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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS LAIMĖJO
Karq ir taikq Indokinijoje

Prezidentas Nixonas 
pareiškė savo tautai, kad 
jis pasiekęs garbingos 
taikos — Feace with ho- 
nor. Komunistai iš savo 
pusės skelbia, kad jie 
laimėjo karą ir tuo pa
čiu taiką, Jei abi pusės 
patenkintos, paliaubų su
sitarimas turėtų būti iš 
tikro neblogas, nors klau
simas kas iš tikro laimė-

b
PALIAUBOS IR KAS TOLIAU

Praeitą šeštadienį Pary
žiuje pasirašytoji paliaubų 
sutartis pasaulyje įvairiai 
komentuojama. Jei vieni pe
simistiškai žiūri į ateitį, ki
ti šiai sutarčiai priduoda 
didesnę reikšmę.

Tikrumoje šis paliaubų 
susitarimas nėra jokia tai
kos sutartis. Tačiau reikia 
pripažinti, kad buvo pada
rytas labai svarbus žingsnis 
pirmyn, siekiant galutino 
tikslo — taikos įgyvendini
mo Indokinijoje, kur karas 
tęsėsi jau 30 metų, šis pa
liaubų pasirašymas svarbus 
ir tuo, kad jis pašalina iš 
tarptautinių santykių aplin
kos vieną rimčiausių trin
čių ir jeigu susitarimas bus 
pilnai vykdomas, galės pa
gelbėti sušvelninti tarptau
tinių įtampų atmosferą.

Popiežius Paulius VI pra
eitą sekmadienį, kalbėda
mas maldininkų miniai šv. 
Petro aikštėje, pareiškė vi
sa širdimi turįs vilties, kad 
Vietnamo karas jau tikrai 
pasibaigė. Popiežius sakė, 
kad daugiau neturėtų pra
bilti nei ginklai, nei pole
mika. Jis pabrėžė, kad da
bar reikia aprūpinti para
mos reikalingus Vietname 
ir pagelbėti kraštui atsista
tyti. Popiežius taip pat ra
gino žmoniją pagalvoti apie 
pragaištingo karo bepras
miškumą. ”Jeigu mes nori
me pastovesnio ir žmoniš
kesnio pasaulio, sakė jis, 
turime sustiprinti savo su
pratimą apie teisingumą, 
tvarką ir laisvę”.

JAV valstybės sekreto
rius William R. Rogers, 
grįžęs j Washingtoną iš Pa
ryžiaus, žurnalistams pa
reiškė, kad JAV dės visas 
pastangas, kad susitarimas 
užbaigti Vietnamo karą bū
tų vykdomas ir yra pagrin
do tikėtis, kad paliaubos ne
trukus palies ir visą Indo
kiniją.

Drauge su valstybės se
kretoriumi atvykęs Pietų 
Vietnamo užsienio reikalų 
ministeris čian Van Lam 
pareiškė, kad jo kraštas yra 
pasiryžęs pagerbti visas pa
liaubų sąlygas.

Tuo tarpu Saigone prezi
dentas Nguien Van Thieu 
per radiją ir televiziją pa
reiškė, kad tik būsimos po
litinės derybos parodys ar 
paliaubos yra tikros taikos 
pradžia ir įspėjo savo tau
tiečius būti atsargiais tu
rint reikalą su komunistais.

Įspėjimas turi pagrindo, 
nes jau pirmąją dieną po 
paliaubų paskelbimo, ko
munistai 53 kartus sulaužė 
paliaubas, stengdamiesi už
imti geresnes pozicijas.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

jo galės būti atsakytas 
tik metams bėgant.

JAV į Vietnamo karą 
įsivėlė dėl dviejų moty
vų. Iš principo, JAVnorė- 
jo įrodyti, kad agresija 
neapsimoka. Praktiškai, 
amerikiečiai norėjo iš
laikyti sau draugišką vy
riausybę Saigone.

Atgal žiūrint, pietry
čių Azijos džiunglės ma
žiausiai tiko įrodymui, 
kad agresija neapsimo
ka. Ten kovojant pasau
lis daug kur kitur patyrė, 
kad agresija dažniausiai 
apsimoka.

Prezidentas Eisenho- 
weris rašė savo atsimi
nimuose, kad jam prezi
dentaujant politinė situ
acija Saigone buvusi to
kia neaiški, kad JAV įsi
kišimas nebūtų protin
gas:

"Mūsų tautai yra cha
rakteringas noras kovo
ti už laisvę bet kur, ta
čiau esančios sąlygos In- 
dokininijoje darė mūsų 
vienšalę intervenciją ne
sąmone (sheer folly).

Jo įpėdinis Kennedy 
vis dėlto įsikišo ir ban
dė padėtį Saigone patai
syti... nuversdamas Die- 
mo režimą. Kennedy iš
virtą košę, kalbant su 
Adenaueriu, turėjo iš
valgyti prezidentas John- 
sonas. Praktiškai vi
sas Pietų Vietnamas bu
vo okupuotas. Okupaci
nes jėgas sudarė per pu
sę milijono karių. Dabar 
kai pagal susitarimą pas
kutinės amerikiečių jė
gos iš Pietų Vietnamo 
bus atitraukto.s, situaci
ja Saigone, bent teoriškai 
galėtų atrodyti geriau ne
gu Eisenhowerio laikais.

Kiekvienu atveju Pie
tų Vietnamas turi daug 
skaitlingesnę kariuome
nę negu tie 145.000 ar 
daugiau Šiaurės Vietna
mo karių, pasilikusių 
džiunglėse. Jie gali suda
ryti kadrus naujai 'išva
davimo armijai', jei ta
čiau susitarimo sąlygų 
būtų laikomasi, toji pa
likta armija ilgainiui, ne
gaudama papildymo iš 
šiaurės, turėtų gerokai 
susilpnėti, jei ne visai 
išnykti. Kas reiškia, kad 
ji dar kur į laiką galės kon
troliuoti 10% Pietų Viet
namo gyventojų, bet ne
sudaro mirtino pavojaus 
Saigono režimui.

Turint galvoje, kad iki 
praėjusių metų spalio 
mėn. komunistai kaip pa
liaubų sąlygą statė netik 
amerikiečių išsikrausty
mą, bet kartu ir Saigono 
režimo nuvertimą, gali
ma su Nixonu teigti, 
kad JAV pasiekė garbin
gos taikos iškovodama 
... šansą Saigonui.

To šanso didumas pri
klausys nuo daugelio ap
linkybių. Viena iš svar
biausių yra šiaurinio 
Vietnamo ir pietinių ko
munistų stiprumas. Nėra 
abejonės, kad komunis
tinė pusė patyrė milži
niškus nuostolius. Tota
liniame režime tų nuo

stolių įtaką labai sunku 
nustatyti. Kas pergyveno 
paskutines karo dienas 
Vokietijoje, gali tai pa
tvirtinti. Karas jau se
niai buvo pralaimėtas, 
kovojama tačiau buvo to
liau. Iš kitos pusės, susi
tarime dėl paliaubų Viet
name yra daugpunktų.ku- 
rie gali padėti komunis
tams pasiekti be didesnių 
kautynių tai, ko jienega-^ 
įėjo pasiekti plika jėga. 
Tačiau nutarimai turi bū
ti daromi vienbalsiai kas 
reiškia, kad niekas nega
lės priversti Saigono re
žimą nusileisti, išskyrus 
jėgų balansą.

Tolimesnė raida pri
klausys nuo daugelio ap
linkybių, įskaitant ir tą, 
kad eventualiai nei Rau
donoji Kinija nei Sovietų 
Sąjunga nenorės stiprios 
ir vieningos Indokinijos, 
jei toji nebus tik jos są
jungininkė. Tuo atveju vi
sų didžiųjų valstybių inte
resai sutaptų.

IŠ VISO PASAULIO

PANAIKINTA KARINĖ 
PRIEVOLĖ

Pasirašius Vietnamo pa
liaubas, JAV gynybos se
kretorius Melvin R. Laird 
paskelbė, kad Amerikoje 
panaikinama krašto karinė 
prievolė ir ateityje ginkluo
tosios pajėgos remsis išim
tinai savanoriais.

• Rytų Sibire sovietai pa
keitė 9 miestų, iki šiol turė
jusius kiniškus vardus, ru
siškais.

• Viduržemio jūroje so
vietų laivynas sumažintas 
per pusę. Dabar jie ten turi 
40 karo laivų, kai 1970 me
tais buvo 80. Atrodo, kad 
visas savo jūrines jėgas so
vietai telkia Indijos vande
nyne, perkeldami dalį laivų 
ir iš Viduržemio jūros.

• Viceprezidentas Spiro 
Agnew išskrido į Azijos 
pietryčius, kur lankosi sep
tyniuose kraštuose užtikrin-

Sekmadienį, sausio 21 d., tuoj po pamaldų šv. Jurgio par. bažnyčioje, grupė lietuvių su neolituanais 
nuvyko i Knolwood mauzpliejų padėti gėlių vainiką prie Lietuvos respublikos prezidento ir Korp! Neo- 
Lithuania garbės nario Antano Smetonos kapo. Nuotraukojeantmauzoliejaus laiptų. Prieky su korpora
cijos kepuraitėm neolituanai dr. J. Maurukas, D. Grigaliūnienė ir pirm. P. Mitalas.

J. Garlos nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania Clevelando padalinio pirm. P. Mitalas atidarant korporacijos 50 metų sukak
ties minėjimą. Prie prezidiumo stalo sėdi padalinio valdybos nariai. Iš kairės: A. Tekorius, D. Gri
galiūnienė, užstota pirm. P. Mitalo, V, Butkienė ir A. Garliauskas, Prie vėliavos stovi: D, Maurukaitė 
A, Matulionis ir R. Butkutė. jr Garlos nuotrauka

CLEVELANDO NEOLITUANAI
ATŠVENTĖ SUKAKTĮ

L.S.T. Korp! Neo-Lithua
nia 50-ties metų sukaktį 
Clevelando neolituanai gra
žiai ir įspūdingai atšventė š. 
m. sausio 21 d. šeštadienį, 
šventės išvakarėse, buvo 
aplankyti ir gėlėmis pa
puošti Clevelande mirusių 
filisterių inž. Pr. Drasučio 
ir Ir. Mašiotienės kapai. 
Sekmadienį šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. B. Ivanauskas atna
šavo sumą už mirusius ir 
žuvusius Neo-Lithuania gar 
bės narius, filisterius ir 
korporantus. Pamaldose da
lyvavo daugiau žmonių ne
gu paprastais sekmadie
niais. Savo pamoksle kun. 
B. Ivanauskas šiltais žo
džiais įvertino neolituanų 
vaidmenį lietuviškame gy
venime, ir už tai kun. B. 
Ivanauskui, čia gimusiam, 
Augusiam, ir tik keletą me
tų Lietuvoje mokslus ėju
siam, priklauso didelė padė
ka visų, kurie lietuvišką 

damas, kad Amerika siekia 
taikos ir laisvo apsispren
dimo visoms Azijos pietry
čių valstybėms.

darbą dirba ir vertina.
Po pamaldų gražus būrys 

clevelanuisKių nuvyko į 
Knolvvood kapinių mauzolie
jų Lietuvos respublikos 
prezidento ir Korp! JNeo-Li- 
thuania garbės nario Anta
no Smetonos kapo pagerbti. 
Čia Clevelando neolituanų 
pirm-kas P. Mitalas trum
pu, bet jautriu žodžiu su
kaupė dalyvių mintis tylos, 
susimastymo ir vidujinės 
pagarbos minutei. Antkapis 
buvo jaunosios kartos kor- 
pbrančių papuoštas gėlėmis, 
perrištomis trispalve juos
ta. Seimo vardu dalyviams 
padėkojo adv. Julius Sme
tona.

Popiečiais Europos kelio
nių biuro salėje įvyko pa
grindinė šventės dalis — iš
kilmingasis posėdis, kurį 
atidarė Clevelando neolitu
anų pirm-kas Paulius Mita
las. Greta jo prezidiumo 
stale sėdėjo visi kiti valdy
bos nariai: vicepirm. D. 
Grigaliūnienė, sekr. VI. 
Butkienė, ižd. Alg. Teko
rius ir arb. elg. A. Garlaus- 
kas. Įnešus Korp! vėliavą 
bei sugiedojus Tautos Him
ną, pirm-kas fil. P. Mitalas 

pasidžiaugė gausiu Korp! 
Neo-Lithuania narių ir vieš
nių bei svečių atsilankymu 
į šias iškilmes (salėje buvo 
daugiau kaip šimtas asme
nų), priminė sukakties ir 
jos minėjimo reikšmę ir žo
dį perleido paskaitininkui 
dr. Ant. Butkui, pakviestam 
užimti vieta Drezidiumo sta
le.

Fisterio dr. Ant. Butkaus 
paskaita, kruopščiai paruoš
ta, pažėrė eilę įsidėmėtinų 
minčių, skatinančių neolitu- 
anus suprasti dabarties es
mę ir siekti šviesos Korp! 
Neo-Lithuania ateities, tuo 
pačiu stiprinant mūsų lie
tuvybės tęsimą ir gilinimą. 
(Ištisas paskaitos tekstas 
spausdinamas Dirvoje at
skirai. Red.).

Korp! Neo - Lithuania 
vaidmenį Clevelande pabrė
žė bei išryškino gausybė 
sveikinimų, gautų šios su
kakties proga, žodžiu svei
kino Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės vardu J. 
Malskis, Vilties Dr-jos ir 
Dirvos — Al. Laikūnas, Cle
velando lituanistinių mo
kyklų — mkt. Pr. Karalius, 
palinkėjęs neolituanams iš
silaikyti jaunimo organiza
cija, kurios nariai bekom
promisiškai laikosi savo 
ideologijos ir tautinės savi
garbos principų, kaip gyve
nimo praktika parodžiusi, 
tuo atžvilgiu išsiskirdama 
iš kitų kaip vienintelė, žo
džiu sveikinimus baigė M. 
Blynas, kalbėjęs Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio vardu.

Didelį pluoštą sveikinimų 
raštu perskaitė vicepirm. D. 
Grigaliūnienė, čia sukakties 
proga Clevelando neolitua- 
nus sveikino PLB pirm. St. 
Barzdukas, ALTS Clevelan
do sk. pirm-kas, ALT sky
riaus pirm-kas, Ohio Lietu
vių Gydytojų Dr-ja, toliau 
— Čiurlionio ansamblis, 
šauliai, karo veteranai-ra- 
movėnai, birutietės, teisi
ninkai, studentai ateitinin
kai, Modestavičiai iš Chica
gos ir visa eilė kitų.

Meninėje programos da
lyje fil. A. Garlauskas pa
traukliai paskaitė porą savo 
kūrybos eilėraščių ir Bara
nausko Anykščių šilelio iš
trauką, primindamas Lietu
vos gamtos grožį ir dabar-

(Nukelta į 7 psl.)
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Sibire tiesiami dujoms tiekti vokiečių pagaminti vamzdžiai.

SIBIRO TURTAI (2)
LEGENDOS AR TIKROVĖ?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Charles de Gaulle, būkš- 
taudamas amerikiečių ūki
nės hegemonijos, svajoja 
apie Europą iki Uralo. 
Chruščiovas suprato, kad 
norėdamas apsaugoti savo 
Rytų teritorijas nuo galimo 
kiniečių pavojaus jis turi 
Rusijos sienas nustumti iki 
Ussuri upės, kur įvyko di
džiausi raudonarmiečių-ki- 
niečių susirėmimai. Tam 
reikarui reikia pažadinti Si
birą — miegančiąją žemę, 
kurioje snudurioja, sakoma, 
2,3 bilijonai tonų anglies, 
dvigubai daugiau negu vi
suose Vakaruose geležies 
rūdos, pusė pasaulio medžio 
atsargos — 770 milijonai 
hektarų miško, trečdalis pa
saulio durpių atsargos, be 
to, naftos, aukso, volfrano, 
švino, cinko, vario, asbesto, 
grafito ir deimantų, milži
niški kiekiai, bet gyvena 
tik 19 milijonų žmonių.

Bet įsilaužti į tą turtų 
prikimšta šaldytuvą patys 
sovietai negali. Jiems rei
kalinga bent vakarų talka. 
Tas pats Chruščiovas jau 
seniai prašė kanclerio Ade
nauerio 100 milijonų mar
kių kredito. Vietoje jo so
vietai susilaukė draudimo 
parduoti jiems milžiniškus 
vamzdžius reikalingus na
tūralių dujų tiekimui iš Si
biro pakraščių j Europą. 
Tas draudimas vėliau buvo 
atšauktas ir vokiečiai gaus 
tas dujas, kurias nori per
parduoti italams ir prancū
zams. Pastarieji šiaušiasi 
dėl kainos. 1971 metais į 
Maskvą, o vėliau į Sibirą, 
nuvyko gausiausia iki šiol 
vokiečių pramoninkų dele
gacija. Jos dalyviai tvarko 
per milijoną vokiečių dar
bininkų, jų įmonės daro per 
50 milijardų markių apy
vartą. Jie kalbėjo dvi va

Kolūkio sodybos Sibire.

landas su Kosyginu, tačiau 
nieko konkretaus susitarti 
negalėjo. Jiems atrodė, kad 
sovietai nori kredito tokiais 
mažais nuošimčiais, kad jo 
neįmanoma gauti Vakarų 
pasaulyje. Be to dar reikia 
patikrinti sovietų duomenis 
apie tuos turtus. Tokiam ty
rinėjimui reikėtų papildo
mai išleisti 10 milijonų 
markių. Jų vokiečiai savo 
akimis iki šiol dar nematė. 
Panašiai ėjosi ir kitiems už
sieniečiams. Tiesa, britų ek
spertui, kuris norėjo dau
giau sužinoti apie nikelio 
išteklius, pasisekė pabuvoti 
sovietų geologų tarpe, ta
čiau ten buvo daugiau ge
riama negu rimtai kalbama.

Trumpai tariant nūdienė 
situacija yra tokia. Sovie
tai norėtų vokiečių talkos, 
bet neišeina su konkrečiais 
pasiūlymais, vokiečiai norė
tų prisidėti prie Sibiro iš
vystymo, tačiau nenori tai 
daryti veltui. Kol kas vo
kiečių gaminiams rinkas ne
sunku surasti. Be to, pa
čios Vokietijos kapitalų Si
biro industrializacijai nepa
kaktu. Tam reikalingas, jei 
ne viso pasaulio, tai bent 
visos Europos bendravimas.

Todėl pasitenkinama ma
žesniais projektais, kurių 
didžiausias yra sovietų na
tūralių dujų laukų panaudo
jimas. Skaičiuojama, kad 
apie 1980 metus Vokietija 
padengs trečdalį savo dujų 
pareikalavimo sovietų dujo
mis. Dėl kitko dar tik kal
bama. Kai vokiečių pramo
ninkų grupė tąsyk grįžo iš 
Sibiro, premjeras Kosygi
nas juos paragino: ”Matete 
Sibirą ir jo neribotas gali
mybes, pasistenkite jį užka
riauti”. Vienas vokiečių iš
sisukinėjo: ”Ak, žinote,

KAIP BOLŠEVIKINAMAS PANEVĖŽIO JAUNIMAS

rusinimas. "Mes — pat-Panevėžyje įsteigtos 
kelios įmonės, kurių vei
kimas neparemtas gam
tos resursais, bet įvež
tine žaliava. Tos įmonės 
įsteigtos su tikslu aprū
pinti darbais vis gausiau 
atvežamus rusus. Jų ko
lonija Panevėžyje jau per 
nelyg stambi irreikšmin 
ga savo politinėmis privi
legijomis.

Viena iš tokių privile
gijų, atrodo, komunisti
nio - lenininio "švieti
mo" organizavimas.

Pats pirmas panevėžie
čių ^Spūdis, rusams 
ėmus vis gausiau brautis 
į Panevėžį, buvo gatvių 
chuliganizmo didėjimas. 
Savo laiku Dirva plačiai 
rašė apie Panevėžio chu
liganus, garsėjančius vi- 
soje Lietuvoje. Bolševik- 
lapiai, Vilnis ir Laisvė, 
bandė nuneigti Dirvos tei- mas", tačiau yra tas pat
gimus, bet turėjo nutilti 
kada paaiškėjo, kad Dir
va chuliganizmo aprašy
mus ėmė iš sovietinės 
spaudos.

Tad, po chuliganizmo 
bangos, rusai atvilko Pa
nevėžin ir lenininį "švie 
timą". Tas bolševikinis 
"švietimas", pagal sovie
tinį žargoną, vadinamas 
"komjaunimo politiniai 
užsiėmimai". Tačiau, žo 
dis "komjaunimas" čia 
tarp kitko. J kursus varo
mas visas jaunimas. Visi 
privalo studijuoti mark
sizmo - leninizmo teori
jas.

Vyriausia šios propa
gandinės mašinerijos va
dovė, kaip ir reikėjo lauk
ti, yra į Panevėžį im
portuota rusė Alekse
jeva. Kursų pagrindą su
daro didžiulio Panevėžio 
linų kombinato jaunimas. 
Juos priverčia studijuoti 
"devintojo penkmečio 
darbo gaires".

Jaunuolius suskirsto 
•švietimo rateliais. Tai 
aštuonmečių mokyklų, vi
durinio ir specialių vidu
rinių išsilavinimas. Bai
gę aukštąsias mokyklas 
taip pat neatleidžiami 
nuo marksistinių politi
nių studijų, nors tokias 
jie jau išėjo aukštose mo
kyklose. Juos įjungia į 
partinio politinio švieti
mo tinklą.

Speciali Komjaunimo 
Tiesos korespondentė, 
rusė Caikovskaja, skir
ta tiekti laikraščiui ra
portus. Kaip galima spė
ti, daug studijinių valan
dų vyksta rusų kalba, re
miantis sovietine prielai
da, kad rusų kalbą kiek
vienas privaląs suprasti 
netgi įsisavinti. Lenini
nio lavinimosi ratelių va
dovai yra komunistai.

"Švietimui" tikrinti įs
teigta "metodinė tary-

mes esam kuklūs žmones”. 
"Kažin nuo kurio laiko” — 
atskirto Kosyginas. Mie
ganti žeme ir toliau miega. 

ba". Mokslo metams bai
giantis, ši taryba tikrins 
darbo išdavas, konsul
tuos kursantus, išskirs 
geriausiai dirbusius pro
pagandistus...

Suprastintai tarus, ven
giant bet kokio sovietinio 
maskavimosi, visas tas 
"švietimas" yra privers
tinis Panevėžio jaunimo 
įvarymas į bolševikinio 
treningo bučių. Skelbda
mi leninizmo teorijas, ru
sai sugauna lietuvius jau
nuolius, pratina juos į 
rusų kalbą, masina "vy
resniojo brolio" iliuzija 
ir šitaip atkerta jaunimą 
nuo natūralaus laikymosi 
savų tautiečių visuomenė 
je.

Jaunimas turi būti in
ternacionalinis, tvirtina 
Aleksejeva ir Caikovs- 
kaja. "Internacionališku-

LKDS Tarybos sesijos 

nutarimai
Lietuvių Krikščionių De

mokratų Sąjungos Taryba, 
susirinkusi IlI-jon sesijon 
1972 m. lapkričio 24 d. Cle
velande, apsvarstė aktua
liuosius Sąjungos veiklos, 
lietuvių politinio darbo ir 
visuomeninės akcijos klau
simus.

I. Taryba pakartotinai 
pritarė VLIKo pastangoms 
Lietuvos laisvinimo darbo 
vadovavime ir išreiškė so
lidarumą VLIKo vadovybei, 
išskirtinai pasidžiaugdama 
VLIKo Valdybos pirminin
ko dr. Kęstučio J. Valiūno 
veikla. Taryba griežtai pa
sisakė prieš kai kurių gru
pių ir visuomeninių sambū
rių bei atskirų asmenų 
trukdančią veiklą, ypač tas 
pastangas, kurių tikslas yra 
pakeisti VLIKo prigimtį.

II. Taryba pakartotinai 
pritarė ALTos veiklai ir iš
reiškė solidarumą jos vado
vybei. Taryba kartu pagei
davo, kad ALTa JAV poli
tinių partijų bei politinės 
veiklos atžvilgiu laikytųsi 
lietuvių bendrinius intere
sus paisančio neutralumo.

III. Taryba pakartotinai 
išreiškė susirūpinimą JAV 
LB pastangomis duplikuoti 
ALTos veiklą politinėje sri
tyje. Ji tokias pastangas 
laiko netikslingomis ir ken
kiančiomis tiek pačiai Ben
druomenės institucijai, tiek 
bendram laisvinimo darbui. 
Taryba laiko JAV LB poli
tinį angažavimąsi ameriki
nių partijų bei politinės vei
klos plotmėje nesuderinamu 
su bendraisiais lietuvių vie
nybės interesais.

IV. Tarybai, išsamiai per- 
svarsčiusi laisvųjų lietuvių 
ryšius su pavergtąja Lietu
va, šiuo klausimu pakarto
ja savo ankstesnį nusista
tymą.

1. Vienintelis pateisina
mas ryšių būdas ir šiandie
ną tebėra santykiavimas 
grynai asmeninėje plotmė
je.

2. Bendravimo, santykia
vimo ar bendradarbiavimo 

riotai internacionalis
tai", yra pirmos "lenini
nės" pamokos šūkis.

Sovietinė spauda nuro
do, kad Panevėžio jauni
mas domisi ta studijine 
iniciatyva. Kaip yra iš 
tikrųjų?

Žinome, kad Panevė
žio lietuviškasis jauni
mas neturi jokios galimy
bės pareikšti tikrą savo 
nusistatymą priverstinių 
"lenininių" seminarų ad
resu. Už tą jaunimą kal
ba į Panevėžį atvežtos 
propagandistės Aleksėje- 
va ir Caikovskaja. Tas 
faktas, kad, kol kas, vis 
negirdėti nieko apie lietu
vių jaunuolių pareiški
mus, rodo, kad lietuviš
kojo jaunimo bolševiklni- 
mas Panevėžyje tėra oku
panto spąstai jaunuolio 
lietuvio mąstymui.

frazės tautinio išlikimo 
troškulio niekuomet nenu
malšins, nes už jų slepiasi 
pats naujausias komunisti
nės Rusijos ginklas politi
nei emigracijai sužlugdyti.

3. Tiems lietuviams, kurie 
pavieniai įsigija pavergėjų 
pasitikėjimą kelionėms pas 
laisvuosius brolius, visais 
atsitiktinių kontaktų atve
jais turi būti perteiktas ne
palenkiamas mūsų nusista-
tymas:

siekti laisvos ir nepri
klausomos Liet uvos, 
Lietuvos partizanai am 
žiams liks tos kovos 
pirmūnais, toje kovoje 
drausmingai pasiduoti 
laisvųjų lietuvių politi
nei vadovybei.

4. Laikydami sovietinį ko
munizmą didžiausiu Lietu
vos priešu, lietuviai krikš
čionys demokratai laiko sa
vo pareiga skelbti komuniz
mo Lietuvai padarytas 
skriaudas, atidengti komu
nizmo kėslus ir kovoti su 
defetistinėmis nuotaikomis, 
siekiančiomis nuslopinti lie
tuvių antikomunistinį nusi
statymą ir nepriklausomy
bės siekimą. (KDI)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

RUOšIAMA KNYGA APIE 
STANISLAVA 

VENCLAUSKIENĘ
Sausio 16 d. suėjo 15 me

tų nuo šiaulietės, žinomos 
visu omenininkės, pirmojo 
lietuviškojo teatro Palango
je pradininkės, jaunimo glo
bėjos, Lietuvoje labdarin
gais darbais pasižymėjusios 
a.a. Stanislavos Venclaus- 
kienės.

Ji savo žemiškąją kelionę 
užbaigė Waterburyje, Conn. 
ir ten lietuvių kapinėse pa
laidota.

Velionės šeimos pakvies
tas, knygai apie S. Venc- 
lauskienę medžiagą renką ir 
leidinį redaguoja Antanas 
Saulaitis (Old Colonial Rd., 
Oakville, Conn. 06779, 
USA).

Knygos spausdinimo iš
laidoms apmokėti jau atsi
radęs ir mecenatas.

Knygos medžiagai su
kaupti esą didelių sunkumų, 
kai negalima pasinaudoti 
šaltiniais už geležinės už
dangos.

Todėl velionę pažinusieji 
ar su ja santykiavusieji ma
loniai prašomi prie .atmin
tinės knygoš paruošimo pri
sidėti savo medžiaga: para
šyti savo atsiminimų, pa
skolinti fotografijų, knygos 
redaktoriui priminti dėme
sio vertų atsitikimų iš ve
lionės gyvenimo ir pan.

Tokia svarbi pagalba ve
lionės šeimos bei redakto
riaus bus priimama su di
deliu dėkingumu.

MACHINE
OPERATORS
EXPERIENCED

Mušt be able to speak English 
JACO PRODUCTS 
3400 Hamilton Avė. 

Cleveland, Ohio
(5-11)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

DIE MAKERS 
ON PROGRESSIVE and SHEET 

METAL DIES.
Mušt be able read blue prints. 

IST & 2ND SHIFTS.
DEARBORN. MICH. LOCATION 

Call 5 13-581-7500 ask for Mr. RAY 
(4-10)

\VANTED AT ONCE 
IST CLASS

DIE MAKERS
MUŠT BE EXPER1ENCED IN 

FOLDING CARION INDUSTRY. 
Excellent opportunity for rigbt man 
with growing medium size company. 

Write to POST OFFICE BOX 58 
FORT WAYNE. IND. 46801 

OR CALL 219-743-0158
An Lqual Opportunity Employer- 

(7-9)

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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LIETUVIU VAIKŲ 

RUSINIMAS
C

BALFo centro įstaigoje New Yorke sausio 20 d įvykusioje spaudos konferencijoje nuo sovietinio žvejų 
laivo pabėgusiam į laisvę Vytautui Gadliauskui Balfo reikalą vedėjas dail, J. Bagdonas įteikia 100 dol. 
paramą. Nuotraukoje iš kairės: LB New Yorko apyg. pirm. A, Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, Vytautas Gadliauskas, VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas ir Balfo reikalų vedėjas J. Bagdonas.

L. Tamošaičio nuotrauka

U IM M’

Rusiškiesiems sovie
tams žūtbūtinė jų egzis
tencijos problema yra 
mažumų nutautinimas ir 
tų mažumų surusinimas. 
Didžiausias faktorius 
čia yra sovietinė mokyk
la. Jau dvidešimtį metų 
ok. Lietuvoje leidžiamas 
"Tarybinis Mokytojas", 
yra vienas veiklesniųjų 
faktorių paversti mokyto - 
jus mažiukais muravjo- 
vais, smulkučiais rusin
tojais, kuriems ir tenka 
kišti kojas į senus krug- 
lodurovų čebatus.

"Tarybinis Mokytojas" 
yra pati pirmoji sovieti
nės auklėjimo sistemos 
citadelė, iš kur pasklei
džiami lietuvių vaikų ru
sinimo šūkiai.

Taip, va, to laikraščio 
penktasis numeris, pir
mąjį savo puslapį puošia 
didele Labanoro aštuon
metės mokyklos pionie
rių grupės nuotrauka. 
Fotografijoje matyti pio
nierių vadovė S. Juzels- 
kienė su pionierėmis. 
Grupės fone, ant mokyk
los kambario sienos paka
binta raudona žvaigždė. 
Žvaigždės viduryj (lygse
kant kalėdinės eglutės 
motyvą) langelio vie- 
je praplikusio Lenino gal 
va (profiliu), po galva ir 
parašas, (pionieriškava
gystė iš "buržuazinių" 
skautų) "Vsegda gotov!"

Pionierių šūkis ("vi
sad pasiruošęs!") Laba
noro mokykloje iškabin
tas rusų kalba! Tai reiš
kia, kad vaikų rusinimas 
Labanoro mokykloje pa
siekė tokią stadiją, kada 
Lenino plikei prisegtas 
£ūkis, duodamas rusųkal- 
ba.

Kodėl neišlaikyti mini
maliausi respektai lietu
vių kalbai lietuviškoje mo
kykloje? Kodėl virš La
banoro pionierių grupės 
iškeltas šūkis rusų kal
ba?

Šitą stengiasi išaiškin
ti to pat laikraščio veda- 
mukas "Mūsų galios šalti
nis".

Tai demagoginė L. 
Brežnevo postringavimų 
pynė, praskiesta A. Snieč - 
kaus pritartinėmis.
Sniečkus net tiek įsisen- 
timentalino, kad ėmė ci
tuoti Salomėjos Neries la
biausiai kvislinginius 
posmus.

Kame gi tas galios šal
tinis?

vynės — Tarybų socia
listinių Eespublikų Sąjun 
gos — vaikai... Didis 
marksizmo - leninizmo 
mokymas suteikė mums 
milžiniškos jėgos, atvė
rė kelią į pergalingą so
cializmo statybą, interna 
cionalinį darbo žmonių 
susitelkimą, kuriant nau 
ją komunistinį pasau
li "

Ilgas atsišaukimas 
daug kalba apie "inter
nacionalinius nusiteiki
mus", apie "motiną Tė
vynę SSSR", apie "mark
sizmo - leninizmo moky
mus", tačiau lietuvis mo
kytojas tame atsišauki
me neatras jam, kaip lie
tuviui, skirto žodelio. Ne
atras lietuvis mokytojas 
respekto jo tautybei ir jo 
kalbai. Lyg kokios bandos 
gyvulys, jis varomas vie
no varovo ir čaižomas 
vieno, visoms sovieti
nėms mažumoms skiria
mo botago.

Sovietinis mokytojas 
(ir lietuvis taip pat) jau 
gerai supranta, kad sovie 
tinis žodis "internacio
nalinis" reiškia "proru
siškas", kad "visų mo
tina SSSR", yra Rusija, 
ir "marksizmo - Leni
nizmo mokymas", yra šo
vinistinis pro-rusiškas 
mokymas ir klusnumo in
doktrinacija...

Toje mažumų morali
nio ir etninio sunaikini
mo procese ir glūdi so
vietinės "galios šaltinis" 
ką, tarp eilučių skaityda 
mi, ir atrandame "Tary-

Dabar tikrai esu laisvas...
Sako iš ok. Lietuvos pabėgęs jūrininkas 

Vytautas Gadliauskas

(Pradžia Dirvoje Nr.7)

Kai atplaukėm j Dardanė- 
lius, prie Turkijos tuojau 
buvom sulaikyti ir čia įvy
ko mūsų pirmas rizikingas 
žingsnis, kur kapitonas tur
kams pasakė, kad plaukiam 
Į Beirutą, į kairę, o faktiš
kai mes plaukėm į dešinę, į 
Graikijos pusę, nes žinoda
mi Bražinskų likimą Turki
joj prašyti politinės globos 
nepasitikėjom. Tuo spren
džiamu momentu iššoko 
vienas mūsų įgulos narys 60 
metų gruzinas ir pranešė, 
kad jis grįš atgal, visom 
kalbom šaukdamas, kad 
mūsų laivą taipgi grąžintų 
atgal. Jis buvo mūsų poli- 
trukas, partietis.

Taigi, aš pabėgimo planų 
neturėjau, bet mūsų laivo

EMILIJA CEKIENĖ

binio Mokytojo" (Nr. 2) 
vedamajame.

Lietuvių, latvių, es
tų, korelų, Kaukazo tau
tų, etc. etc. mokyklose 
kaba plikio Lenino profi
lis, į raudoną žvaigždę 
įrėmintas. Po profiliu 
pionierių šūkis rusųkaL 
ba!

Ar tai "tautų draugys
tės" mįslės atspėjimas?

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytojų!

Nauj leiTIS skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie, universitetų — 
$6.50.I

DIRVA
<5907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Pavardė ir vardas

Adresas

•»

Pavardė ir vardas

Tai absoliutus sutapi
mas su Sovietų Sąjunga. 
Mokytojai privalą jung
tis į "sovietinių tautų 
draugystės" skelbimą.

"Brangūs draugai, bi
čiuliai", skelbia kompar
tijos atsišaukimas įmo- 
kytojus. "Mes visi, ko
kioje tik Tarybų respubli 
koje bebūtume, kokiomis 
kalbomis bekalbėtume, 
esame vienos motinos Tė- -

Adresas

Užsakytojo pavardė ir vardas

kapitonas tą mintį puoselė
jo keletą metų. Jis yra 45 
metų amžiaus, 8 metus ka
lėjime sėdėjęs už tai, kad 
užsienyje nusipirko mažą 
dalykėlį be leidimo. Vienas 
jūreivis taip pat buvo nu
kentėjęs ir nešiojosi slaptą 
laisvės troškimo mintį. At
virai kalbant, jei galėtų, tai 
tūkstančiai lietuvių bėgtų, 
bet nepaprastai yra sunku, 
— pabrėžė Vytautas.

Graikijoj Atėnuose išbu- 
vom tris savaites pereina
mo j stovykloj, karinėj ap
saugoj. čia mums pranešė, 
kad nori kalbėti sovietų 
konsulas, bet mes nesuti
kom. Tada graikai vistiek 
prikalbinėjo garantuodami 
mums saugumą. Po trijų sa
vaičių buvom išvežti į kitą 
stovyklą, kur buvom tikri
nami 8 vai. ryto, 12 vai., 
6-tą ir 10 vai. vak. Ten bu
vome nuo rugsėjo 5 dienos 
iki sausio 8 dienos, kada iš
vykom į JAV. Stovyklose 
nebuvo malonus gyvenimas, 
bet lyginant su Rusijos gy
venimu, tai buvo labai ge
ras.

Vytautui nusišypsojo di
delė laimė, kai po mėnesio 
laiko į pereinamą stovyklą 
atvyko dar vienas lietuvis 
Antanas Mockapetris, pabė
gęs iš latvių laivo. Su juo 
pasijutom labai artimi ir 
net duoną dalindavomės. 
Sunku buvo skirtis, kai aš 
vykau į Ameriką, o jis tu
rėjo likti, nes susirgo. An
tanas atsisveikindamas ma
ne padrąsino sakydamas: 
"Nebijok, Amerikoj tu ra
si antrą Lietuvą”, Aš jau 
per tas dvi dienas tuo įsiti
kinau. Apie išeivius jau ži
nojau 1946 metais iš Ame
rikos Balso ir žmonių ir bu
vau įsitikinęs, kad jeigu jie 
laisvam krašte gyvena, tai 
nėra komunistai, kurių bijo 
visas pasaulis, jeigu juos 
pažįsta, sakė jis.

— Kaip Lietuvos žmonės 
reaguoja į okupanto spau
doje išeivijos niekinimą?

— Lietuvos laikraščiai 
rašo, kaip aš atsimenu, me
tų metais vis tą patį, tai 
niekas daug ir neskaito, nes 
jau mintinai žino. Kai nie
kina jūsų organizacijas, tai 
žmonės žino, kad jūs čia dir
bate prieš Lietuvos okupan
tą. Daug sužinome iš Gim
tojo Krašto.

vis, kaip ir dauguma ar tik 
išimtis iš daugelio?

— Ag esu įsitikinęs, kad 
esu tipiškas mano kartos 
lietuvis, nematęs nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo, 
bet visa savo esybe jo trokš
tąs ir atsiradęs čia laisvėje, 
negrįšiu kol Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, kuo iš 
širdies tikiu.

Aš jaučiuos, kaip iš mė
nulio iškritęs. Tikrai radau 
Amerikoje antrą Lietuvą. 
Tiek daug laikraščių, tokių 
didelių ir daug organizaci
jų, tiek daug lietuvių, tokie 
jie nuoširdūs, manimi rūpi
nasi. Laikraščių ir laiškų 
gaudavau į pereinamąją 
stovyklą ir tai labai stipri
no mano moralę atsiradu
siam nežinioj. Man buvo ne
paprasta staigmena skai
tant jūsų spaudą, kur reiš
kiamos įvairios nuomonės 
tais pačiais klausimais, kai 
aš papratęs prie rusų prie
spaudos, kur priešingai 
draudžiama rašyti ir kalbė
ti, net savo broliui bijai pa
sakyti savo tikrą nuomonę, 
bijai, kad iš veido neišskai
tytų minties. O teisybės 
ieškoti žmogų stumte stu
mia kažkokia vidujinė jėga, 
net partinis lietuvis ieško 
savyje teisybės, bet negali 
niekam to ieškojimo at
skleisti. Meluoti mokoma 
visur, pav., jūreivis radis
tas, jei mato, kad susidūrė 
du laivai ir žuvo 10 žmo
nių, tai radistas privalo į 
krantą pranešti, kad žuvo 
tik 5 asmenys ir t. p.

— Kaip manote įsikurti 
naujame krašte?

— Norėčiau dirbti savo 
srityje, bet esu jaunas ir 
sveikas, nebijau jokio dar
bo, ne prabangos ieškoda
mas bėgau, bet laisvės ir 
teisybės. Pirmą kartą po 
tiek laiko sutikęs tiek daug 
lietuvių aš esu taip susijau-

u

t

Adresas

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius- ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

— Ar kiekvienas gali iš
vykti Į užsienį dainuoti?

— Ne, tik labai patikimi 
asmenys.

— Ar Jūs Vytautai, esa
te dabartinės kartos lietu-

'•

dinęs, kad man sunku iš
reikšti žodžiais savo džiaug
smą ir padėką. Aš daugiau 
kalbu širdimi nei žodžiais.

Esu labai dėkingas už 
moralinę ir materialinę pa
ramą esant man stovykloj, 
kur daugiausia spaudos ga
vom per S. Lozoraitį, jr. 
Buvo atvykęs VLIKo siųs
tas mus aplankyti P. Kli
mas, bet deja, graikai jo 
neprileido. Mūsų bendrake
leiviai rusai pavydėjo mums 
dviem lietuviam gaunamų 
laiškų, spaudos ir materiali
nės paramos. Lietuviai, vie
ningi, kaip žydai, sakydavo 
jie, taip rūpinasi savais. 
Štai ir New Yorko uoste jūs 
mane sutikot ir lietuviškai 
prakalbę jot. Man atsisvei
kinant kapitonas pasakė: 
Tu jau laimingas.

Po spaudos konferencijos 
VLIKo pirm. dr. K. Valiū
nas priėmė svečią j savo 
rezidenciją, kur pokalbiai 
tęsėsi toliau. Vytautas pa
minėjo, jog jis esąs tikintis 
katalikas, bet į bažnyčią re
tai eidavęs dėl tam tikrų 
priežasčių. Baigiant pokąl- 
bius Vytautas pabrėžė, kad 
pasitraukdamas iš savo 
gimtojo krašto reiškia pro
testą prieš okupaciją.

Kas norėtų Vytautą pa
remti, aukas prašoma siųsti 
į BALFą: BALFas, 105 
Grand St., Brookjyn, N. Y. 
11211 nurodant kam skirta.

WANTED AT ONCE. 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS SKILLED
BORING MILL 
OPEROTORS 
TOOL ROOM 
MACHINISTS 

FITTERS
EXPERIENCED IN 

WELDMENTS.

Hofley Mfg. Co., ”Warren’s 
Largest Job Shop”—30 yrs. of 
steady work.. Excellent benefits 
& working conditions, top pay 
with overtime.

APPLY IN PERSON

HOFLEY MFG. CO.
22534 GROESBECK HWY 

WARREN, MICH.
(8-14)

WANTED IST CLASS

AUTOMATIC
SCREW MACHINE 

OPERATORS 
SETUP MEN

Acme Gridley. Exp‘d. only. Permanent 
position, top wa«es. The best fringe 
benefits and good vvorking cond. Lots 
of overtime. profit sharing program. 
SOLAR MACHINE PRODUCTS CO. 
29350 Northline Romulus. Mich. 

313-941-3700
(8-11)

WANTED IST CLASS 

MOLD MAKERS 
Mušt be experienced in mold building. 
Steady vvork, good vvages, & benefits, 
and overtime.

J. B. RATH CO.
23 780 HOOVER 

WARRF.N, MICH.
(8-10)

DIE MAKERS
AND

DIE MAKER HELPERS 
DAY AND NIGHT SHIFT 

Long program. all fringe benefits and 
overtime.

GATHEN INDUSTRIES 
15300 12 MILE RD. 
ROSEVILLF.. MICH.

(8-9)

Kitas pabėgėlis iš ok. Lietuvos Antanas Mockapetras, dar tebe
laikomas Graikijoje bet ir jis greitai atvyks į JAV. Nuotraukoje A. 
Mockapetras keliaujant su šokių ansambliu "Rasa" Venecijoje,
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Chicagos Lietuvių Operos spaudos konferencijoj sausio 21 d. Nuotraukoje iš kairės: operos Carmen 
dekoratorius dail. Adolfas Valeška, operos dirigentas Aleksandras Kučiūnas, Dirvos redakcijos narys 
Vytautas Meškauskas, Jfira Kučiūnienė ir Margučio radijo programos vedėjas Petras Petrutis (nugara 
j foto aparatą). V. Jasinevičiaus nuotrauka

Nors skamba ir neįtikėti
nai, klausimas: opera ar 
operos? — staiga pasidarė 
aktualus lietuviškoje Chica
goje. Kaip neprašytas sve
čias jis pasirodė ir Chicagos 
Lietuvių Operos sušauktoje 
spaudos konferencijoje š. 
m. sausio 21 d. vicepirmi
ninko V. Momkaus puošnio
je rezidencijoje.

Kaip žinia, Chicagos Lie
tuvių Opera jau išsilaikė 17 
metų, pralenkdama visus 
kitus gausius bandymus su
daryti ir išlaikyti operos 
instituciją, išskyrus tik Chi 
cagos Lyric Operą, kuri, ga
li sakyti, yra jau pasaulinė. 
Pagal Vlado Būtėno "Sep
tynias Dienas Chicagoje” 
čia susidarė nauja operos 
kompanija su A. Grigu prie
šakyje, kuri vasario 3 d. pa
tieks savo "Bohemą”, ši 
opera, atrodo, bus dainuo
jama kaip kas moka, lietu
vių joje vos keli. Tai bus 
daugiau ar mažiau kelioli
kos Lyric operos dalyvių iš
kyla į Chicagos lietuvišką 
pakraštį.

Iš vienos pusės malonu, 
kad tokiai iškylai pasirink
tas Marąuette Parkas, nes 
turbūt niekui- kitur nesu
trauksi pakankamai publi
kos. Iš kitos pusės darosi 
truputį nejauku. Nejaugi 
mes jau esame tokiame "ge
te", kad nežinotumėm kelio

Operos Carmen pirmojo veiksmo scenovaizdis sukurtas dail. Adol
fo Va Ieškos. Chicagos lietuvių operos Carmen spektakliai {vyks 
balandžio 7, 8 14, ir 15 dienomis. V, Jasinevičiaus nuotrauka

REGISTERED NURSES
VA HOSPITAL NEEDS REGISTERED NURSES TO WORK IN 800 BED 
GENERAL. MED1CAL AND SURG1CAL HOSPITAL SERV1CING VETER- 
ANS IN CUYAHOGA COUNTY AND V1CINITY, INCLUDING RECENT 
RF.TURNEES FROM VIET NAM:

SPECIALITIES
(1) NURSE/EP1DEMIOLOGIST 

NURSE CLIN1CIANS (OUTPATIENT CLINIC) 
SURGICAL INTENSIVE CARE UNIT 
MED1CAL INTENSIVE CARE UNIT 
CORONARY CARE UNIT

PERMANENT EVENING AND NIGHT DUTY AVAILABLE 
FOLLOWING DAY ORIENTATION.

NEW ENTRANCE SALARIES
RN W1TH ASSOC1ATE DEGREE — $11,146.00 per annum
RN WITH B. S., OR I YEAR EXPERIF.NCE — $12,016.00 per annum 
RN W1TH 3 YEARS EXPERIENCE — $12,775.00 per annum

EXCELLENT BENEFITS
LIBERAL PAID VACATION. 15 DAYS S1CK LEAVE ANNUALLY, NO 
L1MIT ON ACCUMULATION. FE.DERAL CIV1L SERVICE RET1REMENT 
PLAN. OPTIONAL LOW COST LIFE AND HEALTH INSURANCE. FOR 
FURTHER INFORMATION, CALL OR WRITE:

PERSONNEL OFF1CER

VERERANS ADMINISTRATION HOSPITAL 
10701 East Boulevard Cleveland, Ohio 44106

Tel.: 216-791-3800. Ext. 342
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

OPERA AR OPEROS?
IŠMINTU SKALDYMOSI KELIU

į tikrą Lyric Operą ir pa- 
matytumėm 'Bohemą’ visa
me jos grožyje? Iš tikro, 
lietuvių nemažai lankosi 
Lyric Operoje ir daugelis 
turi abonentinius bilietus.

Čia paaiški skirtumas 
tarp Chicagos Lietuvių Ope 

Operos Carmen antrojo veiksmo scenovaizdis sukurtas dail. A. 
Valeškos. V. Jasinevičiaus nuotrauka

ros ir naujos Chicagos Ope
ros. Pirmoji susikūrė ne 
tam, kad rodytį pablogintus 
pasaulinių operų pastaty
mus, bet dalyvautų, kaip 
dabar saaoma, tautinės 
i d e n t if ikacijos sąjūdyje, 
puoselėtų lietuvišką operos 
kultūrą. Tiesa, ir jos 14-oje 
pastatytų operų tarpe tik 3 
buvo lietuviškos: Gražina, 
Dana bei Jūratė ir Kastytis. 
Tačiau tas santykis yra net

DJRVA

labai geras, jei prisiminsi
me, kad Nepriklausomos 
Lietuvos opera patiekė 65 
operas, jų tarpe tik 4 lietu
viškas! Lietuviškos operos 
pastatymas reikalauja la
bai daug laiko (kaip ir kiek
vienos naujos operos), ypač 

išeivijos sąlygose. Nuo Ba
naičio Jūratės ir Kastyčio 
klavyro parašymo iki pa
statymo praėjo 10 metų. 
Nuo V. Marijošiaus suma
nymo pastatyti tris trum
pas lietuviškas operas pra
ėjo jau keli metai ir tik da
bar baigiamos parašyti Gai
delio 'Lakštutė' (pagal Kai
rio libretto) ir J. Kačinsko 
Simo Kudirkos tema pagal 
labai gerą A. Liandsbergio 
libretą. Paskutinioji tikrai 
bus statoma kitais metais. 
Bet kad išlaikius chorą, ope
ros pagrindą, reikia jam 
duoti užsiėmimo ir patyri
mo. Tam statomos svetimos 
operos, šiais metais balan
džio 7, 8 ir 14, 15 dienomis 
’Carmen’.

Čia pat reikia pastebėti, 
kad choristų trūksta mūsų 
visiems chorams. Su mote
rim kiek geriau, bet vyrų 
prieauglio beveik visai nė
ra. Su solistais neblogai, bet 
vis dar neturime kas atsto
tų Barą ar Stankaitytę. Chi
cagos Lietuvių Operos val
dyba kategoriškai atmetė 
naujos operos aiškinimą, 
kad kai kuriems solistams 
neleidžiama pasirodyti. At
virkščiai, net pats Grigas 
buvo kviestas dainuoti Es- 
camillo pakaitomis su Bra
ziu. Iš viso CLO pastaty
muose dalyvavo 48 solistai.

Dėl visa to, konkurencija 
sutinkama mišriais jaus
mais. Spaudos konferenci
joje NAUJIENŲ red. A. 
Pužauskas teisingai paste
bėjo: "Dabar žinot, kaip 
jautėsi ALTa Bendruome
nei atsiradus". Suskilimas, 
atrodo, yra neišvengiamas 
visų emigracijos veiksnių 
likimas. Ko gero jis neap
lenks ir operos. Baisu tik, 
kad, vaizdžiai tariant, Mar
ąuette Parko ganyklos gali 
neužtekti dvejų operų kai
menėm. Bet tai ateities da-

BALTIMORĖS RADIJO VALANDAI 25 METAI

Š, m. sausio 7 ir 13 dieno
mis Baltimorės ir Washing- 
+ono lietuviai paminėjo Ra
dijo Valandos Lietuviams 
ketvirties šimtmečio veiki
mo sukaktį.

Amerikoje gimę antros 
kartos lietuviai jaunuoliai 
Albertas Juškus ir Juozas 
Ruzgas 1948 m. sausio 11 
dieną radijo bangomis pir
mą kartą prabilo lietuviš
kai. Abudu nebuvo baigę 
lietuvių kąlbos mokyklos, 
ją išmoko iš savo tėvų. Jų 
kalba nebuvo tobula, bet sa
vo užsimojimui su kaupu 
turėjo entuziazmo, noro ir 
pasiryžimo.

Kai 1953 m. inž. Ruzgas 
turėjo apleisti Baltimorę, 
Juškus susirūpino gauti tin
kamą jam pakaitalą. Radijo 
valandos parengime pakal
bino po II Pas. karo ateivių 
kartos tėvynės meilės pri- 
sirpusį jaunuolį Kęstutį 
Laskauską, kuris noriai su
tiko būti pagelbininku. Nuo 
tos dienos radijo pranešimų 
kalba ėmė sparčiai tobulėti. 
Per 25 metus Radijo valan
da lietuviams prabilo 1306 
kartus, neskaitant specia
lių pusvalandžių Vasario 
16-jai ar kitomis reikšmin
gomis progomis duotų pro
gramų.

Sukaktuvių minėjimas 
pradėtas sausio 7 d. Prieš 
tai J. Kazlausko ir B. Bra
zausko iniciatyva ir pastan
gomis buvo sukviesti orga
nizacijų pirmininkai ar jų 
atstovai sveikinimus įrašyti 
į juostą. Radijo valandos 
perdavimo laiku sausio 7 d. 
juosta buvo pagrota klau
sytojams. Juostai užsibai
gus, K. Laskauskas paste
bėjo: "Pirmą kartą per 25 
metus ir mudu su Juškum 
išklausėme dalį radijo va
landos".

Juostoje sveikinimus įra
šė: 1) šv. Alfonso parapi
jos klebonas prel. dr. L. 
Mendelis, LB Apylinkės pir
mininkas Julius šilgalis, 
Baltimorės Organizacijų Ta 
rybos pirmininkas adv. T. 
Gray - Grajauskas, BALFo 
Centro ir skyriaus vardu 
adv. dr. Elena Armanienė, 
Amerikos Legiono 154 pos
to vadas P. Okas, Mindau- 
gio-Kęstučio D-jos vice
pirm. K. Kazlauskas, Lietu
vių Svetainės Direkcijos 
pirm. B. Karpavičius, Atei
tininkų Sendraugių A. Ra- 
džius, Lietuvių Fondo A. 
Radžius, Lietuvių Veteranų 
"Ramovės” S-gos V. Lau
kaitis, šeštadieninės K. 
Mindaugo mokyklos vedėja
K. čėsonienė, Moterių Pilie
čių D-jos pirmininkė J. Ras
tenienė, Baltimorės Sporto 
Atletų Klubo V,' Laukaitis, 
Moksleivių Ateitininkų Li
nas Surdokas, Dramos Bū
relio "Saja” pirm. A. Pa- 
plonskas, Tautinio Knygyno 
pirm. G. Auštrienė, Vyrų 
Choro "Daina” pirm. kun. 
A. Dranginis ir Tautinės 
S-gos skyriaus kultūriniems 
reikalams valdybos narys
M. Karaša pasakė šias min
tis:

"Kai apmasčiau Radijo 
Valandos 25 metų nueitą 
kelią, man prisiminė Lietu
voje istorinis įvykis 1941 

lykas. Dabar galima buvo 
pasidžiaugti spaudos konfe
rencijoje. pagrotomis jū- 
ratės ir Kastyčio operos 
plokštelėmis. Atrodo, kad 
Baras, Stankaitytę ir Stem
pužienė niekados nebuvo 
geresnėje formoje, o chorai 
tikrai skamba nepralenkia
mai. Vien tik jos pateisina 
ir apvainikuoja 17-kos metų 
triūsą.

Plokštelės, igrotos birže
lio mėn., aplankų spaudos 
darbams nusidelsus (žino
ma, lietuviškoje spaustuvė
je) pasirodys vasario mėn.

V-tas M-kas 

metais birželio 23 dieną. 
Tai antrojo pasaulinio karo 
metas. Mūšiai vyko Rasei
nių mieste ir apylinkėje, 
ūkininko sode, apsisaugoti 
nuo kulkų paruoštoje deng
toje duobėje, slėpėsi ūkinin
ko šeima ir .keli pašaliečiai. 
Slėptuvėje veikė radijo pri
imtuvas. Tik štai netikėtai, 
bet lauktai pasigirdo balsas, 
skelbiąs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą ir 
Lietuvos Himno garsai... 
Per radiją šį žinia pasiekė 
visus Lietuvos kampus.

Baltimorės miesto ir apy
linkės lietuviai per 25 me
tus girdėjome daug netikė
tų žinių. Kad ir paskutiniais 
metais klausėmės Tautinių 
šokių šventės atidarymą 
Chicagoje ir ponios Nixo- 
nienės žodį lietuviams. Gir
dėjome adv. Z. Butkaus pra
nešimą apie dabartinę pa
dėtį užgrobtoje Lietuvoje.

Linkiu Radijo Valandai 
dar daug metų skleisti lie
tuvišką žodį, dainą ir muzi
ką, kaip ir aną birželio mėn. 
dieną pranešti netikėtai vi
sų lietuvių lauktą žinią: at
statyta Lietuvos nepriklau
somybė.

Ištvermės ir sveikatos 
linkiu valandos vedėjams 
Albertui Juškui ir Kęstu
čiui' Laskauskui”.

Pagrindinis minėjimas 
vyko sausio 13 dieną vaka
re Lietuvių Svetainės patal
pose. K. Laskausko suma
nymu ir darbu salė buvo 
gražiausiai kaip bet kada 
tautiniais ornamentais iš
puošta.

Minėjimą pravedė akt. J. 
Kazlauskas, LB apyl. pir
mininkas J. šilgalis pasvei
kino radijo vedėjus ir įteikė 
čekį. Ilgesnę kalbą angliškai 
pasakė kun. Pugevičius. Do
vanas vokuose įteikė prela
tas dr. L. Mendelis, Siuvėjų 
lietuvių lokalas, o sporto 
klubas įteikė įrėmintą svei
kinimą, dail. A. Grintalio 
papuoštą tautiniais orna
mentais.

Meninę minėjimo dalį at
liko iš Montrealio solistė Gi
na čapkauskienė. Daininin
kė Baltimorės lietuviams 
jau pažįstama. Pereitą pa
vasarį Tautinės S-gos sky
riaus parengime koncerta
vo su "Aušros Vartų” vyrų 
oktetu. Solistei akompona- 
vo baltimorietė pianistė 
Elena Juškauskaitė-Bush.

Gina čapkauskienė, jai 
tik pasirodžius scenoje, bu
vo sutikta audringais ploji
mais. Solistė išpildė: "Lakš
tingalos giesmė" V. Kupre
vičiaus ... "Mano sieloj 
šiandien šventė” J. Tallat- 
Kelpšos, arijas iš operų 
"Romeo ir Julija” C. Gou- 
nod, "La Boheme” G. Puc- 
cini”, iš operetės "Fleder- 
maus” J. Strauss, "Mėlyna
sis Dunojus” Strauss. Aud
ringai plojant iškviesta dar 
padainavo vieną dalyką.

Dainininkės balsas stip
rus, skambus, gilus, plačios 
skalės. Iš pirmo skambesio 
pagauna klausytojus, ir su
žavi, švelnus koloratūras 
sminga į širdį. Išpildomo 
dalyko prasmę paryškina ne 
tik balsu, bet ir santūriais 
rankų mostais, veido išraiš

STANLEY TOOLS
Has Employment Opportunities

FOR

• E. D. M. OPERATOR
• INDUSTRIAL ELECTRICIAN
• MAINTENANCE MACHINISTS
• MILLWRIGHTS
• TOOL & DIE MAKERS

lf you are experienced in any of the listed job skills, STANLEY TOOLS 
can offer you good wages steady work, advancement and a full range 
of fringe benefits. Apply at:

STANLEY TOOLS
140 Chapel St. Newark, N. J.

OR PHONE 201-344-3545

An Equal Opportunity Employer
(8-10)
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ka. Dainos išpildymo metu 
arti pustūkstantinė klausy
tojų užpildyta salė lyg už 
hipnotizuota mirtinai nuty
la, nežiūrint kad stalai ap
krauti užkandžiais, stikli
nėmis, stikliukais, bonko- 
mis ir jau virš valandos 
vaišinosi. Dainą užbaigus 
tik po minutės pasipildavo 
audringi plojimai, džiaugs
mo ir pasitenkinimo šūkiai 
bei dundėjimai. Svečiai ap
gailestavo, kad taip trum
pai turėjo malonumą klau-. 
sytis. Mat parengimas buvo 
daugiau puotos pobūdžio.

Prasidėjus šokiams mie
la dainininkė dar su orkes
tru padainavo keletą pra
moginių dainų. Puotos metu 
bendravo su pažįstamais ir 
sudarė naujas pažintis. At
sivežtos jos įdainuotos ke
letą desėtkų plokštelių grei
tai išpirko.

Radijo valandos abu ve
dėjai nuoširdžiai padėkojo 
svečiams, s v e i kintojams, 
dovanas, įteikusiems. Solis
tei ir akompaniatoriai įtei
kė po gražią gėlių puokšte. 
Gėles įteikė vedėjų dukros.

M. Karaša
Stasė Medelienė, Dirvos 

korespondentė Baltimorėje, 
sunegalavus paguldyta li
goninėn. Linkime greitai 
pasveikti.

Hot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
tęlis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho, 
įinius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.

MECHANIC
SEMI TRAILERS 

EXP.
Openings for lst and 2d shifts. 

CLARK EQUIPMENT CO. 
THE BROWN TRA1LER D1V. 

Richfield, Ohio 
216-526-6250

(8-14)

IST CLASS EXPERIENCF.D 

MACHINISTS 
O D GRINDER 

AND/OR
ENGINE LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. On 
large pieces. Good rate, days, over
time & benefits.

OHIO CAMSHAFT
3685 E. 78TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 

216-441-3898
(8-14)

PRESSMAN
OPPORTUNITY FOR RIGHT MAN. 
MUŠT BE EXPERIF.NCED TWO- 
COLOR HARRIS PRESS OPERATOR. 
DAY SHIFT, 8 I-1OURS PER DAY. 
CLEAN SHOP. WRITE GALION 
PRINTING SERVICE, P. O. BOX 396, 
GALION, OHIO 44833, STATING 
YOUR QUALIFICATIONS, OR CALL 

AREA

(419) 468-1422
(8-10)

MACHINIST
MOLD MAKERS

AND

JOB SHOP WELDER
Experienced only need apply. NVelder 
mušt be familiar with bolh regular 
and Heli-arc Welding. Hospitaliza- 
tion, Dental, Life insurance, Disabi- 
lity and other bene!its. Top vvorking 
condition. Short way North from Ar- 
lington St. Exit off Expressway. Ap
ply between 9 and 4 vveekdays at:

OHIO MACHINE & MOLD
CO.

1938 SOUTH ARLINGTON 
AKRON, OHIO 216-773-3301

(7-8)
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KORP! NEO-LITHUANIA ATEITIES UŽDAVINIAI
Dr. Antano Butkaus 

paskaita, skaityta 
Korp! Neo-Lithuania 
50 metų sukakties mi
nėjime š. m. sausio 21 
d. CIevelande.

šio auksinio jubiliejaus 
proga, iškilmingai ir paki
lioj nuotaikoj susirinkus 
paminėti Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korp! Neo-Li
thuania 50-ties metų gyva
vimo laikotarpį, labai derė
tų išklausyti sistematingo 
ir plataus jos atsiektų lai
mėjimų ir jos išgyvenimų 
atvaizdavimo. Tai, žinoma, 
užimtų gana daug laiko, ku
rio mes šiandien, deja, ne
turime, o ilgų kalbų taip 
pat nebepakenčiame. Tad ir 
man teks pasitenkinti sche- 
matinėm pabrėžom — ap
graibomis perbėgant Korp! 
Neo-Lithuania praeitį, ke
liais žodžiais ją palyginant 
su dabartimi ir trumpai pa
žvelgiant į mūsų korporaci
jos uždavinius ateityje.

Korp! Neo-Lithuania for
maliai įsisteigė 1922 metų 
lapkričio mėn. 11 d. Tą die
ną buvo paskelbta Korp! 
įsteigimo deklaracija ir su
darytas pirmasis korporan- 
tų-steigėjų sąrašas. Jame 
buvo trylika pavardžių, šia 
iškilminga proga verta juos 
išskirtinai paminėti, šiame 
steigėjų sąraše buvo: Leo
nas Abaravičius, Vytautas 
Banaitis, Jurgis Dargis, 
Antanas Drevinskas, Anta
nas Jakobas, Martynas Ka
volis, Kazys Kazlauskas, 
Kazys Marčiulionis ir Jonas 
Pikčilingis iš Tejsių-Ekono- 
mijos Fakulteto, Valentinas 
Gustainis iš Humanitarinių 
Mokslų Fakulteto ir Alek
sandras Dumbrys, Juozas 
Vileišis ir Simas Virkutis iš 
Medicinos Fakulteto.

Korporacijos steigimo 
idėja gimė ir brendo daug 
anksčiau, dar viltininkų bei 
aušrininkų laikotarpyje. Ji 
galutinai susikristali z a v o 
Nepr įklausomos Lietuvos 
Tautininkų pastangomis, gi 
paskutinį akivaizdų stumte
lėjimą, ar inerciją suteikė 
1922 metų pavasaryje Va
lentino Gustainio straipsnis 
Tėvynės Balso laikraštyje. 
Tiesa, sąlygos steigti Kor
poraciją, kuri pirmoje ei
lėje rūpintųsi ir kovotų dėl 
Lietuvos reikalų taip pat 
jau buvo labai pribrendę. 
Lietuvos Nepriklausomybės, 
atstatymas buvo dar tik kū
dikio stadijoje — vos ketu
ri metai nuo Nepriklauso
mybės akto paskelbimo. 
Svetimųjų trukdymai ir jų 
neigiama įtaka Nepriklau
somybei klestėti tuo metu 
buvo labai dideli ir sunkūs.

Lietuvos Universitete tuo 
metu teveikė tik dvi studen
tų organizacijos: ateitinin
kai ir aušrininkai. Nei vie
ni, nei kiti Lietuvos ir lie
tuvių tautos gerovės nebu
vo pasistatę pirmuoju ir pa
grindiniu tikslu savose or-

Dalis svečių sausio 21 d, Clevelando neolituanų suruoštame korporacijos 50 metų sukakties minėji
me. J. Garlos nuotrauka

DR. ANTANAS BUTKUS 

ganizacijose, tad nenuosta
bu, kad iš svetimųjų jungo 
išsivadavusi patriotinė lie
tuvių studentija labai šiltai 
sutiko Korp! Neo-Lithuania 
įsisteigimą ir entuziastiškai 
stojo jos eilėsna.

šios trumpos apžvalgos 
rėmuose neįmanima plačiau 
pamįnėti kitas tautininkų 
lietuvių studentų korporaci
jas, kurių tikslai ir sieki
mai buvo labai panašūs į 
Korp! Neo-Lithuania. Pa
sitenkinsiu suminėjimu jų 
vardų: Korp! Filiae Lithu
aniae — Kaune; Korp! Jau
noji Lietuva — žemės Ūkio 
A k a d emijoje, Dotnuvoje; 
Korp! Herkus Monte — 
Prekybos Institute, Klaipė
doje; Korp! Geležinis Vil
kas — Vilniaus Universite
te ir Korp! Viltis įsisteigu
si jau tremtyje, Vokietijo
je 1948 metais.

Išeivijoje šių tautininkų 
Korporacijų atstovai nutarė 
veikti drauge Korp! Neo- 
Lithuania spalvose. 1957 
metais Toronto suvažiavi
mas priėmė veiklos nuosta
tus tremtyje. Jų bus laiko- 
mąsi ir jais tvarkomas 
korp! organizacinis gyveni
mas iki Nepriklausomoje 
Li etuvoje susirinkusi su
eiga atnaujins normalią 
Korp! veiklą.

Korp! Neo-Lithuania įsi- 
steigimui bei sustiprėjimui 
labai daug padėjo faktas, 
kad ją rėmė ir už ją viešai 
spaudoje pasisakė didis tau
tinės ideologijos autoritetas 
Antanas Smetona ir dauge
lis kitų žinomų asmenų, 
kaip antai, kan. Juozas Tu
mas-Vaižgantas, prof. Izi
dorius Tamošaitis ir kiti. 
Korporacijos autoritetą kė
lė ir jos eiles puošė sekanti 
Garbės Nariai: ministeris 
Bronius Kazys Balutis, dr. 
Jonas Basanavičius, kalbi
ninkas Jonas Jablonskis, 
prel. Jonas Mačiulis-Mairo
nis, prezidentas Antanas 
Smetona, kan. Juozas Tu
mas-Vaižgantas ir inž. Pet
ras Vileišis.

Korp! Neo-Lithuania stei
gėjai, patys intymiai suta
pę su Nepriklausomos Lie
tuvos atsistatymu, su jos 
vargais, kančiomis ir sudė
tom kraujo aukom atsikra
tant svetimųjų priespaudos 
ir jų įtakos, siekė, kad nau
joji lietuvių studentų orga
nizacija būtų savaiminga, 
be svetimybių ir gyvenanti 
tik lietuvių tautos rūpes
čiais. Ji nenorėjo skolintis 
sau tradicijų iš kitų studen
tų draugijų, ar išsirašyti iš 
užsienio. Teko sukurti nau
jas, tačiau savitai lietuviš
kas. šios lietuviškos korp! 
tradicijos negimė, žinoma, 
iš nakties, bet išsirutuliojo 
palengva, kol pagaliau iš
ryškėjo savaiminga lietu
višką organizacinė forma.

Korp! Neo-Lithuania nuo 
pat įsisteigimo dienos išsi
skyrė iš kitų lietuvių stu
dentų organizacijų tarpo, 
nes ji buvo vienintelė pasi
rinkusi lietuvių tautos ke
lią savo pagrindiniu tikslu. 
Šį korporacijos kelią gra
žiai, akivaizdžiai ir tiksliai 
išreiškia mūsų šūkis — 
”Pro Patria”. Jis mus nuo 
pat Korp! įsikūrimo iki šios 
dienos tvirtai ir besąlygi
niai įpareigoja: "Salus Pa
tria — Suprema Lex”, ar
ba: Tėvynės gerovė — 
mums aukščiausias Įstaty
mas.

Tėvynės gerovės sąvoką 
mes,, korporantai, supranta
me pilnutine to žodžio pras
me. Mums ši sąvoka apima 
ir fizinę ir dvasinę tautos 
būklę. Mūsų korporacijos 
tikslas nuo pat jos įsisteigi
mo buvo: "Lietuvių tautos 
laisvė, didybė, garbė bei ge
rovė ir Lietuvos Nepriklau
somybė”. šių tikslų siekia
me per taurios, kilnios ir 
valingos asmenybės ugdy
mą. Savo egzistencija, dar
bu, mokslu ir kūryba sten
giamės sukurti savo tauto
je dvasines vertybes, ku
rios liktų ir ateinančiom 
kartom.

Korp! įsikūrimo istorijo
je parašyta, kad ji vadovau
jasi: "Lietuvių tautos idea
lais, Lietuvos valstybės kū
rėjų mintimis, lietuviško
mis tradicijomis ir krikščio
niškosios dorovės dėsniais", 
šiuos bendra prasme išsa
kytus pareiškimus stengia
masi praktikoje, įgyvendin
ti, pagal jau išugdytas lietu
viškas tradicijas, kurios rei
kalauja asmeninio, sąmo
ningo ir aktyvaus įsijungi
mo į tautinį lietuvių gyve
nimą. Pozityvios lietuviškos 
tradicijos ragina laikytis 
tolerancijos, neprimesti ki
tiems savo valios, susitarti 
dėl bendro veikimo, nesi
stengiant diktuoti sąlygų, 
nereikalaujant aklo pritari
mo, tobulinant savo asme
ninį ir tautinį susipratimą.

Nuo pat įsisteigimo die
nos korporacija gyveno lie
tuvių tautos idealais, prisi
dėjo prie tautinės lietuvių 
kultūros kūrimo, sąmonino 
ir kėlė lietuvišką atsparu
mą ir drausmingumą.

Šie tikslai ir uždaviniai 
Neo-Lithuania korporantus 
suvedė į nenutrūkstamą 
veiklos grandinę Lietuvoje. 
Nepriklausomybės metais 
korporacijos bei korporan
tų buvo išvaryta gili ir pla
ti vaga visose gyvenimo sri
tyse ir daug prisidėta prie 
Lietuvos Valstybės atstaty
mo ir nuostabiai didelės pa
žangos visose nepriklauso
mo valstybinio gyvenimo 
srityse.

Vos 17-ka metų buvo, 
lemta Korp! Neo-Lithuania 
išgyventi nepriklausomoje 
Lietuvoje. Ji, savo egzisten
ciją pilnai pateisino. Mes,
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korporantai, galime su pasi
didžiavimu gėrėtis mūsų 
pirmtakūnų praskintais ke
liais.

Antrasis Pasaulinis Ka
ras ir Lietuvos užgrobimas 
okupantui keičiant okupan
tą, pareikalavo daug aukų, 
ištrėmimų ir kančių ir iš 
mūsų korp! tarpo. Lietuva 
neteko nepriklausomybės, ir 
didžioji dalis korporantų 
atsiradome toli nuo gimto
sios žemės krantų. Tremty
je vėl susibūrėme po Korp! 
Neo-Lithuania vėliava.

Kokie mūsų, kaip korpo
rantų uždaviniai išeivijoje?

šalia įsigyvenimo į korp! 
tradicijas, ugdant savo tar
pe draugiškumą ir toleran
tiškumą kitų nuomonęi, ša
lia pagalbos jausmo ir kon
krečių darbu socialinėje — 
organizacinėje srityje, mū
sų besąlyginis užsiangaža
vimas lietuvių tautos ir 
Lietuvos labui dar ypatin
gai įpareigoja mus konkre
čiai, nepaliaujamai ir visą 
energiją sukaupus dirbti 
lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvinimo darbą. Gy
vendami tremtyje taip pat 
turime budėti ir dirbti, kad 
mūsų pačių asmeninis ir lie
tuviškosios visuomenės tau
tinis sąmoningumas neiš
blėstų.

Korp! Garbės nario An
tano Smetonos kadaise pa
sakyti žodžiai šiandien 
mums įgauna dar didesnės 
prasmės: "Tik toji tauta 
verta yra laisvės, kuri ne 
veltui gyveną pasaulyje, 
kuri įstengia išauklėti iš sa
vo sąmonės dvasinių žiedų. 
Kol ji nepamiršta to tikslo, 
tol ji tarpsta ir gyvuoja ir 
įneša savo dalį tautų loby- 
nan”.

Visa tai, ką aš čia trum
pai ir schematiškai suminė
jau apie Korp! Neo-Lithu
ania ideologiją, tikslus, už
davinius ir atsiektus laimė
jimus nepriklausomoje Lie
tuvoje, jau būsite skaitę, ar 
girdėję. Gal tik truputį ki
tais žodžiais, ar kita chro
nologine tvarka. Išeivijoje, 
Tamstos pasakysite, pana
šių uždavinių ir įsipareigo
jimų turi ir visos kitos lie
tuvių akademinės ir bendri
nės organizacijos. Tai irgi 
tiesa. Pagaliau ir paskiras, 
organizacijoms nepriklau
sąs lietuvis išeivijoje su
pranta, kad lietuvybės išlai
kymas svetimam krašte yra 
surištas su didelėmis asme
ninėmis pastangomis. Išlik
ti sąmoningu lietuviu išeivi
joje nėra savaime supran
tamas ir užtikrintas faktas, 
koks kad jis buvo mums 
gyvenant nepriklausomoje 
Lietuvoje. Visa tai yra tie
sa ir gal daug kartu girdė
ti samprotavimai. Esminis 
skirtumas yra tačiau tas, 
kad Korp! Neo-Lithuania ir 
studentų tautininku Korpo
racijų sambūriai. Filiae Li
thuaniae. Jaunoji Lietuva, 
Herkus Monte ir Geležinis 
Vilkas dar nepriklausomoje 
Lietuvoje nuo pat jų įsistei
gimo dienos pasirinko lietu
vių tautos kelią savo korpo
racijų pagrindiniu keliu ir 
svarbiausiuoju tikslu. Tai
gi, Korp! Neo-Lithuania 
nariams lietuvybės išlaiky- 
mo ir Lietuvos laisvės rū
pestis yra lyg įgimtai pir
maeilis, o ne laiko sąlygoms 
ir susidariusioms aplinky
bėms pasikeitus, atsitikti
nai prisiimta lyg ir antra
eilė pareiga ... Tuo tradici
niu lietuviu tautos kelio rei
kalų organišku sutapdini- 
mu su korporacijos pagrin
diniais tikslais mes, neoli
tuanai, galime su pagrindu 
didžiuotis. Bet tas, žinoma, 
išeivijoje mums uždeda ir 
išskirtinai sunkių pareigų.

Išeivijoje lietuviškasis 
ambasadoriavimas yra pri
einamas kiekvienam lietu
viui. Priemonių ir progų 
yra labai daug ir čia galė
tume daug laiko praleisti 
tas progas beskaičiuodami.

Korp! Neo-Lithuania Clevelando padalinio pirm. P. Mitalas ir 
sekretorė Danutė Čiuberkytė-Grigaliflnienė deda gėlių vainiką 
Knolwood mauzoliejuje prie Lietuvos respublikos prezidento ir 
korporacijos garbės nario Antano Smetonos kapo.

J. Garlos nuotrauka

Tai, tačiau, nėra mūsų pa
šnekesio pagrindinė tema.' 
Neolituanų tradicinės tilo-, 
sofijos ir jos ideologijos ap
tarimas, jos pagrindinių 
tikslų bei uždavinių nu- 
smaigstymas bei jų neišski
riamai — organiškai sutap- 
dinimas su visos lietuvių 
tautos keliu, bei jos laisvės 
idealais, išeivijoje ypatin
gai praplečia Korporacijos 
narių veiklos barą, šis vei
klos baro praplėtimas, su
teikia didelės reikšmės mū
sų darbui, bet, tuo pačiu 
metu sukelia ir didelių ap
sunkinimų. žiūrint grynai 
iš korporacijos organizaci
nio taško, korporantai pri
trūksta laiko dirbti, grynai 
pačios korporacijos labui.

Nenuostabu ir girtina, 
kad Korp! Neo-Lithuania 
nariai išeivijoje yra labai 
aktyvūs bendrinėse lietuvių 
organizacijose. Tai juk, 
kaip minėjau, yra neolitua- 
nui lyg įgimta — pirmaeilė 
pareiga. Gaila, tačiau, kad 
pastariesiems, kartais, per 

DIRVOS NOVELĖS 

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 
1973 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pąsirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 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.

mažai belieka laiko pasirū
pinti savosios korporacijos 
organizaciniais reikalais bei 
jos ateitimi.

(Bus daugiau)

BOSTON
NEOLITUANŲ ŠVENTĖ

Bostono Korp! Neo-Li- 
thūania maloniai kviečia 
visus į Korp! metinę šventę 
ir Korp! 50 metų sukakties 
minėjimą vasario 3 d., šeš
tadienį, ALT S-gos Namuo
se, 484 East Fourth Street, 
South Bostone.

Dienotvarkė: 7:30 v. v. — 
Filisterių sueiga, valdybos 
pranešimas, padalinio val
domųjų organų rinkimai ir 
einamieji reikalai.

8:00 v. v. — Iškilminga 
sueiga — pagrindinis kal
bėtojas dr. Jonas Balys iš 
Washington, D. C. Paskai
tos tema: "Mūsų tautos kū
rybingumas.” Vaišės (BLY
NAI).



Nr. 8 — 6 DIRVA

XXIII AUSTRALUOS LIETUVIU SPORTO ŠVENTĖ
■Gruodžio mėn. 26-31 die

nomis Sydnėjuje jau 23-jį 
kartą susirinko Australijos 
lietuviai sportininkai, at
švęsti savo tradicinę meti
nę sporto šventę. Kas antri 
metai, o tas įvyko ii- praeitų 
metų pabaigoje, sporto 
šventė vyksta kartu su di
džiosiomis Australijos Lie
tuvių Dienomis, per kurias 
susirenka visos Australijos 
meninės, kultūrinės ir jau
nimo organizacijos, tuo pa
čiu esant ir mūsų Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos at
stovų suvažiavimui, bei 
naujos valdybos rinkimams. 
Praeitoje Lietuvių Dienų 
šventėje dalyvavo, be spor
tininkų tautinių šokitj šokė
jai, paskirų miestų chorai, 
suruošdami savo dainų šven 
tę, jaunieji ir vyresnieji 
menininkai, teatro grupė, 
jaunųjų talentų pasirody
mas, studentai ir skautai 
savo jubiliejinėje Australi
jos lietuvių 25-rių metų sto
vykloje.

Sporto šventė, kartu su 
visomis Lietuvių dienomis, 
buvo pradėta iškilmingomis 
pamaldomis lietuvių bažny
čioje, kurias laike kun. P. 
Butkus, pamokslą pasakant 
Brisbanės kapelionui kun. 
dr. P. Bačinskui. šiose pa
maldose su savo asistentais 
dalyvavo ir Sydnėjaus vys
kupas E. F. Kelly, kuris sa
vo gražiame žodyje padėko
jo visiems lietuviams už tas 
menines ir kultūrines ver
tybes, kurias jie atnešė ir 
įjungė į jauną Australijos 
kraštą. Jis labai šiltais žo
džiais pasveikino visus ir 
palinkėjo toliau mums ne
nutrūkti nuo savo senosios 
kultūros, nuo savo senųjtj 
papročių, pasiliekant gar
bingais savo senosios kul
tūros nešėjais ir skleidėjais 
pasaulyje ir Australijoje, 
kas praturtina ir šį kraštą.

Pirmąją šventės dieną 
prasidėjo ir, vėliau tęsėsi, 
visos Australijos sporto 
klubų atstovų susirinkimai, 
aptarę visus einamuosius 
Australijos lietuvių sporti
nius reikalus ir nustatę nau
jas veiklos gaires. Sporti
nėje arenoje pirmąsias ko
vas pradėjo lauko tenisinin
kai. Vakare didžiojoje uk
rainiečių salėje įvyko labai 
puikus ir gerai pasisekęs 
jaunimo susipažinimo vaka
ras, kur be jokių skubėji
mų, gražioje nuotaikoje, bu
vo jaunimo gražiai paben
drauta.

Gruodžio 27-tą dieną pra
sidėjo krepšinio rungtynės, 
kai antrą valandą po pietų 
didžiajame Sydnėjaus krep
šinio stadijone įvyko oficia
lus sporto šventės ir Lietu
vių Dienos atidarymas. Ly
dint lietuviškų maršų mu
zikai, kurią išpildė tautinių 
šokių grupių akordeonistai, 
į aikštę įžygiavo Adelaidės 
"Vyties”, Bankstowno "Ne
ries”, Canberros "Vilko”, 
Geelongo "Vyties”, Hobarto 
"Perkūno", Melbourno ”Var 
po” ir Sydnėjaus "Kovo”

Sydnėjaus Kovo pirmininkas Vladas Daudaras taria sveikinimo žodį.

ANTANAS LAUKAITIS

sportininkai if sportininkės, 
kartu įnešdami ir savų klu
bų vėliavas. Sustojus ir iš
sirikiavus aikštės šonuose, 
į vidų įžygiuoja tautinių šo
kių grupės: Sydnėjaus 
"Suktinis", Hobarto "Ven
ta”, Melbourno "Gintaras”, 
Adelaidės "Žilvinas” ir Per- 
tho "Šatrija”. Visiems atsi
stojimu pagerbiant, įneša
ma Australijos lietuvių 
sportinė švenčių vėliava.

Vaizdas ypatingai grą
žus, nes sportinės gražios 
uniformos, puošdamos apie 
350, daugumoje jau čia gi
musių, jaunųjų lietuvių 
sportininkų, kartu su 150 
šauniai atrodančių tautinių 

■šokių šokėjų, pasipuošusių 
gražiaisiais mūsų tautiniais 
drabužiais, duoda puikų 
akiai pasigėrėjimą ir tą ne
paprastą jaunųjų lietuvių 
pasididžiavimą, jog štai ir 
jie, nors ir toli gyvendami 
nuo savo tėvų krašto Lietu
vos, kurios jis dar visai nė
ra matę, bet kurią jie atsto
vauja šioje didžiausioje 
Australijos lietuvių šventė
je, gali reprezentuoti savą- 
jame sporte, savuosiuose 
tautiniuose šokiuose. Ova- 
ciniais dideliais plojimais 
jaunuosius reprezentantus 
pasitinka pilnai prisipildžiu
si didžioji krepšinio stadijo
no salė, kiekvieną grupę ir 
kiekvieną klubą džiaugs
mingai sutikdami. Tikrai, 
tai yra pasidžiavimas ir 
gražus darbo atpildas vi
siems tiems lietuviams vei
kėjams, kurie per metų me
tus nenuilstamai su jauni
mu dirbo, juos mokė ir juos 
treniravo ar tai lietuviška
me sporte, ar tai tautiniuo
se šokiuose, ai* tai kitoje 
jaunimo veikloje.

Sugiedojus Australijos ir 
Lietuvos himnus, sveikini
mo žodį tarė rengėjų, Syd
nėjaus ”Kovo", pirminin
kas Vladas Daudaras, padė
kodamas visiems už įdėtą 
darbą nugalint visus di
džiuosius šventės rengimo 
rūpesčius, tuo pačiu ir pa
sveikindamas visus atvyku
sius sportininkus. Sporto 
šventę atidaryti buvo pa
kviestas buvęs ALFAS Val
dybos pirmininkas J. Tamo
šiūnas, kuris savo žodyje iš
reiškė pasididžiavimą lietu
viškuoju jaunimu Austra
lijoje, pasigėrėjimą mūsij 
sportininkais, išreikšdamas 
jog jis turi didelę garbę ati
daryti šią 23-ją mūsų spor
to šventę.

Po sporto šventės atida
rymo, sveikinimo žodį tarė 
Lietuvių Dienu šventės ren
gimo pirmininkas dr. B. 
Vingilis, padėkodamas vi
sam rengimo komitetui už 
jų darbą ir pasišventimą 
šiame rengimo darbe. Lie
tuvių Dienas Sydnėjuje ati- 
darvti buvo pakviestas Aus
tralijos L. B. Krašto V-bos 
nirmininkas V. Neveraus- 
kas

Po oficialiosios dalies, iš
nešus Lietuvių Sporto Vė
liava ir sportininkams, eilės 
tvarka apleidus aikšte, 
jungtinės tautiniu šokiu 
grupės labai gražiai našoko 
"Noriu miego” ir "Kalvelį”. 
Pirmosios dienos atidarymo 
programa pasibaigė vyrų ir 
moterų krepšinio rungtynė
mis ir vakare įvykusiu Jau
nimo Koncertu.

Šventės rezultatai:
Vyrų krepšinis: Po 16- 

kos metų pirmą kartą Mel
bourno "Varpo” vyrų krep
šinio komanda laimėjo vi
sas krepšinio rungtynes, 
tuo atsiekdama ir vyrų 
krepšinio meisterio vardą. 
Komandą atstovauja: V. 
Mačiulaitis, A. Milvydas, S. 
Oželis, A. Petraitis, V. Le
vickas, A. Skimbirauskas, 
Š. žiedas ir A. Verbyla.

2-ją vietą gavo Sydnė
jaus "Kovas”, 3-ją Bank- 
stowno "Neris”, 4-ją Gee
longo "Vytis”, 5-ją Adelai
dės "Vytis” ir 6-ją Hobarto 
"Perkūnas”

Moterų krepšinis: 1-ją 
vietą laimėjo Melbourno 
"Varpas” — R. Šidlauskai
tė, E. Vyšniauskaitė, J. 
Skimbirauskaitė, V. Dagy- 
tė, L. Smilgevičiūtė, K. čės- 
naitė, I. Kviecinskienė, B. 
Pikelytė, L. Pikelytė ir A. 
Tamošiūnaitė.

2-ją vietą laimėjo Sydnė
jaus "Kovas”, 3-ją Adelai
dės "Vytis”, 4-ją Geelongo 
"Vytis”, 5-ją Bankstowno 
"Neris”.

Berniukų krepšinis: Lai
mėtojais tapo Sydnėjaus 
"Kovas" — G. Antanaitis, 
A. Karkauskas, V. Rimkus,
V. Kalgovas, G. Genys, A. 
Šliogeris, T. Jablonskis, E. 
Karpavičius, G. Eidintas, 
A. Meiliūnas. 2-rą vietą ga
vo Melbourno "Varpas", 
3-čią Geelongo ”Vytis”, 4-tą 
Adelaidės "Vytis”.

Mergaičių krepšinis: Lai
mėtojoms tapo Melbourno 
"Varpas”, 2-tą vietą Sydnė
jaus "Kovas”, 3-čią Adelai
dės "Vytis”, 4-ją Geelongo 
"Vytis”.

Tinklinis
Vyrų tinklinį laimėjo Syd

nėjaus "Kovas", moterų — 
Adelaidės "Vytis”.

Stalo tenisas
Komandiniai vyrų stalo 

tenisą laimėjo Sydnėjaus 
"Kovas" — V. Binkis, V. 
Vasaris ir K. Bagdonavi
čius.

Komandiniai moterų sta
lo tenisą laimėjo Sydnėjaus 
"Kovas” — R. Araitė, N. 
Wallis - Grincevičiūtė, V. 
Laukaitienė ir N. Gilienė.

Vyrų individualinių var
žybų laimėtojas J. Ablons- 
kis — Melbourno "Varpas”.

Moterų individualinių var 
žybų laimėtoja R. Araitė — 
Sydnėjaus "Kovas".

Vyrų dvejeto laimėtojai
J. Ablonskis ir P. Bimba — 
Melbournas.

n
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Moterų dvejeto laimėto
jos R. Araitė ir N. Wallis
— Sydnėjus.

Mišraus dvejeto laimėto
jai P. Bimba — Melbour
nas ir A. Kovalskienė — 
Canberra.

Lauko teniso vyrų ko-, 
mandiniai laimėtojai tapo 
Sydnėjaus "Kovas” — R. 
Gulbinas ir Z. Kiželis, kurie 
taip pat laimėjo ir vyrų dve
jeto varžybas. Individuali
nės pirmenybės ir moterų 
varžybos dėl laiko stokos 
nebuvo pravesta.

Šachamatų komandinės 
varžybas laimėjo Melbour
no "Varpas” — P. Baltutis, 
V. Mačiulaitis ir A. Rakš
telis.

Individualines šachmatų 
varžybas laimėjo P. Baltu
tis —- Melbournas.

Golfo komandines varžy
bas laimėjo Sydnėjaus "Ko
vas” — Ir. Venclova, K. 
Bagdonavičius, J. Padagas 
ir A. Vičiulis.

Individualines golfo var
žybas laimėjo V. Šumskas
— Bankstovvno "Neris”.

Sųuasn’o komandines var 
žybas laimėjo Sydnėjaus 
"Kovas” — J. Liutikas ir J. 
Abromas.

Individualines varžybas 
laimėjo J; Abromas — Syd
nėjus.

Baudų mėtymas
Vyrų komandines baudų 

mėtymo varžybas laimėjo 
Sydnėjaus "Kovas” ir mo
terų — Adelaidės "Vytis”.

Individualines baudų mė
tymo varžybas laimėjo V. 
Levickas — Melbournas ir 
moterų K. Stalbaitė — Ade
laidė.

Australijos lietuvių 
rinktinės

Laike visų krepšinio ir 
tinklinio varžybų kiekvie
nos komandos treneris ste
bėjo ir vėliau išrinko krep
šinio ir tinklinio rinktines, 
kurios vėliau buvo sudary
tos iš daugiausiai gavusių 
balsų.

Vyrų krepšinio rinktinė:
A. Milvydas, V. Mačiu

laitis, V. Levickas, š. žie
das — (visi Melbourno), A. 
Čerkesas, M. Liubinskas, M. 
Mikalauskas, P. Gustaison 
(visi Sydpėjaus), J. Obeliū
nas, S. Karpuška — Geelon- 
gas ir A. Reivytis — Ade
laidė. Treneris V. Mačiulai
tis — Melbournas.

Moterų rinktinė:
R. Šidlauskaitė, A. Tamo

šiūnaitė, L. Pikelytė, L. 
Smilgevičiūtė (visos Mel
bournas), S. Gustarson-Mo- 
tiejūnaitė, R. Kasperaitytė, 
A. Kasperaitytė, I. Kaciu- 
šytė (visos Sydnėjus), A. 
Stalbaitė, K. Stalbaitė — 
Adelaidė. Treneris — A.

Čerkesas — Sydnėjus.

Berniukų rinktinė:
G. Eidintas, T. Jablonskis 

— Sydnėjus, S. Oželis, V. 
Leknius, A. Ragauskas — 
Melbournas, A. Gvildys, J. 
Talanskas, Renkauskas — 
Geelongas, Talanskas, Ju- 
rekas ir A. Ignatavičius — 
Adelaidė. Treneris J. Obe
liūnas — Geelongas.

Mergaičių rinktinėj
A. Tamošiūnaitė, R. Šid

lauskaitė, V. Dagytė, E. 
Vyšniauskaitė — Melbour
nas, R. Kasperaitytė, A. 
Kasperaitytė, R. Araitė — 
Sydnėjus, R. Rupinskaitė,
S. Scholze — Adelaidė, A. 
Jančiauskaitė — Geelongas. 
Treneris S. Visockis — 
Adelaidė.

Vyrų tinklinio:
S. Lukoševičius, G. Sau

ka, V. Stašionis, J. Liuti
kas, K. Krapauskas — Syd
nėjus, S. Visockis, J. Mor
kūnas, A. Stanwyx — Ade
laidė, V. Radzevičius — Ho- 
bartas. Trenerė A. Morkū- 
naitė (Australijos rinktinės 
žaidėja) Adelaidė.

Moterų tinklinis:
A. Morkūnaitė, J. Morkū- 

naitė, N. Dąniškevičienė, I, 
Rupinskaitė, R. Rupinskai
tė, M. Visockaitė, R. žiuke- 
lytė, S. Bernaitienė — vi
sos iš Adelaidės, V. Laukai
tytė, S. Gustarson, N. Čer- 
kesienė ir M. Atkinson — 
visos iš Sydney. Trenerė A. 
Morkūnaitė — Adelaidė.

Nauja A.L.F.A.S. Valdyba
Suvažiavę klubų atstovai 

išrinko naująją Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Valdybą, kuri su
sideda iš sekančių asmenų: 
V. Marcinkevičius, A. Me
rūnas ir J. Doniela. Naujoji 
valdyba yra iš Adelaidės ir 
ji yra išrinkta sekantiems 
dviems metams.

1973-jų metų 24-ji 
Sporto šventė

Pirmą kartą Australijos 
lietuvių sporto istorijoje 
sporto šventę rengti buvo 
leista mažai lietuvių koloni
jai Tasmanijos saloje ir jos 
šeimininkai bus sostinėje 
Hobarte esantis lietuvių 
"Perkūno” klubas. Į šią 
šventę sporto klubai jau da
bar pradėjo finansiniai 
rengtis, nes ten patekti ga
lima tik lėktuvais arba lai
vais. ši šventė mažai lietu
vių kolonijai bus ypatinga 
moralinė parama ir duos di
delę propogandinę reikšmę 
australų tarpe.

šventės pabaiga
Sporto šventė buvo už

baigta Krepšinio Stadijone 
gruodžio 30 dieną. 'Įžygia
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vus paradine tvarka vi
siems sportininkams ir įne
šus sportinę vėliavą, kuri 
sydnėjiškių vėliau buvo per
duota sekančios šventės 
rengėjui — Hobarto "Per
kūnui”, uždarymo žodį tarė 
Sydnėjaus "Kovo” pirmi
ninkas V. Daudaras, pa
kviesdamas dovanas įteikti 
buv. ALFAS pirmininką J. 
Tamošiūną. Be aukotų per
einamųjų taurių ir dovanų, 
šiais metais pirmą kartą vi
si pirmųjų vietų laimėtojai 
gavo specialiai padarytus 
gražius, lietuviškai įrašy
tus, medalius, kurie buvo 
laimėtojams užkabinti ant 
kaklo. Buv. pirmininkui J. 
Tamošiūnui savo žodžiu už
darius šventę, ji oficialiai 
tapo baigta Lietuvos Him
nu.

Visa.praėjusi sporto šven
tė vyko labai sklandžiai, ne
turint jokių didesnių nesu
sipratimų, kurie daugiau
siai įvykdavo dėl krepšinio 
teisėjavimo. Jau kuris lai
kas kaip visose lietuvių pir
menybėse turi teisėjauti 
oficialūs australų krepšinio 
teisėjai. Nors tas ir kainuo
ja nemažai pinigų, tačiau 
niekuomet daugiau neįvyk
sta jokių nesusipratimų.

Australijos lietuviai krep
šininkai su malonumu prisi
mena savo paskutinę vieš
nagę Amerikoje ir tiek 
sportininkai, tiek ir visa 
sporto vadovybė tikisi, kad 
artimi ryšiai bus labai 
tampriai palaidomi ir atei
tyje.

0WNER OPERATORS 
Due to expanding business we 
need ąualified owner operators 
with 3 axle tractors to run Ohio 
and return with company t-rai- 
lers. 216-435-6394. (6-12)

WANTED AT ONCE EXPERIENCED

I.D. GRINDERS
O.D. GRINDERS

EDM OPERATORS 
top wages for qualified men.

Excellent working conditions and 
fringe benefits including profit shar 

ing and overtime.
Apply in person at:

WOLVERINE 
CARBIDE DIE CO.

2613 Industrial Row
(off of Coolidge — betw. 14/15 

Mile Rds., Troy, Mich.) 
An Equal Opportunity Employer 

(6-12)

WANTED

FURNACE TENDER 
AND

BENCH & FLOOR MOLDERS 
EXPERIENCED ONLY. 

Steady work. Fringe benefits.
LA SALLE FOUNDRY & MACHINE 

CO.
1221 Wordsworth, Ferndale, Mich. 

313-548-5550
(6-8)

REINFORCING STEEL 
DETAILER

Experienced on all types slructures. 
Minimum 2 years experience requfred. 
Excellent opportunity with well estab- 
lished company. Salary open. Profit 
sharing and other excellenl fringe' 
benefits. If you quality and are in-< 
tersted

Call Florida 305-922-6771 
Call collect and ask for 

J. T. VOKAC
(2-8)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Clevelando
neolituanai...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tinj jos okupantų naikinimą 
bei teršimą.

Programa baigta visų da
lyvių sugiedotu Gaudeamus. 
Po to dar keletą valandų 
šventės dalyviai užsibuvo

Clevelando neolituanu suruoštame parengime dalinasi įspū
džiais: ALT pirm. inž. A. Pautienis, Čiurlionio ansamblio meno 
vadovas muz, A. Mikulskis, Z. Pivoriūnas ir Vilties draugijos 
pirm. A. Laikūnas. J. Garos nuotrauka

salėje, laisvai šnekučiuoda
miesi, korporančių sunešti
nėmis gėrybėmis vaišinda
miesi ir džiaugdamiesi, jog 
po ilgesnės pertraukos vėl 
gali maloniai popietę pra
leisti jaukiame Clevelando 
neolituanu parengime. Ne 
taip seniai Clevelando neo- 
lituanų pobūviai savo nuo
taikingumu buvo nepralen
kiami. Linkėtina, kad val
dyba pasistengtų ateityje 
savo šventę, kaip ir anks
čiau, minėti kasmet.

Kad ši Clevelando neoli- 
tuanų šventė praėjo gražiai 
ir pakiliai, gerokai padirbė
jo jos valdyba su savo tal
kininkėmis bei talkininkais,

tačiau didžiausias nuopel
nas tenka skirti jos pirm- 
kui fil. Pauliui Mitalui bei 
fil. Jonui Mockui, ir pa
tiems dirbusiems ir kitus 
judinusiems. (d)

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Minėjimas įvyksta sek

madienį, š. m. vasario mėn. 
11 d. 9:45 vai. ryte vėliavų 
pakėlimas Naujos liet, pa
rapijos aikštėje. 10 vai. Šv. 
Mišios Naujos liet, parapi
jos bažnyčioje. 10:30 vai. 
Šv. Mišios šv. Jurgio liet.

Grupė ponią neolituanu parengime. Sėdi iš kairės: K. Laikūnienė,
O. Mikulskienė, J. Budrienė. Stovi: J, Tallat-Kelpšienė,p. Karalie
nė ir N, Mockuvienė. J. Garlos nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už_ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

parapijos bažnyčioje. Mišių 
metu giedos Čiurlionio An
samblis.

4 vai. iškilmingas minė
jimas Naujos liet, parapijos 
salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakys Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke, Anice
tas Simutis. Koncertinėje 
dalyje pasirodys Čiurlionio 
Ansamblis vadov. muziko 
Alfonso Mikulskio.

Minėjimo metu bus ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams, kurios 
bus perduotos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti šv. Mišio
se ir minėjime su vėliavo
mis ir visa Clevelando ir 
apylinkės lietuvių visuome
nė kviečiama atsilankyti.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

FILMŲ POPIETĖ
Du lietuviški filmai — 

"Dvylika” ir ”Į septintąjį 
dešimtmetį” — bus rodomi 
sekmadienį, vasario 4 d., 4 
vai. po pietų, šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Filmo "Dvy
lika” pirmoji dalis pristato 
žymiuosius lietuvius M. 
Vaitkų, L. Šimutį, M. Kru
pavičių, V. Sidzikauską, J. 
Žilevičių ir A. Galdiką. Fil
me ”Į septintąjį dešimtme
tį” parodomas ateitininki- 
jos 60 metų gyvavimo su
kakties paminėjimas aštun
tuoju ateitininkų federaci
jos kongresu ir prieškon- 
gresine stovykla. Abudu fil
mai yra spalvoti ir garsi
niai.

Tą pačią popietę parapi
jos salėje bus išstatyta kun. 
A. Kezio, S.J., foto paroda, 
o jo knygą "Foto kompozici
jos” pristatys prof. A. Au- 
gustinavičienė. Ateities klu
bo valdyba svečius pavai
šins kava ir pyragais. Įėji
mas suaugusiems $2.00, 
studentams ir moksleiviams 
veltui. Visuomenė maloniai 
kviečiama nepraleisti pro
gos pamatyti pirmą kartą 
Clevelande rodomų filmų ir 
parodos.

SLA 14 KUOPOS NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Naujieji Lietuvių Namai, 
877 East 185th St., sutelkti
nėmis Clevelando lietuvių 
pastangomis, artėja prie iš
kilmingo atidarymo dienos. 
Tos dienos su ilgesiu laukia 
tie tautiečiai, kurie yra iš
siilgę savos lietuviškos pa
stogės. Dar daugiau laukia 
mūsieji visuomeniniai, po

litiniai ir kultūriniai sam
būriai, kurie neturi savoms 
sueigoms bei pasitarimams 
tokios jaukios savos pasto
gės ...

SLA 14 kuopa laukdama 
Lietuvių Namų atidarymo, 
viena iš pirmųjų numato 
įžengti į šiuos namus, reng
dama metinį susirinkimą, 
vasario 5 d., 6:30 v. v. Su
eigos dabotvarkėlabai svar
bi : be įprastinių kuopos rei
kalų aptarimų, reikės išsi
rinkti naują valdybą ir ki
tus pareigūnus. Susirinki
me nariai turės progos užsi
mokėti savus apdraudų mo
kesčius ir atlikti kitokias 
narystės pareigas.

Būdami jautrūs SLA 14 
kuopos reikalams, nepraras
kime jautrumo ir bendrie
siems savos bendruomenės 
reikalams, būtent, įsijunki
me į Naujųjų Lietuvių Na
mų baigminius darbus. Na
riai kviečiami pagal savo 
pajėgumą įsigyti akcijų 
(vienos akcijos kaina $27). 
Tie, kurie turi buvusios 
Lietuvių Salės akcijų, pra
šomi pakeisti į Naujųjų 
Lietuvių Namų akcijas. Ak
cijų pakeitimą sutvarkys 
Lietuvių Namų vadovybė, 
tik eidami i kuopos susirin
kimą, neužmirškime atsi
nešti ir senas akcijas.

Baigus SLA 14 kuopos 
narių metini susirinkimą, 
ten pat įvyks kuklus po
būvis.

• Superior Savings and 
Loan Assn. praeitus metus 
užbaigė su beveik 32 mili
jonais dolerių ir greitu lai
ku atidarys ketvirtąjį savo 
banko skyrių Green Rd. ir 
Cedar prekybos centre.

Superior Savings and 
Loan bendrovės direktorių 
tarpe yra viceprezidentas 
K. Šukys, Juozas Stempu- 
žis ir bendrovės teisės pa
tarėjas adv. Obelenis.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

VASARIO 4 D. sekmadienį, 
šv. Jurgio parap. salėje bus ro
domi du filmai: 12 Didžiąją ir I 
septintąjį dešimtmetį. Rengia 
Ateities Klubas.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

VASARIO 18 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus parengi
mas Europa Travel Service 
patalpoje.
KOVO 3 D. ČiurlionioAnsamb 

Įio rengiamas Užgavėnią šiu
pinys.

KOVO 4 D. šv. Jurgio pa
rapijos salėje Clevelando skau 
tijos pramoga: kino filmas, už
gavėnią blynai ir pasilinksmi
nimas. Pradžia 4 vai. p.p. Ren
gia Pilėną Skautą Tuntas.

KOVO 11 D. DLK Birutės d- 
jos Clevelando skyriaus paren
gimas.

KOVO 17 D. šeštadienį, Vysk. 
M. Valančiaus Lit. M-los Tėvą 
Komiteto kviečiamas Hamiltono 
dramos sambūris "Aukuras” sta 
to dramą "Audronę”.

KOVO 18 D.,sekmadienį,3:00 
v. p.p., Cuyahoga CommunityCol 
lege, 2900 Community College 
Avė., Grandinėlės koncertas.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Ohio Apygardos Valdyba po
sėdžio metu, apsvarsčiusi šią metą bendruomeninės veiklos pla
nus. Iš kairės: F. Eidimtas, J. Damušis, O. Jokūbaitienė, pirm. 
K. Žiedonis ir P. Karalius.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė’ 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Šv.- Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madą paroda.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk- 
lds tradicinis balius.

GEGUŽŽS 5-6 D. Clevelando 
ateitininką šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrą okteto 100-to dainą mara
tonas.

Reikalinga moteris — ka
sininkė, mokanti lietuvių ir 
anglų kalbas. Kreiptis dar
bo valandomis į viceprez. K. 
Šukį, Superior Savings and 
Loan Assn., 798 E. 185 St. 
Tel. 481-8552.

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

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

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

NAMŲ SARGAS
Reikalingas namams Nau

jos parapijos rajone. Vyras 
ir žmona. Gali būti pensi
ninkas. Be vaikų ir naminių 
gyvulių. 486-2030..

PARDUODAMAS "conuner- 
cially zoned” 200 pėdų sklypas 
ant E. 185 St., priešais lietuvių 
centro. Trys atskiri savininkai 
parduoda kartu. Prašome kreip
tis nuo 5 iki 8 vai. vak. telef. 
486-6540. (8-11)

HOUSE FOR SALE
Retire or start out in two 

bedrooms. Convenient to all 
in Euclid. Enclosed porch. 
Expansion up. Full base- 
ment. By owner. 486-9435.

(8-9)

DIRVAI
AUKOJO
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai :

J. Lenktaitis, New York .. 10.00 
E. Stepas, Parma..............10.00
J. Maurukas, RichmondHill2,00
E. Misiūnas, Chicago ....... 2.00
S. Rydelis, Cleveland.......2.00
J. Švedas, Elizabeth......... 2.00
K. šeputa, Miami Beach ... 7.00
J. Grigaitis, Chicago........ 5.00
M. Naujokas, Chicago ....... 2.00
J. Radas, Livonia  ...........2.00
V. Satkus, St. Catharines... 2.00
P. Sideravičius, Chicago ... 2.00
B. Burba, Detroit...............2.00
S. Lileikis, Dorchester .....7.00
A. Valiulis, Los Angeles ... 7.00
A. Baltrukonis,Cleveland... 1.00
J. Pažemis, VZilloughby ... 2.00
B. Steponis, Parma............3.00
W. Diehl, VVickliffe..........  7.00
A. Pilipavičius, Juno Beach 2.00
Č. Šadeika, Farmington .... 7.00
A. Butkus, Cleveland ....... 7.00
X. Y„ Chicago....................  7.00
J. Jankauskas,

Mountainside ............ 2.00
R. Česonis, Grand

Rapids ...................... 2.00
V. Matonis, Phila. .......... 5.00
S. Petrulis, Omaha .......... 7.00
A. Repčys, Hamilton ....... 2.00
F. Juras, Cleveland ........ 2.00
V. Matulionis, Cleveland .. 2.00
T. Varanka,ClarendonHills5.00
K. Januška, Chicago......... 2,00
B. Vembre, Springfield .... 5.00
K. Ralys, Cleveland......... 4.00
K. Gaižutis, Houston ...... 10.00
V. Janavičius, Elizabeth .. 2.00
B. Oniūnas, Maspeth........ 2.00
M. Ignas, Cleveland....... . 2.00
K. Leknius, Detroit ........... 2.00
V. Petukauskas, Cleveland 2.00
J. Juodišius, Cleveland ... 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai rlėkoia.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

FITTER—LAYOUT MEN 
FABRICATORS 

Experienced, excellent fringe 
benefits, high hourly rate. East 
Side. Day shift.

Apply in Person 
NON — FERROUS 

METALS 
21721 Tungsten Rd.

Cleveland, Ohio
(99-8)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ŠVENTARAGIS
Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 

iš Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
liais 6 dol.-, minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531 7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimėj valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
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
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kapitonas, teisiu daktaras Jurgis Gliaudys, reziduojąs Siame, 
kur dirba Armijos teisme, savo atostogas praleido Los Angeles 
pas savo tėvus. Nuotraukoje jis kartu su dr.'Šarūnu Karuža (de
šinėj).

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba 
kviečia Sąjungos narius 
gausiai dalyvauti Vasario 
16-sios minėjimuose, tos 
šventės proga aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
ir savo aukas skirti Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

• Antanina Mačiukienė, 
gyv. Chicagoje, atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą pri
dėjo auką 12 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• K. J. Gaižutis, Dirvos 
skaitytojas ir rėmėjas Hou- 
ston, Texas, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 10 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• K. ir G. Siliūnai, Flu- 
shing, N. Y. ir L. Puskepa- 
laitienė, Detroite, atnaujin
dami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką po 7 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• JAV LB Tarybos rinki
mų vyriausią komisiją su
daro: B. Graužinis (pirm.), 
Santa Monica; V. šimeli ti
nas, Los Angeles; A. Rauli- 
naitis, Burbank; dr. G. Va
lančius, Los Angeles; dr. A. 
Milaknis, Santa Monica. 
Rinkimai vykdomi 1973 m. 
gegužės mėn. 19 ir 20 die
nomis.

• Antanas Kazlauskas at
sistatydino iš Jaunimo pe
ticijos komisijos pirminin
ko pareigų. Priežastis — 
aukštojo mokslo siekimas 
jam neduoda laiko užbaigti 
peticijos rinkimo ir įteiki
mo jsipareigojimus.

• Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdyba su
daryta iš pirm. kun. Anta
no Saulaičio ir narių Viliaus 

1 ... .

Mielam dainos prieteliui
A. A.

LEONUI KAZĖNUI 
mirus, skausmo prislėgtus žmoną BRONELĘ, sū
nų DAINIŲ, dukrą SAULĘ ir brolį JULIŲ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame

Aniceta, Vytautas, Kastytis, Eglė ir Rūta 
Giedraičiai i

Mylimam vyrui ir tėveliui mirus
A. A.

LEONUI KAZĖNUI 
velionio žmonai BRONEI, dukrai ir sūnui, jo gi
minėms ir artimiesiems, nuoširdžią užuojautą reiš
kia

V. Padvarietis 
J. E. Susmarai

Ambrosevičiaus, Edmundo 
Andriuškevičiaus, Emantės 
Mikuckytės ir Nelidos Za- 
vickaitės, buvo patvirtinta 
PLB jaunimo sekcijos posė
dyje 1972 m. gruodžio 17 d.

• Ona Gradinskienė, Chi
cagos lietuvių visuomenės 
veikėja, Putnamo seselių 
rėmėjų pirmininkė, rūpina
si, kad rėmėjų vakarienė 
kovo 25 d. Jaunimo Centre 
gerai pavyktų. Ji buvo su
kvietusi valdybos narius ap
tarti pasiruošimo darbus, 
pasidalino pareigom ir vi
sus dalyvius nuoširdžiai pa
vaišino. Vakarienė yra ruo
šiama paremti Putnamo se
selių darbus. Meninę pro
gramos dalį atliks solistė 
Janina šalnienė. Vakarienę 
praves studentų Jūratė Ja- 
saitytė.

Ctstois Gttfgandu

itlūsų praeito JBcicSkant

Ši nekantriai laukta Čes
lovo Gedgaudo knyga, "Mū
sų praeities beieškant”, at
skleidžianti daug mūsų se
novės paslapčių, pagaliau 
išvydo šviesą. Kietais vir
šeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti 
tiesiog autoriui Česlovui 
Gedgaudui, P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

LOS ANGELES

VASARIO 16 MINĖJIMAS
ALTo ruošiamas Vasario 

16-tos minėjimas prasideda 
š. m. vasario mėn. 11 d., 
10:30 iš ryto šv. Kazimiero 
bažnyčioje iškilming o m i s 
šv. Mišiomis už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Toli
mesnis šios dienos minėji
mas bus 12:30 p. p. Mar- 
shall vidurinės mokyklos 
patalpose.

Minėjime-akademijoje pa
grindiniu kalbėtoju bus iš 
Romos atvykęs prel. L. Tu- 
laba.

Bus meninė programa bei 
trumpa oficiali skautų su
eiga (kaipo programos da
lis).

Pei- minėjimą bus renka
mos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

Vasario 16 dieną, penkta
dienį, 11 v. iš ryto bus ke
liama Lietuvos vėliava mies 
to rotušės aikštėje.

Visi Los Angeles bei apy
linkių lietuviai prašomi šio
se iškilmėse dalyvauti ir 
įrodyti, kad mūsų pavergtos 
Tėvynės laisvės šauksmas 
tebėra labai gyvas ir stip
rus ir užjūrių lietuviuose.

• Rašytojas Jurgis Gliau
dą Los Angeles Hilton vieš
butyje vasario 3 skaitys 
diskusinę paskaitą "Tarybi
nės teorijos raida”, kuri ar
timai rišis su lietuviškąja 
problematika. J. Gliaudos 
paskaita įtraukta į politinių 
studijų savaitgalio progra
mą, kurią organizuoja LFB 
Los Angeles sambūris. Dis
kusijoms vadovaus arch. 
Edmundas Arbas.

• Grandinėlės spektaklis 
įvyksta balandžio mėn. 29 
dieną, per Atvelykį, 2 vai. 
p. p.' Wilshire Ebell Teat
re. Bilietus reikia įsigyti iki 
vasario 25 d. Po to bilietai 
bus perduoti platinti Mu- 
tual Agencies ir rengėjai 
turės jiems mokėti pajamų 
dalį. Todėl, kad daugiau lė
šų liktų rengėjams ir gautų 
geresnius bilietus, prašom 
iš anksto įsigyti juos pas 
organizacijų pirmininkus 
arba kiekvieną sekmadienį 
parapijos kieme pas Ant. 
Adomėną (tel.: 394-0772). 
Kadangi Grandinėlės atvy
kimas brangiai kainuoja, 
todėl, vietoje rinktus aukas, 
prašom įsigyti garbės bilie
tus: $25.00. Juos turintieji 
po spektaklio dalyvaus spe
cialiame priėmime, kuriame 
dalyvaus Grandinėlės šokė
jai ir Rūta Lee. Kitų bi
lietų kaina: 10, 8 ir 5 dol. 
Prašom paplatinti bilietus 
ir amerikiečių tarpe. Paro
dykime ir jiems, ką mes ge
ro turime.

• Tradicinė Skautų mugė 
įvyks balandžio 1 d., šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
kieme ir salėje. Skautai vi
sus maloniai kviečia daly
vauti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPENINGS FOR
QUALIFIED 

PEOPLE
MILLWRIGHTS 

AND 
MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

Ability and potential for ad
vancement are our first con- 
sideration. Mušt have own tools. 
Apply in person. .

BENTON HARBOR 
MALLEABLE 
INDUSTRIES 
171 Graliam St.

Benton Harbor, 49022
Only experienced need apply 

(5-11)

DaiL V. Vizgirda kalba parodos atidaryme Chicagoje. 15 kairės: 
dail. A. Valeška, dail. Marčiulionis, Čiurlionio galerijos direkto
rė dail. V. Balukienė ir dail. V. Vizgirda.

Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

• PENKTDIENIŲ vakarai 
Chicagoje dažnai būdavo gana 
monotoniški, jų nepanaudojant 
parengimams ar paskaitoms. 
Kiek kitoks buvo penktadienio, 
sausio 12 d. vakaras. Tą vaka
rą naujasis Jaunimo centro prie
statas paskendo šviesose, ku
rios ypač gražiai spindėjo nau
josios meno galerijos languo
se, išbėgančiuose į paminklą 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Tą vakarą pirmasis į naująją 
galeriją su savo kūriniais įžen
gė jau nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje iškilęs dail. Vik
toras Vizgirda, gyvenąs Bosto
ne. Jo parodą čia rengė Lietu
vių Dailės Institutas, vadovau
jamas dail. A. Valeškos. Savu 
laiku šioje skiltyje esu rašęs, 
kad naujosios meno galerijos 
atidarymas įvyks Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga 
kartu su ruošiama jungtine dai
lininkų paroda, kur bus įteikta 
ir Lietuvių Fondo paskirta 1000 
dol. premija už jury komisijos 
atrinktą geriausią lietuvio daili
ninko kūrinį. Bet kadangi nau
joji galerija buvo galutinai įreng
ta Kalėdų bei Naujųjų metų šven
čių proga, tai dail. V. Vizgir
dai buvo leista ja pasinaudoti 
dar prieš oficialų galerijos ati
darymą. Toks galerijos vado
vybės nuosprendis buvo labai tei
giamas, nes, viena: į galeriją su 
savo kūriniais pirmasis įžengė 
vienas iš pačių ryškiausių dabar
ties lietuvių menininkų: antra: 
populiarus dail. V. Vizgirdos var
das į jo parodos atidarymą šu- 
kvietė tikrai gausųbūrį meno my
lėtojų, kurie pamatė ne tik rink
tinę parodą, bet ir gan moder
niai įrengtą naująją galeriją su 
plačia erdve kūriniams ir ypač 
geru apšvietimu. Tik vieno ko 
trūko, tai garsintuvų, nes be jų 
kalbėtojų žodžiai sudūžta tarp šie 
nų. Dail. V. Vizgirdą visuome
nei pristatė buvusi jo mokinė ir 
dabartinė Čiurlionio galerijos 
direktorė dail. V. Balukienė, kū
rybą aptarė dail. A. Valeška, o 
trumpą savo credo išreiškėpats 
dail. V. Vizgirda, pabrėždamas, 
kad "lietuvių tautos tragiško gy
venimo akivaizdoje mes esam 
ne vien tik liudininkai, bet ir da
lyviai bendro likimo... Nežinios 
laikotarpyje, kuriame gyvename 
yra neaišku, koks pavojus ir kaip 
greitai graso Lietuvoje esan
tiems menininkams būti sunivi- 
liuotiems totalinio režimo keva
le..." Akylesnis skaitytojas gal 
paklaus, kodėl naujosios meno ga
lerijos niekur nepavadinu Čiur
lionio vardu? Todėl, kad vadovy
bė prašė palaukti iki kol įvyks 
oficialus galerijos atidarymas.

• JAUNI VOKIETIJOS lietu
viai ir svečias iš Bostono per 
dvi dienas (sausio 20 ir 21 d.d.) 
džiugino Chicagos lietuvius. Tai 
plačiai Europoje pagarsėjusio 
"Baltijos" kvinteto vyrai ir rašy
tojas - humoristas Antanas Gus 
taitis. Tą pustuzinį lietuviško 
meno apaštalų iš anapus ir šia
pus Atlanto Chicagon atkvietė 
"Grandies" išvykai į P. Ameriką 
remti komitetas, gal daugiausiai 

darbo, rizikos bei širdies įdėjus 
Irenai ir dr. Leonui Kriaučeliū- 
nams. Per dvi dienas "Baltijos" 
kvinteto dainų ir rašyt. A. Gus
taičio humoristinių eilėraščių 
bei feljetono apie nuosmflkį klau
sėsi apie 2000 žmonių, kurių 
nemažą dalį sudarė jaunimas. 
"Baltijos" kvinteto vyrai, vos 
iš vakaro perskridę Atlantą ir 
pasiekę Chicagą, keturiais išėji
mais sudainavo net per 20 dai
nų, jų tarpe karinių kūrinių, 
maršų bei linksmų šlagerių. Kai 
kurias dainas palydėjo Neolitu
anų orkestras. Rašyt. Ant. Gus
taitis buvo pakviestas tam, kad 
dainininkai turėtų laiko atsi
kvėptu Bet viso šio koncerto - 
vakaro išvadoje atrodo, kad Ant. 
Gustaitis išėjo gal net laimėto
ju, nes jo tiesiog klasikinė kū
ryba ir ypač aktoriškas kūrinių 
perdavimas klausytojams pada
rė didelio įspūdžio ir A. Gus
taitis nuolatos buvo lydimas plo - 
jimų. Apie A. Gustaičio trium
fą daug kalbėjo žmonės vienos 
ir kitos dienos spektakliams pra
ėjus. "Baltijos" kvinteto vyrai 
labiausiai publikos širdis paga
vo paskutinėje dalyje su "Spau
dos valsu”, "Oi.neverk motinė
le" ir "Batukų" dainomis. Ta
da salėje kilo milžiniškos ova
cijos ir jauni vyrai turėjo "bi- 
sui" dainuoti ir vieną ir antrą 
dainą. Pranešėjos Živilės Mo- 
destienės įtarpai buvo taiklūs, 
sklandus, gerai išmąstyti. Ir lai 
kysena bei balsas verti aktoriš
kos aureolės. Pabaigoje visiems 
pasirodžius scenoje. Ir. Kriau
čeliūnienė padėkojo už ilgai ne
užmiršimą pasirodymą, o mer
gaitės įteikė gėles. Peklininkas 
A. Gustaitis tuo metu scenoje 
nuoširdžiai bučiavo rankas pra
nešėjai Ž. Modestienei. Man re
gis, kad jis taip pat turėjo pa
spausti rankas ir tiems pen
kiems vyrukams iš V. Vokieti
jos, nes jie daugumoje sutrau
kė didžiąją dalį publikos, kuri 
pergyveno ir neeilinJAntano Gus 
taičio triumfą.

•ARTĖJA kompozitoriaus ir 
vieno iš rimčiausių mūsų muzi
kos kritikų Vlado Jakubėno am
žiaus apvali sukaktis. Ta proga 
"Dainavos" ansamblis su "Tė
viškės" parapijos choru ruošia
si specialiam kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno kūrinių koncer
tui. Tikimasi, kad tai bus vie
na iš maloniausių dovanų mūsų 
kūrybingam muzikui. "Daina
vos” ansamblis repetuoja ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
Jaunimo centre. Tuo tarpu "Tė
viškės" parapijos salėje kelias 
repeticijas pravedė naujosios 
operos kolektyvas, kurs stato 
lietuviškai "La Bohema”. Iš 
Bostono jau yra atvykusi sol. 
Daiva Mongirdaitė, "La Bo
hemoje" Daivai Mongirdai- 
tei teks dainuoti visuose trijuo
se spektakliuose, nes buvusi nu 
matyta ją pakeisti viename spėk 
taklyje italė D. Localo susilau
žė kojas. Antradienių vakarais 
Jaunimo centre taip pat repe
tuoja su muz. AL Kučiūnų ir tie 
solistai, kurie dainuos "Car

VUPAS BOTtHAS
men" operoje. Jų tarpe yra ir 
lenkas Vicikas, kuris matomai 
kuriam nors spektaklyje ruošia
si pavaduoti Stasį Barą, pasku
tiniu metu per du kartus gulėju
sį ligoninėse. Operos choras re 
peticijoms renkasi penktadienių 
vakarais taip pat Jaunimo Cent
re. Trečiadienių vakarais su 
muz. F. Strolia čia repetuoja 
naujasis Jaunimo choras, kuris, 
sakoma, savo eilėse jau turi net 
iki šimto choristų.

• MOS y KULTŪRINIAM gy
venime kartais iškyla ir netikė
tų painiavų. Spaudoje skaitome, 
kad vasario 3 ir 4 d.d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje įvyksta 
lietuviški "La Bohema" operos 
spektakliai, kuriuos režisuoja 
Ž. Numgaudaitė, o statistais bus 
jos vadovaujamos LB dramos 
studijos lankytojau Tuo tarpu 
Kultūros Fondas savo praneši
muose skelbia, kad vasario 3 ir 
4 d.d. LB dramos studija stato 
A. Škėmos dramą "Trys*apie 
traukinį”, kurią režisuoja ta pa
ti Živilė Numgaudaitė, o vaidina 
studijos mokiniai. Todėl kyla 
klausimas, kaip ta pati režisie
rė ir tie patys jaunuoliai tuo pa
čiu laiku galės būti dviejose 
vietose? Visa tai jau skamba 
lyg ir nerimtai. Kas nors visgi 
čia turės pasikeistu Tik kažin, 
ar Kultūros Fondo vadovybė,glo
bojanti LB dramos studiją, su 
tiks jau antrą kartą numatytus 
spektaklius atidėti, ypač kai iš 
anksto užmokami rankpinigiai 
už salę. O gal režisierei tik iš 
anksto reikia paruošti operą 
ir jos dalyvavimas spektakliuo
se nėra būtinas?

Lituanicos skautų tunto skau
tas Marius Kelečius, aktorių 
Stasės ir Jono Kelečįų sūnus 
(aktoriaus bei dailininko J. Ke- 
lečiaus vinjete puošiasi ir ši 
skiltis) po pavykusios žvejybos 
Wisconsino ežeruose.

• Vytautas Kasniūnas, 
LŽS vicepirmininkas ir Dir
vos bendradarbis, po sun
kesnės operacijos grįžo iš 
ligoninės ir sveiksta namuo
se.

• Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje Chicagoje 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 55-ių metų su
kaktuvių minėjimas su pro
grama, rengiamas vasario 
25 d., 4:30 vai. p. p. muzie
jaus patalpose, 4012 Archer 
Avė.

Visuomenė į minėjimų 
laukiama gausiai atsilan
kant. įėjimas laisvas.

• Lietuvių Gailestingųjų 
Seserų S-ga Chicagoje, per 
20 savo gyvavimo metų, 
labdarybės, lietuvybės išlai
kymo ir kultūriniems reika
lams, iš rengiamų koncer- 
tų-balių pelno yra paauko
jusi virš 20,000 dolerių.

Stambesnės aukos: trem
tiniams Sibire ir kitur siun
tiniai už $4,981.78, Vasario 
16 gimnazijai $3,800.00, 
Gautingo sanatorijos liet, 
ligonims $2,250.00, Lietu
vių Fondui $1,000.00, Put
namo senelių namams $1,- 
186.00 ir kt.
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