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DEMOKRATU TARPE
VIS DAR IEŠKOMAS GERIAUSIAS KANDIDATAS

Senasis Walter Lipp- 
mann moko, kad politiko
je nėra nieko neįmano
mo. Kad tai tiesa, pa
rodo demokratų tarpusa
vio kova išstatymui kan
didato, kuris galėtų nu
galėti Nixoną. Dar nese
niai atrodė, kad sena
torius Muskie joje pir
mauja. Po pirminių rin
kimų New Hamshire, Flo
ridoje, Illinois ir Wis- 
consine apie jį jau pradė
ta kalbėti kaip kandida
tą be vilties. Turime ta
čiau neužmiršti, kad pir
miniai rinkimai nėra vi
sai rimtas dalykas. Jie 
galėtų būti visai rimti, 
jei per juos kas surink
tų sau reikalingą balsų 
skaičių laimėti nomina
ciją per pirmą balsavi
mą. Jei tas nepasiseks, 
kandidato išrinkimas ati
tenka partijos profesi
niams politikams, ku
riems rūpi išstatyti to
kį kandidatą, kuris galė
tų visų pirma išlaikyti 
partijos vienybę, nes sun
ku įsivaizduoti galint rin
kimus laimėti tokį kandi
datą, kuris nuo savęs at
stumtų dalį demokratų.

Reikia neužmiršti,kad 
pirminiuose rinkimuose 
gali dalyvauti ne tik der 
mokratai, bet irnesijau- 
čią susiję su kokia par
tija ar net respublikonai. 
Jų balsai kartais iškrai-

• APOLLO 16 praeitą sekma
dieni skirtu laiku, stebint mili
joninei miniai žmonių, su astro
nautais John W. Young, Thomas 
K. Mattingly Ir Cha ries M, Dū
ke, sėkmingai pakilo skrydžiui | 
mėnul|. Young ir Dūke, jei neat
siras jokių kliūčių, ketvirtadie
ni išlips mėnulyje ir ten išbus 
73 valandas tyrinėdami jo pa
viršiu.

•KOMUNISTŲ ofenzyva Viet
name nedavė lauktų rezultatų. 
Jie tikėjosi, puldami šiaurėje su
koncentruoti ten pietų vietnamie
čių jėgas, tuo būdu paliekant Sai- 
goną ir pietinę Vietnamo dalį be 
apsaugos. Deja, pietų vietnamie
čių jėgos šiaurėje kai kurias 
bazes apgynė, o iš kitų tvarkin
gai atsitraukė ir ŠĮ kartą Giap 
manevras nepavyko. Gi ameri
kiečių bombonešiams bombar
duojant Hanoi ir Haiphong, at
rodo, kad komunistųagresijai bu
vo suduotas mirtinas smūgis.

• PEKINO radijas "Kinijos 
balsas" drąsina ukrainiečius 
nusimesti sovietų jugną. Šią 
programą parengia Vakarų Vo
kietijoje gyveną ukrainiečiai.

• IZRAELIS jau turi atomi
nę bombą! Tai tvirtina britų 
ekspertai. Tel Avive tenkina
masi tik paaiškinti, kad Izra
elis niekad pirmasis nepanau
dos bombos.

• ČEKOSLOVAKIJOJE kom
partijos galva Husak, kovodamas 
su Dubčeko populiarumu,uždrau
dė jam ne tik dirbti fabrike, bet 
neleidžia dalyvauti futbolo rung
tynėse ir vaikščioti Bratislavos 
gatvėmis.

• SOVIETUOJE žydai pasa
koje tok| anekdotą. Viename 
mieste mirė didysis rabinas. ( 
jo vietą buvo parinkti trys kan
didatai, bet nė vienas jų netiko. 
Pirmasis gerai mokėjo talmu- 
dą, bet blogai pažinojo mark
sizmą. Antrasis gerai žinojo 
marksizmą, bet blogai mokėjo 
talmudą ir tretysis gerai mokė
jo tlamudą ir gerai pažinojo 
marksizmą, bet... buvo žydas.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
po demokratų nuotaikas. 
Už tat gal tikslesnį vaiz
dą, ką galvoja demokra
tų rinkikai, duoda Gallup 
tyrinėjimo rezultatai. Pa
gal juos, demokratų rinki
kai daugiausiai simpatijų 
jaučia Humphrey su ku
riuo vis dar stipriai kon
kuruoja Muskie, VVallace 
yra trečioje vietoje gan 
toli atsilikęs, o McGo- 
vern ketvirtoje. Negali 
tikrai žinoti, kas bus to
liau, bet abiejų paskuti
niųjų kandidatų šansai nė
ra labai šviesūs.

Per pirminius rinki
mus daug kas balsuoja 
’iš protesto', tačiau per 
tikrus rinkimus dauguma 
balsuos ne jausmais, bet 
supratimo vedami. Visų 
pirma reikia atsiminti, 
kad JAV konstitucinė sis
tema yra tokia, kad pre
zidentas ir norėdamas ne
gali padaryti didelių re
formų be kongreso suti
kimo, bet ir tos institu
cijos veikla nėra neribo
ta, jos įstatymus nekons- 
tituciniais gali paskelb
ti Aukščiausias Teis
mas. Pakeitimus, lai
kantis visų žaidimo tai
syklių, gali greičiau pra
vesti toks patyręs politi
kas kaip Humphrey negu 
Wallace ar McGovern. 
Pagaliau, nors ameri
kinis gyvenimas turi 
daug negerovių, tačiau 
daugumas amerikiečių 
niekados taip gerai negy
veno kaip dabar ir jiems 
atrodo, kad jei ko reikia, 
tai tik kai kurių reformų, 
bet ne perversmo.

Tokiu būdu dabar atro
do, kad demokratų politi
kai greičiausiai sutars'

POLITINIS PORTRETAS

HEINRICH

Balandžio 5 d. vokiečių 
televizija ir radijas vi
sam pasauliui paskelbė 
žinią, kad tą dieną Bon- 
nos universiteto kliniko
se pasimirė buvęs V. Vo
kietijos ministeris ir pre
zidentas Heinrich Lu- 
ebke. Nors velionis dirbo 
ir nusipelnė vokiečių tau
tai, tačiau ir lietuvis žur
nalistas, gyvenąs V. Vo
kietijoje, negali užmerk
tomis akimis pro šį as
menį praeiti. Ypač todėl, 
kad H. Luebke buvo vie
nas iš nuoširdžiųjų kovo
tojų dėl savo tautos, o 
kartu ir dėl visų paverg
tųjų žmonių ir tautų lais
vės.

Velionis buvo gimęs 
1894 m. pabaigoje, Enk- 
hausen, nedideliame 
Sauerlando bažnytkai
myje, neturtingo ūkinin
ko ir batsiuvio šeimoje. 
Jo tėvas anksti mirė ir 
paliko gausią šeimą. Mo 
tinos ir giminių parama
H. Luebke baigė vidurinį 
mokslą ir studijavo Ber
lyno, Bonnos universite
tuose geodeziją bei agra
rinę techniką. Baigęs 
aukštuosius mokslus, jis 

dėl Humphrey kandidatū
ros, tačiau tai nebus pats 
laimingiausias sprendi
mas. Dėl to, kad Humph
rey, nors yra žinomas, ta
čiau nėra populiarus. Jo 
nominacija gali privesti 
prie naujos kairiųjų par
tijos susidarymo, be to, 
dalis jaunesnių rinkikų į 
Nixono-Humphrey var
žybas žiūrės kaip į Es- 
tablishment, valdančių 
sluoksnių tarpusavio ko
vą, kurios rezultatai 
jims visai nesvarbūs. 
Humphrey šansai pakil
tų, jei jis prisikalbintų
T. Kennedy kandidatuoti 
į viceprezidentus. Jis tai 
bandė jau padaryti 1968 
metais, tačiau jam nepa
sisekė tada ir vargu ar 
Kennedy būtų suintere
suotas būti vicepreziden
tu pas Humphrey dabar. 
Pasakojama, kad Humph
rey net siūlęs Kennedy to
kią kombinaciją: po pir
mo termino Humphrey 
atsisakytų toliau kandi
datuoti. Tuo atveju Ken
nedy nominacija 1976 m. 
būtų tikras dalykas. Vi- 
ceprezidentūra dažnai pa
deda įkopti į prezidento 
postą, bet kartais yra ge
riau neįsijungti įvaldžią, 
jei pradedama ja nepasi
tikėti kaip dabar.

Visi tie apdūmojimai 
neišskiria ir galimybės, 
kad Kennedy vis dar ga
li būti nominuotas Miami 
Beach kaip demokratų 
partijos vienybės kandi
datas.

Daug kas priklauso ir 
nuo to kaip pasibaigs da 
bartinė įtampa Vietna
me. Jei Nixonas susido
ros su ta problema, jo 
perrinkimui kliūčių netu
rėtų būti.

LUEBKE
Stepas Vykintas 

įsikinkė į organizacinį 
ūkininkų gyvenimą, buvo 
Vokiečių Ūkininkų bend
rovės reikalų vedė j as, vė - 
liau kitos ūkininkų bend
rovės direktorius. Kar
tu jis veikė ir politinėse 
organizacijose. Kilęs iš 
konservatyvios ūkininko 
šeimos, jis ir liko visą 
gyvenimą konservatyvus 
politikas. 1931 m. jis buvo 
išrinktas Prūsijos parla
mento (Landtago) atsto
vu Centro partijos vardu. 
1933 m. velionis išgyveno 
sunkią politinę krizę. Jis 
neteko parlamento atsto
vo mandato ir du kartu 
hitlerininkų buvo areš
tuotas. Antrą kartą jis 
išsėdėjo net 20 mėn. ka
lėjime. Vėliau jis buvo 
priverstas prisitaikinti 
prie sąlygų ir dirbti ad
ministracinį darbą vie
noje Berlyno firmoje. 
Nors tas jo darbas buvo 
nepolitinis, tačiau Rytų 
Vokietijos ir Maskvos ko
munistai šmeižė H. Lueb- 
kę, kad jis dirbęs Hitle
rio režimo naudai. Tan 
balsan atsiliepė ir lais
vųjų vokiečių politiniai

(Nukelta į 4 psl.)

Du pirmininkai, kiek susirūpinę savomis ir bendromis problemomis... Laisvojo pasaulio lietuvių IV 
tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas dr. LeonasKriaučeliOnas ir JAV LB šeštosios Tarybos pre- 
zidiumo pirmininkas inž. Vytautas Kamantas pokalbyje, artėjant LB Tarybos trečiajai sesijai ir šokių 
šventei, sprendžia bendro darbo problemas.

LB ŠEŠTOJI TARYBA RENKASI Į 
TREČIĄJĄ SESIJĄ JURGIS JANUŠAITIS

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Šeštosios Ta
rybos trečioji sesija 
šiais metais šaukiama 
Chicagoje, balandžio 28- 
30 d.d. Sheraton - Chl- 
cago viešbutyje.

Lietuvių Bendruome
nės veiklos plotai apima 
įvairias lietuviško gyve
nimo sritis, todėl Bend
ruomenės Tarybos na
riams uždėta atsakomy
bė ir pareiga aktyviai 
dalyvauti bendruomeni
niame gyvenime, talkin
ti LB padaliniams ir, 
suvažiavus į Tarybos se 
sijas, visas problemas 
atidžiai apsvarstyti, su
sumuoti ir nustatyti atei
ties veiklos planus ir 
tarpsesiniuose laikotar
piuose suplanuotus dar
bus įgyvendinti.

LB Šeštoji Taryba’, jos 
nariai bendruomeninia
me gyvenime, kaip spren
džiama iš informacijų, 
reiškiasi gana aktyviai. 
Tarybos prezidiumas 
kadencijos pusantrų me
tų laikotarpyje yra paro
dęs sumanumo, aktyvu
mo planuojant Tarybos 
darbus bei informuoda
mas tarybos narius apie 
įvairias iškylančias prob
lemas. Ne kartą pasitari
mus vedė prezidiumo na
riai Chicagoje, Clevelan
de ir Detroite, o didžią
ją darbų naštą neša Ta
rybos prezidiumo pirmi
ninkas Vytautas Kaman
tas su savo sekretorium 
Vaclovu Kleiza.

Labai įdomi "Tarybos 
narių išpažintis", kur 
prezidiumas specialia 
anketa apklausė Tary
bos narius apie jų viso
keriopą bendruomeninę 
ir visuomeninę veiklą bei 
prašė patiekti sumanymų 
ateities veiklai. Iš anke
tos paaiškėjo, kad Tary
bos nariai aktyviai daly
vauja vietos bendruome
niniame gyvenime, talki
na apylinkėms, dauguma 
aktyviai dalyvauja ir ki
tose lietuvių organizaci
jose. Iš pagrindinių pa
geidavimų — dauguma 
reiškė nuomonę, kad šio

je Tarybos sesijoje pir
maujančiu klausimu bū
tų JAV LB įstatų priė
mimas.

Todėl Tarybos prezi
diumas jau paruošė Tre 
čiosios sesijos darbo
tvarkę ir ją išsiuntinė
jo Tarybos nariams su
sipažinti.

Žvelgiant į darbotvar
kę, numanu, kad čia iš
kils daug ir įdomių klau
simų, ypač tada, kai bus 
padaryti C V narių bei pir 
mininko veiklos praneši
mai. Darbotvarkėje veik 
trijų dienų laikotarpyje 
numatyta penki, nuo 3 iki 
4 valandų nusitęsią posė 
džiai. Gi laikas praneši
mams tiksliai suskirsty
tas ir to manoma griež
tai sesijos metu laikytis. 
Tad prezidiumas jau da
bar įspėja ir prašo Ta
rybos narius atlikti "na
mų darbus", atseit ge
rai pasiruošti pačiai se 
sijai, keliamuose klausi
muose būti aktyviais da
lyviais, tačiau mintis for
muluoti trumpai ir kon
krečiai.

Sesija prasidės balan
džio 28 d. Nuo 1 iki 2 
vai. registracija, o jau 
antrą valandą pirmas po
sėdis. Oficialiam sesi
jos atidarymui skirta 20 
min. laiko. Pažymėtina, 
kad čia tik bus pristaty
ti svečiai, tačiau jokių 
sveikinimų žodžiu nebū
sią, nors sveikinimai 
raštu pageidaujami. Jie 
bus vėliau skelbiami.

Darbotvarkėje numa
tyta Tarybos prezidiumo- 
JAV LB CV pirmininko, 
narių, Švietimo Tarybos 
ir Kultūros Fondo pirmi
ninkų pranešimai. Taip 
pat pranešimus padarys 
dviejų didžiųjų šiais me
tais ruošiamų renginių 
— Laisvojo pasaulio lie
tuvių IV tautinių šokių 
šventės pirmininkas dr. 
Leonas KriaučeliOnas ir 
II-jo PLJK komiteto pir
mininkas Romas Soka- 
dolskis.

Visiems praneši
mams skiriama maždaug 
po 10 minučių laiko kiek

vienam. Taigi praneši
mai turės būti paruošti 
gerai, konkretūs ir iš
samūs.

Pranešimus išklau
sius, toliau klausimai bū
sią svarstomi specialio
se, veikiančiose komisi
jose ir po to bendrame 
plenume kiekviena komi
sija iš savo srities dar
bų patieks savo rekomen 
dacijas ir bus daromi 
sprendimai.

Šioje sesijoje pirmau
jančių klausimų svarsty
me ir yra JAV LB įsta
tų priėmimas. Įstatų ko
misija, vadovaujama dr.
K. Keblio ilgokai dirbo 
rinko nuomones, atsi
klausė Tarybos narių, ga
vo daug sugestijų. Iš tos 
gausios medžiagos paruo
šė Įstatų projektą, kurį 
ir gvildens susirinkę Ta
rybos nariai. Tačiau ir 
Čia laukiama, kad Tary
bos nariai savas sugesti
jas dar patiektų pirm 
sesijos, o jos būsiančios 
paskutinės. Juk Įstatų pa
ruošimui buvo pakanka
mai laiko, buvo sudary
tos progos ir sąlygos 
Tarybos nariams tais 
klausimais iš anksto pa
sisakyti. Taip kad sesijo
je Įstatų reikalai neturė
tų užimti daug laiko ir 
kad nebūtų ginčijamasi 
dėl menkniekių pačioje 
sesijoje.

Tarybos nariai kores- 
pondenciniu būdu dar pra
ėjusiais metais buvo nu
balsavę, kad trečioji Ta
rybos sesija šauktina Dai
navos stovykloje. Vidu
rio Vakarų apygardos pir
mininkas J. Jasaitis ir 
valdyba prašė sesiją 
šaukti Chicagoje, moty
vuodami, kad Tarybos na
riams būtų gera proga pa
matyti lietuvišką V. K. 
Banaičio operą "Jūratę 
ir Kastytį", kurios spek
takliai kaip tik ir vyks 
sesijos metu. Frezidiu- 
mas, laikydamasis de
mokratiškumo, dar kartą 
patiekė Tarybos nariams 
dėl naujo siūlymo pasi
sakyti. Balsavimo rezul-

(Nukelta į 2 psl.)
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SU STASIU BARU AUSTRALIJOJE ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (13)

Dirvos skaitytojai jau 
žino, kad iškilūs išeivi
jos dainininkai Stasys Ba
ras ir Danutė Stankaity- 
tė susilaukė didelio pa
sisekimo tolimoje Aus
tralijoje. Apie tai skai
tant ir būnant skeptiku 
kilo noras kai ką patirti 
ir iš kitos pusės: o kaip 
dainininkams patiko Aus
tralija? To siekdami 
kreipėmės į Barą, kuris 
mielai sutiko pasidalin
ti savais įspūdžiais. Su
sižavėjimas, pasirodo, 
yra abipusis. Dainininkai 
sujaudinti Australijos lie
tuvių nuoširdumu ir vai
šingumu. Sakome, lietu
vių, nes jie buvo svar
biausi tos viešnagės kai 
tininkai, nors daininin
kais žavėjosi ir nelietu
viai.

Didžiausas kreditas 
už gastroles priklauso 
Jurgiui Janavičiui, bend
ruomenės pirmininkui ir 
atsakingam paregūnui 
stambioje australų firmo 
je. Jo pastangomis dai
nininkai buvo pakviesti 
dalyvauti 7-tame Pietų 
Australijos provincijos 
sostinės Adelaidės meno 
festivalyje. To festivalio 
programa šį kartą akcen
tavo įvairiausias tautinio 
meno išraiškas, čia buvo 
Singapūro tautinis an
samblis, toks pat ir Fili
pinų, New Yorko negrų 
baleto trupė, Japonijos 
lėlių teatras ir Australi
jos premjera rock ope
ros ’Jesus Christ Super 
star*. Sovietai atsiuntė 
Piatnickio liaudies dai
nų ir šokių ansamblį, ku 
riame dalyvavo ir 'Bol-

sparkleSoviets
A sparkling recital of 
songs and arias was 
given at the Assembly 
Hali lašt night by two 
outstanding Lithuanian 
artists on their way from 
the Adelaide Festival.

Tenor Stasys Baras has 
a glorious vocal eąuipment 
of heroic dimensions and 
projects it with ridiculous 
ease. Switching tessitura 
with never a sign, he movės 
from chest to head voice 
smoothly and on the note.

His first bracket of songs 
by Šimkus were delightful, 
particularly the Pilu Stikleli 
— a drinking song — and 
the Atminimas (Memory), 
by Banaitas, was breath- 
taking in its intellectual 
vocal characterisation.

Soprano Dana Stankaitis 
was most impressive with 
a memorable interpretation 
of the aria O, naktuže 
Rami (Oh, quiet night) from 
the opera Gražina, by Kar- 
navicius.

The most striking thing 
about these singers was not 
even so much the splendor 
of their voices — after all, 
that is a gift — būt the 
remarkable schooling and 
craftsmanship that has 
gone into making these 
voices a tool for the com- 
munication of an artistic ex- 
perience.

This was most happy and 
apparent in an integrated 
interpretation of the Iove 
duet from Bizet's Carmen 
that made me for one wish 
for a return recital at the 
Town Hali.
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A little

Australijos Melbourne leidžia
mo jau 118 mėty dienraščio THE 
Age 1972 m. kovo 30 d. suklydi
mas.

Ir atitaisė...

šoj’ operos ir baleto so
listai. To ansamblio pro
grama buvo labai įvairi. 

LB Taryba...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tatai: 23 už Chicagą, 22 
už Dainavą, 5 Tarybos 
nariai susilaikė. Susi
laikiusių tarpe yra pre
zidiumo narių, kurie 
anksčiau buvo pasisakę 
už Dainavą. Taigi sesija 
ir įvyksta Cicagoje, gi 
jos dalyviams sudaryta 
gera proga dalyvauti ir 
operos spektakliuose.

Šioje sesijoje ypač lau
kiami LB apylinkių pir
mininkai, kurie svečio 
teisėmis turės progos 
arčiau susipažinti su LB, 
veikla.

Jos tarpe buvo klasiškų 
operų arijos, kurias išpil
dė lietuvis Edvardas Ka 
niava... itališkai. Austra
lijos opera, kuri nėra 
aukšto lygio, (joje daly
vauja lietuvis Rūtenis), 
statė Benjamin Britten 
"Rape of Lucretia". Ša
lia to buvo poezijos vaka
rų, Fietų Australijos sim
fonijos orkestro, kuria
me dalyvauja lietuvis 
smuikininkas Pranas Ma 
Čiulis, koncertai, dramų 
pastatymai.

Toje margoje festiva
lio programoje Stasys Ba
ras ir Dana Stankaitis bu 
vo pristatyti kaip Chica- 
gos lietuvių operos so
listai.

Jų koncerto pasiklau
syti susirinko per 1.600 
klausytojų, kurių tarpe 
lietuvių buvo tik kelias
dešimt. Adelaidės lietu
vių kolonijai, kurią suda
ro per 1.500 sielų, solis
tai davė atskirą koncer
tą. Kodėl atsilankė tiek 
daug svetimšalių? Baras 
aiškina tuo, kad jų pro
grama buvo klasinė, ku
rios dalis didmiesčio gy 
ventojų, maitinamų dau
giau moderniško pobū
džio kūriniais, buvo pa
siilgę. Kritika, kurios 
ištraukos jau buvo Dir
voje, buvo labai palanki, 
publikos pritarimas dar 
didesnis.

Dainininkams, ypač iš 
svetur atvažiavusiems 
Australija yra pavojinga 
savo ... drėgmės stoka. 
Gerklės tuojau pat iš
džiūsta ir tenka griebtis 
įvairiausių triukų kovo-

corner 
becomes 

Lithuania 
Melbourne’s Assembly 
Hali became a little piece 
of Lithuania this week.

Two self-exiled singers, 
now living in America — 
Stasys Baras (tenor) and 
Dana Stankaitis (soprano)— 
arrived to find 90 per cent. 
of the seats for their con
cert block-booked by the 
10,000-strong Lithuanian 
refugee community.

So they abandoned their 
advertised programme of 
international music to give 
a concert of predominantl.v 
Lithuanian songs — and 
got a tremendous recep- 
tion.

Mr. Baras and Miss Stan
kaitis have been touring the 
world since they dra- 
matically fled Lithuania 
before the advancing Soviet 
troops in 1944.

"About 50 per cent. of 
the musicians, artists and 
singers left Lithuania when 
the Russians came," Mr. 
Baras said yesterday.

The two singers appeared 
at the Adelaide Festival of 
Arts and are retuming to 
Chicago to take part in the 
premjere of a new opera in 
Lithuanian by a fellovv- 
exile, the composer 
Banaitis.

Winston Chruchillis 
žinojo savo sąjungininko 
Roosevelto silpnumus ir 
užsispyrimą bei prisibi
jojo jo klaidų, bet niekad 
nesuabejojo jo gera va
lia. Jam ir į galvą nie
kad neatėjo mintis, kad 
Rooseveltas galįs bandy
ti jį apstatyti. Tad nebu
vo nė kiek nustebintas 
ar nepasitikintis, kai 
Rooseveltas jam išreiš
kė savo pageidavimą pasi
matyti su Stalinu.

Apie šį pasimatymą 
Rooseveltas padarė užuo
miną viename laiške so
vietiniam diktatoriui 1941 
m.- gruodžio 14 ir 1942 m. 
balandžio 11d., užklausda
mas ar Stalinas nenorėtų 
su juo praleisti vasaros 
metu keletą dienų Alias
koje. Lapkričio ir gruo
džio mėn. tais pat metais 
jis bandė Staliną įtikinti 
atvyktį į susitikimą, nors 
žinojo, kad Stalino atsa
kymas bus negatyvinis. 
Kai svarstė su Churchil- 
liu pasimatymo Casablan- 
coj reikalą, Roosevelto 
pirmas klausimas buvo: 
"Ar Stalinas irgi bus?"

Aišku, britų premje
ras negalėjo žinoti, kad 
Rooseveltas gegužės 4d.

New Castle. Visur su la
bai dideliu pasisekimu. 
Po vieno koncerto prie 
dainininkų priėjęs vie
nas vyras, kuris kalbė
jęs labai taisyklinga, mo
kykline lietuvių kalba. 
Jo pavardė yra Cooks, 
jis australas, bet jo žmo
na lietuvaitė, kuri jį ir 
išmokė kalbėti lietuviš
kai.

Melbourne dienraščio 
The Age muzikos kriti
kas solistų koncertą la
bai gerai įvertino, tačiau 
redaktorius kaž kodėl už 
dėjo antrašte: "Soviets 
sparkle". Išsiaiškinus, 
po dviejų dienų buvo pa
skelbta nauja žinutė: "A

FESTIVAL OF ARTS 1972

TO THE VIEWERS OF THE RUSSIAN CONCERT

We wlsh you much pleasure in vlewlng this con
cert full of the wealth of folklore, talent and skili.

Hovvever, on behalf of milllons of Ukralnians 
who are enslaved by the Russian Communist Regime, 
and even on behalf of these artists who are not free 
to openly express their feellngs, we wish to draw 
your attention to the sorrowful facts.

Many thousands of highly gifted artists, scien- 
tists and writers of Ukralne and other Non- Russlan 
nations in the USSR have perished in Soviet concen- 
tration camps and prisons.

The UKRAIN1ANS in South Australia call on you to 

VOICE YOUR PROTEST NOW

This type of Severe persecution contlnues to 
exlst right to the present day. The regime, wiilch 
denies Ulcrainian cultural activities in Ukralne, 
stages hlgh class performances abroad to galn 
credit for itself as the proteetor of national cul- 
tures of the USSR.

Against Russian Subjugation 
Of Ukraina!

Ukrainiečių proklamacija

Vertindamas Australi 
jos ūkinį gyvenimą, Ba
ras džiaugėsi jo daroma 
pažanga, kuri neaplenkia 
ir ten gyvenančių lietu
vių. Atrodo, kad nuo pas
kutinio jo vizito tame kon
tinente prieš du metus, 
jis gerokai prakuto. Už
darbiai, tiesa, daug ma
žesni, tačiau maistas ge
rokai pigesnis, ko tačiau

STALINAS JOKS 'NORFOLKO

GRAFAS’, O TIK 

'KAUKAZIETIS BANDITAS’...
rašė Stalinui kitą laišką, 
kurį ambasadorius Jo- 
seph E. Davies asmeniš
kai nugabeno į Maskvą. 
Tai Rooseveltas padarė 
ne dėl to,’kad vokiečių 
žvalgyba perimdavo šif
ruotas transatlantines te. 
legramas, bet bijodamas 
kad laiško turinys galįs 
pakliūti į britų žvalgy
bos rankas. Ir Roosevel
tas bijojo labiau Chur- 
chillio, negu Hitlerio, 
kad laiškas nebūtų per
skaitytas. Nepraradęs 
vilties dėl pakartotino 
Stalino atsisakymo, Roo
seveltas smulkmeniškai 
dėstė kaip jis įsivaizda
vo pasimatymą.

"Pats paprasčiausias 
ir praktiškiausias, mano 
nuomone, būtų kelių die
nų vizitas be oficialumo. 
Mano nuomone, tokiu bū
du nei aš nei jūs nepasta
tysime savo štabų kokion 
nepatogion padėtin. Ma
ne lydės tik Harry Hop- 
kins, vertėjas ir steno- 
grafas ir mes galėsime, 
jūs ir aš, "pasikeisti idė
jomis", kurių metu mes 
paprastai pasikalbėsi
me. Aš nemanau, kad bus 
reikalingas koks oficia-' 
lūs susitarimas ardek- 

jant su neįprastu oro 
sausumu.

Festivalyje gautas ho
noraras ir kelionės iš
laidos (lėktuvas į abu ga
lus kaštuoja per 1.100 do
lerių) įgalino solistus 
duoti dar 5 koncertus ki
tuose Australijos mies
tuose kaip sostinėje Can 
berroje, didmiesčiuose 
Melbourne ir Sidney bei 
little corner becomes Li
thuania", kurioje buvo nu
šviesta politinė padėtis. 
Kalbant apie politiką: 
prieš sovietinio ansamb
lio koncertus ukrainie
čiai visiems lankytojams 
išdalino čia spausdinamą 
proklamaciją: 

negalima pasakyti apie 
pramonės gaminius. 
Daug pigesni ir namai, 
tokį, kurį ten galima įsi
gyti už 15-20,000 dolerių 
Chicagoje negausi už 
34 - 40,000. Pakaitai dai 
nininkams patiko ir daug 
lėtesnis viso gyvenimo 
tempas. Kai kada malo
nu, kad nereikia skubėti.

(vm) 

laracija paskelbti pasau
liui".

Faktas, kad Roosevel
tas norėjo su Stalinu su
sitikti vienas, be Chur- 
chillio, aišku iš tokios 
frazės laiške:

"Afrika praktiškai ne 
įeina į pasimatymo klau
simą. Khartoum yra bri
tų teritorija. Islandija 
manęs nei Jūsų nevilio
ja, nes tai būtų kompli
kuotas skridimas ir, be 
to, atvirai kalbant, būtų 
sunku tuo pačiu metu ne 
pakviesti ir premjero 
Winston Churchillio".

Churchillis lankyda
masis Washingtone gegu
žės 12-25 d.d. dar nieko 
nežinojo apie šį laišką, 
kai kalbėjo kongrese apie 
trijų susitikimo projek
tą.

"Mudu abu nuoširdžiai 
tikime, kad artimoje atei
tyje, mums pasiseks iš
gauti, ko mes seniai 
trokštame, aš noriu pa
sakyti, susitikimo su Sta
linu ir, jei bus galima, 
su generalisimu Tchang 
Kai-cheku. Bet kaip, ka
da ir kur tas turės būti 
realizuota aš šiuo metu 
negaliu nieko pasakyti. Ir 
net jei galėčiau, to jums 
nepasakyčiau..."

Kaip Churchillis galė
jo žinoti apie datą ir vie
tą pasimatymo, jei Roo
seveltas stengėsi nuo jo 
nuslėpti. Nuo pat pirmojo 
sakinio laiške, Roosevel 
tas stengėsi pabrėžti tu
rinio konfidencialumą.

"Mano brangus pone 
Stalinai, aš jums siun
čiu šį asmenišką laišką 
per rankas mano seno 
draugo... Ponas Litvino- 
vas yra vienintelis ku
riam apie tai aš kalbė
jau".

Tai buvo netiesa. Be 
sovietų ambasadoriaus 
ir Harry Hopkins,prezi
dento patarėjo, laiško tu 
rinį taip pat žinojo ir Wil 
liam Buillitt, buvęs am
basadorius Prancūzijo
je. Trijų valandų pokal
byje Bullitt stengėsi įti
kinti prezidentą, kad jo 
laikysena rusų atžvilgiu, 
bandant daryti jiems bet 
kokias nuolaidas, gali at
nešti katastrofiškas pa
sekmes. Bet visa tai bu
vo veltui. Rooseveltas 
net nebandė atsakyti į 
Bullitt argumentus. Jis 
sakė jaučiąs, kad Stali
nas nesąs toks žmogus ko
kiu jį pristato. Jis įsitiki
nęs, sakė jis, kad jei Sta
linui duos tai kas galima 
duoti, nieko neprašant už 
tai atgal, sovietams iš 
"noblesse oblige" nekils 
idėja prisijungti prie So
vietų Sąjungos kokią vals
tybę ar provinciją.

Toks aiškinimas išve
dė Bullitt iš nervų ir jis 
pareiškė Rooseveltui, 
kad žmogus, su kuriuo jis 
turįs reikalą, nėra koks 
"Norfolko grafas", bet 
"kaukazietis banditas". 
Rooseveltas pasijuto gi
liai įžeistas tokiu apibūdi
nimu žmogaus, kurį jis 
laikė pačiu didžiausiu ir 
garbingiausiu šiame am
žiuje.

Rooseveltas tačiau ži
nojo, kad Churchillio 
idėjos dėl pasaulio atei
ties yra skirtingos nuo jo 
ir britų premjeras irgi

netiki į Stalino minčių 
garbingumą. Kaip tik dėl 
to jis norėjo Churchillį 
laikyti toliau nuo pasima
tymo. Bet buvo rizikinga, 
kad Churchillis apie jo 
projektą gali sužinoti iš 
paties Stalino, tad jis pa 
siuntė Averell Harrima- 
ną į Londoną duoti kai 
kurių paaiškinimų. Bet 
Churchilliui neparodžius 
didelio entuziazmo šiam 
dviejų susitikimo projek
tui, Roosevelas atsakė:

"Aš nesiūliau Dėdei 
Joe, kad mes susitiksim 
vieni, bet jis pasakė Da- 
visui, kad įsitikinęs, jog 
mes susitiksime vieni ir 
sutinkąs, kad į šį paruo
šiamąjį susitikimą atsi- 
vežtumėme kuo mažiau
siai žmonių". Ir norėda
mas išsklaidyti įtarimą, 
pridėjo: "Aišku, mes esa
me, jūs ir aš, visiškai at 
viri vienas su kitu šiuo 
reikalu..."

Churchillis rado reika
lo atsakyti su ironija: 
"Aš nesistengsiu pakeis
ti jūsų nusistatymo, jei 
jūs nutarėte taip daryti". 
Bet Stalinas į pasimaty
mą neatvyko. Jis pastebė
jo naudingumą tokios vir
šūnių konferencijos, bet 
apgailestavo negalįs iš
važiuoti šiuo momentu iš 
savo krašto. Ir toliau, 
kaip įprasta, jis pakeitė 
temą, laiške užklaus
damas : kada bus atida
rytas antrasis frontas?

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MILLWRIGHTS
IOURNEYMEN ONLY 

ARC AND ACETYI.I.NI, 
WELDING COMI’ULSORY

Contact Mr. Cole
CUTTER GRINDER

MACHINE REPAIR MEN
MUŠT FABR1CATE OWN PARIS 

Contact Mr. Gregory 
FEDERAL

SCREW
WORKS

3401 MARTIN DETRO1T, MICH.
313-841-8400

(30-32)

WANTED EXPI RIENCED.

PRESS OPERATORS
EXPERIENCED IN STEEL 

INDUSTRY.
MUŠT HAVE SĖT UP 

EXPERIENCE.
FRINGE BENEFITS.

ACAR INDUSTRIES
4563 INDUSTRIAL PARKWAY .

VILLOUGHBY, OHIO 44094 
(3.0-361

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands 
Single spindle setup operation

2. Engine lathe operators
3. OD, ID, surface grinders

5 years experience desired 
All bennefits.

Apply
AKLE GRINDING CO.

421 36th St. SW
Grand Rapids, Mich.

Call eollect Glfi-534-8615 
(29-38)

WANTED 
JOURNEYMAN 

DIE REPAIKMAN
Journeyman stalus required for thi.4 
position. Sleady year round woik, 
overlinje, excellenl and bvn-
efils. Apply

UTILEX
425 FRANK ST. 

FOWLF.RVILLE, .MICH. 
(27-31)

SVANTED
EXPER!ENCF,D
FOREMAN

PlHRtic injeclion molder reųuires af- 
lernoon ahift foremnn.

Apply in vvriting or call
HAIGH PLASTIC PRODUCTS

3240 WEST GRAND R1VER 
HOWELL. MICH. 48843 

517-546 5250
(27-311

MACHINISTS 
and/or

TAPĖ MACHINE OPERATORS 
Mušt be abie lo sėt up work from 
Blue Prinls & Close Tolerance. Mušt 
be cxperienced. F.xcellenl working 
conditions and benefits.

SHAKER NUMERIO MFG.
1080 E. 222 

CLEVELAND, OHIO 44117
(29-31)
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RELIGIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Sepytniolikos tūkstan- ro laikais, buvo niveliuo
čių tikinčiųjų pasirašy
tas protestas dėl religi
nės laisvės slopinimo,pa
siekęs Jungtinių Tautų va
dovybę, užtarnautai pa
traukė laisvojo pasaulio 
dėmesį. Religinės prakti
kos persekiojimas, pagal 
Jungtinių Tautų chartą, 
yra nusikaltimas prieš 
žmoniškumą. Šitą chartą 
pasirašė ir bolševikinė 
Rusija. Įsivaizduokime, 
kokiu laukiniu barbariz
mu atrodytų Amerikoje 
policininkų įsiveržimas į 
bažnyčią su tikslu pagau
ti, areštuoti ir įkalinti 
kunigą ir tėvus už vaikų 
paruošimą pirmajai ko- 
muniaji! Tačiau tai eili
nis religinės praktikos 
persekiojimo vaizdas ok. 
Lietuvoje ir visoje bol
ševikinėje imperijoje.

Padėtis pasidarė tokia 
skaudi ir nepakenčiama, 
kad vien tik dviejuose te
ritorijos rajonuose 17000 
lietuvių ryžosi pasirašy
ti laišką Brežnevui. Var
dan savo įsitikinimų jie 
stato save ir savo šeimų 
likimą pavojun. Bet jie ve - 
dini garsaus principo: 
duok man laisvę, arba aš 
pasirenku mirtį!

Turint galvoje Jungti
nių Tautų apgailėtiną 
pragmatizmą, vargu ar 
rasis koks sprendimas. 
Bet to laiško - protesto 
faktas yra didingas SOS 
visoje žmonijos istorijo
je.

Laisvojo pasaulio spau
da vėl nukreipė savo pro
žektorius to šauksmo 
kryptimi. Ir mes mato
me, kad bolševikinės 
valstybės istorija, per 
penkiasdešimt skausmin
gų metų pilna tikinčiųjų 
naikinimo, žudymo ir kan
čių.

Marksas atrado teoriš
ką religijos neiginį: reli
gija — opijumas žmo
nėms. Leninas tą posakį 
transformavo į perse
kiojimą skatinantį nu
rodymą: kiekviena pas
tanga ginti Dievo buvi
mo idėją yra reakcijos 
pateisinimas. Todėl ko
va prieš religiją pasida
rė radikaliausia bolševiz
mo atrama. Bolševizmas 
ima jėgas ir įkvėpimą iš 
religijos persekiojimo. 
Toks paradoksas būti
nas. Tai, tarytum, dviejų 
nesuderinamų religijų 
konfrontacija. Bolševiz
mas pretenduoja būti re
ligija, visuotiniai paver
gusi žmogaus egzisten
ciją: kūną ir dvasią.

Pirmame bolševiki
niam dešimtmetyje tikin
čiuosius žudė, trėmė. Iš 
praktikuojančiųjų religi
ją buvo atimtos maisto 
kortelės. Buvo žiauriai 
baudžiamas bet kuris re
liginis auklėjimas. Pro- 
voslavų bažnyčia, turė
jusi ypatingai privilegi
juotą padėtį ir galybę ca-

ta. Rusų kunigus korė al
toriuose ir bažnyčių pa
status arba naikino, ar
ba vertė šokių salėmis. 
Vėliau tuose pastatuose 
pradėjo steigti antireli
ginius muziejus.

Kiekvienas partietis ir 
komjaunuolis automatiš
kai su partine priklauso
mybe yra aktyvūs kovoto
jai prieš religiją. Iš tų 
kadrų verbuojami ypa
tingai brutalūs "kovojan
tieji bedieviai". 1928 me 
tais Stalinas įvedė bau
džiamojo kodekso baus
mes už "prietarų moky
mą". Bausmės buvo nuo 
trijų sunkaus kalėjimo 
metų iki mirties baus
mės. Revoliucinio tero
ro metais bažnyčių ir 
dvasininkų naikinimas 
buvo bolševikinės minios 
iniciatyva.

Pravoslavų bažnyčia 
pradėjo palūžti ir dege- 
neruotis. Antrojo pasauli
nio karo metu išlikusiose 
dar bažnyčiose jau mels 
tąsi už ... sovietinio gink
lo pergalę.

Kitų tikybų niokojimas 
jau derinamas su užsie
nio politikos krypavi
mais. Imama toleruoti 
mohametonus, nes ieško
ma įtakos arabų kraštuo
se. Žiauriai persekioja 
judaizmą, vis giliau 
įžengiant konfliktan su 
Izraeliu.

Katalikų bažnyčios 
problema bolševikinėje 
imperijoje atsirado su 
Lietuvos teritorijos oku
pacija. Religija buvo ni
veliuota į "kultą" ir kai
po "kultas" pajungta ati
tinkamo emisaro priežiū
rai ir sekimui. Buvo pa
kartota kovojančių bedie
vių praktika: sekami as
menys lanką bažnyčią, už
gintas religinis auklėji
mas, vaikai (komunisti
niai pionieriai) įpareigo
ti sekti savo tėvus. Baž
nytiniai pastatai naikina
mi, paverčiami salėmis, 
sandėliais, teatrais, an
tireliginiais muziejais. 
Asmens laisvių nuneigi
mas pasiekė bolševiki
nės Rusijos barbarybę. 
Ir šis, septyniolikos tūks
tančių tikinčiųjų protes
tas yra lyg ugniakalnio iš
siveržimas, kada slėgi
mas pasiekė iki neatlaiko- 
mumo. Tai yra drąsi 
pastanga parodyti lais
vam pasauliui, kad mūsų 
laikais įmanomas žvėriš
kas kitaip manančiojo 
persekiojimas, ir įmano
mas didvyriškas elgesys 
ginti savo principus.

Naikinti kitaip manan
čius yra bolševikinis eg
zistencijos būdas. Tai jų 
reiškimosi integralinė 
dalis. Visa tai jie perkė
lė į okupuotą Lietuvą, su 
organizavo ideologinių ir 
fizinių budelių būrius.

Šie įvykiai užtinka lais
vojo pasaulio lietuvius ka-

Š.m. kovo 12 d. Pabal
tijo Moterų Taryba pa
minėjo 25 metų sukaktį, 
kurios proga neįmanoma 
pamiršti vienos iš pačių 
aktyviausių tos organi
zacijos darbuotojų per 
visą ketvirtį šimtmečio, 
tai Birutės Novickienės.

Ji yra viena iš PMT 
steigėjų 1947 m. Esslin- 
gene, Vokietijoj, kurios 
pirmąja pirmininke buvo 
išrinkta dr. Marija Ži
linskienė, o vicepirminin
ke ir vėliau pirmininke 
adv. Birutė Novickienė. 
Kalbant apie PMT, rei
kia prisiminti, kad tuo 
laiku B. Novickienė taip 
pat ėmėsi organizuoti 
Lietuvių Moterų Tremti, 
nių Atstovybės org- ją, ku 
ri vėliau jau JAV-se kei
tė savo vardus ir dabar 
vadinasi Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija ir, kad 
bendro likimo moterų bal
sas būtų svaresnis ir 
veiklos galimybės platės 
nės, jos apsijungė su es
tėmis ir latvėmis į Pa
baltijo Moterų Tarybą. 
Tačiau ir šiose bendro 
darbo ribose toji veikla 
nesibaigė. Jos įstojo pil
nateisiu nariu į tarptau
tinę moterų klubų or- 
ją — General Federa- 
tion of Women’s Clubs. 
turinčią virš 11 milijonų 
narių. Tos org-jos suva
žiavimuose pabaltiečių 
moterų atstovės gauna 
progos tūkstančiams s ve. 
timųjų prabilti apie savo 
tėvynę, jos okupantą ir 
pareikšti mūsų teisę į 
laisvę ir nepriklausomy 
bę. Nors toje veikloje 
didžiausią įnašą yra pa
likusi velionė Ligija Bie- 
liukienė, vėliau aktyviai 
reiškiasi Galia Žilionie
nė ir Vincė Jonuškaitė, 
bet L. Beliukienės žo
džiais tariant, Birutė No. 
vickienė visą laiką buvo 
lietuvių moterų klubų ir 
PMTarybos veiklos jun
gianti inspiruojanti as
menybė. Jos dėka jau nuo 
1950 m. lietuvės mote
rys ir yra atstovaujamos 
aukščiau minėto j Gene
ral Federation of Wo- 
men's Clubs org-joj.

Kalbant apie B. Novic
kienės vaidmenį PMT 
veikloje, pravartu pa
žvelgti į jos nueitą gyve
nimo kelią, kuris yra vi
siškai skirtingas nuo kitų 
lietuvių moterų.

Ji, gimusi ir augusi Ry
goje vyriausia šešerių 
vaikų šeimoje. Ten ir 
gimnaziją baigusi, vėliau 
pedagoginius kursus Vi
tebske, kur jos tėvai buvo 
karo audrų nublokšti. Bū
dama subrendusi ir poli
tiškai, 18 metų mergaitė 
Vitebsko lietuvių išrenka 
ma į lietuvių seimą Pet- 
rapilin, o 1918 m. jau dir
ba Lietuvos Taryboje Vil
niuje, Kaune Ministeriu

EMILIJA ČEKIENĖ

Kabinete ir po to seime 
protokolų vedėja.

Tarnaudama įstaigose

du jaunuolius, bekurian- 
čius šeimą ir todėl ano 
meto šeimos buvo pačios 
laimingiausios ir patva
riausios. Aišku, kad at-

Adv. Birutė Novickienė 1936 veikliausiais ir laimingiausiais sa
vo gyvenimo metais.

siradus vaikams, moters 
padėtis sunkėjo. Tekda
vo kartais visuomeninio 
darbo atsisakyti, kartais 
net savo profesijos iš
sižadėti. Bet būdavo ir 
tokių moterų, kurios su
gebėdavo viską suderin
ti ir išauginti šeimas. Ir, 
nežiūrit to, ano meto lie
tuvė moteris buvo visuo- 
menininkė. Nerasi org- 
jos, draugijos, kur jų ne 
būtų buvę. Jos visą lais
valaikį pašventė organi
zaciniam darbui. Iš pra
džių valstybė neturėjo 
lėšų. Moterys organiza
vo lėšas ir įstaigas naš
laičiams, seneliams ir 
nuo karo nukentėjusiems 
globoti, tuo sutaupyda- 
mos daug valstybei lėšų 
ir atlikdamos darbą ne
mokamai".

Viena iš tokių buvo ir 
Birutė Novickienė. Kuo 
gi ji skyrėsi iš kitų mo
terų? Gyvenimo keliu 
žengė kaip kiekviena jau
na Lietuvos laukų mer
gaitė, pilna jaunystės 
džiaugsmo, energijos, vi
suomet gyva, linksma, 
veikli, mylinti savo tėvy
nę, o tam įkvėpimą gavu 
si iš šeimos židinio, su
sipratusių lietuvių Jono 
ir Monikos Grigaičių - 
Grigaliūnų. Ji ruošėsi gy
venimui, kūrė planus ir

(Nukelta į 4 psl.)

talikus neorganizuotus. 
Jų hierarchija orientuota 
į pastoracinius vizitavi
mus plačiai išmėtytų ko
lonijų, pavaldi lokali
nėms eparchijoms, savo 
iniciatyvą išeikvojusi pa
minklinių koplyčių staty
boms.

Tenka linkėti, kad ši 
herojiška tikinčiųjų ko
va už geležinės uždangos 
paragins pagaliau esan
čius laisvėje lietuvių ka
talikų hierarchus ir Va
tikaną suprasti atskiros 
autonomiškos lietuvių 
eparchijos būtinumą.

Birutė įstojo į Lietuvos 
universitetą, teisių fakul
tetą, kurį 1924 m. baigė 
aukščiausiais pažymiais 
ir buvo pirmoji lietuvė 
moteris baigusi aukštąjį 
mokslą Lietuvos u-te. 
Mokslo žinių gilinti ji iš
vyksta įParyžiųir, grįžu 
si Kaune atlieka juristės 
stažą pas advokatus My
kolą Šleževičių ir Zigmą 
Toliušį.

Rusijos gilumoje pra
dėjusi aktyviai reikštis 
lietuvių visuomeninėje 
veikloje Birutė nepasi
traukė iš jos ir ištekėju
si už arch. Antano Novic 
kio 1923 m., kada Lietuva 
itin buvo reikalinga tau
tiškai susipratusių sūnų 
ir dukrų neseniai atgau
tos nepriklausomybės at
statymo darbui. Ji visa 
siela atsidavė tėvynės at
kūrimo darbams. Orga 
nizavo ir vadovavo, jokių 
pareigų nevengė labda
ros , vaikų ir motinų glo 
bos bei moterų organiza 
cijose. Jei sugebi darbą 
dirbt, tai ir dirbk, ne
svarbu, kad moteris, ra
šė ji spaudoje ir žodžiu 
įtikinėdavo kitas moteris 
nevengti visuomeninių pa
reigų. Birutė priklausė 
varpininkų, liaudininkų 
org-joms, teisininkų ir 
bene didžiausią dėmesį 
skyrė moterų organiza
vimui nežiūrint jų skir
tingų ideologinių įsitiki
nimų. Be to, bendradar
biavo spaudoje rašyda
ma įvairiais klausimais.

Kyla klausimas, kokie 
gi buvo anais laikais šei 
mos reikalai, jei mote
rys tiek daug sugebėjo 
aukoti laiko visuomeni
nei veiklai, tai klausimas 
į kurį atsako Birutė No
vickienė viename iš sa
vo straipsnių Studentų 
Varpe 1948 m. Ji rašo: 
"Ir gražios anuomet bu
vo šeimos. Tuomet vyras 
ir mergaitė, kurdami šei
mą, buvo visai lygūs,nei 
vienas nei antras jokių 
materialinių gėrybių ne 
turėjo, o juos rišo bend
ras tikslas — iš pra
džios kovoti dėl tėvynės 
laisvės, o vėliau — savo 
valstybę kurti, ją išlaiky
ti. Bendri idealai, drau
giškumas ir meilė rišo

Ui Ut
Kartais smulkesnės vietovės parodo pavyzdi ir didžiosioms. 

Londono (Ontario, Canada) LB apylinkės sumanyta įdomi naujovė: 
susirgusiems nariams valdybos narys aplankydamas įteikia lietu
višką knygą. Tokia kultūringa dovana ligoniui ne tik prašviesina 
ligoninės nuobodulį, bet ir primena bendruomeninį draugiškumą, 
taip pat suteikia dvasinio peno, suartina su savo kultūra, pradžiu
gina geru pasiskaitymu. Čia iš tikrųjų geras sumanymas, konkre
taus veikimo pavyzdys -- ne vien kalbėti ir planus sklaistyti, bet ir 
tikru darbu pasirodyti. Kai pas mus daug metų tik padejuojama dėl 
lietuviškos knygos užmiršimo, šis brolių kanadiečių mėginimas yra 
maloni prošvaistė. Reikėtų įsivesti visuotinesnę tradiciją (galviršū- 
nių vadovai ryškiau taką pramintų?) — visomis tinkamesnėmis pro
gomis tarpusavy apsidovanoti lietuviškom knygom: įvairių religinių 
ir tautinių švenčių, gimtadienių ir vardadienių, jubiliejų, mokslo 
baigimo, pasisvečiavimo ir kitais atvejais.

• Kai kurie meno ir mokslo sričių asmenys, spaudos bendra
darbiai, aplankę okupuotą Lietuvą ir padraugavę sumaskvinės val
džios pareigūnais — ima girti tenykštes sąlygas, reiškia susižavė
jimą, kad ten tariamai labai globojamas menas bei mokslai, kad 
miestuose daug naujų pastatų, žmonės gražiai apsirengę ir gerai 
nusiteikę, nestokoja pinigo ir t.t. Žodžiu, viešai pareiškia, kad ten 
gyvenimas visiškai pakenčiamas. Beabejo.mes negalime reikalau- 
ti ir norėti, kad kiekvienas tik vidutinio išmanymo lietuvis sugebė
tų sudėtingas politikos painiavas suprasti, kad savo protu aprėptų 
visas gyvenimo sritis ir Įžvelgtų okupantų replių gudriai paslėptus 
aštrumus. Ypač tokiu trumpu -- tik pasisvečiavimo laiku. O jų 
lankymasis nebūna kasdieniškai normalus. Mūsų turistai paprastai 
būna vaišingai bei meiliai pasitinkami, jiems rodoma pabrėžtinai 
gražiosios gyvenimo pusės,ojnetaip gražius dalykus dairytis ar 
gilintis nėra nė laiko. Juk svečias visuomet pasitinkamas viskuo, 
kas geriausio. Bet kokia viešnagė yra kaip šventė, telkiamos paki
lios nuotaikos, vyksta susijaudinimas. Iš abiejų pusių — svečio ir 
šeimininkų -- plūsta pastangos kuo puikiau pasirodyti, gerą įspūdį 
suteikti. Todėl tokių viešnagių įspūdžiai neatitinka tikrovės faktų, 
visuomet toli atitrūkę nuo realios buities, šventišku puošnumu ir 
jausmingu pasigėrėjimu pablizginti.

• Todėl tėvynės lankytojai tam kartui lengvai užmiršta, kaip 
skaudžiai tragišką likimą kenčia saviškis brolis Simas Kudirka ir 
daugybė kiti) panašiy dorų lietuvių, kaip pasibaisėtinai žiauriu bū
du nužudytas mokslininkas lituanistas J. Kazlauskas, kaip rašyto
jus nuolatos komunistų partija bara už laisvesni kvėptelėjimą ir 
viešais Įsakymais žaboja jų kūrybinius talentus.

• įdomus yra vienas klausimas. Jei tie meno, mokslo, spau
dos žmonės, apsilankę anapus, taip šviesiai piešia tenykštę buitį, 
pažymėdami įvairius tariamos sparčios pažangos dalykus ir pui
kias gyventojų nuotaikas, pasitenkinimą esamom sąlygom, tai -- 
kodėl jie patys ten gyventi nepasilieka, o grįžta vėl J svetimą ša
lį? Čia mūsų visuomenėje vienam kyla įtarimas: arba jie aiškiai 
meluoja, taip teigiamais žodžiais okupacines sąlygas piešdami ir 
patys tuo netiki; arba jų meilė ir tariamas ilgesys tėvynės yra 
veidmainiški, jie tapę kosmopolitais ar materialistais savanau
džiais, kad nors jiems atrodo dabartinės Lietuvos sąlygos nepeik
tinos, o ypač menai bei mokslai globojami, talentai tinkamai pa
gerbiami -- vis viena jie grįžta Amerikon, nes čia, gal būt, di
desni yra jiems pasipelnymai, daugiau materialinių patogumų. Juk 
dorai ištikimi ir nuoširdžiai tėvynę mylintieji lietuviai, jei sąly
gos leistų -- mielai grįžtų ten gyventi, bent savo amžių baigti. 
Tad būtų gera, kad nors vienas tų via Maskva lankytojų, viešu
mai pa giriančių okupacines sąlygas, atmegztų šį neaiškumą: kas jie 
patys besą — gudrūs apgaudinėtojai, kurie patys netiki savo žo
džiais? ar tik nutautėliai kosmopolitai, neturintieji jokios meilės 
Lietuvai ir ieškantieji tik šiltesnių patogumų bei skanesnio peno?

• Neperseniai Detroitas oficialiai pagerbė mūsų rašytojus. 
Bet štai yra priešingų reiškinių. Draugas savo laureatą tučtuojau 
-- balandžio pirmąją! — Įsidėjo savo juokų puslapio pačiam vidu
ry skaitytojų pašaipai. Ir ypač nuostabu, kad rimto autoriaus at
vaizdas visai nėra juokingas, kodėl jis buvo į tokią vietą Įkištas? 
Jei bent būtų pacituota kuri linksmesnė to rašytojo veikalų vieta, 
būtų kiek suprantama. O čia išėjo vien atvirkščias pagerbimas.
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HEINRICH LUEBKE
(Atkelta iš 1 psl.) 

ekstremistai, ypač ko
munistai ir prokomunis- 
tai ir šmeižė savo pre
zidentą visų vokiečių aky
se. Tai, be abejo, velio
nis skaudžiai išgyveno 
šią politinę demagogiją 
ir jautėsi savųjų tautie - 
čių nuskriaustas.

Antrojo pasaulinio po
kario metais H. Luebke 
iškilo kaip žemės ūkio 
ministeris Nord-Rhęin - 
Vestfalijos vyriausybė
je, kur jis pravedė že
mės ūkio reformą, o vė
liau Bonnoje kaip maiti
nimo ministeris. 1959 m. 
jis buvo išrinktas V. Vo
kietijos prezidentu. Šio
se pareigose jis buvo per 
rinktas antrą kartą 1964 
m. ir išsilaikė iki 1969. 
Taigia, kaip ir pirmasis 
V. Vokietijos preziden
tas T. Heuss, jis aukš
čiausiame valstybės pos
te ištarnavo dvi kadenci
jas — 10 metų.

Nors Vokietijos prezi
dentas neturi tokios ga
lios, kaip JAV, nors jis 
tėra labiau reprezenta
cinė figūra, tačiau H. 
Luebke siekė būti poli
tiniu prezidentu. Jis kar. 
tais vetavo įstatymus, jis 
nevisuomet sutarė su 
kancleriais, tačiau esmė
je nepasiekė reikiamo sa
varankumo. Tada jis susi 
rado naują hobby—važi
nėti po pasaulį. Ir reikia 
pripažinti, kad šioje sri
tyje jis parodė didelius 
diplomato gabumus. Jis 
padarė 15 politinių kelio
nių į Azijos, Afrikos ir 
Pietų Amerikos kraštus, 
aplankė 35 valstybių vyr 
riausybes. čia jis beveik 
visur įsigijo simpatijų ne 
tik sau, bet ir vokiečių 
tautai. Jis čia visur gynė 
suskaldytos Vokietijos in - 
teresus. Pvz., jis įtikino 
Nehru, kad tas nepripa
žintų Rytų Voketijos, 
nes kas būtų, jei komunis
tinė Kinija užimtų Neu 
Delhi ir paskelbtų naują 
Indijos komunistinę vals
tybę? Be abejo, Nehru 
turėjo sutikti, kad komu
nistinė Indijos valstybė 
būtų, nepriklausomos In 
dijos priešas.

H. Luebke, išgyvenęs 
apie 20 m. Berlyne, vi
suomet jautė skaudžią 
tragediją ne tik dėl Ber
lyno, bet ir visos Vokie
tijos suskaldymo. Todėl, 
jis, būdamas prezidentu, 
nuolat lankė Berlyną ir 
čia reiškėsi politiškai. 
Jis čia nekartą skelbė 
tą neteisybę, kurią įvyk
dė pokario metais laimė
tojai, atimdami Berlynui 
ir didelei vokiečių daliai 
laisvę. Jis nekartą pa
brėžė, kad jokios sienos 
nesulaikys laisvės ver
žimosi. Jis gerai žinojo 
kad be laisvės negali bū
ti taikos. H. Luebke pir
moj eilėj buvo laisvės 
ir demokratijos gynėjas.

H. Luebkės negalima 
lyginti nei su Heuss, nei 
su de Gaulle. Jis nebuvo 
nei intelektualus politi
kas, nei demonstracinis 
prezidentas. Jis nevai
dino didelio politiko, kaip 
de Gaulle. Jis visur buvo 
paprastas, kuklus žmo
gus. Jis stengėsi įsigyti 
simpatijas nuoširdumu. 
Jau savo išvaizda jis pa
traukė žmones. Jo tumiš- 
kai šviesūs plaukai, jo 
atviros mėlynos akys, jo 
rami, kukli laikysena jį 
rodė esant šviesų ir sim 
patišką žmogų.

Velionis nepasižymėjo 
dideliu iškalbingumu. Jo

• ••
valstybinės kalbos būda
vo gana monotoniškos ir 
nuobodžios. Jis jas skai
tydavo iš rašto. Ar jis 
pats jas rašė, ar kiti jam 
parašydavo, nedrįstu 
tvirtinti. Vokiečių lie
žuviai kalbėdavo, kad jo 
kalbas žmona, kuri yra 
vyresnio laipsnio moky
toja, rašė. Bet tose kal
bose taip pat pasireiškė 
kuklumas, nuoširdumas 
ir gera valia.

H. Luebke buvo tipiš
kas vokiečių valdininkas. 
Jis, kaip ūkininko sūnus, 
buvo įpratęs iš mažens 
daug dirbti ir sąžiningai 
dirbti. Jis ir iškilo kaip 
intensyvaus darbo ir pa
reigos žmogus. Jis ir pre 
zidento vietoje išsilaikė 
tik savo nepaprastu 
darbštumu ir pareigingu
mu.

Velionis išgyveno daug 
skaudžių valandų: šmeiž
tų, persekiojimo, panie
kos ir neįvertinimo. Ir 
jo senatvė buvo prislėg
ta vokiečių tautos trage
dijos. Jis jautė, kad vo
kiečių tautai kas kart gre
sia didesnis pavojus iš 
Rytų. Jis ir mirė sielo- 
damasis dėl vokiečių tau
tos ateities, jos laisvės 
ir suvienijimo. Ar daug 
kas iš vokiečių supras 
H. Luebkes geras inten
cijas ir jo idealizmą?

Nežinau, ar Luebke ka
da nors paminėjo Lietu
vos vardą savo kalbose. 
Gal būt, nepaminėjo. Ta
čiau jis nuolat kėlė tas 
pačias tautos laisvės ir 
valstybės nepriklausomy
bės idėjas, kurios ir 
mums yra brangių bran
giausios.

Ir dėl to mes liūdime 
dėl H. Luebkės mirties 
kartu su visais laisvę 
branginančiais žmonė
mis.

PAREIŠKIMAS

Cicero, Illinois, lietu
vių kolonijoj organizuo
jama vaikų kelionė irsto 
vyklavimas komunistų 
okupuotoje Lietuvoje yra 
aiškus pasitarnavimas 
okupanto tikslams.

Nesubrendę, nepilna
mečiai vaikai atvežti į 
okupuotą Lietuvą bus ap
gyvendinti komunistų pio
nierių stovykloje.

Nereikia būti naiviais, 
kad nesuprastume jog sto 
vykia bus parengta taip, 
kad paliktų išeivių lietu
vių vaikams gilų įspūdį. 
Stovyklų personalas bus 
sudarytas iš asmenų, ku 
rie savo ideologiniu nu
sistatymu pilnai patikimi 
okupacinei valdžiai ir 
komunistų partijos vado
vybei. Jų tikslas vienas 
— vaikams ir jaunimui 
įskiepyti komunistams 
palankią ideologiją ir nu
slopinti juose bet kokius 
tautinius, religinius bei 
rezistencinius jausmus 
ir išjungti priaugančias 
kartas iš kovos už Lietu
vos laisvę.

Nesijuokim, iš savęs 
galvodami, kad komunis
tai leidžia atvežti vaikus 
į pionierių stovyklą tam 
kad iš jų paruošti patrio
tus nepriklausomos Lie
tuvos atstatymui.

Kelionėje dalyvavusių 
vaikų sielos bus pažeis
tos, įskiepyta apgaulinga 
komunistinė propaganda 
vers juos blaškytis, neti
kėti tėvų, senelių pasa
kojimais bei pergyveni
mais. Jų normalus vys
tymasis, brendimas tau-

DIRVA

Birutė Novickienė su vyru inž. Antanu Novickiu savo darbo kabi
nete. Čia ūme kampelyje ji jau visa ketvirtj šimtmečio, ligota, bet 
nedejuojanti, o dar kitus raminanti.

J. GRAUDA

To bus or not to bus?

Birutė Novickienė...
(Atkelta iš 3 psl.) 

svajones. Nors daug ir 
gražių, tėvynei naudingų 
planų ji turėjo, daug jų 
įgyvendino, bet likimo ne
gailestinga ranka tartum 
uraganas praūždamas 
griauna pakeliui namus, 
medžius ir žmones. Vie
ną gražią, saulėtą die
ną, keistu sutapimu, ka
da raudonasis teroras 
plieniniais tankais už
plūdo mūsų kraštą, B. No 
vickienė, per langą stebė
dama tėvynės žlugimo 
valandą nuo jau prasidė
jusio reumato ligos galu
tinai suklupo ant žemės 
ir iki šios dienos tebesė
di skausmuose prira
kinta prie kėdės. Tai bu
vo 1940 m. birželį.

Bet su tuo nesibaigė 
jos visuomeninė veikla, 
todėl ir verta išskirtino 
dėmesio, tai retas mo
ters pavyzdys ir tokiam 

tinėje - patriotinėje dva
sioje bus sutrukdytas.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba yra PRIEŠINGA to
kiai tautiniai neatsako- 
mingų asmenų organi
zuojamai vaikų kelionei 
bei stovyklavimui į So
vietų. okupuotą Lietuvą, 
nes tai gali atnešti vi
sam gyvenimui neigia
mai veikiančius rezulta
tus.

Amerikos Lietuvių T a - 
ryba kviečia visus tėvus 
galvojančius apie šią ke
lionę, nors ji ir nieko 
nekainuotų, rimtai šį 
klausimą apsvarstyti ir 
nerizikuoti savo didžiau
sio turto — vaikų atei
ties.

Norint savo vaikus iš
ugdyti susipratusiais lie 
tuviais galima tai pada
ryti ir laisvajame pasau
lyje. Tik reikia su noru 
pilnai pasinaudoti turi
momis priemonėmis, 
kaip pavyzdžiui lietuviš
kos jaunimo organizaci
jos, mokyklos, stovyk- 
los ir ypatingai dabar ren
giamas Pasaulio Jauni
mo Kongresas.

1972 m. balandžio mėn. 
7 d.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

sunkiame gyvenimo ke
lyje dvasiniai nepalūžo, 
liko aktyvi tarptautinių 
įvykių stebėtoja, aktyvi 
lietuvių visuomenės vei
kėja. Sunkiai valdydama 
ranką nenustojo bendra
darbiauti spaudoje, išei
vijoje talkino Lietuvių En
ciklopedijai. 1968 m. su
redagavo The Lithuanian 
Women anglų kalba leidi
nį 200 psl., kurį išleido 
LMKF. Nuo pat įsisteigi- 
mo ligi šių dienų ji tebė
ra Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos ir Pabaltijo 
Moterų Tarybos organi - 
zatorė, ■ negalėdama ta
čiau pati dalyvauti tos 
veiklos šventėse ar suva- 
žiavimuoe. Jos pastan
gas įvertinant š.m. kovo 
12 d. Pabaltijo Moterų 
Tarybos 25 m. minėjime 
ji kartu su kitomis buvo 
pagerbta, o Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija 
jau anksčiau yra išrinku
si garbės nare.

Kad ji taip nedėkingo
se sąlygose sugebėjo iš
likti naudingu Lietuvai 
žmogum, tai didelis nuo
pelnas teka jos vyrui 
arch. A. Novickiui, kurio 
praeitais metais išsisky
rimas iš gyvųjų pasaulio 
suteikė Birutei dar vie

Adv. Birutė Novickienė 1935 metais Kaune suAmerikos lietuvių spaudos atstovais. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Vienybės atstovas A.S. Trečiokas, Draugo red. L. Simutis, Naujienų administratorė J. Augustie
nė, Varpo direktorė Bortkevičienė, dr.Baltrušaitienė,adv. BirutėNovickienė, Sandaros atstovas Piva- 
riOnas, Dirvos redaktorius K.S. Karpius ir prof. Tumėnas, Antroje eilėje: Lietuvos Žinių red. Januške
vičius, Valstiečių Liaudininkų S-gosck pirm, Sleževičius,J, Vailokaitis, dr, Raulinaitis, prof. Pakštas, 

'Tėvynės red. Vitaitis.L. Krikšč. Dem. pirm. dr. Bistras, prof. Šalkauskis, Spaudos Fondo d i r. Žygelis, 
dr. Garmus, adv. J. Vileišis, K. Bielinis. Trečioje eilėje: Pavasario S-gos pirm.,dr. Leimonąs, ra 
nevskis, Židinio red. dr. Skrupskelis.C. Petrauskas, Lietuvos Žinių vyr. red. J. Kardelis, Lietuvos Jau 
nimo Sąjungos pirm. J. Paleckis, Rudvalis, Naujienų red. Augustas, prov. Makauskis.

Rinkiminėje prezidentinėje kampanijoje šis, 
aukščiau padėtas, hamletiškas dvejojimas peraugo 
į rimtą dalyką.

Ar vežioti baltus vaikučius už kelių dešimčių 
mylių į juodų vaikučių mokyklą, o juodus vaikučius 
į per tokį pat atstumą į baltų vaikučių mokyklą? 
Tad ir mes aiškiname tą problemą vietoje, prie 
mokyklinio autobuso.

— Kaip vertinate vaikučių vežiojimą? — pa
klausėme vyrą, išlydėjusį savo vaikus įtolimąke- 
lionę.

— Neigiamai! -- atkirto tėvas. — Tai kvailys
tė kas mielą rytą milijonus vaikų trankyti autobu
sais. Vaikai kvailėja naujoje aplinkoje, pavargsta.

— Bet gi, — mes pasakėme, — tai konstituci
jos aiškinimas. Tai rinktinių smegenų idėja.

— Tie tipeliai,— suriko tėvas,— savo vaikus 
leidžia į savo pasirinktas mokyklas, o mums...

Ir numojęs ranka, jis nukiūtino namo.
— Kaip jūs vertinate vaikučių vežiojimą? — 

paklausėm kito tėvelio.
— Puikiai! — atkirto tėvas. — Tai auka dide

liam tikslui. Mums dabar nereikia daugiau mokyk
lų, bet reikia vis daugiau autobusų. Nereikia ir mo
kytojų prieauglio, bet daugiau šoferių. Dabar svar
biausia problema yra ne mokyklos suolai, bet au
tobuso suolai.

— Būtent?
— Kad autobuse neįsiveistų segregacijos ir au 

tobuso suoluose vaikai būtų sumaišyti.
Jis pakėlė pirštą ir pridūrė:
— Sėkmingiausias sprendimas būtų atsiektas, 

jeigu sumaišytiems vaikams būtų įsteigti prie mo
kyklų mišrieji bendrabučiai, o šiais autobusais bū
tų vežami pasimatyti su vaikais jų tėvai. Ir čia vėl 
gi reikia sekti, kad tėvai nebūtų segreguoti autobu
so suoluose, bet sumaišyti.

Jis pliaukštelėjo pirštais.
— Kiek čia būtų pramogų, kiek naujų pažinčių, 

kiek pokštų po vaikų auklėjimo titulu!
Teko su jo nuomone sutikti:
— Kiek daug pokštų po vaikų auklėjimo titulu.

ną gyvenimo smūgį, palie
kant ją dukters Živilės ir 
sūnaus arch. Sigito glo
bai. A. Novickio neteki
mą skaudžiai pajuto ir vi
sa New Yorko lietuvių vi
suomenė kaip tauraus iš
eivijos lietuvio.

PHILADELPHIA

ATVYKSTA "AUKURAS”
HAMILTONO dramos mė

gėjų grupė "AUKURAS”, 
kurio vadove bei režisore 
yra neišsemiamos energijos 
ir pilna meilės scenai akto
rė Elena Dauguvietytė-Ka- 
dubienė, balandžio pabaigo

1972 m. balandžio 19 d.

je atvyksta j J. A. Valsty
bes, kur balandžio 29 d., 
šeštadienį, Philadelphijoje 
Lietuvių Muzikalinėje salė
je (Lithuanian Music Hali), 
2715 East Allegheny Avė., 
išsiilgusiai vaidybinio meno 
visuomenei, suvaidins Jur
gio Jankaus 3-jų veksmų 
dramą "Audronė”. Vaidini
mo pradžia 7 v. v.

Sekmadienį, gi balandžio 
30 d., 4 vai. p. p. "AUKU
RAS” Elizabethe, New Jer
sey, Lithuanian Liberty 
Hali), 269 Second Street, vi
suomenei pageidaujant, vai
dins Balio Sruogos komedi
ją "Dobilėlis Penkialapis”.

a.j j



1972 m. balandžio 19 d. DIRVA

KŪRYBA IR MOKSLAS
JŪRATĖS IR KASTYČIO VLADO POŽĖLOS ATSIMINIMAI

TEMA IR VARIACIJOS m Jurgi s Gliaudą

Artinantis prie istori
nio įvykio išeivijos kultū 
riniame gyvenime: K. V. 
Banaičio operos Jūratės 
ir Kastyčio pastatymo, 
verta sustoti ir prie tų, 
kurie jį įgalino, bet ne
gaus progos prisistatyti 
plojančiai publikai.

■ Sprendžiant iš spaudos 
atrodytų, kad išeivija 
džiaugiasi putojančiu kul
tūriniu gyvenimu, kuria
me niekam netrūksta nei 
moralinės nei medžiagi
nės paramos. Tikrovė 
yra kitokia. Po gražiai 
skambančiu fasadu pa
prastai slepiasi tik vieno 
kito žmogaus pastangos. 
Jūratės ir Kastyčio isto
rija tai dar dartą įrodo.

Kaip rašėme, Chica
gos lietuvių operai būtų 
įmanoma ją pastatyti, jei 
būtų jau išleistas joskla- 
viras, ji būtų orkestruo- 
ta ir paruoštos gaidos 
orkestrantams. Tas dar
bas reikalavo keliolikos 
tūkstančių dolerių, kurių 
nebuvo iš kurpaimti. Tie
sa, turime bendruomenę, 
kuri neturi pinigų ir mi
lijoninį fondą, kuris turi 
pinigų, tačiau laikosi se
nojo Rockefellerio takti
kos. Tas turtuolių dinas
tijos įsteigėjas kiekvie
nam lankytojui, pasako
jama, neprašomas duoda
vęs po centą. Suprask, 
savo gavai ir daugiau ne
prašyk! Panašiai Lietu
vių Fondas duoda savo 
gausiems prašytojams. 
Po ilgo klabinimo, jis da
vė operos pastatymui 500 
dolerių.

Tą numatydamas Chi
cagos lietuvių operos pir
mininkas Vytautas Ba
džius dar 1959 metais su
organizavo specialų fon
dą Jūratės ir Kastyčio 
klavyrui išleisti. Jį suda
rė iMarija Rudienė —pir
mininkė, dr. Vytautas 
Tauras, inž. Jonas Jur
kūnas, muzikas A. Ku
čiūnas — vicepirminin
kai, Stasys Baras — iž
dininkas, Prudencija Bič- 
kienė ir Vytautas Ka
džius — sekretoriai, Vla
das Būtėnas spaudos rei 
kalų vedėjas. Alice Ste- 
vens ir Kazys Oželis na
riai. Jiepirmieji ir sume
tė šiek tiek pinigų darbui 
pradėti. (Marija Rudienė 
davė 300 dol. kuriuos da
bar padvigubino). Kiek 
daugiau lėšų sutelkus,bu
vo pasiųstas 1.000 do
lerių čekis K. V. Banai
čiui, kuris tuo laiku dar 
nebuvo galutinai operos 
baigęs. Kompozitorius 
čekį grąžino, prašyda
mas jį geriau sunaudoti 
klavyro išleidimui bei 
teksto vertimui į anglų 
bei vokiečių kalbas.Kom- 
pozitorius tačiau priėmė 
viso 300 dolerių pasiųs
tus Kalėdų ir gimtadienių 
progomis. Atskirai pašal
pą - premiją jam sutei
kė Ohio Lietuvių gydyto
jų draugija — 1000 do
lerių.

Kompozitorius mirė 
1963 metais, nesulaukęs 
savo klavyro išleidimo. 
Tas darbas pareikalavo 
nemažai paruošiamojo 
darbo. Dienos šviesą jis 
išvydo tik 1970 metais. 
Kaštavo kiek per 8.000

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

• Sol. Stasys Baras, nese
niai grįžęs iš Australijos, 
kurioje jis labai gerai pasi
rodė, dainuodamas australų 
festivalyje ir visoje eilėje 
lietuvių koncertų, atliks 
žvejo Kastyčio partijų 
komp. K. V. Banaičio stato
moje operoje "Jūratė ir 
Kastytis” balandžio 29, 30 
ir gegužės 6 ir 7 dienomis 
Chicagoje.

dolerių, maž daug tiek 
kiek buvo surinkta auko
mis, per balių ir priaugo 
per 10 metų nuošimčiais.

Praeitais metais, ka
da Kučiūnas ryžosi Jū-

Žurnalistinis banditizmas
"DRAUGAS" SPAUSDINA PLAGIATUS

Noriu atkreipti lietu
viškos spaudos skaityto
jų dėmesį, kad dienraš
tis "Draugas" š.m. kovo 
27 d. nr.73,p.5atspaus
dino straipsnį "Užgavė
nės lietuvių papročiuose 
ir prietaruose", kurįpa- 
sirašė Jonas Bernotas 
(spėju, kad tai slapyvar
dis) ir tas straipsnis yra 
ne kas kita, kaip grynas 
plagiatas dviejų mano 
straipsnių, atspausdintų 
"Lietuvių Enciklopedijo
je", būten: Kaukė, kauki- 
ninkai (t. 11, p. 191 - 196) 
ir Užgavėnės (t. 32, p. 
367-369). Trumpos cita
tos, nurodant autorių ir 
šaltinį, yra leistinos, ta. 
čiau autorium pasirašęs 
Jonas Bernotas to nepa
darė. Jis kartą nurodo 
LE t. 33, p. 441, kai trum
pai paminėjo verpstę, ta 
čiau visiškai nutylėjo 
aukščiau paminėtus ma
no straipsnius, kuriuos 
nusirašė, tik kartais pra 
leisdamas keletą žodžių 
ar juos mažai pakeisda
mas, kai kuriuos skirs
nius praleido arba šukei 
tė jų tvarką, tačiau nie
ko savo nepridėjo. Štai 
pora pavyzdžių.

Mano straipsny LE t. 
32, p. 367 parašyta:

"Užgavėnės paskutinysis ant
radienis prieš gavėnią, prieš 
Pelenų dieną. U. nėra bažnyti
nė šventė, tačiau buvo manoma, 
kad tą dieną tam tikrų darbų 
reikia vengti, ir priešingai, tam 
tikrus darbus dirbti".

J. Bernotas savo 
straipsnį "Drauge" kovo 
27 d. pradeda:

"Užgavėnės yra paskutinis ant- 
radienis prieš gavėnią, prieš 
Peleni; dieną. Užgavėnių diena 
nėra bažnytinė šventė, bet buvo 
paprotys, kurių darbų buvę ne-

vo 31 d. nr. 77, p. 3-4). 
Tik pastaraisiais dviem 
atvejais jie truputį dau
giau pasidarbavo, mano 
paduotą medžiagą suvirš
kindami ir šį tą savo pri
dėdami. Tačiau padoru
mo dėliai turėjo pažymė
ti, kad naudojosi LE. 
Taip padarė-V. Bgd. savo 
straipsnyje "Liaudiškų 
velykinių simbolių kil
mė" (ten pat bal. 1 d., 
nr. 78, priede p. 1), nu
rodydamas straipsnius 
jo panaudotus iš "Ency- 
clopaedia of Religion and 
Ethics". Toks elgesys 
jau yra be priekaišto. Re- 

delė, labai prašome kla- daktoriai irgi turi būtila- 
vyrą pasilaikyti, atsiun- biau apdairūs ir pasitik
čiau tik $15 (tokia kny- rinti bent LE. 
gos faktinė kaina)." Į tokius atvejus, kaip J.

ratę ir Kastytį pastaty
ti, komitetas nutarė sa
vo veiklą prailginti — 
surinkti lėšų orkestrą- 
cijai. S. Baro iniciatyva 
klavyras buvo išsiunti
nėtas žinomiems lietu
viams gydytojams, pra
šant juos bent 50 dole
rių aukos, pridedant:

"Jei mūsų, prašomoji 
auka būtų Jums per di-

Į tokius atvejus, kaip J. 
~ Kaip galima buvo tikė- Bernoto pasielgta "Drau. 
tis nesusilaukta 100% at- ge" kovo 27 d., negalima 
sakymų, tačiau daugu
ma prašomųjų atsiliepė 
dosniai. Jų pavardės įra
šytos į operos pasauli
nės premjeros progra
mą. Illinois liet, gydyto 
jų draugija davė 1.000 
dolerių. Tos visos au
kos įgalino orkestraciją 
ir gaidų perrašymą ats
kiriems instrumentams, 
viso per 6.000 dolerių.

Visos tos pastangos ir 
per dešimtmetį neužge
sęs pasiryžimas paliko 
ateičiai ne tik būdingą 
lietuvių operą, bet ir da
vė progos jąja pasigėrė 
ti 5.000 tūkstančiams 
Chicagos lietuvių.

gjlima dirbti ir kuriuos turėda
vę būtinai baigti."

Mano straipsny apie 
kaukes LE t. 11, p. 192 
parašyta:

"Yra kelios k. kilmę ir pras
mę aiškinančios teorijos. A. 
Spameris mano, kad čia yra su 
mišusios apsisaugojimo ir vai. 
singumo papročių liekanos, be 
to, papročiai, susiję su pereina
muoju metu iš žiemos sunkumų 
{ pavasario viltis... Visos šios te
orijos turi šiek tiek tiesos, bet 
nė viena jų paimta skyrium vis
ko neišsako. Dabartinėms mūsų 
Užgavėnių k. išaiškinti labiau
siai tinka Spamerio teorija".

J. Bernotas minėto 
straipsnio gale rašo:

"Apie persirengėlius ir kau- 
kininkus yra kelios teorijos. A. 
Spameris mano, kad kaukinin- 
kuose mes randame sumišusias 
apsisaugojimo ir vaisingumo 
(praleistas žodis: papročiu) lie
kanas, be to, papročius susiju
sius su pereinamuoju metu iš 
žiemos sunkumų Į pavasario vil
tis... (Ir t.t., visas skirsnys nu
sirašytas. Baigiama kaip LE:) 
Visos šios teorijos turi šiek tiek 
tiesos, bet atskirai paimtos nė 
viena visko neišsako... Paskuti
niu laiku Užgavėnių kaukėms aiš 
kinti, geriausiai tinka A. Spame
rio teorija".

Dargi nusirašyti iš en
ciklopedijos be klaidų ne
sugebėta. Toks elgesys 
yra ne kas kita, kaip žur
nalistinis banditizmas. 
Tai nebe pirmas ir, at
rodo, ne paskutinis atsi
tikimas su mano ir kitų 
straipsniais. Kitu mano 
straipsniu "Velykos, pa
pročiai" (LE t. 33, p. 
317-319) pasinaudojo sa
vo sezoniniuose straips
niuose tame pačiame 
"Drauge" O. Rozniekie- 
nė (kovo 25 d. nr. 72, ant 
roji dalis, p. 8) ir vėl 
tas pats J. Bernotas (ko-

biau apdairūs ir pasitik- 

atlaidžiai žiūrėti. Aš pa
rašiau kovo 31 d. apie tai 
J. Kapočiui, kadangi jis 
turi LE copyright teisę. 
Tai jau jo reikalas, kokių 
jis imsis žygių. Už pla
giatus pirmoj eilėj yra 
atsakingas laikraščio lei
dėjas, nes jis turi naudos 
iš savo spaudinio. Teis
mai šiame krašte yra lin 
kę griežtai bausti už "in 
fringement" arba persi- 
spausdinimą beikitokįpa- 
naudojimą "copyrighted" 
medžiagos be leidi o. 
Atitinkamas veikiantis 
JAV įstatymas yra: Ti- 
tle 17, U.S. Code: copy- 
rlghts. Ten par. 101 nu
stato, kad už apdraus
tos tuo įstatymu spaus
dintos medžiagos panau
dojimą be leidimo yra 
baustina ne mažiau kaip 
250 dol. ir ne daugiau 
kaip 5,000 dol. Aš įspė
ju visus mėgstančius pla
gijuoti ir tuos kurie jų 
plagiatus spausdina, kad 
jei jie nusirašys iš ma
no knygų, kurioms aš 
pats turiu "copyright" 
tai tokius be jokių cere
monijų trauksiu atsako
mybėn. Jei cituoja, turi 
nurodyti šaltinį, jei pla
čiau panaudoja — gauti 
mano leidimą raštu. Tik 
tuo būdu bus galima su
stabdyti žurnalistinis 
banditizmas. Kas dėl 
šio atvejo, tai būtų vi
siškai padoru, jei turtin
gas ai "Draugas" ir be 
teismo sumokėtų sun
kiai besiverčiančiai Lie
tuvių Enciklopedijos lei
dyklai 5,000 dol.

Dr. Jonas Balys

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

I

Požėlos atsiminimuo
se stebina autoriaus pa
sirinkta dėstymo forma. 
Viską jis pasakoja nuo sa
vęs, pirmuoju asmeniu. 
Absoliučiai dominuoja 
dialogo forma. Tai šutei 
kia pasakojimui beletris
tinį gyvumą. Tai, aišku, 
menamieji dialogai. To
kių dialogų bėgsmo neį
manoma atstatyti tik
roviškai. Tačiau tai ne- 
smerktinas atsiminimų 
rašymo metodas, nespri 

Valstybiniame ir visuo
meniniame mūsų gyveni
me Vladas Požėla suvai
dino reikšmingą ir atmin
tiną vaidmenį. Atėjęs į tą 
gyvenimą, kada reiškėsi 
tik pirmieji valstybingu
mo ir kultūrinės veiklos 
blyksniai, Požėla išliko 
neatlaidžiu savo principų 
reiškėju ir neišsemia
mos energijos žmogumi.

1971 metais Nida, talki
nama Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Są
jungos ir Povilo Brazai- verčia skaitytojąpaslan- 
čio aukos, išleido Vlado kiau suimti dėstymo tu- 
Požėlos Jaunystės Atsi- rinį. Dialogas praplečia 
minimus. Knygą redaga- scenas, bet, kartu ati- 
vo Pranas Čepėnas. Kęs- ma autoriui progas auten 
tučio Cerkeliūno aplan
kas.

Tai asmeniškojo Vlado 
Požėlos gyvenimo bruo
žai perpinti su lietuvių 
visuomenės išsirutulio- 
jančio gyvenimo kronika. 
Pradėjęs rašyti tuos at
siminimus jau gyvenda
mas Australijoje, būda
mas netoli savo gyveni
mo pabaigos, autorius 
privedė dėstymą iki 1905 
metų. Pažymėjęs parašy
mo datą 1958.XII.6, auto
rius nebegrįžo į savo 
praeitį. Mirtis nutraukė 
darbą. Kipro Bielinio ir 
Elenos Reisonienės pri
dėtieji skirsniai praple
čia knygos rėmus vėles
niais Vlado Požėlos gy
venimo daviniais.

Šių atsiminimų parašy
mo sumanymas kilo 1949 
metais, Vokietijoje. Vie
nok tik Australijoje auto
rius atrado progų ir gali
mybės dėstyti įdomiais 
fragmentais savo margo, 
dažnai dramatiško gyve
nimo bėgį.

Knygoje užfiksuota 
daug unikalinių istorinių 
faktų, retai kur detalizuo
tų memuarininkų dar
buose. Vienas iš tokių 
yra dr. Liudo Vaineikio 
byla dėl lietuvių spaudos, 
kurioje V. Požėla išliko 
vienintėlis gyvas dar liu
dininkas .

Knygoje atrandame 
ypač ryškius puslapius, 
vaizduojančius gilų kon
fliktą, kilusį tarp lietu
vių socialdemokratų ir 
komunistu pavirtusio 
Kapsuko. Aiškėja lietu
vių socialdemokratų 
bruožai — būti ir likti 
lietuvių politine srove, 
be kosmopolitinių orien
tyrų. Juo labiau be Kap
suko reikalaujamos uni
jos su Rusijos socialde
mokratija, vėliau gi kom
partija.

tiškai vaizduoti scenos 
aplinką. Todėl šiuose at
siminimuose pasigenda
me kaip tik aprašomojo 
momento. Klasiškai pa
tiektuose savo atsimini
muose M. Vaitkus sai
kingai derino dialogą ir 
scenos aprašomąjį teks
tą. Tuo metodu einant 
išgaunamas memuarų pil
numas .

Požėla pradeda savo 
atsiminimus nuo aštuone- 
rių metų amžiaus. Vai
kystės periodas ir jį 
pakeitusi gimnazija pa
teikia ypatingai įdomias 
ir retai atrandamas aukš
čiausiojo lietuviškos tau
tinės ir visuomeninės 
minties užuomazgas. 
Tragiškai ir beletristiš- 
kai gyvai pristatytas 1896 
metais įvykęs ir, vėliau, 
istorijos puslapiuose pa
garsėjęs lietuvių gimna
zistų protestas dėl jiems 
privalomų pravoslaviškų 
maldų.

Požėla matė daug ka
lėjimų, tardymų, revo
liucinio sąmyšio dienų. 
1905 metai paliko neišdil 
domus rėžius lietuvių vi
suomenėje. Ypatingai įdo
mu sekti visuomenės sie
kiuose pasireiškusius su 
sikryžiavimus tarp ori
entacijos į rusiškos vi
suomenės liberaliza- 
cijos tikslus ir stipraus 
lietuviškumo akcento tuo
se įvykiuose, pastangas 
atskirti lietuviškus inte
resus nuo rusų visuome
nės ir siekti savo valsty
bės. Ši lietuviškai revo
liucinė mintis skambė
jo 1905 metų įvykiuose.

Kartu įdomus yra ano 
meto lietuviškosios so
cialdemokratijos orien
tyras į labai negausią lie
tuvišką industrijinę dar
bininkiją, kuri Vilniuje 
ir Kaune buvo smarkiai 
nutautinta. Politinės lie
tuviškos minties brendi
mą ūkininkijoje ano me
to socialdemokratija, at
rodo, paliko kitoms par
tijoms.

Vlado Požėlos Jaunys
tės atsiminimai yra 
stambus įnašas į lietu
vių memuarinę literatū
rą. Tos knygos pasiro
dymo akivaizdoje tenka 
gailėtis, kad daug as
menų savo turiningo gy
venimo patirtį nusineša 
su savimi į kapus.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
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Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
sveikina Antrąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą už jo pastangas paremti Lietuvos katalikų 
skundą dėl religijos persekiojimo okupuotoje Lie
tuvoje ir kviečia visus laisvojo pasaulio lietuvius 
prisidėti prie jaunimo pastangų.

Kaip jau visame laisvajame pasauly paskelbta, 
Lietuvos katalikai, surinkę per 17.000 parašų, pa
siuntė savo skundą Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos pirmajam sekretoriui Brežnevui ir to paties 
skundo nuorašą — Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui Kurt Waldheim.

II FLJK kreipiasi į jaunimą ir į visus laisvo
jo pasaulio lietuvius šiais žodžiais:

"Raginame visus išreikšti solidarumą Lietu
voje kenčiantiems broliams ir seserims ir imtis 
GREITOS AKCIJOS!

1. Siųskime telegramas ir laiškus Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekretoriui, reikšdami prita
rimą Lietuvos piliečių reikalavimams,

2. organizuokime maldos arba kitokio pobū
džio demonstracijas,

3. siųskime telegramas arba laiškus gyvena
mos vietovės bažnyčių bei vyriausybių vadams pra
šant solidarizuoti Lietuvos lietuviams,

4. prašykim vietinę spaudą, radiją bei televi
ziją iškelti Lietuvos religinės priespaudos padėtį,

5. skleiskime galimai daugiau Jaunimo Peti
cijos lapų ypatingai kitataučių tarpe. Jaunimo Peti
cija beldžiamasi į Jungtinių Tautų sąžinę, reika
laujančią ištirti Lietuvoje vykdomą žmogaus teisių 
pažeidimą.

Tik vieni kitiems padėdami, nepagailėdami nei 
darbo nei pinigų galėsime padėti Lietuvoje perse
kiojamam lietuviui.

Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos 
ateitis I

Adresai: laiškams ir telegramoms į Jungti
nes Tautas — His Excelency Kurt Waldheim, Se- 
cretary General, United Nations, New York, N. 
Y. USA

Jaunimo Peticijoms — II Lithuanian World 
Youth Congress, Petition Committee, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 60636, USA.

Visi lietuviai prašomi kartu su jaunimu pro
testuoti prieš Sovietų užmačias pavergtoje tėvynė
je. Visi prašomi prisidėti prie Jaunimo Peticijos 
savo parašu ir kitų parašų rinkimu. Kiekvienas lie
tuvis turėtų surinkti bent 10, o studentai 30parašų. 
Tikslas yra surinkti 500.000 parašų. Jau esame su
rinkę nemažai, bet tai tik pradžia,. Peticijos lapai 
gaunami telefonu ar laiškais kreipiantis į II Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso Būstinę, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 60636 USA. Telefo
nas (312) 737-3300.

Išgirskime lietuvių tautos pagalbos šauksmą, 
išklausykime mūsų jaunimo balso, visi atiduoki
me savo duoklę. (ELTA)

PARODOS
II Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongreso paro
dos bus atidarytos 1972 
m. birželio 24 d., šešta
dienį 8 v.v. Lietuvių Jau
nimo Centre, 5626 S. Cla
remont Avė., Chicagoje

ir uždarytos 1972 m. lie
pos mėn. 4 d. 9 v.v.

Norintieji parodose da
lyvauti privalo užsi
registruoti iki š.m. ge
gužės mėn. 1 d., sumo
kant $5.00 registracijos 
mokestį. Piniginė perlai
da išrašoma "II LWYC"

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Anketa be registracijos 
mokesčio negalioja.

Autobiografinės žinios 
dailininko nuotrauka ir 
dviejų arba trijų kūrinių 
nuotraukos turi būti pri
siųstos nevėliau, š.m.ge 
gūžės 1 d. Nuotraukos tu
ri būti juodos/baltos.

Visi kūriniai paro
doms turi būti prisiųs
ti nevėliau 1972 m. birže 
lio 12 d. Kūrinius prašom 
siųsti šiuo adresu: Pa
rodos, c/o II LWYC, 5620 
S. Claremont, Chicago, 
III. 60636, USA.

Dailininkas rūpinasi 
savo kūrinių pristatymu 
ir siuntos draudimu. Kū
rinių grąžinimo išlaidas 
padengia autorius. Kūri
niai, bus grąžinami tokiu 
pačiu siuntimo būdu, ku
riuo jie buvo gauti.

Parodose išstatytuo
sius kūrinius atrinks Ju
ry komisijos. Kūriniai 
bus atžymimi premijo
mis, kurias skirs premi
jų komisijos. Kiekvie
noje premijuojamoje pa 
rodoje bus sekančios pre 
mi jos:

Pirma — $350.00; ant
ra — $250.00;trečia — 
$100.00.

Šios ir kitos taisyklės 
galioja grynojo, taikomo
jo, foto, architektūros, 
tautodailės parodoms ir 
filmų festivaliui. Filmų 
festivalis, foto ir archi
tektūros parodos, šalia 
aukščiau minėtų taisyk
lių, turi papildomus nuo
status.

Parodų taisyklės siun
čiamos dviem egzemplio
riais. Vieną prašom pa
silikti savo informaci
jai, o kitą pasirašytągrą 
žinti su registracijos an
keta. Anketos gaunamos 
iš parodų komiteto 5620 
S. Claremont Avė., Chi
cago, III. 60636, USA.

PAREMKIME JAUNIMĄ.

Paremkite jaunimą ne
pagailėdami aukos II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui. Jūsų aukos 
įgalins Jaunimo Kongre
so pasisekimą ir padės 
užtikrinti tautinę išeivi
jos ateitį. Jaunimo dar
bas ir širdis — lietuvių 
tautos ateitis.

II FLJK finansų ko
misija, vadovaujama dr. 
Juozo Kazicko, palaiko 
artimus ryšius su virš 
30 lietuvių kolonijų JAV- 
ėse, telkdami finansus ar 
tėjančiam Jaunimo Kon
gresui. Įvairiose vietovė
se jau pradėtas masinis 
aukų rinkimas. Vajų sėk
mingai pravesti ir tuo už
tikrinti finansinį užnuga
rį, II PLJK finansų ko
misija pasiskirsčiusi pa
reigomis sekančiai: A. 
Sabalis — organizaci- 

iniams reikalams, V. Vy

gantas — organizaci
niams reikalams ir ry
šiai su Jaunimo Metų Ko
mitetais , R. Cerkeliū- 
nienė — informacija, V. 
Vebeliūnas — atsiskai
tomybė, N. Žukauskienė 
— sekretoriatas ir P. 
Žumbakis — ryšiai su 
II PLJK Komitetu Chi
cagoje.

Darbų vadovams talki
ninkauja S. Arūnas, A. 
Budreckis, G. Kumpikai- 
tė, J. Oniūnas, L. Šilei- 
kytė ir J. Ulėnas. II 
PLJK finansų komisijos 
būstinė yra New Yorko 
mieste.

NAKVYNES JAUNIMUI

Nakvynės jaunimui la
bai reikalingos II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atidarymo me
tu Chicagoje. Tikimasi, 
kad nakvynių ieškančių 
gali viršyti 1,000. Visi 
Chicagos lietuviai galį 
priimti jauną lietuvį ar 
lietuvę, raginami neati
dėliojamai skambinti 
Daivai Vaitkevičiūtei, 
tel. 737-5803, arba II 
PLJK Būstinėn, tel. 737- 
3300.

• Rochesterio lietuvių 
krepšinio komanda kovo 23 
dieną laimėjo rungtynes 
prieš protestantų bažnyčios 
komandą 72-94. Vidas Pra- 
sauskas, Rochesterio Tech
nikos Instituto studentas ir 
komandos kapitonas, surin
ko 10 taškų, G. Saladžius, 
Rochesterio Univers i t e t o 
studentas, ir A. Vizgirda, 
Monroe Community College 
studentas, abu iškovojo po 
18 taškų. T. Stašaitis — 
MCC laimėjo 20 punktų. T. 
Sųuirrel — MCC — 12. L. 
Sakalauskas MCC ir V. But
rimas, Bishop Kearney 
gimnazijos moksleivis, su
rinko po 6 taškus. J. Lau
kaitis, B. Franklin gimna
zijos moksl. ir A. T. Klimas, 
Brighton gimnazijos moksl. 
gavo po du taškus.

A. T. Klimas

VELYKŲ ATOSTOGOS 
ROMOJE

Ugnelė Stasaitė, Algi
mantas M. Budrys ir Pau
lius Urbonavičius Velykų 
atostogų metu lankė Romą. 
A. Budrys ir P. Uronbvičius 
svečiavosi Italijoje pas lie
tuvius saleziečius, kurių “šil
tai ir maloniai buvo globo
jami, vaišinami ir vedžio
jami po istorines Romos 
vietas. Jie aplankė šv. Pet
ro Katedrą ir Lietuvių Kop
lyčią, kitas Romos bažny
čias, katakombas, Impera
toriaus namus ir kitas vie
tas. Išbuvę dvi savaites Ita
lijoje, balandžio 9 d. grįžo 
atgal į Vasario 16 d. gim
naziją, Vokietijoje, užbaig
ti mokslo metus.

WANTED 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

Operators and set-up nien for: 
DAVENPORT 

£xperienced only. f-fouriy rate and 
benefits.

WEDLER BROS. INC. 
SUBSIDIARY LAMSON & SESSOINS 

CO.
15)5 E. 38lh Si. 
Cleveland. Ohio 

216-391-2727
<27-321

■ filatelijos kampelis
ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Kovo 1 d. — 8cen- 
tų tautiniy pa rky šeri joje su gar
siuoju Yellowstone parko geize
riu Old Faithful (Senasis Patiki
masis).

Yellowstone Tautinis Parkas 
randasi Wyoming valstijoje (ap
ima ir dalis Idaho bei Monta
nos valstijų) ir užima 2,213,207 
akrų plotą. Parkas garsus savo 
geizeriais, kurių čia yra kelio
lika, bei nemažiau garsiu Grand 
Canyon slėniu, išilgai kurio te
ka Yellowstone upė, 500 mylių 
ilgumo, kuri turi du puikius 
krioklius, perteka to pat vardo 
ežerą ir (teka J Missouri upę. 
Parkas labai kalnuotas, apžė
lęs puikiais spygliuočių miš
kais. Jame veisiasi ir gyvena 
daugelis žemyne aptinkamų žvė 
rių, paukščių ir žuvų. Plotas pa
skelbtas Tautiniu Parku JAV 
kongreso nutarimu 1872 m. ko
vo 1 d.

2. Kovo 18 d. --8 centų paš
to ženklas "šeimos planavimui” 
paminėti. Piešinys: tėvas, moti
na ir du vaikai.

3. Balandžio 5 d. — keturis 2 
centų pašto ženklus Cape Catte- 
ras Tautiniam Parkui pažymė
ti (N.C.). Pašto ženklai telpa 
viename lape ir kas keturi su
daro vieną piešinj, bet galima 
vartoti ir pavieniui.

*•*
GRAIKIJA išleido 7 pašto 

ženklų seriją su senovės archi
tektūriniais pastatais (bažny
čios, vienuolynai), čia dedame 
4,50 drachmų p. ženklą su šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčia Sa
lonikų mieste.

dais — vienas doleris su Van- 
couverio vaizdu, o dudoleriaisu 
Ouebec’o vaizdu. Apie Quebec‘ą 
Čia savo laiku esame kalbėję, 
dabar tik apie Vancouverj.,

Vancouver miestas, kaip ir 
gretimai gulinti didelė sala, bu. 
vo pavadinti britų atradėjo ir 
keliauninko Sir George Vancou- 
verio vardu (1758-98), ir ran
dasi Kanados vakaruose, Pa
cifiko pakrantėje, Britų Kolum
bijos provincijoje. Miestą nuo 
Vancouverio salos skiria Kara
lienės Charlotės spasiauris. Ap 
linkui dideli kalnai, daugiausia 
apžėlę miškais. Labai švelnus 
ir malonus klimatas. Kalnuose 
randama Įvairių metalų ir mine
ralų, akmens anglies, upėse ir 
ežeruose gausu žuvies, todėl 
mieste labai išplėsta miškų pra
monė, konservų dirbtuvės, sun
kioji pramonė, laivų statyklos. 
Turi didelĮ uostą, per kur( iš
vežama ketvirtadalis viso Ka
nados eksporto (labai daug 
kviečių), o jvežama trečdalis 
viso importo. Miestas trečiasis 
savo didumu Kanadoje po Montre
alio ir Toronto. Turi virš pusės 
milijono gyventojų.

*•*
ŠVEDIJA išleido 5 pašto ženk- 

lų seriją paminėti 1911 m. Nobe
lio premijos laureatams: Wien, 
GuIIstrand, Marijai Curie ir M. 
Maeterlinck. Apie pastarąjį čia 
ir kalbėsime.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.

Maurlce Maeterlinck (1862- 
1949), belgų rašytojas, rašęs 
prancūzų kalba, buvo taip pat 
dramaturgas ir poetas. Jo pir
masis poezijo rinkinys išėjo 
1889 m. i r buvo mistinės formos. 
Sekė kiti panašūs, kol kūrėjas vė
liau perėjo j simboliką. Bene 
svarbiausias jo kūrinys buvo 
"Mėlynasis Paukštis", išėjęs 
1909 m. Už savo kūrybą 1911 m. 
gavo Nobelio literatūros premi
ją. Lietuvių kalbon yra išversti 
jo: "Monna Vanna" (1906), "šven
to Antano Stebuklas" (1920),"Ma- 
rija Magdalena” (1928), "Sesuo 
Beatrisa” ir "Tentažilio Mir
tis". 1939, P. Vaičiūno verti
mai ir "Mėlyna Paukštė".

Salonikai (senovėje vadinti ir 
Thessalonica) yra labai senas 
graikų miestas, esąs to pat var
do jlankos gąleKalchidijos pusią- 
saly. Dar prieškristiniais lai
kais Romos imperatoriai čia pri
statė triumfo arkų. Vėliau mies
tas visą laiką priklausė Bizan
tijai. 1430 m. miestą užėmė tur
kai, kurie čia pasiliko iki Bal
kanų karo (1912 m.). Iš jų laikų 
daug mečečių ir kitų puikių pa
statų. 1913 m. Salonikuose buvo 
nužudytas Graikijos karalius 
Jurgis I. Pirmojo karo metu 
(1916-18) Salonikai tarnavo kaip 
didžiulė tiekimo bazė sąjungi
ninkams jų veiksmuose prieš 
turkus, vokiečius ir bulgarus. 
Salonikų apylinkėse būta stam
bių mūšių tarp sąjungininkų (ang
lų, prancūzų, vėliau prisijungus 
serbams, graikams ir italams) 
su turkais ir bulgarais. Antro
jo karo metu miestą buvo užė
mę vokiečiai. Mieste labai iš
plėsta smulkioji pramonė ir ama
tai. Gyvena apie 240,000 gyven
tojų.

*•*
KANADA išleido šiuos nau

jus pašto ženklus: 1. Kovo 1 d. 
— 8 c. dailiojo čiuožimo pasau
lio pirmenybėms Calgary mies
te paminėti. Piešinys — čiuoži- 
kai.

NĘ LAIMĖJIMAS, 
BET GĖDA

"Aidai" 1971 gruodžio 
mėn. nr-y p. 470 parašė, kad 
Cambridge, Mass. mirė lie
tuvis kunigas Mykolas 
Vembrė, Pabaigoje rašoma: 
"Teisininkui broliui Juozui 
pareikalavus, pasisekė jo 
laidotuves Bostone pravesti 
lietuvių kalba.’’ Atrodo, tar
si būtų pasiektas koks di
delis laimėjimas, mat, pa
sisekė... Išeina, kad 
galėjo ir nepasisekti, tur 
būt, buvo kliūčių. Jeigu 
taip, tai tik gėda ir niekas 
daugiau, (s)

IEŠKO ŠEIMININKĖS
Connecticut valstijoje gy

venąs vyresnio amžiaus 
viengungis vyras, ieško na
mų šeimininkės, išsiskyru
sios ar nevedusios, tik. vy
resnio amžiaus. Laiškus su 
savo adresu siųsti Dirvai 
dėl skelbimo Nr. 482. į vi
sus laiškus skelbėjas žada 
atsakyti. (29-31)

2. Kovo 17 d. -- du naujus paš
to ženklus su jos miestų vaiz-
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MADŲ PARODA

8 Š. AMERKOS LIETUVIU FIZINIO AUKLĖJIMO IR
S SPORTO SĄJUNGOS

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS IR DALIUS
[ Balius įvyks balandžio 22 d., šeštadienį, 8:00 vai. vakaro, 
g CLEVELANDE — ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE.
[ Kaina 8 dol. Dėl bilietų prašom skambinti — O. Jokūbaitienei 681-9143, j
[ L Sniečkienei 382-9169 arba VI. čyvui 486-3228. J

žaidynių smulki programa bus pranešta vėliau. 1

Naujosios parapijos Mo
tinų Klubas balandžio 26 d., 
7:30 vai. vak., Naujosios 
parapijos salėje rengia ma
dų parodą. Visi kviečiami 
atsilankyti. .

šis Motinų Klubas dirba 
mokyklos ir mokinių gero
vei. Kiekviena motina kvie
čiama prisidėtį.

čia yra lietuviška para
pija. Ir visi turime padėti 
išlaikyti lietuviška. Nesvar
bu, kad drauge yra kitatau
čiai, kitaip nepadarysim. 
Komitete turėtų būti mūsų 
dauguma. Tą galėsim pada
ryti savo dalyvavimu, dar
bu ir didesniu susidomėji
mu.

Pasimokinkime iš praei
ties, nes tik prie parapijų 
išliko lietuvybės ženklai 
ankstyvesniais emigracijos 

Clevelandiečiai Marija ir Pijus Kijauskai balandžio 9 d. atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta proga Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias atnašavo jų sūnus kun. G. Kijauskas, S.J. ir 
įteikė tėvams iš Lietuvos atsiųstą ten likusių3 sūnų simbolinę laz
dą su juostomis. Po pamaldų giminės ir svečiai buvo susirinkę į pa
rapijos salę vaišėms. Sukaktuvininkai gavo iš šv. Tėvo palaimini
mą ir daug sveikinimų.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

metais. Taip bus ir toliau. 
Išsisklaidymas nepadės. Jei
gu kam rūpi lietuvybės iš
laikymas, pagalvokim apie 
tai.

M. Kižienė
AUKOS RELIGINEI
ŠALPAI

Nuo kovo 15 d, iki Velykų šie 
asmenys aukojo RELIGINEI ŠAL
PAI: Po 25 dolį -- Dr. J. Ma
čiulis ir Dr. X (prašė pavardės 
neskelbti). M. Mažeikytė -- 20 
dol. G. Juškėnas — 15 dol.

Po 10 dol.: a. Alkaitis.J.Bal- 
batas, P. Banioniai, A. Eidukai- 
tis, B. Gražuliai, E. Malcanai, 

J. Mikoniai (East Shore Realty), 
Z, Obeleniai (Nationwide Ins.), 
J. ir D. Staniškiai, A. Styra, 
Eric Unger ir K. Žygai. V. ša- 
matauskai — 7 dol.

Po 5 dol.P J. Aleksai, V. Au
gulytė, J. Barniškis, A. Brazai
čiai, R. Bubliai, St. Čipkienė,A. 
Deckaičiūtė, F. Grigonis, B. Gai- 
džiūnas, M. Iešmantienė, E. Ilen- 
dai, P. Jocius, V. Kizlaitis, V. 
Kulbokas, Antanina Martinonis, 
VL Matulionis, Ona Mažeika, 
Pov. Mikšiai, J. Nasvytis, J. Rin
kus, S. Slabokas, J. Smetona,VI. 
šniolis, P. Titas, V. Urbaičiaiir 
J. Žygas. Po 3 dol.: V.Civinskai 
Br. Kliauzienė ir A. Sadauskai.

Po 2 dol.: VL Bačiulis,Ag. Ba- 
laišis, O. Geležiūnienė, Irena 
Grigaliūnas, Jaki, J. Kalvaitis, 
Mary Skužinskas, Anna Stankū
nas, J. šarkauskas, J. Vaičius, 
E. Vyšniauskienė, J. Vyšnioniai 
ir P. Zigmantas. Po 1 dol..* S. 
Ambrose, Mrs. J. Arunski, A. 
Balasevičius, M. Blažienė, K. Ci 
vinskas, P. Jurgutavičius, A. 
Karsokai, Em. Lesky, Ma nonas, 
J. Misevich, Ig. Muliolis, St. Ra 
gauskas, Fr. Simonitis, U. Ver- 
bylaitė, I. Visockas J. Žeman- 
tauskas, J. Žiaunis.

Iš viso į Rel. šalpos vajų gavė
nios metu atsiliepė virš 160 au
kotojų sudėdami 1,192 dol. Išlai
dos apie 80 doL (530 laiškų po 8 
c.) Tuo būdu Centrui bus pasiųs
ta apie 1,100 doL

širdingai dėkodami paaukoju
siems laukiame ir dar nesuspė
jusių atsiliepiant. Aukas RELI
GINEI ŠALPAI prašome siųsti: 
Mrs. O, Žilinskas, 1840 Caronia 
Dr., Lyndhurst, Ohio, 44124 ar
ba kun. K. Žemaičiui.

Religinės šalpos Komitetas

IŠRINKIT 
DEMOKRATĄ

Wm. J.
KENNICK

STATĖ 
REPRESENTATIVE

WM. J. KENNICK, bu
vęs 23 wardo councilman, 
gimęs Kaune, Lietuvoje, 
yra advokatas ir Columbus 
gins taksų mokėtojų teises 
bei kovos prieš pornografi
nių knygų pardavinėjimą 
E. 185 St.

Pirminiuose rinkimuo
se gegužės 2 d., antra
dienį balsuokit už Wm. 

J. KENNICK.

D.L.K. BIRUTĖS D-JAS 
VEIKLA

Kovo 26 d. įvykęs visuo
tinas metinis Clevelando 
Birutiečių susirinkimas pa
sveikino D-jos pirmininkę 
Veroniką Nagevičienę, nau
joje jos gyvenvietėje, su 
trispalvių žvakių liepsna ir 
trijų tulpių rankų darbo 
medžio drožinio žvakide 
simbolizuojančią negęstan
čią Tėvynės meilės ir parei
gos liepsną birutiečių šir
dyse.

Pirmininkė V. Nagevičie- 
nė, patiekusi darbotvarkę, 
perskaitė pranešimą apie 
1970-1971 metų veiklą. Be
siklausant pranešimo teko 
gėrėtis nuveiktais darbais, 
narių darnumu bei ištver
mingumu numatytus dar
bus atlikti. Tremties gyve
nimas pakeitė ir mūsų or
ganizacijų veiklos būdą, tad 
ir birutietės, nežiūrėdamos 
ar tai būtų sunkus ir nedė
kingas darbas, ar tai būtų 
lengvas ir garbingas, be 
svyravimų visos vieningai 
sutaria, kad tik galėtų pro
paguoti savo tautinius bruo
žus ir pelnyti dolerį, kad 
galėtų paremti tautinį, so
cialinį ir kultūrinį judėjimą. 
Jos sugebėjo keliais atve
jais pristatyti amerikiečių 
visuomenei lietuviškų val
gių ir kepsnių gamybą. Du 
kartus dalyvavo "Pasaulio 
vienos dienos’’ kepsnių, val
gių ir rankdarbių išparda
vime, kurį kas metai Cleve
lande ruošia May b-vė. Pra
eitą vasarą V. Nagevičie- 
nės vasarvietėje, prie Ando- 
verio, buvo atšvęsta šv. 
Onos diena ir pasveikintos 
visos dalyvavusios Onos.

Clevelando D.L.K. Biru
tės Draugija priklauso Cle
velando Tautybių Centrui, 
todėl ir čia pasinaudojo ga
limybe į 1970 metų iški
liuosius Clevelando miesto 
piliečius pristatant Aldoną 
Augustinavičienę, kuri iš 51 
tautybės buvo išrinkta iš
kiliąja 1970 metų Clevelan
do miesto piliete.

Savo susirinkimams pra
turtinti buvo kviesta Milda 
Lenkauskienė su skaidrė
mis pademonstruoti Toli
mųjų Rytų vaizdus ir pa
pasakoti savo įspūdžius iš 
kelionių. Į kitą susirinkimą 
buvo kviesta Aurelija Ba- 
lašaitienė paskaitai ”šių 
dienų jaunimas”. D-jos na
rė gailestingoji sesuo Jad
vyga Budrienė skaitė dvi 
praktiškas paskaitas: "Pir
moji pagalba ligoniui šir
dies smūgiui ištikus ir ki
tais nelaimingais atvejais" 
ii* "Namų vaistinėlė”.

Išėjusiems į pensiją biru
tiečių vyrams suruošė Vai
šės, palinkėdamos darbingų 
metų lietuviškos dirvos vei
kloje. Majorui Antanui Jo
naičiui mirus, birutietės sa-
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LSK Žaibo Mergaičių C klasės tinklinio komanda, dalyvavusi apy- 
gardinėse pirmenybėse Chicagoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Rūta 
Motiejūnaitė, Gailė Motiejūnaitė, Daina Motiejūnaitė. Antroje eilėje: 
Vilija Kijauskaitė, komandos kapitonė Jūra Banionytė ir Danutė Ja- 
nuškytė. J, Kazemeko nuotrauka

vo narės Izabelės Jonaitie
nės didžiojo skausmo valan
doje, paruošė laidotuvių da
lyviams pusryčius. Pinigi
nėmis aukomis parėmė: 
čiurlionies Ansamblio išvy
ką į Pietų Ameriką, Skau
čių Seserijos Socialinį Sky
rių, pasiuntė siuntinių į Su
valkų trikampį, parėmė Tė
vynės Garsų radiją, Dirvą, 
Draugą, Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą, 
nupirko staltieses Vasario 
16 d. gimnazijos bendrabu
čiui, įstojo nariu į Izabelės 
Jonaitienės Vasario 16 d. 
gimnazijai remti būrelį, da
vė auka šv. Kazimiero li
tuanistinei mokyklai. Narė 
Izabelė Jonaitienė paruošė 
spaudai apie Clevelando Bi
rutiečių veiklą numatytai 
Birutiečių veiklos knygai 
išleisti.

Ateityje numačiusios su
ruošti dr. Adomavičiaus 
paskaitą, Kalėdinių šiaudi
nukų parodą ir vasaros iš
vyką į gamtą. Ateities dar
bus įvykdyti perėmė nau
jai išrinkta D.L.K. Birutės 
D-jos Clevelando skyriaus 
valdyba:

Pirmininkė — Veronika 
Nagevičienė, vicepirminin
kė — Izabelė Jonaitienė, se
kretorė — Stefanija Stasie- 
nė, iždininkė — Stefanija 
Garlauskienė, kultūros va
dovė — Jadvyga Budrienė, 
narė — Aldona Bartuškie- 
nė.

LSK Žaibo Moterų tinklinio komanda, laimėjusi I vietą 1972 Vid. 
Vakarų Sporto Apygąrdos Pirmenybėse, kovo 25-26 d. Chicagoje. 
Klūpo iš kairės: Liz Waiwood-Vaivadaitė, Rita čyvaitė, Julija Staš- 
kflnaitė, Eglė Giedraitytė, Valdonė Žiedonienė ir komandos kapito
nė Aušra Babickienė. J. Kazemeko nuotrauka

I Revizijos Komisiją iš
rinktos: Ona Pautienienė, 
Vladislava Maciejauskienė 
ir Melita Apanienė.

fjba)
• Fred Waring and Penn- 

sylvanians šį šeštadienį, ba
landžio 22 d., 8:30 v. v. duos 
vienintelį koncertą Cleve- 
land Music Hali. Bilietai 
nuo 6 iki 4 dol. gaunami 
Burrows knygyne. Rengia 
Cleveland Opera Assn.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, balandžio 20 d., 7:30 v. 
v. įvyks imtynės Powerio ir 
"paslaptingo partnerio” su 
Van Erich ir Dūke Grabam. 
Be to, bus ir kitų imtinin- 
kų rungtynės. Bilietai nuo 
5 iki 3 dol. gaunami Areno
je ir pas Richman’s mieste.

wanted 
journeyman 
D1E MAKETS

To p qualified Die Makcrs nceded. 
Mušt have job eKperience and be able 
to sel up work from Blue Print» & 
Close Tolerance.
Steady work. Good vvages & f ringe 
benefits.

Apply
UNITED TOOL 6c DIE INC.

9 10 Vi* N. Washlingtori 
Kokonio, Indiana 46901 

(31-37)

OWNER OPERATORS 
WANTED

WITH LATE MODEL SINGLE 
axle tractors to haul vehicles 
from Kalamazoo, Mich. to var- 
ious points. Mušt be able to pass 
DOT and compatiy qualifica- 
tions. Equal opportunity emplo. 
yer. Contact Dalias and Mavis, 
4200 Stickney Avė., Toledo, 219- 
729-3838. (51-53)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Encyclopedia Lituanica 
leidėjas J. Kapočius balan
džio 13 d. išvyko 2-3 savai
čių kelionėn. Sustos Hart
forde, Waterburyje, New 
Yorke, Philadelphijoje, Bal- 
timorėje, Washingtone, D.

C., Rochesteryje, Detroite, 
Clevelande, Chicagoje, To
ronte, Montrealyje ir kitur. 
Aplankys JAV ir Kanados 
LB Centro Valdybų vado
vus, atskirų vietovių Bend
ruomenės ir kitų organiza

Mūsų skyriaus nariui

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, žmonai, sūnui, dukterims, bro

liams ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

Amrikos Lietuvių 
Tautinės Sgos 

Clevelando Skyrius 

Mūsų brangiam draugui ir tauriam 
lietuviui
DR. VLADUI RAMANAUSKUI, 
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai RE
GINAI, sūnui JURGIUI, dukterims ŽI
VILEI, RIMAI, DAIVAI, DAINAI ir 
jo broliams nuoširdžią užuojautą reiš
kia *

Edmundas ir Aldona 
Albertas ir Jūratė 
Drukteiniai 

su šeimomis

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, didžioj skausmo valandoje, mie

lai žmonai REGINAI, ir visai šeimai, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime

S. S. G. Rudokai
Santa Monica

Mielam Bičiuliui

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, šeimą, brolius ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučia

Konstancija, Vaclovas 
Nenortai 

ir
Pranas Kidolius

cijų vadovybes bei pavie
nius lietuvius ir prašys En
cyclopedia Lituanicai para
mos naujomis prenumerato
mis, nes prie dabartinių kai
nų su turimu prenumeratų 
skaičiumi darbas sunkiai 
beįmanomas.

• Parama, Lietuvių kre
dito kooperatyvas Toronte, 
per savo vedėjų S. Griga
liūną, Dirvai paremti at
siuntė 50 dolerių.

Už paramą lietuvių spau

dos išlaikymui nuoširdžiai 
dėkojame.

• John S. Reedy, gyv. Eli
zabeth, N. J. atsiuntė per 
S. Lukoševičių 20 dol. Vil
ties D-jos įnašo padidini
mui.

J. S. Reedy priklauso 
ALT S-gai yra nuoširdus ir 
uolus Elizabetho skyriaus 
darbų talkininkas, ypatin
gai organizuojant parengi
mus.

Už paramą Vilties d-jai, 

o tuo pačiu ir Dirvai, nuo
širdžiai dėkojame.

• SLA Pildomosios Tary
bos rinkimuose balsavo 
1413 asmenys.

Į Pildomąją Tarybą iš
rinkti: Prezidentu Povilas 
Dargis — 1404, viceprezi
dentu Chaplikas —1367, se
kretoriumi A. Budreckis — 
1304, ižd. E. Mikužiūtė — 
991, iždo globėjais S. Bre- 
des — 861 ir J. Mileriūtė — 
814, daktaru kvotėju dr. 
Stp. Biežis — 1360 balsais.

Balsų skaičiavimo komi
sijoje buvo: O. Balčikonis, 
Br. Spudienė ir A. Gustas.

• Rašyt. Vytauto Alanto 
70 metų amžiaus sukakties 
minėjimą-akademiją spalio 
1 d. Chicagoje, Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje ren
gia LžS cv. Pagrindinę pa
skaitą skaitys iš Californi- 
jos pasižadėjęs atvykti LŽS 
garbės narys Br. Raila, gi 
meninę akademijos dalį iš 
Vyt. Alanto raštų bei dra
mų organizuoja akt. J. Ke- 
lečius, kviesdamasis į talką 
kitus aktorius.

• Dr. Balis Petrauskas 
prašomas atsiliepti. Dirvoje 
jam turime svarbu praneši
mą.

• Izabelės Sinkevičiūtė, 
Marginių krautuvės savi
ninkė, sutiko be atlyginimo 
talkininkauti IV-tosios Tau
tinių šokių šventės bilietų 
platinimo darbe.

• Los Angeles birutietės 
išsirinko naują valdybą, ku
ri pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: Teofilė Mickevi
čienė — pirmininkė, Janina 
Radvenienė — vicepirmi
ninkė, Marija Banionienė — 
sekretorė, Ona Liutermozie- 
nė — iždininkė, Vanda Ma
žeikienė — narė-korespon- 
dentė.

• A. a. Onos Krikščiū
nienės minėjimas įvyks ba
landžio 23 d., 12 vai. iš ry
to, Jaunimo Centre, Chica
goje. Pagrindine kalbėtoja 
bus dr. Vanda Sruogienė. 
Elena Blandytė padainuos, 
akompanuojant Manigirdui 
Motiekaičiui. Daiva Karu- 
žaitė paskaitys savo kūry
bą.

11 vai. iš ryto tą pačią 
dieną bus šv. Mišios už ve
lionės a. a. O. Krikščiūnie
nės sielą tėvų jėzuitų kop
lyčioje.

Minėjimą ruošia Ateiti
ninkų S-gos vyresniosios 
giedrininkės ir kviečia ve
lionės draugus ir pažįsta
mus dalyvauti.

• Brocktono parapijos 
choras, vadovaujamas 
komp. J Gaidelio, balandžio 
9 d. giedojęs Bostone šv. 
Mišiose, buvo transliuoja
mas per televiziją.

Choras gegužės mėn. kon
certuos Hartforde Katalikių 
Moterų S-gos šventėje. Cho
ro valdybos pirmininku yra 
Viktoras Brandteris.

• L. Knopfmileris, jūrų 
skautų vadovas, iš Chicagos 
persikėlė gyventi j Lehigh 
Acres, Floridą.

LIETUVOJE MIRĖ KUN. 
PETRAS VEBLAITIS
Vasario 15 d. Kaune mi

rė kunigaš-istorikas Petras 
Veblaitis. Velionis kukliai 
gyveno Kauno Bazilikos 
buv. klebonijos patalpose. 
Buvo gimęs Dargužiu so
džiuj, Šiaulių apskrity. 
Įšventintas į kunigus, kurį 
laiką vikaravo Aluntoje ir 
Šiauliuose, bet daugiausiai 
dirbo Kauno kurijos arki
vyskupijoje ir buvo vysku
pijos archyvaras. Yra apra
šęs Zapyškio bažnyčią ir 
Kauno Baziliką, Kražių 
Skerdynes, kovą su caro 
valdžia už Kęstaičių likimą, 
Kryžiuočių žygį prieš že
maičius. Nors ir sulaukęs 
arti 77 metų, dar vis dirbo 
Kauno bibliotekoje kiek jė
gos leido. Savo didelį įvai
riausių knygų rinkinį jis 
paliko Kauno bibliotekai.

Po pamaldų Kauno Vy
tauto bažnyčioje, velionies 
kūnas buvo nugabentas į 
Stačiūnų bažnyčią, jo gim
tinę, kur po iškilmingų pa
maldų, dalyvaujant dide
liam žmonių ir bendradar
bių būriui, buvo palaidotas 
Stačiūnų kapinėse prie sa
vo brolių ir seserų. Ameri
koje gyvena jo sūnėnas Ju
lius Veblaitis su šeima.

VILOS AUDRONĖ 
VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai vilos Audronė 
Cape Cod savininkai prane
ša, kad šiais metais vila 
AUDRONĖ atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
24 dienos ir jau dabar pri
imami užsakymai vasaroji
mui.

Kreiptis tiesiai į vilą Au
dronė: JANSONAS & AU
DRONĖ, P. O. Box 424, Os
terville, Cape Cod, Mass. 
02655. Tel. (Area 617) 
428-8425.

Visi maloniai kviečiami 
atvykti į šią didžiausią 
Cape Cod žalumynuose pa
skendusią lietuvišką vasar
vietės vilą Audronė ir pra
leisti savo ramias atosto
gas.

A. A.

VACLOVUI BAGDONUI

mirus, žmoną HALINĄ, dukterį AUD

RONĘ, brolį dr. VALENTINĄ, bei vi

sus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu

Liudas Gaudušas

A. A.
VACLOVUI BAGDONUI

mirus, jo žmonai HALINAI, dukrai AUDRONEI, 
broliui dr. VALENTINUI ir artimiesiems nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

Lili ir Vladas 
Bložes
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