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RYŠIAI SU TOLI GYVENANČIAIS LIETUVIAIS
DIRVOS BENDRADARBĖS JŪRATĖS STATKUTĖS-DE ROZALES PASIKALBĖ

JIMAS SU VENEZUELOS LB RYŠININKU JUOZU MENKE LIŪNU

KALBANT APIE KORTAS
DIDŽIŲJŲ STAMBIAME POKERIO LOŠIME

"Pasitraukimas su 
triukšmu" — buvo pir
moji mintis pasiklausius 
prezidento pranešimo 
apie šiaurinio Vietnamo 
uostų užminavimą. Dėl 
to, kad prezidentas kar
tu pasisiūlė atitraukti vi
są JAV kariuomenę per 
keturius mėnesius po to 
kai komunistai paleis be
laisvius ir sutiks su tarp 
tautiniai kontroliuoja- 
mom paliaubom. Apie 
Pietų Vietnamo režimą 
jis visai nekalbėjo.

Kalba buvo nukreipta 
ne tik įpriešus, kurie dar 
neatsakė, bet ir savąją 
tautą. Toji viešosios 
nuomonės tyrinėjimo duo
menimis, stovi už prezi
dentą santykiu 2 prieš 1. 
Pagal Baltųjų Rūmų paš
tą 4 prieš 1. Dauguma 
amerikiečių yra už visiš
ką pasitraukimą —dėlto 
nėra abjonės. Jei prezi
dentas tai sugebės pada
ryti viešai nepralaimė
damas — jis tikrai lai
mės rudens rinkimus. 
Juk dabar tarp jo ir opo
zicijos nėra didelio skir
tumo. Toks McGovern, 
pavyzdžiui, žada atitrauk
ti amerikiečių kariuo
menę per 90 dienų po iš
rinkimo. Nixonas gali tai 
padaryti dar iki rinkimų. 
Esminis skirtumas tarp 
jų pažiūrų liko tik paliau
bos. Thomas B. Rosschi- 
cagiškio Sun Times Wa-

• GEOGRGE C. WALLACE, 
prieš kurt praeitą pirmadieni 
Marylande buvo įvykdytas pasi
kėsinimas, po sunkios operaci
jos, taisosi, bet atrodo, jo ko
jos liks suparaližuotos. Jis ža
dąs tęsti rinkiminę kampaniją, 
jei bus reikalo ir iš ligonio veži
mėlio. Jo žudikui Arthur H. 
Bremenui, 21 m. amžiaus, pa
skirtas 200,000dol. užstatas. Jis 
yra policijos stipriai saugomas, 
stengiantis išaiškinti atentato 
motyvus ir ar turėjęs sąmoksli
ninkų. šis atentatas iš naujo iške - 
lia ginklų kontrolės Amerikoje 
įvedimo klausimą.
•JOHN B. CONNALY,JAV 

iždo sekretorius, vienintelis de-- 
mokratas Nixono vyriausybėje, 
atsistatydino. Kalbama, kad pre
zidentas Nixonas jį noris palikti 
rezerve. Jam būsianti pasiūlyta 
viceprezidento ar valstybės sek
retoriaus vieta. Nauju iždo sek
retoriumi paskirtas George P. 
Schultz.

• ANGLIJOS karalienė Elžbie
ta n su vyru šiuo metuoficialiai 
lankosi Prancūzijoje, kur pasi
tikta su didelėmis iškilmėmis.

• SOVIETŲ aštuoni prekybos 
laivai plaukia į Š. Vietnamą, šiuo 
metu jie yra Indijos vandenyne ir 
dar nežinia, ar jie bandys pra
laužti Š. Vietnamo blokadą.

• MADAGASKAROJ studentų 
sukeltose riaušėse žuvo ^žmo
nių ir areštuota 400 asmenų.
• PREZ.. NIXONAS šj šešta

dieni išskrenda J Austriją ir iš 
ten j Maskvą, kur pirmadien} su
sitiks su Brežnevu ir Kosyginu. 
Po to prezidentas vyksiąs l Te
heraną, kur savo laiku Roosevel 
tas s u Stalinu dalinosi pa šauliu, o 
iš ten per Lenkiją grįšiąs bir
želio 11 Ameriką. Kalbama, kad 
prezidento vizito metuSovieti- 
joje būsiąs sustabdytas Š. Viet
namo bombardavimas, bet bloka
da bus palikta, kol nebus paleisti 
amerikiečiai belaisviai.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
shingtono biuro šefas 
taip išveda:

"Čia, administracijos 
sluoksniuose, viešpatau
ja įsitikinimas, kad nepai
sant kelionės į Maskvą 
įvykimo ar atidėjimo, 
prezidentas galų gale pa
siryžo karą likviduoti ir 
siekia tik garbingos per
traukos (decent interval) 
tarp paskutinio amerikie
čio kareivio pasitrauki
mo ir Pietų Vietnamo ne
išvengiamo likimo".

Jei toji nuomonė įsi
galės, sunku tikėtis, kad 
kongresas nutartų nu
traukti bet kokias lėšas 
Vienamo karo veiks
mams po 4 mėnesių, jei 
belaisviai bus paleisti. 
Greičiausiai siūlomos re
zoliucijos bus pakeistos 
administracijai priimti
na prasme, nes senato
riai ir kongresmanai ne
norės balsuoti už tai, kad 
amerikiečiai būtų ati
traukti būtinai ’be gar
bės*. Jei taip iš tikro at
sitiks, prezidentas bus 
laimėjęs iš kongreso dau
giausiai, ko jis galėjo ti
kėtis.

Prezidento kritikai, ži
noma, ir toliau teigs, 
nors įrodymų tam mažė
ja, kad prezidentas, pa
galiau nusilenkdamas tau
tos norui, be reikalo ri
zikuoja konfrontacija su 
Sovietų Sąjunga. Iš tikro 
konfrontacijos galimy
bės buvo nedidelės. Jei 
Vietnamas mažai svar
bus JAV, jis dar mažiau 
vertingesnis sovietams, 
jie dėl jo nekariaus. O 
jei jie visdėlto ryžtųsi 
kariauti ir eventualiai įsi
stiprintų Vietname, jie 
tikrai pagerintų ameri
kiečių santykius su... Ki 
nija ir kartu sutrukdytų 
Bonnos parlamente ne
puolimo sutarčių ratifi
kaciją. Turint galvoje to
kią situaciją ir sovietų 
norą pasinaudoti ameri
kiečių ūkine pagalba, ne 
sunku suprasti, kad pre
zidentas, įsakydamas už
minuoti šiaurinio Vietna
mo uostus, praktiškai ne
daug rizikavo.

Užsiminus vokišką kor

Argentinoje Buenos Aires buvo pašventinti dar dveji senelių židinio nameliai. Kūmais buvo Naceta 
ir Antanas Norkai, Vladas Normantasir Ona Sireikytė, židiniui paaukoję 86,000 pezų. Iškilmių Šventę 
atidarė S. Žadinio sekretorius Julius Mičiudas. Ypatinga padėka buvo išreikšta pirm. V. Grigaičiui, J. 
Mičifldui ir J. šiušiui, kurie nesigailėdami asmeninių išlaidų,laiko ir energijos, daug dirbo šių name
lių realizavimui. Nuotraukoje kūmams įteikiamas krikštynų aktas. Iš kairės: A. Norkus, Mušketas, 
Aliukas, V. Normantas, J. Siušis, T. Raubienė, V. Grigaitis ir J. Mičiūdas. A. Kirstuko nuotrauka

tą Nixono rankose reikia 
pastebėti, kad tarp Vokie
tijos socialdemokratų ir 
krikščionių demokratų 
vyksta smarkios derybos 
dėl tų sutarčių ratifika
vimo galimybių. Krikš
čionys demokratai su jo
mis sutiktų, jei seimas 
(Bundestag) jas ratifikuo
damas priimtų rezoli- 
ciją, kuria konstatuoja
ma, kad sutartys ateityje 
netrukdys abiem Vokie
ti jom susijungti ne smur
to keliu. Ginčas eina dėl 
tokios rezoliucijos įve
damųjų žodžių. Ar toji re - 
zoliucija bus priimta 
"Aus Anlass der Rati- 
fizierung" (ratifikaci
jos proga...) — kaip siū
lo Brandto vyriausybė, 
ar "Zu dem Vertrag" — 
prie sutarties, kaip rei
kalauja krikščionys de
mokratai. Maskva su to
kia išeitimi sutiktų, bet 
su kokia redakcija, dar 
neaišku. Kol kas atrodo, 
kad vokiečiai iš krizės 
Vietname nemažai lai
mėjo — sovietai daro 
nuolaidų, apie kurias ne
norėjo kalbėti prieš jų 
pasirašymą.

O kas su Pietų Vietna
mu? Pasitraukimo besą., 
lygų šalininkai aiškina, 
jog jie seniai žinojo, kad 
Pietų Vietnamas be ame
rikiečių tiesioginio įsiki
šimo negali ne tik laimė
ti, bet ir-išsilaikyti. Pir
mieji komunistų invazi
jos laimėjimai tą pažiū
rą lyg ir patvirtino. Sai
gono kariai nenori komu 
nizmo, bet kartu nenori 
mirti ir kovoje prieš jį. 
Tai turbūt labai paviršu
tiniška išvada. Reikia at
siminti, kad amerikiečių 
bandymas Pietų Vietna
me įvesti demokratinį re
žimą iš viso netinka bet 
kokiam, o ypač totali
niam karui, vesti. Antra, 
tam kraštui netiko ir ame
rikiečių įvesta militari- 
nė sistema, kurioje vie
ną karį fronte aptarnauja 
9 kariai krašto viduje. 
Tas santykis Vietnamo 
sąlygose turi būti mažes
nis. Teoriškai, padėtis 
dar per ateinančias sa
vaites gali drastiškai pa 
sikeisti, jei Vietnamo

Juozas Menkeliūnas 
yra ne tiktai Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės 
ryšininkas, bet ir svars 
tis.

Būdu Juozas Menkeliū- 
nas yra kietas ir atkak
lus. Pradedama pasikal
bėjimą, aš prisibijojau 
jo praktiškos akies, ašt
rios kritikos žodžio. 
Drauge žinojau, kad po 
šiurkštumo skraiste, sly
pi lietuviškas idealiz
mas, kurį jis vėlgi api
būdina dviem trumpais, 
konkrečiais žodžiais: 
"Lietuva lietuviams", sa
ko jis.

Berods tokie savaime 
aiškūs du žodeliai, ir to
kie paprasti, o kiek visko 
jie priverčia žmogų pa
daryti! Juozą Menkeliūną 
jie priverčia reguliariai 
lankyti tolimiausiuose 
Venezuelos užkampiuose 
gyvenančius pavienius 
lietuvius, palaikyti su 
jais ryšį ir stengtis 
įtraukti juos į aktyvų 
lietuvišką gyvenimą.

**♦

— Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės C.V. 
pirmininkas, inž. VI. 
Venckus, kreipėsi į 
Tamstą prašydamas tap- 
ti nuolatiniu ryšininku su 
■toli gyvenančiais lietu
viais. Kaip Tamsta pla
nuojate šią sunkią užduo 
tį atlikti?

- Bendrom jėgom nori
me sudaryti mažą "skra
jojantį knygynėlį". Kny
gas aš išvežiosiu skoli
nimui. Drauge su knygy
nu, bus vežiojamas nuo
monių apie paskaitytas 
knygas, pageidavimų ir 
užsakymų sąsiuvinys. Aš 
neabejoju, kad užrašomų 
komentarų ir nuomonių 
tarpe, atsiras įdomios 
medžiagos būsimiems 
"Venezuelos Lietuvio" nu
meriams, o ir rašantie- 

vadovaujantis sluoksnis 
pajus, kad nuo jo priklau
so krašto, ir jų pačių as
meniškas, likimas. Ypač 
dabar, kai tarp preziden
to rankose laikomų kortų 
Vietnamo korta neteko tu
rėto svarbumo. 

siems bus malonu pama
tyti savo mintis išdėsty
tas spaudoje. Žmogus 
tik tuomet pasijunta ak
tyviai įtrauktas į bend
ruomenės gyvenimą, kai 
mato, jog jo nuomonės

Su šiuo nuosavu automobiliu Juozas Menkeliūnas suvažinėjo per
2 savaites apie 3000 km., visą Venezuelos teritoriją suskirstęs j
3 zonas. Kiekvieną zoną apvažiuoti užtruko 2-3 savaitės. Dažnai 
teko išsukti iš kelio, kad aplankius toli gyvenančius vienišus lie
tuvius.

yra klausiama ir su ja 
yra skaitomasi.

— Sunkiau bus su pro 
jektuojamu lietuvių kal
bos kursu vaikams — tę
sia J. Menkeliūnas. — 
Čia mes beveik negauna
me pagalbos iš didesnių 
centrų. Prašiau inž. 
Venckų man parūpinti 
moderniais audio meto
dais paruoštus pamokų 
lapus. Tačiau ar tokie 
yra, ir ar jis juos kur 
gaus — nežinau.

— Pamokos turėtų bū
ti papildytos lengva kal
ba rašytų knygelių plati
nimu — svarsto toliau p. 
Menkeliūnas. — Čia vėl 
prašiau inž. Venckų dėti 
visas pastangas tam,kad 
gauti tinkamą, vaikams 
skirtą, literatūrą.

Susėdame prie stalo, 
aš imu paišelį į ranką. 
Aiškinu J. Menkeliūnui, 
kad jo patyrimas santy
kiuose su pavieniais, ato 
kiai gyvenančiais lietu
viais yra mūsų tarpe re
tenybė. Jo nurodymai 
šioj srity gali būti naudin 
gi ne tiktai Venezuelos 
lietuviams, bet ir kitų 
kraštų bendruomenėms.

Pradedame įsigilinti į 
"toli gyvenančio lietu
vio" temą.

Štai ką pasakė J. Men
keliūnas:

— Toli gyvenančių lie
tuvių potencialas yra di
delis ir davus jiems tin
kamas garantijas, lietu
viškas veikimas gali iš 
jų gauti daug paramos, o 
jie, savo ruožtu, irgi gali 
pasotinti kartais skaus
mingą gyvo lietuviško žo
džio ilgesį.

Toliau gyvenantis lietu
vis yra fiziniai atskirtas 
nuo mūsų bendruomenės. 
Teoretiniai imant, jo ry
šis su lietuviškuoju pa
sauliu yra lietuviška 
spauda. Si gi, ateina labai 

nereguliariai, kartais 
vėluoja ištisais mėne
siais, ir joje esančios ži
nios yra pasenusios, o, 
be to, ta pati žinia — ne
retai tas pats žinių 
straipsnis — kartojasi 
keliuose laikraščiuose. 
Lieka tat kiti, vadinamie
ji "lietuviškomis temo
mis" rašyti straipsniai. 
Deja, šie daugumoje su
siveda į nesiliaujančius, 
nesibaigiančius tarpus a- 
vius ginčus. Gal stam
besnėse kolonijose gyve
nantieji lietuviai tokio
mis diskusijomis domi
si, bet visos mūsų spau
dos negaunančiam žmo
gui įvairios asmeniškos 
pastabos ir užuominos pa
virsta neišnarpliojamu, 
nesuprantamu žargonu. 
Gi visos spaudos išsira
šyti yra neįmanoma, nes 
mūsų spauda yra susi- 
smulkinusi į labai didelį 
skaičių laikraščių ir laik
raštėlių.

Dėl šių priežasčių at
siranda nepasitikėjimas 
įvairių JAV organizacijų 
raginimais ar veikla. 
Nesusivokdamas tarpu- 
saviuose ginčiuose, toli 
gyvenantis lietuvis bijo
si tapti nesąmoningu ko
kios nors jam nežinomos 
pusės įrankiu ar rėmė
ju. Net tais atvejais, kai 
— iš patriotinės parei
gos jausmo — dar yra 
išrašoma lietuviška spau 
da, psichologinis atsiru- 
bežiavimas nuo lietu
viškojo gyvenimo jau yra 
įvykęs.

Toli gyvenančių lietu, 
vių intelektualinio lygio 

(Nukelta į 2 psl.)
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JUOZAS
MENKELIUNAS...

ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (19)

(Atkelta iš 1 psl.) 
vidurkis yra gana aukš
tas. Jų tarpe yra nema
žas skaičius vyresnės 
kartos narių kurie įsikū
rė tolimose vietovėse 
stambaus ūkio, prekybos 
ir atsakomingų pareigų 
sumetimais. Prie jų rei
kia pridėti jaunus tech
nikus - inžinierių, chemi 
ką, universiteto profeso
rių ir t.t. — kuriuos pa
sirinktos profesijos ver
čia gyventi tolimesniuo
se pramonės ar mokslo 
centruose. Jie visi nori 
susipažinti su naujais lie
tuviškos kultūros reiški
niais, bet jie reikalauja, 
kad į juos būtų kreipia
masi iš aiškių šaltinių ir 
kad jiems būtų palikta as
meniško įvertinimo ir 
sprendimo galimybė.

Toli gyvenančioj šei
moj, — ypatingai, jei šei
ma yra mišri ir lietuvis 
yra tėvas, o ne motina, 
-- vaikus išmokinti lietu
vių kalbos yra beveik ne
įmanoma. Tėvų pastan
gos ir vaikų gera valia 
atsimuša į nutolėjimo ir 
vienatvės kliūtis. Pav. 
neseniai man skundėsi 
Andų kalnyno miestelyje 
gyvenantis tėvas, kad dėl 
lietuvių kalbos yra išlei
dęs nemažą pinigų sumą, 
nes vaikams yra mokėjęs 
net po 1 bolivarą už kiek
vieną išmoktą lietuvišką 
žodį! Išmokėjus gerą ka
pitalą (lietuvių kalba, 
ačiū Dievui, yra žodin
ga), įvyko šeimos posė
dis. Tėvas pastatė klau
simą: kur tie visi išmok
ti žodžiai dingo? Vaikai 
aiškinosi: "Tėveli, aš no
riu, aš stengiuos, bet aš. 
be tavęs niekur tos kal
bos negirdžiu. Man už
simiršta".

Tėvai supranta nuto
lėjimo neigiamas puses. 
Jie patys irgi yra išsi
ilgę savos kalbos, savų 
žmonių. Tačiau lietuvis 
iš prigimties yra sėslus. 
Jis išjuda tiktai išimti
nais atvejais. Sunkiau
siais pirmojo įsikūrimo 
metais, kai kurie iš mū
sų buvo sąlygų nublokšti 
į tolimas vietoves. Dabar 
jau yra ten įsigiję turtą, 
prekybą, ar įsidirbo į 
aukštą vietą įmonėse ar 
net valdžios įstaigose. 
Vyresnio amžiaus žmo
gus gerai žino, kad išju
dėjus, jis nustos pasto
vaus pragyvenimo šalti
nio.

Kelionių metu, mano 
dėmesį atkreipė faktas, 
kad lietuvis, — kur jis be - pia išimtinai didesnų lie- 
gyventų, net jei jis yra 
vienintelis lietuvis visa
me miestelyje — savo 
vietovėje yra žinomas 
kaipo toks. Man teko su
tikti žmonių kurie 15 nie

Beria buvo vienas tų 
žmonių, kurie Sovietijo
je žinojo Stalino visus 
projektus. Jis taip pat bu
vo didžiausias priešinin
kas diktatoriaus išvyki
mui į užsienį. Kada polit- 
biure kilo klausimas, ar 
Stalinas turįs susitikti su 
Rooseveltu ir Churchil- 
liu Casablancoje, visi 
politbiuro nariai balsavo 
prieš, išskyrus tik Žda- 
novą. Iš to kiti greit pa
darė išvadą, kad Ždano- 
vas būtų patenkintas jei 
Stalinas liktų nužudytas 
užsienyje. Ir tai dėl pap
rasčiausios priežasties, 
kadangi pats svajojo už
imti Stalino vietą.

Tad komunistų vadai ti
kėjosi atentato prieš Sta
liną ne tiek iš vokiečių 
pusės, kiek iš angių. Be
ria nepritarė Stalino ke
lionei ir į Teheraną, bet 
pagaliau buvo įtikintas, 
kad iš to bus Sovietijai 
didesnė nauda, nes dėl • 
tokio diktatoriaus žes- 
to, Rooseveltas pasiry
žęs padaryti bet kokias 
nuolaidas politikoje. Tie
sa, pradžioje Kremliuje 
niekas nesuprato, kodėl 
Amerikos prezidentas 
skiria tokią didelę svar
bą šiam susitikimui. Ta
čiau palengva pradėjo at
spėti Roosevelto svajo
nę, pasidaryti „istorijoj 
čempijonu sutaikymo 
tarp vakarų demokrati
jų ir komunizmo.

Bet ne dėl ideologinių okupacijos, kurstė gyven- 
priežasčių visagalintis 
NKVD viršininkas Beria 
priešinosi Stalino išvyki
mui į užsienį.

Kai jis pakeitė Jegovą, 
sovietai dar neturėjo pri
tyrusių šnipų, kurie su
gebėtų atlikti svarbias 
misijas vakaruose. Dau
gelis šnipų, tokio masto

tų negirdėjo lietuvių kal
bos, patys kalbėti jau bu - areštuodavo 
vo primiršę, bet savo vie skaičių įtariamų asmenų 
tovėje jie yra vadinami kurie vėliau jam prisi- 
"el lituano" ir veik visa- pažindavo, kaip toreika- 
da yra išsidirbę gerą var- lavo bylos eiga. Bet Te

herane, pirmą kartą už 
Rusijos ribų, reikėjo nau
doti kitus metodus ir kaip 
išmoko šnipų mokykloje, 
sekdamas anglus ir ame 
rikiečius, stengėsi užver
buoti agentais vietinius 
gyventojus. Jis pasidarė 
atsargesnis įtariamųjų 
medžioklėje, nes čia bu
vo ne mėgėjai, o šnipai 
profesionalai. Jis užmez
gė artimus ryšius su ira
niečių organizacija Tu- 
deh ir stengėsi suras
ti agentų pas vakarie
čius. Vienas toks buvo 
belgas profesorius Paul 
Pourbaix, kuris du kartu 
savaitėje geležinkelio 
stoty teikdavo informa
cijas.

Štai ką pasakoja Pour- 
baix apie tuos susitiki
mus:

"Nors visad į pasima
tymą atvykdavo tas pats 
rusas, kiekvieną kartą 
mes turėdavome pakarto, 
ti komediją asmenybės 
atpažinimui. Aš jo klaus
davau: "Ar jūs turite bi
lietą. Traukiniai šian
dien yra perpildyti".!tai 
jis man atsakydavo: "Aš 
važiuoju į šiaurę ir bilie
tą Iš anksto nusipirkau". 
Vieną dieną galvodamas, 
kad mes užtenkamai ge
rai viens kitąpažįstame, 
priėjau tiesiog prie jo 
kalbėdamas apie reika-

dą.
Iš veikiančiųjų sluoks

nių toli gyvenantis lietu
vis pagalbos nesusilau
kia. Jam gaunasi įspūdis, 
kad jis ir jo vaikai jau 
yra įrašyti į nuostolius, 
vien todėl, kad jie toli gy
vena. Gal jis yra teisus, 
nes, rimčiau pažvelgus, 
reikia pastebėti, kad mū
sų didžiosios organiza
cijos savo veiklą nukrei-

tuvlų konglomeratų 
kryptin.

Laikui bėgant, tolimas 
lietuvis tampa kaskart la
biau vienišas.

(Bus daugiau)

DIRVA

RUSAI 'VALO’ TEHERANĄ
lą. Bet rusas tuoj pat at
suko man nugarą ir pasi
šalino. Turėjau susitarti 
dėl kito pasimatymo ir 
vėl kartoti komediją".

Sovietų biurokratija 
jam sukeldavo migreną:

"Aš turėdavau rapor
tą patiekti dviejuose eg
zemplioriuose ir dar pri
dėt kalkę, per kurią buvo 
rašyta. Raporte turėjau 
save rašyti trečiuoju as
meniu slapyvardžiu, 

jei susitikau Ali,
raporte turėjau ršyti 
"4 vai. 15 min. po pietų 
Pierre Petit sutiko Ali".

Iš pat pradžių belgas 
suprato, kad rusų agen
tas vidutiniškų gabumų 
ir blogai informuotas. Ir 

kaip Gordon Lonsdale ar 
pulk. Abel, dar buvo tik 
ruošiami. NKVD priešin
gai O.S.S. nekūrė šnipų 
per tris mėnesius. Ten 
dažniausiai nuo vaikys
tės, kartais per dvide
šimt metų ruošiamas šni
pas savo amatui. Ir jei 
jiems sekėsi špionaže, 
tai tik dėl to, kad tarp
tautinis komunizmas 
jiems buvo neišsemia
mas agentų informatorių 
aruodas. Užsieniečiai ko- Pav. 
munistai Sovietų Rusijai 
išdavinėjo, savo kraštų 
paslaptis. Iš pavyzdžių 
matome, kad karo metu 
sovietams šnipinėjo di
džiumoje ne rusai.

Kai iškilo Irano reika
las, Beria nusiuntė ten s a- didžiumą savo informa
vo dešinę ranką Vertins- 
ki, nors jo darbu ir nebu
vo patenkintas. Kol jis 
ten vykdė "valymus" bu
vo gerai, bet kai iškilo 
reikalas paruošti dirvą 
Stalino susitikimui su 
Rooseveltu ir Churchil- 
liu, reikėjo turėti dau 
giau žinių apie Iraną ir į. 
Teheraną nusiuntė Fa- 
bianą Martienseną, pri
žiūrėti pačių sovietų šni
pų tinklą. Martiensenas 
kalbėjo be priekaištų ang
liškai, olandiškai, vokiš
kai. Iš kur Beria jį 
ištraukė, niekas nežino
jo.

Situacija Irane buvo 
komplikuota ir vokiečiai 
nežiūrint sąjungininkų

cijų jis kūrė kaip roma
nus. Tai buvo tų šnipų 
tipas, kurie tingi ieškoti 
informacijų ir patys iš
galvoja. Bet tarp tų išgal
votų informacijų jis davė 
rusams vardus kaip 
Ernst Merser ir Wandos 
Pollock.

(Bus daugiau)

tojus sukilimui. Maskva 
Vertinskiui buvo davusi 
įsakymą išvalyti Tehera
ną nuo subersinių elemen 
tų ir šis, kaip tai buvo 
įpratęs daryti Rusijoje, 
pirma suimdavo, o pas
kui paruošdavo bylą. Kai 
Rusijoje jam pranešda
vo, kad ruošiama kontr- 
revoliucija armijoje, gy
dytojų tarpe, kolchozuo
se ar tarp rašytojų, jis 

tam tikrą

REMKIME 
KAPOČIAUS 

LEIDYKLĄ
Neseniai Dirvoje skai

čiau Kapočiaus pareiški
mą dėl jo vargų leidžiant 
anglų kalba lietuvišką en
ciklopedija. Tai nepir- 
mas ir nepaskutinis jo 
šauksmas.

Jau seniai Kapočius 
dirba didelį lietuvybės 
darbą leisdamas kny
gas. Didžiausią darbą jis 
atliko išleisdamas lietu
višką enciklopediją. Jis 
sunkiai nešė nepelningą 
knygos leidėjo naštą ir 
štai dabar suklupo — ang 
lų kalba enciklopedijos 
išleidimas jį privedė 
prie finansinių sunkumų.

Ką toliau daryti, kad 
išsikapsčius iš tos klam
pynės? Kad leidžiant 
anglišką enciklopediją biz
nio nepadarysi, tai turėjo 
iš anksto Kapočius žino
ti. Pirmiausia, tik lietu
viškai kalbančiai visuo
menei ji mažai bus rei
kalinga. Angliškai kalban
čių patriotų mes mažai tu
rime ir retas kuris ją 
pirks. Tačiau, nežiūrint 
to, angliškos enciklope
dijos išleidimas yra bū
tinas visais atžvilgiais. 
Ji reikalinga visoms ang
liškoms bibliotekoms, 
universitetams ir pana
šioms mokslo institu
cijoms. Bet, kad ji ten 
patektų reikia pirma ją iš
leisti, tuomet svetimoms 
institucijoms bus galima 
pasiūlyti ir be abejonės 
jos nupirks. Ji yra reika
linga esamiems ir būsi
miems valstybės vy
rams, kongresmanams, 
valstijų gubernatoriams, 
burmistrams ir kitiems 
aukštiems krašto parei
gūnams. Bet jie jos ne
pirks. Visiems tokiems 
teks enciklopediją įteik
ti kiekviena pasitaikiu
sia proga, o tokių progų 
yra begalės. Už tai jie 
bus dėkingi ir Lietu
vos klausimui iškilus,pa
sižiūrės į šią lietuvišką 
enciklopediją. Tokiam 
reikalui gali neužtekti 
net to tiražo, kurį Kapo
čius yra nustatęs iš-
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J, Garlos nuotraukaGrandinėlė Šoka...

užbaigti, reikia bet kokiu 
būdu ateiti į pagalbą. Gia 
yra mūsų veiksnių, mūsų 
fondų ir mūsų bažnyčių 
pareiga ateiti jam į pa-

gą fondą.
K. Klastauskas

leisti. Taigi, tokios enci- dėtą sunkų darbą galėtų 
klopedijos išleidimas ne 
tik reikalingas, bet ir bū
tinas.

Dabar pagalvokime, ar 
mūsų darbštusis ir pasi
ryžėlis Kapočius gali im- galbą, sukeliant reikalin- 
tis ant savo vienų pečių 
tokią sunkią naštą, nuo ku
rios jis tikrai pakelyje su 
klups?! Aišku kad ne.

Jei mes kiš ame pini
gus dažnai ten kur nerei
kia, ar nevertėtų pagal
voti ir ateiti Kapočiaus lei 
dyklai į pagalbą įstei
giant specialų fondą. Jei 
neatsiras pavienių to fon
do rėmėjų, tai turėtų pri
sidėti mūsų didieji fondai 
savo specialiais įnašais. 
Taip pat ir mūsų lietu
viškos parapijos galėtų 
iš savo parapijinių fondų 
duoti nors vieno sekma
dienio rinkliavos paja
mas.

Daugelis pasakys, kad 
fondų jau ir taip daug tu
rime, bet reikia neuž
miršti, kad toks mano siū 
lomas fondas bus tik lai
kinis, kad pakelti pakely
je suklupusį leidėją Kapo
čių ir to jam užteks, kad 
jis vėl atsigautų ir galėtų 
toliau tęsti šį sunkų dar
bą. Sutelkus šiam fondui 
reikiamą sumą, bus gali
ma padovanoti šią enci
klopediją visiems tiems, 
kuriems ji bus naudinga.

Baigiant tenka atkreip
ti dėmesį ir į knygas, ku
rios guli Kapočiaus san
dėliuose. Kapočiaus šau- 
kimąsis į visuomenę ma
ža duos rezultatų. Nes 
kas jau pirko enciklopedi
ją, tas jau kitos nepirks, 
o kas neišgali ją pirkti, 
tas taip pat niekuomet 
jos neįsigys nors ir ka- 
žinkaip jam ji būtų reika
linga. Tai pensininkai ar 
menkus darbelius turin
tieji lietuviai. Gal būt, 
pagal šį fondą, kurį aukš 
čiau pasiūliau, susidarys 
pakankama suma kapita
lo, kad šį brangų lietuvy
bės turtą išgelbėjus iš Ka- tų, Algirdą Gustaitį ir 
počiaus leidyklos sandė- Vaclovą Prižgintą. 
lių, kad jos tennesupely- Š 
tų ir nenueitų įšiukšlyną davanojimui kandidatus, 
be ženklo, kad buvo bran- prašome siūlyti Apd. K- 
gus lietuviškas žodis.

ATŽYMIMI ŠAULIAI 
LAIKRAŠTININKAI 
Šiaurės Amerikoje Lie

tuvos Šaulių Sąjungos pat 
riotinė - kultūrinė veikla 
darosi vis labiau paste
bima ir reikšminga. Šau
lių Sąjungos narių sąra
šas vis ilgėja. Ši, Lietu
voje turėjusi 60,000 na
rių pusiaukarinė organi
zacija, atsikūrusi Siau
rinėje Amerikoje, vis la 
biau auga ir bujoja. Šau
liai palengvėle ima megz
ti ryšį su lietuvišku jau
nimu. Tam yra įsteigti 
šaudymo sporto būreliai. 
Jau peržengta 4000 na
rių riba. Ir vis matosi 
šviesėjančių ateities pra 
giedrulių.

Kodėl šauliams seka
si? Mat šauliškas pri
tyrimas ir idėjos parsi
neštos iš Laisvos Lietu
vos. Šauliškoji dvasia 
dar gyva ir svečioje ša
lyje.

Šaulių Sąjunga šiemet 
liepos 8-15 d. ruošia jau 
IlI-čią LŠST Kultūrinę sa
vaitę Kennenbunkport, 
Maine, lietuvių pranciš
konų gražioje vasarvietė 
je.

II-roje LŠST Kultūri
nėje savaitėje buvo įves
ta graži tradicija,pagerb
ti ir apdovanoti iškiliuo
sius (nusipelniusius) šau- 
liūs laikraštininkus. Ta
da buvo apdovanoti 3 nu
sipelnę šauliai: Kunigun
da Kodatienė, Vladas Min- 
gėla ir Algirdas Budrec
kas.

Šiemet LŠST c.v. pa
tvirtino naują Apdovano
jimų Komisiją: Stasį Rai

Šauliai norį pateikti ap-

, jos nariui Algirdui Gus- 
Atrodo, kad Kapočiui taičiui šiuo adresu: 1270 

nereikia milijonų užbaig- N. Detroit Street, Los An 
ti darbą, bet yra pats lai- gėlės, Calif. 90046. 
kas, kad Kapočius šį pra- Mingėla
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nwi naikintų mūsųgiminiųprū- 
sų žemės ir kad jos turi 
būti grąžintos Lietuvai.

Taip pat šią vasarą 
įvyksta mūsų jaunimo 
Kongresas. Klaipėdos 
Krašto grįžimo į lietu
višką šeimą 50 metų su
kakties proga pritiktų ir 
mūsų jaunimui pareikšti 
pasauliui apie Mažosios 
Lietuvos žemių likimą.

Visi lietuviai kviečia
mi ieškoti kelių tam klau
simui spręsti. Gal ateis 
diena, kuomet pasauly
je daugiau bus bojama tei
sybės, ne jėgos. Turime 
būti pasiruošę patiekti 
savarius dokumentus.

Bolševikinės ideologi
nės institucijos Sovietijo. narpliotas agitpropo siū- 
je savo gyvybės sultis lais. Įsteigta "Užsienio 
čiulpia iš nuolatinės ag- ideologinių srovių tyri- 
resijos. Bolševikinė ide- nėjimo probleminė tary- 
ologinė mintis vis turi 
būti tam tikroje militan- 
tiškoje egzaltacijoje, ku
rią sukelia kariavimo 
nuotaikos. Toms nuotai
koms palaikyti vis palai
komas karo stovis.

Iki nepaprasto nuožmu
mo, dažniausiai slaptai, 
partijos masėje kariauja 
tarp savęs partijos spar
nai. Tos kovos tęsiasi 
tol, kol vienas sparnas iš
žudo kitą sparną. Stalino 
"valymų" šešėliai yra ir 
dabar, partijos vadovy
bei "aktyviai" senstant. 
Tuo tarpu tarpusaviu kon
fliktų stovis susinivelia
vo ir, stabilizuotoje nuo 
tarpusaviu kovų padėty
je, kremliniai vadeivos 
pradėjo įsižiūrėti į "na
cionalines" išeivi jas. To 
kių yra daug: pabaltiečių, 
ukrainiečių, rusų ir kt.

Kazakevičinio komite
to knisimasis po išeivi
jos pagrindais neatnešė 
laukto efekto. Komitetas 
skyrė savo iniciatyvą 
"bendravimo" idėjai pro 
paguoti, padaryti ją nos- 
talgiškai-patrauklią, šen- puolimai prieš ok. Lietu- 
timentaliai - tautietišką. 
Vienok, labai jau vulga
riai, komitetas perjungė 
bėgius. "Bendravimą su 
kraštu" kazakevičinis ko
mitetas pradėjo trans
formuoti įbendravimąsu 
tarybinėmis institucijo
mis.

Vilniuje išeinančioje 
Tiesoje (sausio 26) "filo
sofijos mokslų kandida
tas" A. Gaidys nugiedojo 
ilgą, karingą išmistą — 
"Nuodais užtaisytas gink
las".

A. Gaidys paporino 
apie bolševikiniai mark 
sistinės klikos pilną at- 
sisukimą į užsienį. Taip 
mat, įpareigojo pasielg
ti XVI Kompartijos su
važiavimas. Kiekvienas 
bolševikinės "moksli
nės" iniciatyvos kruste
lėjimas priklauso nuo 
partijos komandos. Esą, 
kovą su "buržuazine na
cionalistine išeivija" rei
kia paremti "marksisti 
ne filosofija". Čia Kaza
kevičius, įsivėlęs polemi- 
kon, buvo per silpnas ir 
prireikė sunkiosios ar
tilerijos. Ir bolševikinės 
Mokslų akademijos na
riai bei mokslų kandida
tai vienu ypu, kaipnuopa- 
vadžių paleisti skalikai, 
įnyko kaukti prieš "bur
žuazinės ir smulkiabur
žuazinės nacionalistinės 
emigracijos veiklą, de
maskuojant reakcinės 
klerikalizmo esmės ir ry
šį su buržuaziniu nacio
nalizmu".

Tad tos kovos ir "de
maskavimų" nusakymuo
se prižagsėti tiek sovie
tinių žargoninių neįtikė
tinų istorijų, kad darbo 
užteks ilgiems metams.

ba". Ši taryba privalo 
būti "nepriekaištingai” 
moksliška. Todėl, oru
mui įtvirtinti, "taryba" 
įjunga į "Gamtos ir visuo
menės mokslų koordina
vimo tarybą prie Lietu
vos TSR Mokslų akade
mijos prezidiumo". Čia 
arti plakasi "Filosofijos, 
teisės ir sociologijos sky
rius prie Mokslų akade 
mijos istorijos institu
to". Darbo tikslas? "Na
grinėti užsienio ideologi
nes sroves bei antikomu
nizmo kritikos klausi
mus".

Iš tos deklaracijos iš
eina, kad "taryba" įkur
ta defenzyvos sumeti
mais. Perdaug paplito iš 
eivijoje "pseudomoksli- 
nių pseudoanalizių" lyg 
atbulu bėgiu "demaskuo 
jančių" okupacinę prigim
tį.

Čia slypi savotiškas 
išsibaltinimo momentas 
savos visuomenės ir iš
eivijos akyse. Tai, kar
tu ir kaltinamojo akto su
rašymo įvadas. Išeivijos

vos rusifikaciją, intelek 
tualinį tautos genocidą, 
kurį nuosekliai varo oku
pantas , privertė kurti 
"probleminę tarybą" ir 
paskirti jai išeiviškųjų 
priekaištų žaibolaidžio 
funkcijas.

NEUŽMIRŠKIME MAŽOSIOS LIETUVOS
Pasaulio kunkuliuojan

tis gyvenimas, nepasise
kimai užgriuvę mūsų dau
gumos gyvenamą kraštą 
— JAV-bes ir kiti rūpes
čiai atitraukė mūsų dėme
sį nuo gimtojo krašto 
reikalų. O juk ateinan
čiais metais sukanka 50 
metų nuo Mažosios Lietu 
vos dalies — Klaipėdos

Seną, vulgarų, kazake- 
vičinį metodą — koliotis 
ir derginėti — perkelia 
į aukštesnę, "mokslinę" 
fazę. Bet agitacinė nau
jos įstaigos paskirtis aiš
kėja, įsiklausius į jos 
manifestą, kurį pagarsi
no A. Gaidys. Antimoks- 
liški, bet tirštai agitpro- 
piniai terminai skambė- 
te skamba "mokslų kan
didato" lūpose.

Iš esmės, tai senos ir 
pažįstamos melodijos at 
kartojimas kitu instru
mentu. Jeigu kazakeviči
nis komitetas tą melodi
ją čirpino balalaikos sty. 
gomis, "probleminė ta
ryba" pasineša tą patme 
lodiją pakartoti plačiau 
tarybinei visuomenei gir
dimu trombonu.

DIRVOS NOVELES

1972 KONKURSAS
Premija $500.00

RANKRAŠČIAMS ĮTEIKTI DATA: 

1972 m. birželio 15 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

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

birželio 15 d.

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

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

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

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

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

K. PAŽEMĖNAS

Krašto atvadavimo, kurs 
deja, kartu su kitomis 
Lietuvos žemėmis dabar 
yra Sovietų Rusijos oku
puotas. Kita gi Mažosios 
Lietuvos dalis, su .mūsų 
brangiais istoriniais var
dais Sambija, Varmija ir 
kitomis, kadaise mūsų 
giminių prūsų gyvento
mis žemėmis, dėl II Pa
saulinio karo nugalėtojų 
neišmanymo prijungtos 
net prie Leningrado apy
gardos ir okupanto tapo 
pavadintos Kaliningrado 
sritimi. Gi lietuviškas 
Seinų kraštas tapo Lenki 
jos dalimi, o ir pietinės 
Vilniaus krašto sritys, 
Maskvai valdant taria
mai savistovią Tarybų 
Lietuvą, neįstengia atsi
spirti lenkinimo užma
čioms^ Taip Lietuvos že
mės teriojamos, skriau
džiamos, nutautinamos. 
Koks fatališkas likimas!

Šio tragiško likimo aki
vaizdoje mums nevalia 
sėdėti sudėjus rankas ir 
aimanuoti. Reikia veikti. 
Reikia įsikibus laikytis 
to, ką turime ir knistis 
po okupantų pamatais at
gauti, kas prarasta.

Vokiečiai apie Mažąją 
Lietuvą yra prirašę šim
tus veikalų, smulkiai iš
nagrinėję kiekvieną tos 
mūsų protėvių žemės 
kampelį, kiekvieną gyven
toją, iš kur jis kilęs, kaip 
įsikūręs, ir, žinoma, iš
vada, koks, girdi,didelis 
žmonijai nuopelnas atne
šus į prūsų žemę vokie
čių kultūrą, nors dėl to 
teko išnaikinti visus gy
ventojus. Tačiau, tiesa 
yra ta, kad kryžiuočiams 
ne tiek rūpėjo kultūra ar 
tikyba, kiek užkariavi
mas žemių, kuriose jie 
galėtų įkurti savo valsty
bę — ordeną, ką jie ir pa
darė.

Iš mūsų pusės šiuo at
žvilgiu nieko nėra pada
ryta, tartum tų mūsų 
kraujo brolių žemių liki
mas mus visai neliestų. 
Suprantama, vokiečių jė
gos yra dešimteriopai 
skaitlingesnės už mūsų 
ir todėl jie daug daugiau 
gali nuveikti. Tačiau 
mums reikia sukrusti. 
Čia mūsų istorikams, ge
ografams, etnografams, 
archeologams, kultūri
ninkams, politikams pla
ti dirva veikti. Jų laukia 
didelis darbas.

Ateinančiai metais 
įvyks Lietuvių Bendruo
menės Seimas. To įvykio 
proga ir sąryšy su Klai
pėdos Krašto grįžimo į 
lietuvišką šeimą 50 metų

jubiliejum kaip tik tiktų 
paskelbti pasauliui, kad 
dabar Sovietų valdomos 
ir jų Kaliningrado sriti
mi pravardžiuojamos že
mės yra kryžiuočių iš-

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

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

Atšventėme gražią gegužės šventę — Motinos dieną. Bet ir ši 
skaidrios prasmės šventė pas mus jau neišvengia amerikoniško 
komercializmo atspalvio: tampa svarbu tik pirktinė dovana atkiš
ti, standartinĮ sveikinimą pasiųsti, mandagią šypseną parodyti. Ir 
tuoj visa užmiršti. O juoba, kasmet tą pat{ paviršutiniškumą kar
tojant, tikroji šventės reikšmė galutinai nublunka. Belieka eilinė 
pareiga arba — šiokia tokia pramogėlė. Ogyvosios motinos iš tik
rųjų laukia ne brangios dovanos ar šabloniškai kartojamo padailin
to žodžio iš paaugusių vaikų, bet — nuoširdesnio atjautimo, glau
desnio giminiškumo. Joms norisi, kad ir kitas dienas tie gražūs 
žodžiai nebūtų pamiršti, kad jaunojoj kartoj motina būtų visą laiką 
šilčiau vertinama, o ne stumiama pašalin, kaip jau nebereikalinga 
atgyvenusi.

• Kad Motinos diena nevirstų nuobodžiu ir tuščiaviduriu šablo
nu, yra nugirstas siūlymas šventę padaryti visuotinesnę, turinin
gesnę — tešvenčia ją ir tie, kurių motinos jau mirę, tebūna tai dva
sinės atgaivos dieną. Būtent: mūsų visų gyva motina yra — tėvy
nė Lietuva! O dabar ji kaip tik mūsų meilės ir aukos itin reikalin
ga. Net ir jaunieji, jau svetur gimusieji, težiūri į Lietuvą kaip mo
tiną, iš kurios žemės savo prigimt} paveldėję, savo būdo ir gabu
mų daigus atsinešę. Tėvynė ir tauta — žmogaus asmenybės tur
tų šaltiniai. Tad būtų kilni tradicija Motinos šventės proga prisi
minti amžiais gyvą, mus išauginusią tėvynę. Ir jai meilę galime 
paliudyti darbu ir kitokia auka tautos laisvės kovai, nuoširdžiu 
prisidėjimu jos kultūrai bei švietimui ugdyti, jaunimui organizuo
ti ir j dorą kelią kreipti. Štai Jaunimo Kongreso ruoša prašo pa
ramos: visi teigiamai atsiliepkime, nepašykštėkime motinai tė
vynei aukos, nes jaunimas auga ir bręsta Lietuvos ateičiai. Arba 
baigiant dabar mokslo metus — apdovanokime savus moksleivius 
prasmingom dovanėlėm, tepajunta esą saviškių broliškai mylimi, 
kaip vienos motinos vaikai. Arba suteikime paramos auką savam 
laikraščiui, nes spauda kaip tik mus riša Į bendrą šeimą, ugdo tar
pusavio glaudumą, saugo nuo liūdno iškrikimo svetimose jūrose. 
Nuolatos aplankąs laikraštis mums atneša {vairių žinių ir kelia 
mūsų išminų bei kultūringumą, jis suteikia dvasinio peno ir dva
sinio džiaugsmo — yra tartum motiniška globos ranka, kuri mai
tina mūsų protą ir guodžia širdį. Taip praplečiant Motinos dienos 
prasmę, išvengtume trumpalaikio lėkštumo, pasikartojančio nuo
bodžio ir materializmo bei egoistinio atspalvio.

• Bet ir pačios motinos - moterys šia proga neturėtų apsiri
boti vien smulkių dovanėlių ar vaišių malonumais, o siekti gra
žią intenciją giliau Įprasminti. Ypač pasikurstyti idėjines nuotai
kas, prisimenant praeities lietuvės motinos rūpesčius bei dar
bus. Jau prieš 100 metų net ir mažamokslė lietuvė savo vaikus 
atkakliai mokė lietuviško rašto, nesitenkino vien valdine (rusiš
ka) mokykla. O dabar ar visos motinos ir močiutės jaučia tą pa
reigą — vaikus išmokyti lietuviškai skaityti, ar visos juos pra
turtina savomis dainomis ir pasakomis, ar gausiai teikia jiems 
žinių apie protėvių žemę ir žmones, apie dabarties vargus Lie
tuvoje? Caro priespaudos laikais būta ir moterų knygnešių — dėl 
savos kultūros ir tautos gyvybės nepabijojo kalėjimo nei Sibiro.,, 
O dabar ar mūsų .moterų draugijos ypatingiau pagloboja svetur 
skurstančią savą raštiją, ar gausiai reiškiasi spaudoje?

• Motinų - moterų darbuose pasigendama dažnai to idėjingu- 
mo, kuris atlaiko pusiausvyrą prieš medžiaginius pomėgius ir 
pramogas. Kuo pasireikšta veikliu žiemos sezonu? Entuziaz
mas ryškėjo madų parodose, baliuose, sočiose vaišėse, dar šal
poje, Bet dvasinei inteligencijai reikštis ar daug duota? Jei pre
miją gauna gerai pasiūta suknelė, tai ar nėra pirmiau pagerb- 
tina veikli kultūrininkė, reikšmingesni dalykai? Armonienėsir Ro
kienės knygos apie tautos kančias ištrėmimeargi nenusipelno saviš
kių sesių viešos pagarbos žymenio? Irgi kitos, kaip Krivickienės 
išmaniai paruošta knyga apie dainas—ar buvo plačiau mūsų mote
rų sambūrių pristatyta visuomenei? O Čekienės knygą, jautriai 
žvelgianti | visus mūsų dabarties rūpesčius ir džiaugsmus ir sykiu 
parodanti sesėms lietuvėms idėjinio darbo kelią —ar neverta visų 
moterų domesio ir {spūdingesnio pasigėrėjimo? Poečių knygos ir 
beletristika irgi laukia paskatos bei padėkos, šiltesnės rankos pa- 
globojimo.

Atsidūrimas svetur mums, taigi ir moterims, neša ypatingas 
pareigas tėvynei, ir todėl kiekvienas mūsų žygis ar gestas, kiek
viena šventė tebūna atžymėta idėjos ženklu; visa terodo meilę sa
vo tautai ir jos dvasinei gyvybei bei kultflrai.visa teneša naudą lie
tuvybei! Kad nebūtų nė vieno žingsnio tuščiavidurio, kad nebūtų 
energijos nei pinigo švaistoma smulkaus egoizmo niekniekiams.
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Scena iš "Jūratė ir Kastytis" operos -- malda Perkūnui, prieš rengiantis žvejonei.
A. Kezio nuotrauka

Iš viso Valeška į sce
ną žiūrėjo kaip įvienąpa- 
veikslą, kuriame veikė
jai sudarė tik atskirų 
spalvų dėmes. Už tat jis 
juos aprengė išeidamas 
ne iš 'tautiškų’, bet sce
novaizdžio visumos rei 
kalavimų, rūbų sukirpi
me kiek galima laikyda
masis pajūrio gyventojų 
autentiškų formų.

***

J. GRAUDA

Aktualybių beieškant

MINTYS PO OPEROS
Skaičiuojama, kad apie 

200 tautiečių dar tikėjosi 
gauti bilietų į paskutinį 
Jūratės ir Kastyčio spėk 
taklį kai visos 1.260 vie
tos jau buvo išparduotos. 
Tik dalis jų galėjo pasi
naudoti pristatomom kė- 
dėm. Vienas iš tų buvo 
taip sužavėtas, kad po pir
mo veiksmo pasitaikiu
siam operos pareigūnui 
įteikė 100 dolerių bankno
tą. Šiais materialisti
niais laikais, kada ir ma
žesnių sumų aukotojai 
keliami į padanges, tas 
neidentifikuotas aukoto
jas ryškiai liudija kokį 
įspūdį daugumai žiūrovų 
paliko tas pastatymas.***

Reikia sutikti su Alek
sandro Kučiūno pareiški
mu per tą pačią dieną įvy
kusias pabaigtuves, kad 
panašus entuziazmas ly
dėjo tik Miko Petrausko 
operą Birutės pastatymą 
1906 metais Vilniuje ir 
Eglės, Žalčių Karalienės 
1918 m. Chicagoje. Aną 
entuziazmą turbūt gali 
suprasti tik pats atsidū
ręs išeivijoje. Nepriklau
somoje Lietuvoje, kur lie 
tuvybė ir visos jos apraiš
kos buvo kasdieninis da
lykas, lietuviškos operos 
dažnai eidavo neišparduo 
tos. Ten gyvenant norėjo
si plačiau atverti langą į 
platesnį pasaulį. 1906, 
1918 ir 1972 metais buvo 
ieškoma savo identifi
kacijos, tapatybės, daž
nai nekritiškai.

Jūratės ir Kastyčio 
premjera, pavyzdžiui, 
Chicagos Lyric Operoje 
griežto kritiko galėtų bū
ti pavadinta ’katastrofa’ 
dėl kai kurių pasitaikiu
sių nesklandumų ir ne-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

profesionališkumo. Mū
sų publikos ji buvo pri
imta palankiai. Visi ne
sklandumai buvo supran
tami ir atleistini dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad prieš Lyric Operos 
premjerą paprastai būna 
6-8 orkestrinės repeti
cijos, mūsiškiai galėjo 
sau leisti tik dviejų repe
ticijų prabangą. Už tat 
kiekvienas vėlesnis spėk 
taklis buvo vis pranašes
nis.

***
Turint galvoje, jog vie

na svarbiausių Jūratės ir 
Kastyčio pasisekimo 
priežasčių buvo ta, kad ji 
sava, lietuviška, galima 
buvo tikėtis priekaištų ir 
iš tos pusės. Jų buvo. Tie
sa, Banaičio muzikoje 
sunku surasti bet kokįsla- 
višką garsą, už tat dau
giausiai strėlių paleista 
į kostiumus ir dekoraci
jas. Pirmiausiai užkliu
vo ... marškiniai. Lietu
viai, girdi, nešioja marš
kinius susikišę į kelnes, 
rusai virš. Norint iš
spręsti tokį ginčą visų 
pirma reikia sutarti ko
kią epochą vaizduoja Jū
ratė ir Kastytis. Ją tur
būt galima statyti ir mo
derniško paplūdimio rė
muose. Tuo atveju reikė
tų dainuoti... maudymo
si kostiumuose. Turint 
gaivoje veikėjų kiek pa
žengusį amžių sunku ti
kėtis visai estetiško vaiz
do. Dailininkas Valeška 
nukėlė veiksmą į priešis
torinę epochą. Pagal ar
cheologinius atradi
mus vykingai, bendrai 
germanai,lietuviai ir sla-

Tai, žinoma, smulkme
nos, bet įdomios. Kaip 
spręstumėm jų iškeltas 
problemas, viena aišku, 
Jūratės ir Kastyčio pa
kartojimas būtų labai 
prasmingas ir ūkiškai 
lengvai pakeliamas daly
kas. Ypač turint galvoje, 
kad pastatymas kaštavo 
tarp 42-45.000 dolerių ir 
tiesiog gaila būtų išmesti 
visą kapitalą, investuotą 
į scenovaizdį ir rūbus. 
Viena iš geriausių datų 
tam būtų Jaunimo Kongre
so išvakarėse. Tai datai 
salę yra sau rezervavęs 
to parengimo komitetas 
ir klausimas ar jis no
rės ją perleisti operai. 
Čia verta pridurti, kad 
jauni žiūrovai operą pri
ėmė itin palankiai. Jei 
susitarti nepavyks, ra
sit, galima būtų pakarto
ti rudeniop. Vertėtų pa
sukti galvą ir dėl plokš
telės išleidimo. Nors dėl 
muzikų unijos nuostatų 
išlaidos būtų nemažos, 
jos tačiau per kelis me
tus turėtų tikrai grįžti.

Žodžiu, Jūratė ir Kas
tytis buvo nemažas įvy

vai marškinius nešiojo 
virš kelnių. Tik daug vė 
liau italų ir ispanų protė 
viai jas susikišo įkelnes, 
rusai kaip daugiau atsili
kę pasiliko prie senos 
mados ilgiau kaip kiti. 
Tokiu būdu marškinių ne
šiojimo būdas yra auten
tiškas.

Kartu iškilo ir spalvų 
klausimas. Dažnai mano
ma, kad kas lietuviška tu
ri būti geltona; žalia ir 
raudona. Iš tikro toji kom 
binacija buvo išgalvota 
A. Žmuidzinavičiaus ir 
mūsų valdžios priimta. 
Iki tq laiko niekas neži
nojo, kad tos spalvos 
yra lietuviškos. Pagal 
tradiciją mūsų trispal- kis. Minint atskirų asme- 
vė turėtų būti žalia, bal
ta ir raudona, bet tokių 
tautinių vėliavų jau buvo 
per daug, lygiai taip pat 
kaip geltona, žalia ir rau 
dona kombinacija dabar 
yra labai pamėgta Afri
kos tautų. Priešingai da
bar įsivyravusiai nuo
monei, senovės lietuviai 
labai mėgo ryškias spal- Vytauto Radžiaus vado
vas, ką labai gerai įrodė 
Nepriklausomybės pra
džioje dar išlikusios se
nos Žemaitijos bažnyti
nių procesijų vėliavos.

nų nuopelnus negalima pa
miršti ir kolektyvo, ku
ris visą tai įgalino. Per 
16 metų Chicagos Lietu
vių Opera davė 14 operų 
spektaklių, plius Verdi 
Reąuiem ir MarkaiČio 
Vilniaus 
ta buvo 
kartus.

Varpus. Travia- 
statome net du 
Tas kolektyvas

vaujamas, atgal žiūrint, 
padarė tikrai milžinišką 
darbą. Tikėkimės, kad 
jis ir toliau neužmigs 
ant laurų.

NURSE REGISTERED
Full or part time, 2:30-11 shift. 
Responsible, mature person sought 
for first class geriatric nursing 
home in Cleveland Hts.

ECF certified, excellent salary 
and fringe benefits. References reųuired. 

371-5500 9 a. m.-5 p. m.
THE MONTEFIORE HOME 

3151 Mayfield Rd. (near Lee) 
Cleveland, Ohio

(40-44)

Kiekvienas simpoziumas ryškus, spalvingas ir 
įsidėmėtinas ne dėl to, kokių filosofinių gelmių sie
kia jo paskaitos, bet tų paskaitų aktualybėmis.

Argi bent kam įstrigtų galvon tūlas Washing- 
tono pareigūnas Martinas, jeigu jis, atidžiai įsi
skaitęs į Lietuvos istoriją, paskelbtų lietuviams, 
kad Lietuva turėjusi Vytautą? Jeigu jis, įsiskaitęs 
į Lietuvos geografiją, paskelbtų lietuviams, kad Ne
munas įteka į Baltijos jūrą?

Tokie pareiškimai neturėtų nei garso, nei efek
to. Tai būtų eiliniai ponų senatoriųpareiškimai Va
sario Šešioliktosios proga.

Martinas stvėrėsi už aktualijų ir sukūrė efek
tą.

— Kas aktualesnio tiktų jaunimo kongresui? — 
suko galvą efekto vertintojai.

— Pakalbėti apie garbingą ir didvyrišką Lie
tuvos istoriją, — naiviai sumurmėjo nežinėlis.

— Kad lietuviai jodinėjo Polocko laukais? — 
šyptelėjo pragmatizmo šalininkas. — Cha cha cha! 
Tai bus kreipimasis į tuščią auditoriją.

— Tad, gal apie lietuvių poeziją?—tarė kitas 
naivus patriotas.

— Juk mes permanentiniai perspausdiname 
senus eilėraščius iš vieno almanacho į kitą alma
nachą. Klasiškas perpetuum mobile įrodymas!

— Cha cha cha! — nusijuokė skeptikas. — 
Perpetuum mobile praktika yra susenėjimo dekla
racija. Duokite šviežienos! Istorija — seniena! 
Permanentiniai almanachai — protezų šypsniai! 
Šviežienos!

Staiga prasidarė durys į paskaitų planavimo 
skyrių.

— Šviežiena! Naujiena! Aktualija! — rėkė 
vienas iš organizatorių, įstumdamas kambarin 
santūrų, net apglušusį vyrą.

— Tai paskaitininkas. Bio-fiziko-geologas!
Po valandėlės tylos, paklausė vienas iš pla

nuotojų:
— Kas gi čia bendra su aktualybių poieš- 

kiais?
— Karščiausios aktualybės pulsas. Paskai

tininkas geologas pripildys auditoriją. Jis kalbės 
apie mėnulio akmenų ryšį su lietuviškų laukų ak
menimis.

— Viešpatie, — lyg naujai gimęs, atsiduso 
vienas iš planuotojų, — juk tai aktualiausiapaskai- 
ta mūsų jaunimui!

Griausmingi aplodismentai pasveikino 
geologą.

JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

(8)

Nors stotis ne viešoji, toliau už miesto ir va
gonai prekiniai, tačiau viskas labai iškilminga. Va
gonų angos iš lauko apkaišiotos beržų, eglių šako
mis ir kitais žalumynais. Ir puošniau ir nuotaika 
pakilesnė. Perone UNRRA ir vietinės valdžios atsto
vai. Čia pat ir Lenkijos delegatai. Puošnūs, išdi
dūs vyrai karinėmis uniformomis — majoro ir kapi
tono laipsniu. Apie vagonus didžiulė minia — išvyks
tančių, palydėti ir pasižiūrėti susirinkusių. Dalįtos 
minios sudaro ir stovyklos gyventojai. Įdomu ir 
graudu.

Meldutis, bendrojo įspūdžio paveiktas,tartum 
su pavydu, o gal priekaištingai sako:

— Matai, lenkai jau važiuoja! Ir gražiai, iškil
mingai. Kada gi mes tokios laimės sulauksime?

— Nepavydėkim, — santūriai atsako Liudas: 
— Tasai džiaugsmas gal tik iki sienos. Toliau -- 
tikriausiai ašaros...

— Bet jie vistiek laimingesni už mus.
Liudas, giliai susimąstęs ir nenugirdęs tos 

frazės prasmės, paklausė:
— Kas?
— Nagi lenkai!
— Kodėl?
— Šiaip ar taip vertinkim, bet jie turi savo 

valdžią, o mes — špygą panosėj.
— Kokia ta lenkų sava valdžia? Argi ne tas 

pats Stalinas savo smirdinčiu degutuotu batu pri
spaudė basą koją ir sadistiškai laiko?

— Pasaulis juk žino ir supranta, kas tai per 
siaubas tasai bolševizmas! Turėtų įsikišti?

— O kas tasai pasaulis? Kiek jam terūpi to
kie kraštai, kur neturi jokio intereso? Šiandien 
bolševikai dar daugiau triumfuoja, nes jie labai ge 
r i galingųjų valstybių sąjungininkai.

Su dideliu širdies skausmu išsiveržė Meldu- 
čio šauksmas:

— Tad kas gi mums lietuviams daryti?
-- Tik viltis. Laukti ir dirbti. Gal tas visas 

po karo pasilikęs sąmyšis kada nors persimais ir 
pradės byrėti gryni, švarūs miltai.

Nubėgo gerokai laiko, Liudas vis susimąstęs 
nešnekus. Parūpo Kostui:

— Kas tau yra? Gal sergi?
— Kodėl?
— Toks pasimetęs, lyg nesavas...
— O tu pastebėjai skelbimus, kur kviečiama 

į svetimšalių legioną? Ten akivaizdžiai pabrėžta, 
kad dabar sutartis ne penkeriems, bet tik viene- 
riems metams!

Kostas ilgai žiūrėjo į atviras Liudo akis ir 

smarkiai gestikuliuodamas pašoko:
— Kokia nesąmonė! Kokia nesąmonė, jeigu tik 

dėl to būtum toks susirūpinęs?
— O kiek čia naudos ir prasmės rūgti šioje 

stovykloje ir zulintis visais pasieniais? O gal be
velytum persikelti į Lyono miestą, kur pereina
moji bolševikų stovykla? Jie tave taip pat, kaip 
lenkus, iškilmingai pasodintų ir nusigabentų. Bet 
Lietuvoj gal tik turėtum persėdimo stotį, nes toliau 
Via Siberia? Nori?

— Niekus šneki, — pasipiktino Kostas.
— Žinoma, protingiausia būtų per žaliąją sie

ną ir į miškus, pas partizanus. Bet ką gi veiktume 
nemokėdami nei kovos būdų nei kaip ginklą varto
ti?

— Tikrai gaila, kad neteko mums savoj kariuo
menėj tarnauti. Gerais kareiviais būtumėm išėję...

— Tai štai ir yra tikra proga tai spragai už
taisyti. Tik vieneri metai! Pamanyk, ką gi čia reiš
kia tie metai mūsų būvyje?

Kostas žymiai pralinksmėjęs:
— O žinai, baigi įtikinti! Nei vienas nei su ki

tu kuo į tą legioną niekad nepasiduočiau. Su tavim 
mėginsiu. Tu rimtas ir patikimas draugas.

Kitą rytą pasiprašė stovyklos vyresnįjį, kad 
leistų pasimatyti su miesto karo komendantu.

— Kokiu reikalu?
— Norime stoti į svetimšalių legioną.
— Gerai...

(Bus daugiau)
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II PLJK STUDIJŲ DIENOS

Studijų Dienos įvyks 
liepos 4-9 d.d. Kent Sta
tė universitete, Ohio, ku
ris turi geras sąlygas, 
pasižymįs lietuvišku kny
gynu bei lituanistinėmis 
studijomis.

Programos sudarymu 
ir įvykdymu rūpinasi dr. 
Algio Norvilo vadovauja
ma Programos Komisi
ja. Programos bendrame 
aptarime matosi trys pa
grindiniai bruožai.

1. Iškelti ir galimai iš
samiau išdiskutuoti ak
tualius lietuvybės reika
lus.

2. Ieškoti konkrečių bū 
dų lietuvių jaunimo veik
lai pagyvinti.

3. Siekti jaunimo susi- 
organizavimo, kad būtų 
galima derinti lietuvių 
jaunimo veiklą, ar kilus 
reikalui, bendrai veikti.

Programa suskirstyta 
į septynias pagrindines 
dalis, kurios bus detaliai 
nagrinėjamos.

KULTŪRA, Lietuvoje 
kovojama su tiesioginiu 
(ir daugeli atvejų subti
liu) kultūros slopinimu, o 
išeivijoje aplinkos sąly
gos iššaukia kulūros 
prasmės ieškojimo prob 
lematiką. Todėl reika
linga susipažinti su šiuo
metine literatūra, menu, 
muzika, kalbotyra ir tau- 
totyra. Tuo pačiu reikia 
susipažinti su įvairiais 
skatinančiais bei slopi
nančiais momentais, įta
kojančiais kultūrinį gyve
nimą.

RELIGINIS MOMEN
TAS okupuotoje Lietuvo
je — marksistinės ideo
logijos atmetimas, o išei
vijoje — bažnyčios atsi
naujinimo pasėkos. Ana
lizuojant religinį gyveni
mą Lietuvoje reikalinga 
turėti praeities ir dabar
ties priespaudos ir kovos 
perspektyvas. Žvelgiant 
išeivijon būtina neuž
miršti sociologinę pa
rapijų reikšmę.

REZISTENCINE KO
VA okupuotoje Lietuvoje 
dažnai vertinama pačiais 
akivaizdžiausiais pavyz
džiais. Reikia suprasti 
kasdieninio gyvenimo ko
vą ir tautinį sąmoningu
mą, kovos su rusinimu 
bei sovietinimu pagrin
dą. Išeivijos pastangos 
vertinamos ir tikslų bei 
metodologijos požiūriais 
ir jų reikšme Lietuvai. 
Būtina susipažinti su po 
litinių veiksnių darbais 
ir pažinti išeivijos jauni

Grandinėlė šoka,., gegužės 13 d, Clevelande Allen teatre surengtame etninių grupių šokių ir muzikos 
festivalyje, kuriame taip pat pasirodė lenkt}, vengrą, ukrainiečių ir negrų Šokėjai. J. Garlos nuotrauka

mo politinio sąmoningu
mo padėtį bei auklėjimą.

GYVENAMOJI APLIN
KA Lietuvoje sparčiai 
keičiasi. Jaučiama rusų 
įtaka. Lietuvos padėtį 
vertinant reikia su pakei
timais susipažinti. Nema
žiau keičiasi santykiai su 
gyvenamąja aplinka išei
vijoje. Jaunai kartai ap
linka nėra svetima. Kaip 
išeivijoje derinti lietuviš
kumą su gyvenama aplin
ka?

AUKLĖJIMAS JAUNI
MO Lietuvoje turi stiprų 
ideologinį atspalvį. Kur 
tik jaunas lietuvis pasi
suka — klasėje, organiza 
cijoje — visur brukama 
komunistų ideologija. Gi 
išeivijoje auklėjimas yra 
viena svarbiausių lietuvy 
bės išlaikymo sąlygų. To
dėl reikia išsiaiškinti li
tuanistinio auklėjimo 
tikslus, metodus, pasise
kimus ir trūkumus.

ŠEIMA nuolatos yra 
buvus lietuvybės tvirto
vė. Todėl pats laikas at
kreipti dėmesį į jaunų 
lietuviškų šeimų padėtį 
išeivijoje. Kaip jaunašei 
ma galėtų geriau išlaiky
ti lietuvybę? Nebereika
linga bijot atvirai pa
žvelgti ir į mišrias šei
mas. Jos turi lietuviška
me gyvenime rasti savo 
vietą.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUSIORGANI- 
ZAVIMAS, pradėtas I 
PLJK, reikalauja konkre 
tizavimo tiksluose ir bū
duos. Kokios problemos 
pasireiškia kraštų jauni
mo veikloje? Kokie už
daviniai laukia jaunimo 
ateityje? Jie reikalauja 
artimo jaunimo bendra
darbiavimo ir stiprių dar
bo rankų.

Studijų dienos yra ski 
riamos Jaunimo Kongre
so atstovams. Galimai 
daugiau atstovų įjungi
mui į programos atliki
mą, siuntinėjama specia
li anketa prisistačiu- 
siems atstovams. | ją 
jau atsiliepė apie 75 at
stovai ir nevienas jau pa
kviestas jungtis progra
mom

Pritaikyti SD vietovę 
programos reikalams, 
paruošiant sales, posė
džių kambarius ir t.t. 
Sudarytas pagelbinis 
technikinis komitetas, 
kuriam sutiko vadovauti 
universitete dėstą ir stu- 

dikuoją A. Idzelis ir J. 
Cadzow.

STOVYKLA

Registracijos anketos 
Jaunimo Kongreso sto
vyklai jau baigtos at
spausdinti ir siuntinėja 
mos Jaunimo Metų Komi
tetams bei Kongreso ryši
ninkams Šiaurės ir Pie
tų Amerikoje, Australi
joje ir Europoje.

Norintieji stovykloje 
dalyvauti, raginami anke 
tą tuo jaus grąžinti. Sto- 
vyklon bus priimami pir 
ma užsiregistravę. Re
gistracija baigiasi gegu
žės 31 dieną. Visais sto 
vykios registracijos rei
kalais prašoma kreiptis 
pas: Sės. M. Igne, 57 
Sylvan Avė., Toronto, 
173, Ontario, Canada. 
tel. 416-534-5775.

UŽDARYMAS

Jaunimo Kongreso už
darymas bus liepos 15- 
16 d.d., Toronte, Kana
doje. Uždarymo metu bus 
paskelbti II Pasaulio Lie 
tuvių Jaunimo Kongreso 
nutarimai priimti Studi
jų Dienose.

Uždarymu sutiko rū
pintis Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės 
pirmininkas p. Karpius, 
pažadėdamas sudaryti 
specialią komisiją.

NAKVYNES

II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas ieš
ko nakvynių Kongreso at
stovams. Norinčių pri
imti atstovus į savo na
mus keliom dienom yra 
labai mažas skaičius,tai 
nuo balandžio 30 d. komi 
sijos nariai asmeniškai 
krepiasi į visuomenę, 
pradedant nuo Brighton 
parko apylinkės.

Prašome neatsisakyti, 
jei turit bent mažą kam
pelį, priglaust atstovą ar 
atstovę. Skambinkite II 
PLJK būstinėn. tel. 737- 
3300, arba Nakvynių Ko
misijos pirmininkei, Dai 
vai Vaitkevičiūtei, tel. 
737-5803.

REGISTRACIJOS 
ANKETOS.

Registracijos anketos 
II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui gauna
mos Kongreso būstinėje, 
tel. 312-737-3300; regis
tracijos komisijoje, tel. 
312-863-1411, ir vieti
niuose Jaunimo Metų Ko-
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Lietuvių Studentų Sąjungos Clevelando skyrius, kartu su kitomis Clevelando jaunimo organizacijomis 
gegužės 14 d. Naujosios parapijos salėje suruošė Motinos Dienos minėjimą, kuris sutraukė pilną salę 
žmonių. Viršuje programos išpildytojai, apačioje publika. J. Garlos nuotrauka

KORP! NEO-LITHUANIA GARBĖS

NARIAI VYTENIS,IZBICKAS

Korporacijai Neo-Lithua- 
nai švenčiant šiais metais 
50 metų sukaktį yra gera* 
prisiminti ne tik korporaci
jos steigėjus, bet ir korpo
racijos garbės narius. Kor
poracijos steigėjų paskelbti 
tikslai buvo kilnūs ir pa
traukė jaunimą, visuomenę 
ir jos didžiuosius žmones. 
Todėl į korporaciją sutiko 
įsijungti ir jos spalvas pri
imti patys įžymiausi lietu
vių tautos žmonės: poetai, 
rašytojai, diplomatai, vi- 
suomeninkai, valstybinin
kai, lietuvių kalbos žinovai. 
Jų įsijungimas į korporaci
ją atkreipė daugelio dėmesį 
į korporaciją, padėjo jai 
augti ir iškilti gyvai net ir 
tautai netekus nepriklauso
mybės. Bronius K. Balutis, 
Jonas Jablonskis, Antanas 
ir Jonas Mačiulis-Maironis, 
nors senokai jau jų nėra gy
vų, jų dvasia yra mūsų tar
pe. Trumpai noriu pakalbė
ti apie kiekvieną atskirai.

Bronius K. Balutis
Bronius Balutis savo kil

me yra suvalkietis iš ūki
ninkų šeimos. Pabaigęs mo
kytojų seminariją ir mati
ninkų mokyklą Rusijoj, jis

mitetuose. Raginame kuo 
greičiau registruotis.

Užsiregistravusiems 
iki birželio 1 d. mokestis 
yra $4 su 20% nuolaida į 
II PLJKparengimus Chi
cagoje. Po šios datos mo
kestis atstovams, daly
viams ir svečiams bus 
$6.

• Vinco Krėvės istorinė 
drama "Skirgaila” yra sta
toma š. m. gegužės 21 d., 3 
vai. po pietų Jaunimo Cent
ro salėje.

Vaidinimas įvyks tik vie
ną kartą, todėl nepraleiski
te progos jį pamatyti.

Bilietai gaunami Vazne- 
lio prekyboje — 2501 W. 
71st St. ir Margutyje — 
2422 W. Marąuette Rd.

Veikalą režisuoja Marija 
Smilgaitė. Vaidina: Dalia 
Juknevičiūtė, Eglė Juodval
kytė, Alfas Brinką, Juozas 
Raudonis, Linas Regis, Ri
mas Sinka, Aidas Sruodys, 
Aldas Naris, Andrius Ba
rauskas, Vidmantas Juod- 
gudis.

Vaidinimą stato Korp. 
Neo-Lithuania. 

išvyko Amerikon ir apsigy
veno Amsterdame, N. Y. 
čia jis baigė Kent College 
of Law. Chicagoje gavo ma
gistro laipsnį. Būdamas 
Amerikoje, jis steigė ir da
lyvavo lietuvių organizaci
jose, rašė į laikraščius, da
lyvavo seimuose. Lietuvai 
atsikūrus, Balutis sugrįžo 
Lietuvon ir dirbo Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, daly
vaudamas įvairiose svarbio
se konferencijose, o vėliau 
buvo ministru Washingtone 
ir Didžiojoje Britanijoje, 
kur jis ir mirė. Broniaus 
Balučio įvairūs gyvenimas 
yra pilnas visokių nuopelnų, 
jo gilus patriotizmas ir Lie
tuvos meilė gali būti mums 
pavyzdžiu. Mes visuomet 
prisimename jo žodžius įra
šytus į Laisvės Varpą, pa
dovanotą Lietuvai:

”O! skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos; 
Tas nevertas laisvės 
Kas negina jos!”

Juozas Tumas-Vaižgantas
Juozas Tumas-Vaižgantas 

gimė 1860 metais Rytų 
Aukštaitijoje. Baigęs kuni
gų seminariją jis darbavosi 
įvairiose Lietuvos vietovė
se, dažnai ne savo noru, o 
tremiamas už savo lietuviš
ką nusistatymą. Vaižgantas 
pasižymėjo savo dideliu iš
kalbingumu, žurnalizmu ir 
raštais iš lietuvių gyveni
mo. Jis visur dalyvavo ir 
visi jį mylėjo. Jis labai pa
mėgo Korp! Neo-Lithuania 
ir išdidžiai nešiodavo korpo
racijos spalvas.

Jonas Basanavičius
Jonas Basanavičius gimė 

1851 m. Vilkaviškio apskri
tyje, baigė Marijampolės 
gimnaziją ir Maskvos uni
versitete medicinos moks
lus. Basanavičius, per visą 
savo gyvenimą rašė, dirbo 
ir gyveno tik Lietuvai ir lie
tuviams. Kada lenkai už
ėmė Vilnių, Basanavičius iš 
ten nepasitraukė. Ten jis ir 
mirė 1927 metais vasario 16 
dieną. Basanavičius yra 
ypač žinomas už pirmojo 
lietuviškos tautinės minties 
laikraščio "Aušros” leidimą 
spaudos draudimo metu. Jo

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ 

nuopelnai lietuvių tautai 
yra toki dideli, kad jis lai
komas tautos atgimimo pa
triarchu. Korporacija di
džiuojasi turėdama jį savo 
garbės narių tarpe.

Petras Vileišis
Inžinierius Petras Vilei

šis savo kilme — rytų aukš
taitis. Per daugumą savo 
gyvenimo metų statė tiltus 
Rusijoje. Tačiau išaugęs lie
tuviškoje šeimoje jis labai 
rūpinosi lietuvių spauda ir 
prisidėjo ne tik savo raštais 
bet ir pinigais jos plėtimui. 
Prie jo nuopelnų priklauso 
ir spaudos laisvės atgavimo 
pagreitinimas iš caristinės 
Rusijos.

Jonas Jablonskis
Jonas Jablonskis buvo 

aušrininkas ir didelis lietu
vių kalbos mokslininkas. 
Tik dėka Jablonskiui mes 
šiandieną turime lietuvių 
kalbą tokia gryną, apvalytą 
nuo svetimybių ir taip išto
bulintą, kad ji patenkina 
moderniško gyvenimo rei
kalavimus. šiandieną, kada 
gyvename svetimame kraš
te, svetimųjų tarpe, Jonas 
Jablonskis turi būti mums 
didžiu pavyzdžiu, kaip rei
kia mylėti savo tėvų kalbą 
ir kaip ją išlaikyti gryną ir 
nesuteptą svetimybėmis.

Anianas Smetona
Antanas Smetona gimė 

1874 m. Užulėnyje neturtin
gų ūkininkų šeimoje. Dar 
būdamas mokiniu, jis įsi
jungė į kovą prieš Lietuvos 
rusinimą. Dėl to buvo rusų 
tremiamas ir kalinimas. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, jis buvo pirmasis 
Lietuvos prezidentas. Nuo 
1926 m. jis vėl buvo prezi
dentu iki 1940 m., kada Lie
tuvą buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota. Antanas Smetona 
buvo tautinės minties kūrė
jas ir kaip toks yra neatski
riama korporacijos dalis.

Jonas Mačiulis-Maironis
Maironis didžiausias at

gimstančios Lietuvos poe
tas. Savo poezija jis šaukė 
lietuvius j kovą prieš Lie
tuvos priešus. Jo poezijos 
rinkinys "Pavasario Bal
sai”, išleistas 1895 m., drau
dimo laikais, pasidarė mė
giamiausiu lietuviškos poe
zijos rinkiniu. Korporacijos 
garbės nariu, Maironis bu-, 
vo išrinktas 1928 m. ir labai 
susigyveno su korporacija. 
"Lietuva Brangi", korpora
cijos tradicinė daina, yra 
taip pat Maironio parašyta.
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■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

'LABDARA’ ATLIEKA NAUDINGĄ 

DARBĄ
linga. Ji atlieka naudin
gą ir reikalingą šalpos 
darbą.

Padėkojęs visoms 
bendradarbiaujančioms 
su "Labdara" organizaci-

Š.m. balandžio mėn. 
Stuttgarte, V. Vokietijo
je, įvyko visuotinis meti
nis "Labdaros" draugi
jos susirinkimas. Jame 
pranešimą padarė pirm. 
J. Glemža. Draugija pas- joms, visiems draugijos 
toviai remia studentus ir 
moksleivius. Yra žino
ma, kad V Vokietijoje 
studentai ir moksleiviai 
nėra iš turtingų šeimų. 
Vokiečių duodamos sti
pendijos ir pašlpos yra 
permažos, kad galėtų lie- kią akių operaciją. Nežiū- 
tuvių jaunimas sėkmin
gai studijuoti ir mokytis. 
Čia į pagalbą ateina "Lab 
dara", kuri 1971 m. davė 
pašalpų studentams ir 
mokiniams per 2.200 DM 
ir stipendijų 850 DM.

Draugija parėmė vaikų 
vasarios stovyklą, ligo
nis, į nelaimę patekusius 
lietuvius. Pvz., iš Lietu
vos atvyko motina, susi
taupiusi savo grašius, ap
lankyti vienintelį sūnų, li
gonį, bedarbį. "Labda
ra" parėmė motiną ir sū 
nų ligonį. Ji šelpė ir ki
tus ligonis, kurių V. Vo
kietijoje nemaža.

Vokiečių vyriausybei 
sumažinus subsidiją vai
kų vasaros stovyklai, 
"Labdarai" teko prisi
dėti lietuvių vaikų sto
vyklai išlaikyti.

Draugija laikosi iš na-
■ rių mokesčių ir aukų. 
Draugija turi 72 narius., 
kurie sumokėjo per 700 
DM mokesčių. Draugija 
remia ir Amerikos lie
tuviai. Kun. senj. dr. P. 
Dagio rūpesčiu yra su
organizuotas rėmėjų bū
relis, taip pat draugiją re
mia Susivienijimo Lietu
vių Amerioje 368 kuopa. 
Būtų gerai, kad Ameriko
je atsirastų dar daugiau 
"Labdaros" rėmėjų ir 
narių. Pirm. J. Glemža 
savo pranešime šiems 
rėmėjams ir nariams 
nuoširdžiausiai dėkojo. 
Taip pat ir Vokietijoje 
pasiturintieji lietuviai tu
rėtų labiau susirūpinti sa
vo tautiečių parama.

Pirm. J. Gelmža ragi
no narius didesniam ak
tyvumui ir dosnumui 
"Labdarai", Ypač, kad 
tai yra vienintelė tokios 
rūšies lietuvių organiza 
cija Europoje. Ši organi
zacija mums ir mūsų jau
nimui ir senimui reika-

politiniams reikalams Z. 
Juras.

Šių metų Sekminių 
sąskrydžio.metu bus pa
minėta DBLS 25 m. su
kaktuvės. Meninę progra
mą atliks Londono jauni
mo "Grandies" grupė.

Daug dėmesio Valdy
ba skyrė lietuviškam jau
nimui. Ypač buvo rūpina
masi lietuvių skautų veik
la. Bus siunčiami Angli
jos lietuvių jaunimo atsto
vai į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą.

DBLS — LNB valdyba 
laikinai taip pasiskirstė 
pareigomis: Lietuvių
Namų Bendrovės (LNB) 
pirmininkas — inž. Stp.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS_ _

nariams, ir talkininkams, 
pirmininkas kvietė ir to
liau visus "Labdaros" 
draugiją remti. Pažymė- Nenortas, D. Britanijos 
tina, kad pirm. J. Glem
ža šiemet atšventė 85m. 
sukaktuves ir atlaikė sun

rint amžiaus ir sveikatos 
jis ir toliau neatsisakė 
dirbti lietuvių šalpos dar
bo.

Susirinkimas išrinko 
naują valdybą, kurią su
daro: J. Glemža, ponia 
A. Lange- Kasiulytė, dr. 
J. Norkaitis, jun. ir dr, 
inž. M. Baublys.

Linkime draugijai sėk 
mingos veiklos!

• Š.m. balandžio 15 d, 
Londone įvyko D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos su
važiavimas, kurį atida
rė pirm. J. Alkis. Suva
žiavimui pirmininkavo 
dr. St. Kuzminskas, sek
retoriavo J. Zokas. Be ki
tų suvažiavimą sveikino 
DBLS kūrėjas ir buvęs 
pirmasis pirmininkas, 
garbės narys P. B. Var- 
kala.

Suvažiavimui ilgą ir iš
samų pranešimą padarė 
pirm. J. Alkis. Jis pažy
mėjo, jog šiemet DBLS 
švenčia 25 m. sukaktu
ves. Šiuo metu veikia 
Manchesterio, Bradfor- 
doį Nottinghamo, Derbio, 
Coventrio, Corbio, Lei- 
chesterio, Wolverhamp- 
tono, Gloucesterio, Sto- 
ke-on-Trento, Londono 
ir kt. skyriai. Juose yra 
daugiau kaip 500 aktyvių 
narių.

"Politinėje srityje, — 
kalbėjo pirm. J. Alkis, — 
buvo išnaudota kiekviena 
galimybė ir proga reikš
tis tarptautinių organiza 
ei jų veiklo je. DBLS ir to
liau buvo reprezentuoja
ma įvairiuose posėdžiuo
se, ir nebuvo apleista nė 
viena demonstracija ar 
peticija dėl įvykių, kurie 
lietė mūsų arkitųpaverg 
tųjų tautų reikalus. Ypač 
šioje srityje daug nusi
pelnė valdybos atstovas

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETuVlšKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8125
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Lietuvių Sąjungos
(DBLS) pirmininkas — 
J. Alkis, I vicepirm. Z. 
Juras, II vicepirm. inž. 
A. Gasiūnas (miręs), 
sekr. A. Pranskūnas, 
ižd. V. Zdanavičius, na
riai: P. Mašalaitis ir inž. 
S. Nenortas. DBLS tary
bos pirm. — A. Bučys, 
sekretorius — K. Bivai- 
nis.

♦ Londone išėjo L. So
cialdemokratų partijos 
užsienio delegatūros 
leidžiamojo politikos ir 
kultūros žurnalo Mintis 
nr.2. Jame be kitų rašo: 
C. Liutikas, N. Mockus, 
A. Vilčinskas, B. Vilku- 
taitytė-Gedvilienė, L.Do 
vydėnas, Z. Gura ir kt.

• "Europos Lietuvis" 
spausdina Vyt. Alanto ro
mano "Amžinojo Lietu
vio" ištrauką "Literatū
ros vakaras". Šis roma
nas "Nidos" leidžiamas, 
jau pasirodė knygų rin
koje.

GEGUŽES 20 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamas Atei 
tininkų jaunimo.

GEGUŽES 21 D. LVS Ramo
vė Clevelando skyriaus susirin
kimas Lietuvių namuose.

GEGUŽES 21 D. 12 vai. Sv. 
Jurgio parapijos salėje bus de
monstruojama filmą apie vėžį 
ir jo gydymą. Ruošia Clevelan
do šauliai.

GEGUŽES 21 D. §v. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
koncertas.

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

GEGUŽES 27 D. Literatūros 
vakaras šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Dalyvauja B. Pūkelevičifl- 
tė ir K. Bradflnas.

BIRŽELIO 11 D. Birželio iš
vežimų minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 18 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero.

BIRŽELIO 18 d. SLA 136 kuo
pa rengia gegužinę p.p. Gaižu
čių sodyboje.

BIRŽELIO 25 D. 2 vai. p.p. 
Clevelando šaulių kuopos susi-

rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

LIEPOS 16 D. Grandinėlės iš
leistuvės Europon.

SPALIO 22 d. Blrutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės Šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena, Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

TOOL & DIE MAKER 
Mušt have experienced In die casting 
dies and in injection plastic molds. 
Pernianent work. Good opportunity.

Apply call or wri»e 
YODER MANUFACTURING 

CO.
1823 E. 17 St.. P. O. BOX 67 

LITTLE ROCK, ARKANSAS 72203 
(37-42),

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
TOOL AND DIEMAKERS 

JOURNEYMAN
For arnall sheet metai atamplng plant 

’ with small to medium size diea. Pro- 
greaaive die experience desired. 
SHARON MANUFARTURING 

CO.
7325 DOUGLAS RD. 

LAMBERTV1LLE. MICH. 
An Eoual Opportunity F.mplover 

(37-43)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.
TV1 r "** w 'v

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

JEI JUS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANA I LIETUVA IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

EXI’RESS & TRAVEL AGENEY. 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg) Te, «2,2} g8,
VYRIAUSIA IŠTAIGA {212) 581-7729

PACKAGE

Hydraulic Pipe Fitters 
MACHINE TOOL 
ELECTRIC1ANS 

Overtime. 58 hour week, days or af- 
ternoon shifts, all fringe benefits. 

Bra-Con Industries, Ine. 
12001 Globė Rd.

Livonia, Michigan 
(40-43)

\VANTED EXPER1ENCED 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY 
Mušt be experienced for jobbing type 
work. Steady employment, paid Holi
days, paid vacation, paid hospitali
zation, and retirement program.

APPLY
PROCESS FOUNDRY CO. 

1537 TEMPLE. DETROIT, MICH. 
313-961-3225

(39-46)

DESIGNERS 
DRAFTSMEN

SENIOR and JUNIOR LEVELS 
Mušt have heat ventilating and 
air cond. service piping exper.

IAN MARTIN, 
INCORPŲRATED 

17220 W. E1GHT MILE RD. 
SOUTHF1ELD, MICH. 48075 

FOR PERSONNEL INTERVIEVV CALL 

313-358-0244 
(36-40)

MAINTENANCE MAN
Automotive parts manufactur- 
er seeking experienced main- 
tenance man. Mušt be capable 
of fabrication from prints as 
well as able to perform ma- 
chine repair. Make applica- 
tion at:

ARCO INDUSTRIES 
CORPORATION 

E. Eliza St. 
Schoolcraft, Mich. 

(39-45)

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS t TRAVEL AGENCV, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street____________
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street______________
• BROOKL"YN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue____
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ____________
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue________
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street . .............„...........
• CHICAGO, ILL, 60629 — 2608 West 69 St. ____________
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ____
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue______
• FARMINGDALE, N. J. — Freeivood Acres, Rt. 9_______
• 1HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue__
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue______
• LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue__
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street____ ___________
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ____________
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue____________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ----------
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________—
• SOUTH R1VER, N. J. — 41 Whitehead Avenue-------------
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street -------
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue--------- ---------
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street................ ....... .........

---435-1654 
-.342-4240
— .467-6465 
„ .895-0700 
...486-2818 
....376-6755 
—925-2787 
...771-0696 
...365-6780 
..'.363-0494 
...365-6740 
.—249-6216 
.—385-6550 
.'—642-2452 
....674-1540 
—475-7430
— .769-4507 
.„.381-8800 
...257-6320 
—475-9746 
...392-0306 
...732-7476

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

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

RUOŠIA IŠLEISTUVES
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos ir Lietuvių 
Teisininkų Draugijos Cle
velando skyriai ruošia savo 
nario Antano ir Veronikos 
Garmų, persikeliančių gy
venti į Floridą, išleistuves 
š. m. geg. 21 d., sekmadienį, 
6 v. v. Europa Travel Serv. 
salėje, 911 E. 185 Stt. Abie
jų organizacijų nariai su 
šeimomis kviečiami daly
vauti.

Dėl papildomų informaci
jų prašome kreiptis į J. 
Mockų, tel. 681-5295.

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla Clevelande 
kviečiū visus į savo vaka- 
rą-koncertą, kuris įvyks 
Nauj. parap. salėje sekma
dienį, š. m. gegužės 21 d., 
4 vai. p. p.

Bus linksmas vaidinimas 
”Lietuviškas žodis”, Auku
ro choro dainos, kanklinin
kių būrelio ir tautinių šo
kių grupės programa. Kon
certą rengia mokyklos tėvų 
komitetas, talkininkaujant 
mokytojams.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyriaus narių susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 21 d., 3 v. p. p. 
Lietuvių Namuose, 877 Ė. 
185 St. Valdyba kviečia vi
sus narius dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs klau
simai.

mos pristatyme dalyvaus 
lit. mokyklų mokytojai ir 
mokinių atstovai. Lituanis
tinio švietimo darbuotojai 
ir visi suinterisuotieji, ypač 
jaunimas maloniai kviečia
mi j pokalbį atvykti ir pa
gelbėti atstovam įžvelgti į 
lituanistinio švietimo pro
blemas. Tuo būdu Clevelan
do jaunimo kongreso atsto
vai tinkamiau pasiruoš kon
gresinių temų nagrinėjimui.

(err)

DISKUSIJOS DĖL 
RELIGIJOS 

PERSEKIOJIMO
Sekmadienį, gegužės 21 

d., 7:30 v. v. per Clevelando 
radijo ”Commitment” pro
gramą WJW-850, religijos 
persekiojimą diskutuos kun. 
Ged. Kijauskas iš Chicagos 
ir Rev. McCracker, progra
mos vedėjas.

PRANAS RAZGAITIS

JAUNIMO DISKUSIJŲ 
VAKARAS

Ohio Apygardos II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atstovai ruošia 
antrąjį diskusijų vakarą 
penktadienį, gegužės 19 d., 
7:30 v. v. Ramada Inn, 
28611 Euclid, prie 271 greit
kelio. šio vakaro pokalbio 
tema bus "Lituanistinis 
švietimas ir jaunimas”. Te-

SENELIŲ VAKARAS
C 1 e v elando Ateitininkų 

jaunimas maloniai kviečia 
visus pensininkus atsilan
kyti į antrą Senelių Vakarą 
šį šeštadienį, gegužės 20 die
ną, 5 vai. po pietų šv. Jur
gio parapijos salėje.

šis vakarėlis buvo pradė
tas pereitais metais su min
timi, kad reikėtų mums jau
nimui dažniau susitikti su 
mūsų vyresniais. Norėjome 
kartu pasidžiaugti, padai
nuoti, pašokti. Taip pat pa- 
ruošėm ir mažą programą, 
kurią pristatėm pradžioje. 
Taip mūsų bandymas pasi
sekė, kad ir vėl šiais metais 
ruošiam Senelių Vakarą.

Šiais metais programa 
bus dar geresnė ir tikimės, 
kad sueis daug daugiau vy
resnių. Nenorėdami, kad jo
kios priežastys, neleistų da
lyvauti, vėl pasirūpinsim 
atvežti visus kurie kitaip 
negali. Jeigu reikia Jus at
vežti prašom paskambinti 
arba Sienutei Razgaitytei 
(tel. 442-9321) arba Danu
tei Sušinskaitei (tel. 531- 
7727) ir Jums bus kelionė 
parūpinta.

Laukiame visų lietuvių 
senelių, kad ir vėl dvi kar
tos galėtų linksmai kartu 
praleisti popietę ir vienas 
su kitu geriau susipažinti.

(a)

• Clevelando šauliai: dr. 
K. Pautienis, muz. Al. Mi
kulskis, M. Smelstorius ir 
K. Bruožis gegužės 14 d. 
atliko bandomus šaudymo 
pratimus, Middlefield, O. 
Ieškoma tinkama vieta nuo
latiniam šaudymui, kad ga
lima būtų ir vasarų atlikti 
šaudymus su visos kuopos 
šauliais.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

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

$20,00(h00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir, Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & 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

• Rūta Lee - Kilmonytė 
drauge su kitais Hollywoo- 
do aktoriais gegužės 27 d. 
dalyvaus Sea World Auro
roje oficialiame atidaryme. 
Iškilmės prasidės 10 vai. 
ryto. Bilietai po 10 dol. as
meniui, gaunami Sears 
krautuvėse ir tiesiog Sea 
World, Aurora, Ohio 44202. 
Bilietų skaičius ribotas.

FILMAS APIE VĖŽIO 
LIGĄ

Gegužės 21 d., 11 vai. 45 
min. šv. Jurgio parapijos 
salėje Clevelando šauliai 
ruošia filmo apie vėžio ligą 
demonstravimą. Filmą ro
dys Amerikos vėžio draugi
ja ir paaiškinimus duos dr. 
K. Pautienis.

Įėjimas visiems neapmo
kamas.

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

NURESES, HOUSEKEEPING
AIDĖS; R. N. or L. P. N., 

NURSES AIDĖS, 
Full filling and gratifying work»ng 
conditions, fringe benefits.

MARY & JOSEPH HOME 
FOR AGED 

Warrensvi)Ie, Ohio 
464-1222

SS.

(39.43)

HELP WANTED 
FOR 

GARMENT FACTORY 
Steady work. 5 day week 

8-4:30.
216-881-5459

(39-42)

JO PAAUKŠTINIMO 
DARBOVIETĖJ PROGA
Turime nemaža lietuvių, 

kuriems pavyko gražiai įsi
kurti šiame krašte, daugiau 
ar mažiau iškilti profesijo
se, bizniuose, darbovietėse 
ir pan. Deja, dalis jų lietu
viškam gyvenimui neakty
vūs, kiti tik vidutiniokai, o 
tretieji yra mūsų tautinis 
pasididžiavimas, nes jie sa
vo pasisekimo dalį pilnai 
atiduoda ir lietuviškam rei
kalui. Prie pastarųjų pri
skirtinas ir Pr. Razgaitis su 
visa jo šeima.

Prieš keletą savaičių Pr. 
Razgaitis gavo paaukštini
mą darbovietėje. Jis dirba 
Arthur G. McKee projekta
vimo ir statybos kompani
joje, vykdančioj statybas 
ne tik U.S.A., bet ir kituose 
kontinentuose, ši firma pla
nuoja ir stato alyvos rafme
rijas, plieno ir chemikalų 
fabrikus, maisto paruošimo 
ir kit. įmones. Jos centrine 
įstaiga Clevelande-Indepen- 
dence. McKee turi (su sky
riais) apie 1000 tarnautojų: 
apie 400 inžinierių, apie 200 
braižytojų ir apie 400 rašti
nės bei pagalbinio persona
lo. Čia dirba ir virš 10 lie
tuvių. Pr. Razgaitis McKee 
pradėjo dirbti 1957 m. To
ronte, 58 m. perkeltas Cle- 
velandan, kur dirbo, kaip 
Eng. Supervisor, o dabar 
paskirtas Pirminio Planavi
mo Skyriaus (Section Ma- 
nager) viršininku. Jo žinio
je yra aukštųjų krosnių ir 
specialios paskirties įmo
nių projektavimas. Malonu, 
kad mūsų tautiečio išsi
mokslinimas, profesinis pa
jėgumas bei sugebėjimas 
vadovauti firmos vadovybės 
buvo įvertintas. Supranta
ma — su pareigu padidėji
mu ateina ir didesnė atsa
komybė: daugiau važinėji-

Pranas Razgaitis
mu, komandiruočių, posė
džių ir pan. Tačiau tikimės, 
kad visa tai neatsilieps nei
giamai j jo lietuviškos veik
los reikalus.

tininkų draugovės pirmi
ninkė, gabi ir labai uoli vei
kėja, ypač jaunimo tarpe. 
Andrius šiemet baigia pra
džios mokyklą, priimtas į 
Ignatius High School. Dide
lis golfo mėgėjas. Tarnauja 
mišioms šv. Jurgio par.

Razgaičių namai visuo
met atdari lietuviškiems 
reikalams. Čia dažni posė
džiai, pasitarimai, priėmi
mai Clevelandan atsilan
kantiems žymesniems mūsų 
veikėjams, o ypač dažni vi
sokį jaunimo susibūrimai. 
Neretai toki subuvimai su
rišti ir su vaišėmis, o p. 
Razgaitienė me tik darbšti, 
bet ir puiki Šeimininkė. At
sidūręs tuose namuose vi
suomet junti ne tik skonį ir 
tvarką, bet ir ta paprasta 
natūralią šilumą bei nuošir
dumą. A. Razgaitienė žino
ma ir Clevelando kolonijoj, 
ypač rengiant įvairius pa- 
ren gi m u s (šeimininkavi
mas, kepimas ir pan.).

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
(LIETUVĄ IR USSR

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

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

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut SI., Philadelpdia, Pa. 19106; 

Tel. 215-925-3155

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

Tel.: (212) 725-2449

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

788-2545 
NEW BRITAlN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So.
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road, 
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 
ŠEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

32nd Street, 731-8577
749-3033

1-3712
5-5923
4-3930
4-7981
3-1853

Razgaičių šeima
Pr. Razgaitis Žemaitijos 

sūnus. 1944 m. vedė kretin
giškę Aleksandrą Piktur- 
naitę. Karo metu atsidūrė 
Šveicarijoje, kur susilaukia 
šeimos priauglio ir gauna 
statybos inžinieriaus diplo
mą. 1950 m. pasiekia Ka
nadą, kur, kaip ir visi mes, 
pradeda pradžioje gana sun
kią tremtinio dalią. Razgai- 
čiai išaugino gražią, pilnai 
lietuvišką, išmokslintą šei
mą. Daugumoje visi mes 
sielojamės lietuvybės išlai
kymu, bet ne visiems pasi
seka. Razgaičiams sakyčiau 
pavyko. Jie gal ir pastangų 
daugiau dėjo. Pr. Razgaitis 
daug sielojosi ir dirbo, ruo
šė Ateitininkų Jaunučių 
programas. Vaikai nuo pat 
mažens buvo siuntinėjami į 
įvairiausias stovyklas, su
važiavimus, kursus ir pan. 
Tėvai visuomet domėjosi, 
kas tuose kursuose, stovyk
lose dedasi, neretai siųsda
mi savo pastabas vado
vams. Gi namuose tuos pa
čius reikalus su vaikais dis
kutuodavo iškla u s y d a m i 
jaunimo nuomones, kai ka
da ir griežčiau pasisakyda
mi. Razgaičių jaunimas po 
metų kitų per vietinį veiki
mą, stovyklas, suvažiavi
mus, įvairius kursus iškyla 
į vadovaujančių eiles. Jie 
jau dažni kursų vadovai, 
stovyklų komendantai, 
bėtojai, pirmininkai ir

kal- 
pan.

Jaunimas
Razgaičių jaunimas 

perėjęs per lituanistines 
mokyklas, šokių grupę, atei
tininkų jaunimo veiklos mo
kyklą. Jie yra sąmoningi ir 
aktyvūs lietuviai, o taip pat 
su universitetiniu išsimoks
linimu. Vyr. sūnus Anta
nas, matematikos master, 
šiuo metu mokytojas New 
Yorke, buv. Ateitininkų 
Stud. S-gos pirm., aktyvus 
ir šiandien Ateitininkų ir 
kit. liet, jaunimo veikloj. 
Kazys, Ohio Statė Univer
sitete rengia chemijos dok
toratą ir profesoriauja, kaip 
asistentas. Paskutinių 2-jų 
VLIKo seimų narys. Elenu- 
tė — birželio mėn. baigia 
Cleveland Statė pedagogiką 
ir bus mokytoja, šalia stu
dijų mokytojauja šv. Ka
zimiero lituanistinėj mo
kykloj. Taip pat Stud. Atei-

yra

Visuomeninė veikla
Pr. Razgaitis yra aktyvus 

lietuviškoj veikloj Clevelan
de. Retkarčiais kviečiamas 
kalbėti ir kitur (Toronte, 
Chicagoj). Į mūsų politinį 
darbą jis eina per LKD są
jungą, kurios CK nariu jis 
yra jau antra kadencija. L. 
Krik. Demokratų Lietuvoje 
jis beveik nepažino. Krik. 
Dem. jį čia padarė kadaise 
FB sugalvota "Nepasaulė- 
žiūrinė politika". Pr. Raz
gaitis yra principų žmogus. 
Jo pasaulėžiūros susiforma
vimui daug įtakos turėjo 
Popiežių Enciklikos, o iš 
lietuvių tarpo — Ed. Tu
rauskas, Juozas Eretas, o 
paskutiniu metu ypač My
kolas Krupavičius.

Komunizmo sąvoka jo są
monėje ir šiandien nėra pa
sikeitusi. Jokiais "santykia
vimais ar bendradarbiavi
mais” jis netiki. Tad nenuo
stabu, kad Pr. Razgaitis yra 
aktyviai dalyvavęs, prieš 
kelis metus (ypač Clevelan
de) vykusiame "lietuvių ci
viliniame kare”, kurio maži 
randai dar ir šiandien jau
čiami. Be veiklos centrinė
se organizacijose (LKD, 
VLIKo suvažiavimai, ALT 
viet. skyr., Ateitininkų jau
nimo org. ir kit.) jis jaučia 
pareigos ir randa laiko ak
tyviai dalyvauti ir vietinės 
lietuviškos parapijos reika
luose. šv. Jurgio parapijoj 
jis yra komentatorius ir 
choro dalyvis, kas mūsų 
veikėjams beveik neįprasta.

Antanas Garka
• Perkant ar parduodant 

namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
941-6835.

BRIDGEPORT 
OPERATORS 

TOOLMAKERS 
Day Shift 

FRINGE BENEFITS 
STEADY EMPLOYMF.NT 
JOB SHOP EXPERIENCE 

OVERTIME 

Fischer Tool & Die, Ine. 
7501 LYNDON, DF.TROIT. MICH. 

(Bet. Livernois and Wyomilig> 
(38-40)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND. OHIO 44114



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES

PASISEKĘS VAKARAS 
DIRVAI PAREMTI

A.L.T. S-gos Los Angeles 
skyriaus suruoštas laikraš
čiui "DIRVA" paremti va
karas praėjo su pasisekimu. 
Atsilankę svečiai Tauti
niuose Namuose visuomet 
pasijaučia lyg vienos šei
mos nariai, nes salė, savo 
jaukumu padeda tokią nuo
taiką sukelti:

Trumpą atidaromąjį žodį 
tarė Vilties Draugijos val
dybos vicepirmininkas A. 
Mažeika.

Programą išpildė akto
rės: Agota Dudienė ir Ona 
Mironienė bei rašytojas An
drius Mironas, prieš kelis 
metus gavęs Dirvos laikraš
čio premiją už geriausią no
velę.

A. Dudienė su dideliu įsi
jautimu perskaitė ištraukas 
iš a. a. K. Karpiaus naujai 
išleistos knygos "ALPIS".

A. Mironas su ponia, la
bai įtikinančiu dialogu pa
skaitė iš savo naujausios 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos

Clevelando skyriaus valdybos nariui

VYTAUTUI STUOGIUI

ir jo šeimai, broliui žuvus Latvijoje, nuošir

džią užuojautą reiškia

ALT S-gos Clevelando
Skyrius

Kartu su Tėveliu ir Dėde.

VYTAUTU ir VLADU

STUOGIAIS,

Latvijoje žuvus jų broliui, skausmu dalina

mės ir liūdime

Lt. Commander John
W. Carpenter, Guoda 

ir Michael

Mielai motinai ir uošvei

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI

mirus, NASTAZIJAI ir BALIUI GAIDŽIŪ-

NAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vladas Blinstrubas
Ignas Verbyla

kūrybos (dar rankraštyje), 
kur autorius įdomiai filoso
fuoja aktualiomis šio laiko
tarpio temomis.

Gražus būrys svečių ma
lonioje nuotaikoje vaišinosi 
iki vėlybos nakties. Suruoš
ta loterija irgi pagyvino va
karo eigą. Traukti laimėji
mo bilietėlius buvo pakvies
tas svečias prof. Jonas Kup- 
rionis, kuris nors į Los An
geles dar neperseniausiai 
atvyko, bet spėjo labai gy
vai įsitraukti į šios koloni
jos veiklą.

Valdyba dėkoja akto
riams : O. Mironienei, A. 
Dūdienei ir rašytojui A. Mi
ronui už programos išpildy
mą, svečiams p.p. Rudva- 
liams iš San Diego už paau
kotas vakarui orchidėjas, 
p.p. Sakams už paaukotus 
užkandžius ir pagalbą, ir p. 
O. Oksienei už nupirktas 
staltieses bei paaukotą py
ragą.

Didelė valdybos padėka 
priklauso skyriaus nariams, 
ypač jų ponioms už taip 
gražiai paruoštus bei suau
kotus užkandžius, gėles, bei 

loterijai dovanas. Taip pat 
dėkojama visiems svečiams 
už atsilankymą.

Gautas pelnas išsiųstas 
DIRVAI paremti.

Valdyba

• ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus valdyba surengto 
Dirvai paremti vakaro pel
ną — 200 dol. atsiuntė Vil
čiai. Tokiu būdu skyriaus 
įnašas Vilties draugijoje pa
didintas iki .405 dol.

Nuoširdžiai dėkojame Vil
ties d-jos valdybos vice- 
pirm. A. Mažeikai ir sky
riaus valdybai už paramą 
Dirvai.

PASIKEITIMAS ŠALFASS 
CENTRO VALDYBOJE
Jonui Bagdonui ir Anta

nui Tauginui pasitraukus iš 
Centro Valdybos, likusieji 
valdybos nariai nutarė kop- 
tuoti naujus asmenis. Buvo 
pakviesti Juozas Kredys ir 
Jonas Valaitis. Abiem suti
kus įeiti į valdybą, vėl tu
rime pilnos sudėties ŠAL- 
FAS S-gos vadovybę.

Lauko Teniso Komitetas
Jurgiui šenbergui prista

čius, Centro Valdyba pa
tvirtino šios sudėties komi
tetą: Jurgis šenbergas — 
vadovas, Algis Barakaus- 
kas, Birutė Barakauskienė, 
Antanas Paskųs.

ŠALFAS S-gos metinės 
lauko teniso pirmenybės 
įvyks liepos 1-2 d.d. Chica
goje.

Vyrų krepšinio rinktinei 
vadovauti pakviestas Jonas 
Valaitis. Jis sutiko vado
vauti komandai ir išvykai į 
Europą 1973 metais.

NEW YORK
• BATUNo Lietuviu Sek

cijos metinis susirinkimas, 
Įvykęs gegužės 1, Lietuvių 
Kultūros židiny, Brooklyne, 
išrinko kandidatus į BA
TUNo vadovybę sekantiems 
metams. Į BATUNo direk
torius kandidatais yra Kęs
tutis Miklas, Helen Kul- 
ber-Kulbokienė, Benediktas 
Budrevičius, Peter Wyte- 
nus ir Vytautas Jurgėla. Į 
direktoriatą antrini n k a i s 
kandidatuoja — prel. Jonas 
Balkūnas, P. A., Aleksan
dras Vakselis, Dalia Bulga- 
rytė, Elena Miklienė ir Nas- 
tutė Umbrazaitė. Direkto
riatą renka tik pilnateisiai 
BATUNo nariai, gyveną vi
suose kontinentuose. Reikia 
išrinkti tris direktorius ir 
tris antrininkus. Rinkimai 
vykdomi korespondenciniu 
keliu. Visi balsavimo lape
liai turi būti prisiųsti BA
TUNo Rinkiminei Komisi
jai, Miss Ieva Berzins ad
resu 222 E. 87th Street, 
Apt. 5-D, New York, N. Y. 
100028, iki gegužės 20. Rin
kimų rezultatai, įskaitant 
latvių ir estų, bus paskelb
ti BATUNo metinės konfe
rencijos metu, kuri įvyks 
gegužės 21 Prince George 
Hotel salėje, 14 East 28th 
St., New Yorke.

ĮSPŪDINGAS MEČISLOVO 
RAZGAIČIO KONCERTAS

Gegužės 7 d. New Yorke, 
Apreiškimo parapijos salė
je, buvo suruoštas dar ne
žinomo solisto M. Razgaičio 
koncertas. Koncertą atida
rė savanoris, pulkininkas

Iš M. Razgaičio koncerto. Iš kairės: L. Virbickas, Sandavičiūtė, 
sol. M. Razgaitis ir muz. A. Kačanauskas.

SUKAKTUVINIS LIETUVIU FONDO
SUVAŽIAVIMAS ANTANAS JUODVALKIS

(Pradžia Dirvoj nr.39)
Investavimo komisijos prane

šimą padarė pirm. V. Naudžius. 
Jis pažymėjo, kad į akcijas yra 
investuota apie 600,000 pagrin
dinio kapitalo ir jei šiandien vi
sas akcijas realizuotumėm, tai 
gautumėm 787,000 dol. Atrodo, 
kad šiems metams bus perduota 
Pelno skirstymo komisijai gero
kai didesnė suma (salėje ploji
mas).

Pirmininkavimą perėmė poe
tas B. Brazdžionis.

Pelno skirstymo komisijos 
vardu pranešimą padarė pirm, 
dr. A. Razma. Komisiją sudarė 
Fondo skirti atstovai — dr. A. 
Razma, dr. F. Kaunas, dr. J. Va • 
laitis ir LB — kun. Borevičius, 
J. Kavaliūnas ir J. Kairys.Skirs
tant pelną laikomasi tokio prin
cipo: apie 5O?o skiriama švieti
mo reikalams per Švietimo Ta
rybą ir antroji pusė — lietuvy
bei išlaikyti, lietuvių kultūrai ug
dyti ir specialiems projektams. 
Suprantama, vis dar negalime 
patenkinti visų prašančiųjų, to
dėl dažnai išgirstama ir nepasi
tenkinimo garsų. Pelno skirty- 
mo darbas yra labai jautrus ir at
sakingas. Stengiamasi būti ob
jektyviais ir remti bendrus dar
bus, o ne lokalinius ar asmeni
nius. (Pati Komisija turėtų pa
skelbti smulkesnį paskirstymą 
spaudoje).

Kontrolės komisiją sudarė: P. 
Kilius, V. Orentas ir K, Grina, 
Kontrolės komisijos aktą per
skaitė pirm. P. Kilius. Kontrolės 
komisija rado Lietuvių Fondo 
knygas vedamas tvarkingąi ir 
tiksliai. Rekomendavo Valdybai 
įsigyti nedegamą spintą svarbes
niems dokumentams laikyti. Jau 
ir ankstesnės komisijos panašią 
rekomendaciją buvo padariu
sios, bet Valdyba vis dar nesi
ryžta tokią spintą įsigyti, nenorė
dama didesnės sumos išleisti ir 
tuo sumažinti skirstomą pelną, 
šį kontrolės komisijos siūlymą 
vieną kartą reikia įgyvendinti, 
nes gaisro atveju, galima patirti 
didesnių nuostolių.

Teisinis patarėjas advokatas 
Žumbakis painformavo, kad sta
tutą keisti nėra reikalo, nes ir da - 
bar veikiantis yra geras ir ati
tinka šių dienų reikalavimus. Gy
venimui iššaukus, pakeitimai 
bus daromi. Paminėjo, kad gauta 
praplėtimas iš valdžios įstaigų 
skirstyti pelną platesne baze,

DISKUSIJOS

Pranešimams pasibaigus,pra. 
sidėjo gyvos ir įdomios diskusi
jos. Diskusijos dalyvavo: Ma- 
čiokas, Raslavičius, Bertašius, 
Eidimtas, Kutkus, TurŪta.Pete-

Leonas Virbickas papasa
kodamas apie Razgaičio me
ninį pasiruošimą dainos me
nui. Razgaitis jau būdamas 
Vokietijoje mokėsi dainuo
ti pas žinomus vokiečių pro
fesorius. Atvykęs į New 
Yorką tobulinosi pas buv. 
mūsų operos solistą Iva
nauską ir galutinai scenai 
paruošė žinoma solistė V. 
Jonuškaitė. Tik dabar solis
tas Razgaitis, galima saky
ti, pirmą kartą pasirodė, 
viešai kaip geras ir stiprus 
baritonas. Beveik 2 valan
das liaudies dainomis ir 
operos arijomis stebino 
gausiai susirinkusią publi
ką. Akompanavo muzikas . 
A. Kačanauskas. Laike per
traukos Razgaičio sukurtus 
eilėraščius skaitė Sandana- 
vičiūtė. Linkėtina šiam nau
jam dainininkui dažniau 
pasirodyti mūsų parengi
muose. (kk) 

raitienė. Švedas, Simaitis, Prū
sas, Juodvalkis ir kt. Vienibuvo 
nepatenkinti, kad perdaug re
miamas aukštasis mokslas, o nie 
ko neduodama viduriniajam. Ki
ti piktinosi, kad Fondas remia li
tuanistines mokyklas, o vaikai 
čia pat Jaunimo Centre, aukšt. 
mokykloje, kalba tarp savęs ang
liškai. Ar nereikėtų duodant 
pinigus pateikti ir savo reikala
vimus. Tretieji džiaugėsi, kad 
padarė gerą įspūdį amerikie
čiams, įvedimas lietuvių kalbos 
į Illinois u-tą. Dar kiti norėtų, 
kad Fondas atžymėtų premijo
mis aktyvius visuomenininkus 
studentus ir tuo būdu skatintų 
jaunųjų įsijungimą į lietuvių vi
suomeninę veiklą. Vieniems at
rodė, kad skirstymas mokyk
loms paramos per Švietimo Ta
rybą yra geras ir tikslus, o kiti 
norėtų, kad visą skirstymą ir pi - 
nigų atidavimą vykdytų pats Fon
das.

Dėl pinigų investavimo irgi ne
buvo vieningos nuomonės. Vie
niems atrodė, kad geriau nupirk
ti netolimoje apylinkėje gerą že
mės sklypą ir laukti jos vertėt 
pakilimo. Kiti yra įsigąsdinę taip 
didele investuota suma į akci
jas. Geriau norėtų matyti Fondo 
pinigus procentiniuose paskolos 
lakštuose. Dar kiti siūlė visas 
akcijas parduoti ir gautą pelną 
paskirstyti, o pagrindinį kapitalą 
ir vėl investuoti.

Į pateiktus klausimusarsuges- 
tijas atsakinėjo Fondo Valdybos 
ir Tarybos nariai:dr. K. Ambro- 
zaitis, dr. J. Valaitis, V. Nau
džius, K. Barzdukas, dr. G, Ba- 
lukas, dr. A. Razma, A. Rėklai
tis.

KLAUSIMAI IR SUMANYMAI
Pirmininkauja inž. V. Kutkus. 
Architektas Mulokas sičio 

remti studentus, rašančius dip
lominius darbus iš Lietuvos isto
rijos ir kultūros ir taip pa t, pri
sidedančius prie lietuvių vardo 
populiarinimo studentų ir moko
mojo personalo tarpe.

V. Kamantas perdavė vienos 
(rodos Rochesterio) apylinkės 
pageidavimą pakeisti ar papil
dyti Fondo įstatus, kad Fondo lik
vidavimo atveju, turtas nepatek
tų į nepageidaujamas rankas. At
sakydami Fondo vadovai pacita
vo veikiančių įstatų kelis para
grafus, kuriuose yra numatyta 
visa procedūra Fondui likviduo
ti. Šiuo metu apie tai kalbėti yra 
peranksti ir reikėtų palikti, kaip 
yra.

Salomė Šademogas, prieš ke
lias savaites įnešusi į Fondą tūks
tantinę, sielojosi lietuvių paliki
mais, kurie, nesant tinkamo tes
tamento, patenka Į nepageidauja
mas rankas ar valdžios įstaigas. 
Reiktų dėti daugiau pastangų ir 
palaikyti nuolatinius kontaktus 
su senesnio amžiaus žmonėmis, 
kad jiepaliktųtestamentus.okar- 
tu nepamirštų ir Fondo reikalų.

Taip pat suvažiavime iškilo ir 
savos būstinės klausimas. Su
važiavimas didelio entuziamo ne
parodė, nes esant dabartinei situ
acijai nežinia nei kur reiktų to
kią būstinę įsigyti. Tartis su ki
tomis organizacijomis, dairytis 
ir padėtį studijuoti, o tuo tarpu, 
remti ir užbaigti pradėtą Jauni
mo Centro praplėtimą.

F. Eidimtas iš Clevelando 
pranešė, kad kvotai užbaigti, nu
mato suorganizuoti plačiu mastu 
loteriją ir platinti visų lietuvių 
tarpe. Gautą pelną įnešti j Lietu
vių Fondą Clevelando kvotos 
sąskaiton.

Pirmininkavimą perima dr. G. 
Balukas.

Einama prieTarybos narių rin. 
kimo. Šiais metais perrenkami 6 
Tarybos nariai. į Ta rybą pasiūly
ta 10 kandidatų ir iš jųbalsųdau- 
guma išrinkti:

Dr. K. Ambrozaitis — 1892bal
sais; P. Kilius — 1627; V. Nau
džius — 1307; A. Rėklaitis — 
1268; S. Rauckinas —1212; V. Si
maitis — 914.

Į revizijos komisiją pasiūlyta 
7 kandidatai, iš jų balsų daugu
ma išrinkti šie: K. Grina—1955; 
V. Orentas — 1699; A. Būga — 
1144.

Suvažiavimo metu, kaip ir kiek 
vienais metais, garbingoje vieto
je buvo padėtas mirusiųjų Fondo 
narių meniškai apipavidalintas 
sąrašas, simbolizuojąs ir jųda- 
lyvavimą kartu su gyvaisiais.

Kitas labai svarbus ir,tur būt, 
vienintėlis organizacijų istori
joje, tai Fondo Valdybos pastan
gomis surinkta medžiaga apie 
Fondą. Čia dešimtyje albumų 

(kiekvieniem metamatskirasal- 
bumas) sugrupuota nuotraukos ir 
laikraščių iškarpos, vaizduojan
čios Fondo veiklą ir uždavinius. 
Tai milžiniškas darbas, atliktas' 
vykdom, vicepirmininko A. Rėk
laičio iniciatyva ir pastangomis. 
Jam padėka už tai! Taip surink
ta ir apipavidalinta medžiaga no
riai imama į rankas, mielai pa
skaitoma ir ilgai išlieka.

Suvažiavimas užtrukęs geras 
6 valandas baigtas tautos himnu.

IŠKILMINGAS POSĖDIS
Vakare, tuose pačiuoseJauni- 

mo Centro namuose, didžiojoje 
salėje, įvyko dešimtmečio pami
nėjimas, iškilmingas posėdis, 
meninė dalis ir vakarienė.

Minėjimą pradėjo Tarybos 
pirmininkas dr. K. Ambrozaitis, 
prisimindamas prieš dešimtme
tį mestą idėja, paremtą konkre
čiu įnašu ir šiandien siekiančią 
netoli 800,000 dol,. Fondo gauna
mu pelnu rėmiamį lietuviški švie
timo, kulūros ir kiti darbai. į 
garbės prezidiumą pakvietė: 
gen. konsulę J. Daužvardienę, 
kun. J. Borevičių, kun. A. Tra
kį, poeą K. Bradūną, Valdybos 
pirm. dr. J. Valaitį, Švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūną.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. Bo
revičius. Sveikino gen. kons. J. 
Daužvardienė. Buvo gauta daug 
sveikinimų raštu.

Rašytojų d-jos premiją, kų» 
rios mecenatu yra L. Fondas, 
šiemet gavo rašytojas K. Barė- 
nas už knygą "Dvidešimt viena 
Veronika". Tūkstantį dol. čekį 
rašytojo įgaliotas, priėmė K. 
Bradūnas. Jis padėkojo visų 
rašytojų vardu ir priminė, kad 
ši premija yra tęsinys Nepri
klausomos Lietuvos valstybinės 
premijos, kuri paskutinį kartą 
buvo įteikta 1940 m, poetui Ber
nardui Brazdžioniui. Svečiui iš 
Los Angeles poetui B. Braz
džioniui, tuo laiku buvusiam sa
lėje, dalyviai sukėlė gyvas ova
cijas.

Taip pat, 8000 dol. čekis buvo 
įteiktas ir švietimo reikalams, 
kurį priėmė švietimo tarybos 
pirm, J. Kavaliūnas. Dr. J. Va
laitis, Valdybos pirm., įteikda
mas čekį pažymėjo, kad švietimo 
srityje mes esam daug daugiau 
padarę, kaip viešumoje yra žino
ma. J. Kavaliūnas, priimdamas 
čekį, pažymėjo, kad L. Fondo tel
kiamomis lėšomis yra leidžiami 
vadovėliai, mokslo priemonės, 
jaunimo skaitiniai ir t.t.

Paskaitą "Kultūros ir pinigo 
santykis" skaitė K. Bradūnas. 
Jis siūlė būti dabartininkais ir 
vfsomis jėgomis remti dabar
ties uždavinius.

Meninėje dalyje solistėj, šal- 
nienė, akompanuojant pianistei 
L Petkus, padainavo keletą lietu
viškų dainų iroperųarljų. Solis
tė buvo šilai sutikta ir turėjo 
bisuoti. Taip pat, humoristinių 
eilėraščių paskaitėrašytojasAl. 
Baronas, susilaukęs gausiųka- 
tučių.

Prie gražiai papuoštų ir val
giais apkrautų stalų, vakaro da
lyviai vaišinosi ir dalinosi L. 
Fondo suvažiavimo įspūdžiais, 
džiaugdamiesi, kad dar yra pasi. 
šventusių asmenų, atliekančių to 
kius didelus darbus.

• Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių IV-toji Tautinių šokių 
šventė įvyks 1972 m. liepos 
mėn. 2 d., 2 vai.’ p. p. Chi
cagos International Amphi- 
theatre 42-ji ir South Hal- 
sted gatvė.

Bilietai jau platinami 
MARGINIUOSE. Bilietų 
kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. 
Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4 
vietas. Paštu bilietus gali
ma užsisakyti atsiunčiant 
čekį ar pašto perlaidą su 
sau adresuotu voku ir pašto 
ženklu sekančiu adresu: Li
thuanian Folk Dance Festi
val, 2511 W. 69th St., Chi
cago, III, 60629.

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleiaite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas.
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