminėjo Cle
veland Press ir keli tau
tybių laikraščiai bei ra 
dijo.

Didelės daugumos 
lankytojų nuomone, pa
roda yra paruošta labai 
gerai, su plačia doku
mentacija ir gera me
džiagos organizacija. 
Ji pilnai nušviečia ko
munistų nusikaltimus 
pirmame Lietuvos oku
pacijos laikotarpyje. Di
delį įspūdį sudarė paro 
dos priekyje išstatytas 
laikrodis nurodąs vals
tybes bei tautas, kurios 
tapo komunizmo auko
mis.

Kadangi parodos pa
statymas susidūrė su 
didesnėmis išlaidomis, 
ALT skyrius dėjo visas 
pastangas jas mažinti. 
Paroda buvo atsigaben
ta savomis jėgomis, pa
naudojant L. Budžių au
tobusiuką ir priekabą. 
Tokiu būdu buvo sutau
pyta apie pustrečio šim
to dolerių. Parodą par
sivežė ir grąžino Chi
cagon A. Rutkauskas, 
V. Šarkauskas ir A. 
Pautienis.

Parodos atidarymas 
įvyko šeštadienį, kovo 
18 d. 4 vai. p.p. Po trum
po ALT skyriaus pirm. 
A. Pautienio įvado, ati
darymo žodį tarė Cuya
hoga Apskrities kon
trolierius George Voi- 
novich, kuris savo kal
boje pažymėjo, kad blo
gi darbai, kurie nėra ati
taisyti ir kol jų vykdyto 
jai nėra nubausti, ne
gali būti užmiršti, kad 
yra ironiška, kad sovie
tai, kurie vykdė genoci
dą, sėdėjo kaip nacių tei
sėjai NuerembergoteisJ 
me, kad kartūs istori
niai faktai bei dabartinė 
padėtis neleidžia nu
bausti komunistinių nu
sikaltėlių ir kad mes vi
si privalome nuolatos 
smerkti komunistų 
veiksmus ir kovoti su jų 
įtaka.

Raštu parodą sveiki
no Clevelando burmist
ras Ralph Perk ir Cuya
hoga Apskrities komi- 
sionierių pirmininkas 
Hugh Corrigan. Atidary
me dalyvavo Cleveland 
Statė universiteto pro
fesoriai, vengrų laik
raščio redaktorius, es
tų, latvių, serbų ir kiek 
vėliau žydų atstovai bei 
pagrindinių lietuvių po
litinių partijų veikėjai 
ir būrys patriotinės 
lietuvių visuomenės.

Antrą parodos dieną 
atsilankė latvių, čekų, 
vengrų, Italų bei eilės 
amerikiečių organiza
cijų atstovai.

Apgailestautina, kad 
parodoje buvo labai ma
žai mūsų kultūrinių, stu
dentų bei jaunimo orga 
nizacijų atstovų ir litu
anistinių mokyklų vai-

kų. Šią parodą turėjo pa 
matyti mūsų jaunimas 
bei visokie kultūrinin
kai, kurie dažnai perša 
gerus santykius su mū
sų tautos naikintojais.

Parodai gerą rekla
mą suteikė mūsų spau
da, abiejų lietuvių pa
rapijų klebonai ir Tė
vynės Garsų radijo.

ALT-skyriaus valdy
bai daug talkininkavo J. 
Kapčius, B. Pautieny- 
tė, A. Jonaitienė, K. 
Bruožis, J. Kazėnas, J. 
Miglinas ir J. Narušas. 
Chicagoje talkos susi
laukta iš ALT valdybos, 
A. ir Z. Juškevičių, D. 
Adomaičio, V. Šimkaus 
ir kt. Jiems visiems pri
klauso didelė padėka.

A. Pautienis

PLB VOKIETIJOS 
TARYBOS REZOLIUCIJA 

LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALAIS

A p s v a r sčiusi Lietuvos 
laisvės reikalą ir turėdama 
galvoj, kad artėjanti Euro
pos saugumo konferencija 
aptemdo Lietuvos laisvės 
perspektyvas, PLB Vokieti
jos Taryba savo posėdy 
1972 metų kovo 5 dieną nu
tarė :

1. Kviesti Lietuvos lais
vei vadovaujančias organi
zacijas rodyti daugiau dar
nos savo tarpe ir, kad bend
ras laisvinimo darbas būtų 
sustiprintas, įtraukti į jį 
jaunų išeivijos jėgų ne vien 
iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių;

2. Priminti PLB Valdy
bai, kad jau baigiasi laikas 
įvykdyti III Pasaulinio lie
tuvių seimo rezoliuciją, ku
ria jis įpareigojo ”PLB 
Valdybą tartis su VLIKu 
dėl laisvojo pasaulio lietu
vių aktyvesnio įjungimo į 
VLIKo vadovaujamą laisvi
nimo veiklą;

3. Pasiūlyti PLB Valdy
bai išsiderėti iš VLIKo tam 
tikrą atstovų skaičių, kurj 
kas penkeri metai rinktų 
pasaulinis lietuvių jaunimo 
kongresas, o pirmą kartą 
šituos rinkimus įvykdytų 
II-jo Pasaulinio lietuvių 
jaunimo kongreso delega
tai ;

4. Prašyti VLIKą ir Lie
tuvos partijų atstovybes iš
eivijoj neprieštarauti šito
kiam laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimo įjungimui į 
VLIKo organizaciją, nors 
jie ir nepriklausytų Lietu-

Verbų žygio išvakarėse Lithuanian Village direkcija su kontro
lės komisija ir finansų komisijos atstovu atidarė vokus su rango
vų pasiūlymais namams pastatytų Iš kairės: S., Astrauskas, Z. Duž- 
vų pasiūlymais namams pastatyti. Iš kairės: S, Astrauskas, Z. 
Dučmanas, J. Stempužis, R. Kudukis, V. Vinclovas, P. Stempužis ir 
E. Stepas.

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Vilutis, Chicago...........7.00
M, Selivončikas,Boston.. 12,00 
E. Unger, Cleveland 7.00
J. Nesavas, Detroit..........2.00
Floridos Liet. Klubas .... 10.00 
A. Atkočaitis, Dearborn ..2.00 
M. Vokietaitis, NewHaven2.00 
V. Skirmuntas, Kenosha... 2.00 
J. Johnson, Cleveland...... 2.00 
J. Mačiulis,Cleveland..... 7.00
V. Gaidelis,Omaha......... 2.00 
V. Žebertavičius, Detroit 2.00
J. Chmieliauskienė, L. A. 10.00
K. Černius, Chicago......... 2.00
G. Dragūnas, Philadelphia 2.00 
Grandinėlė, Cleveland., 20.00 
J. Atkočaitis, Detroit...... 2.00
P. Bliumas,Dorchester ...3.00 
A. Didžiulis, Bogota .........7.00
V. Didžiulis, Bogota.......7.00
J. Preibys, Detroit.........2.00
J. Maurukas, Elyria...... 12.00
J. Jakštys, Chicago....... 2.00
E. Rėklys, Warren.........2.00
K. Bertulis, Chicago...... 2.00
V. Maurutis, Euclid....... 2.00
K. Butkus, Woodhaven .... 2.00 
V. Bložė, Cleveland........5.00
A. Traška, Chicago.........7.00
K. Dūlys, Baltimore........7.00
C. Paulis, Elgin ............  10.00
K. Pautienis, Cleveland,. 10.00

J. čyvas, Cleveland.........2.00
Lithuanian Village

Cleveland.................50.00
P. Kleinotas, Racine.........7.00
S. Jurkūnas, Chicago.......7.00
J. Mačiulaitis, Dearborn 2.00
E. Čapas, Cleveland..... 25.00
J. Arnas, Fair Lawn........ 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 7Oo Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.

HOUSEMOTHERS:
Mature, stable, unencumbered wom* 
en, 35 years and older, needed to 
serve as housernothers in our residen- 
lial treatment school for problent 
boys. This is a live-in position w»lh 
four days on duty and three days off 
dūly each week. Basic salary range 
is $4200-16000, with salary sca|e 
credit for equivalent experience and/ 
or education beyond high school. 
Fringe benefits include hospitalization 
and medical insurance. life insurance, 
paid vacalion, paid siek, leave. re- 
tireinenl, room and board. as well as 
free of-duty housing. Also interview- 
ing house parents.

Please contact: W. R. Dahni 
STARR COMMONWEALTH 

ALBION. MICHIGAN 49224 
Phone: 517-629-3988

(24-27)

vos partijoms, arba nebūtų 
Lietuvos piliečiai;

5. Raginti laisvojo pasau
lio lietuvius organizuoti ba
do streikus dėl Lietuvos 
laisvės, jei eventualios Eu
ropos Saugumo konferenci
jos darbotvarkėj nebūtų 
numatytas panaiki n i m a s 
Molotovo-Ribbentroppo pak
to slaptųjų protokolų, ku
riais remdamasi Sovietų 
Sąjunga aneksavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepri
klausomas respublikas.

ŠVELNUS V 
PALENG
VINIMAS 
UŽMETĖ
JUSIEMS 
VIDURIAMS

iiviejii sutinti
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 iŠ CLEVELANDO tik $66.00 

daugiau.
LIETUVOJE ŠIOS GRUPĖS PRALEIS 

PO 11 DIENŲ.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broad way 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu
dėtingas. Visoje Europoje yra 
žinomas ir vartojamas virš 60 
metų. Trijų generacijų gydyto
jai Leopillen veikimu taip pat 
buvo patenkinti, kad dabar šį 
augalini produktą galima gauti 
vaistinėse be recepto. Leopillen 
veikia kaip nekenksmingas pro
duktas ne tik vidurių užkietėji
mo sutvarkymui, bet dar pa
gelbsti ir virškinimui. Gauname 
daugybę laiškų, giriančių Leo
pillen veikimą. Viename iš jų ra
šo, kad kiekvienas, kuris nori 
atstatyti savo kūno ir dvasios 
jėgas, privalo turėti namuose 
Leopillen. Jos prašalina dujas ir 
veikimas yra toks švelnus, kad 
jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs.

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai į

LEO PRODUCTS
P. O. Box 285

Chagrin Pails, Ohio 44022
Prašau atsiųsti man LEOPIL

LEN — 100 tablečių už $2.85 
arba ekonominio dydžio 250 tab
lečių už $6.50. I-os klasės per
siuntimas (skaitytas. Užsakant 
iš Ohio pridėti 4% sales tax.

Pavardė

Adresas

Miestas Statė

Zip



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Baltimore ruošiasi pavasario 
koncertui

• APOLLO 16 savo būsi
mame skridyje į mėnulį 
nugabens valstybių vėliavas 
su kuriomis JAV palaiko 
d i p 1 o matinius santykius. 
Valstybės Departamen tas 
užtikrino, kad bus nuga
bentos ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vėliavos.

• Albinas Trečiokas, ALT 
S-gos garbės narys, jau tre
čią savaitę kai guli šv. Ma
rijos ligoninėje Orange, 
New Jersey.

Šiomis dienomis jam pa
daryta operacija.

Linkime greitai pasveik
ti.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba šiuo metu deda pastan
gas sutvarkyti visas pri
siųstas protesto peticijas, 
kurios bus įteiktos Prezi
dentui Nixonui balandžio 
mėnesyje. ALTas prašo vi
sus dar negrąžinusius pasi
rašytas peticijas — nesvar
bu, kad peticijos bus nepil
nai užpildytos — kuo grei
čiau grąžinti ALTui, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629.

• Inž. Valdas Adamkus 
yra macenatas garbės sve
čiams priėmimo, kuris 
įvyks prieš Laisvojo Pasau
lio Lietuvių IV-tosios Tau
tinių šokių šventės progra
mą amphiteatro patalpose.

• LB Hartfordo apylin
kės narių susirinkime kovo 
12 d. išrinkta nauja valdy
ba: Danutė Grajauskienė — 
pirmininkė, Stasys Baltaus- 
kas — vicepirmininkas, 
Henrikas Dapkus — iždi
ninkas, Vytas Raškevičius 
— sekretorius, Eleonora 
Miniukienė — socialinių rei
kalų vedėja, Virginija Alek
sandravičiūtė — jaunimo 
reikalų vedėja, Stepas Za
bulis — narys, jaunimo ir 
švietimo reikalam.

• Inž. A. Rudis, per savo 
vadovaujamą Chicagoje ra
dijo programą, pasaulinėje 
apžvalgoje palietęs Vokieti- 
jos-Sovietų Sąjungos sutar
ties tvirtinimą, kuris pripa
žintų ir Baltijos kraštų pa
vergimą bei įjungimą į So

Kūrėjai - savanoriai dalyvavę Vasario 16 minėjime Rochesteryje. 
Iš kairės: Raimundas Liormanas, Petras Druseikis,Zigmas Arlaus 
kas ir Edvardas Petkevičius.

A. A.

ELENAI GEDGAUDIENEI

netikėtai mirus, jos sūnų ČESLOVĄ

GEDGAUDĄ su šeima ir kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame

vietų Sąjungą, ragino klau
sytojus siųsti laiškus ir te
legramas Vokietijos pasiun
tinybei, konsulatams, Vo
kietijos parlamento na
riams, prašant, kad sutartis 
nebūtų patvirtinta.

• Prof. J. Eretas, gyve
nąs Šveicarijoje, šį pavasa
rį turėjęs atvykti į JAV ir 
čia skaityti paskaitas, gy
dytojams uždraudus dėl pa
blogėjusios sveikatos toliau 
keliauti, nebeatvažiuos.

• Kun. Jonas Bakšys, bu
vęs Rochesterio šv. Jurgio 
parap. klebonas, dabar gy
venąs kaip pensininkas Flo
ridoje, sulaukė 80 metų 
amžiaus.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.

ROCHESTER
SKAUTŲ ŠVENTĖ

Rochesterio liet, skautų 
vietininkija "Dainava” ko
vo 5 d. turėjo iškilmingą 
sueigą Sugiedojus himną 
Birutės dr-vės Bičių skilties 
paukštytės kandidatės davė 
paukštyčių įžodį: Lina Kli- 
maitė ir Laura Pierce.

Dariaus - Girėno dr-vės 
vilkiukai — kandidatai da
vė vilkiuko įžodį: Raimun
das Lapinas, Andrius Olis, 
Aras Tamošiūnas, Raimun
das Tamošiūnas. "Meškų” 
skilties vilkiukai davė skau
to įžodį: Darius Kašinskas, 
Arūnas Lapinas, Arnoldas 
Olis, Tomas Pierce ir Simas 
žmuidzinas.

Įžodį davusiems gerojo 
darbelio mazgelius užrišo 
skautų tėveliai ar kiti gi
minės, o Tėvynės pažinimo

A. ir J. Balčiūnai 
A. ir M. Deveniai
L. Graužinienė 
A. Markevičius
M. Vaičienė

Šių metų trečias ALT 
S-gos Baltimorės sk. 
susirinkimas įvyko ko
vo 11 d. Liet. Svetainės 
pastogėje. Po įvadinės 
dalies, perskaičius 
darbotvarkę irprotoko 
lą, parinkti atstovai į 
vietos liet, bendrines 
organizacijas. Mat, jau 
seniai baltimoriečiai 
turi kelias sudėtines ar
ba bendrines organiza
cijas, į kurias siunčia
mi atstovai iš atskirų 
draugijų, sambūrių ir 
klubų. Tokiomis bend
ro darbo organizacijo
mis pas mus yra: Balti
morės Liet. Draugijų 
Taryba, Liet. Tautinis 
Knygynas ir Svetainės 
Bendrovė.

Mūsų sk. šiais me
tais sustiprino savo at
stovavimą Draugijų 
Taryboj, šalia esamo 
delegato paskirdamas 
dar Vyt. Bačanską. Sve
tainės b-vės taryboj (ar 
ba direktorių susirinki
muose) skyrių ir toliau 
atstovaus St. Rutkaus
kas-, o Taut. Knygyne — 
V. Gelgudas ir St. Rut
kauskas. Šitaip vyksta 
sklandesnis org-jųsavi
tarpio susižinojimas, 
išvengiama veiklos ly
giagretumo ir susikry
žiavimo.

Pernai pavasarį, dėl 
lietaus nepasisekus mū
sų organizuotam žygiui

— kun. R. šakalys. Po to 
sugiedota "Lietuva bran
gi”.

Įžodį davusius sveikino 
pulk. R. Liormanas ir V. 
žmuidzinas. Skaut iškaiš 
ženkleliais naujus skautus 
apdovanojo vietin-jos v-kas 
St. Ilgūnas, o saldumynais 
vyresnės skautės.

Kun. R. šakalys kalbėjo 
apie šv. Kazimierą, jaunimo 
globėją, užbaigai sugiedota 
"Marija, Marija”.

Už skautišką veiklą Tė
vynės Sūnaus žymeniu ap
dovanotas Vyt. žmuidzinas. 
Gimtadienio proga pasvei
kintas skautų vadovas St. 
Ilgūnas. Naujas paukštytes 
įžodžiui paruošė s. Staške- 
vičiūtė-Lelienė. Jaudinantis 
momentas buvo, kai paukš
tytės ir vilkiukai priklaupę 
bučiavo Lietuvos vėliavą.

Antroje iškilmių dalyje 
buvo rodomas garsinis fil
mas apie jubiliejinę skautų 
stovyklą. Kun. Alg. Kezio 
pagamintas filmas įdomus, 
gražiai pagamintas, patrio
tinis.

Sueigos dalyviai ir sve
čiai pavaišinti skania kavu
te ir pyragaičiais.

Linkim geriausio pasise
kimo skautams.

R. Liormanas 

Vasario 16 d. minėjimo proga Lietuvos tautinės vėliavos pakėlimas Cicero mieste. Pirmoj eilėj iš 
kairės stovi: savanoris - kūrėjas J. Breivė, s. O. Zailskienė, kun. Vilkaitis, parap, klebonas kun. J. 
Stankevičius, dr. B. Motušienė, miesto klerkas J. Kimbarkas, miesto prez. J. Karner, vėliavos pakėli
mui asistuoja K. Tauginaitė, vėliavą kelia savanoris - kūrėjas pulk. J. švedas, toliau stovi lit. m-klos 
moksleiviai, miesto pareigūnai ir visuomenė.

aplankyti Lietuvos 
Ąžuolą Anapolyje, Md. 
šįmet palauksime, ką 
darys D-jų Taryba,nes 
nusistovėjusiu papro
čiu anksčiau,kasmet, ji 
rengdavo išvykas. Ta
čiau, jei Taryba nesi
ryžtų . ruošti tokią apei
ginę kelionę, tada vėl 
tektų sukrušti mūsų kuo
pelei.

Pasigėrėdami, vis 
stebėdavomės, tur būt, 
seniausio tautiečio Bal- 
timorėje, einančio 93- 
čiuosius, Petro Jaro 
sveikata ir pajėgumu. 
Lig šiol jis stropiai lan
kydavo susirinkimus, o 
į įvairius parengimus, 
kokie jie bebūtų ateida
vo pirmutinis. Ir vis pik
tindavosi, kad kiti, už jį 
jaunesni ir paslankes
ni, esą, nerūpestingi ir 
apsileidę tautiečiai, 
nes visada vėluojasi. 
Šiame sk. susirinkime
N. Rastenis pranešė, 
kad mūsiškis veteranas 
P. Jaras esąs sunegala
vęs. O jis kasdien bu
vo įpratęs išeiti pa
sivaikščioti ir apsukti 
geroką galą. Juokauda
mas, sakydavo: "Kai 
einu, tai giltinė manęs 
nepaveja". Sk. raštinin 
kas žadėjo netrukus li
gonį aplankyti, visų var
du pasveikinti ir pa
guosti.

Galėtume pasidi
džiuoti, nes tur būt, nei 
vienas kitas Taut. S- 
gos skyrius neturi tiek 
veteranų, plačiau žino
mų tautinės pakraipos 
veikėjų, kaip baltimo- 
riškis. Štai senųjų atei 
vių kartos sk. garbės 
nariai: P. Jaras, poe
tas laureatas N. Ras
tenis, J. Galinaitis (šis 
dėl nesveikatos dabar 
nuo liet, draugijų atšli
jęs). Savo tarpe turime 
ir garbingų, gražiai lie - 
tuviškai išmokusių, jau 
daug metų matomų Bal
timorės liet, visuomeni
nio gyvenimo priešaky
je čiagimių: Juliją Ras
tenienę, adv. Vincą Lau
kaitį ir Bernardą Kar
pavičių- Karpių.

J. Rastenienė jau 43- 
čius metus be pertrau
kos pirmininkauja Mote
rų Piliečių klubui — 
šiuo metu Baltimorėje 
vienintelei liet, moterų 
draugijai, kurioje taip 
pat dalyvauja trijų kar
tų atstovės: senosios 
atei vi jos, čiagimės ir 
pokario ateivės.

V. Laukaitis — vie
nintelis vietos lietuvių 
pasiekęs aukštą fede
ralinės tarnybos vietą,

Sol, Gina Butkutė-Čapkauskienė, kuri S.m. balandžio 8 d. Balti- 
morėje ALT S-gos Baltimorės skyriaus rengiamame pavasario 
koncerte išpildys meninę programą.

A. L. TAUT. S-GOS BALTIMORĖS
SKYRIUS

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Š. M. BALANDŽIO MĖN. 8 DIENĄ,

PAVASARIO KONCERTĄ.
Dainuoja: GINA ČAPKAUSKIENĖ, Chica

gos operos solistė, ”Aušros Vartų” 
vyrų oktetas ir ANTANAS KEB- 
LYS, okteto solistas.

Piano palydės: MADELEINE ROCH okteto 
dirigentė, prancūzų kilmės 
muzikė.

Visi menininkai iš Montrealio, Kanadoje.

Šokiams gros italų MONALDI kapela. Bus už
kandžių stalas, gėrimų baras ir turtinga loterija.

Maloniai kviečiami brangūs kaimynai iš Wa- 
shingtono, Philadelphijos ir Elizabetho.

Koncerto pradžia 7 vai. tiksliai.

SKYRIAUS VALDYBA

tapdamas milijoninio 
Baltimorės miesto cent
rinio pašto valdytoju. 
(Postmaster). O lietu
viškųjų org-jų veikloj 
buvo iškopęs į SLA pre
zidentus, jau nekalbant 
apie vietines liet, drau
gijas, kuriose yra ėjęs 
įvairias pareigas. Da
bar mūsų skyriaus vice
pirmininkas.

B. Karpius — vienas 
tyliųjų ir ištvermingų

jų liet, visuomenės dar
bininkų, šiuo metu S ve 
tainės b-vės pirminin
kas ir jos reikalų tvar
kytojas - menedžeris, 
jau eilė metų kartu su 
savo žmona Frances 
kantriai tempia neleng
vą naštą. Šiais laikais, 
kai trūksta talkininkų 
ir kai nuolat reikia gin
tis nuo Svetainės aplin
koj privisusių visokių 
piktadarių ir padaužų, 
kurie Liet. Namui pri
daro daug žalos ir at
baido lankytojus, pir
mininko pareigos ypač 
sunkios.

Sparčiai vyksta pasi
ruošimas didžiajam 
pavasario koncertui, ku
ris bus balandžio 8 d. 
Jau keli sekmadieniai 
per vietos Liet. Radi
jo Valandą skelbiama 
apie niekad čia dar ne
buvusius dainininkus iš 
Kanados. Norime visuo
menei atsilyginti už pra 
ėjusio rudens vakarą su 
silpnoka menine dali
mi. Stengiamės, kad šį 
kartą savo kokybe ir kie
kybe programa galėtų 
patenkinti ir reikląus 
skonio tautiečius.

S.M.
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