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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VILTIES 
DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMUI 
ARTĖJANT

ANTANAS JUODVALKIS
Lietuviškus laikraš

čius, knygas ir kitus 
spausdinius dažniausiai 
leidžia vienuolynai, ide
ologinės organizacijos ir 
kartais pavieniai asme
nys bei tam tikslui suor
ganizuotos draugijos.

Tautinės minties leidi
niams leisti 1951 metais 
Juozo Bačiūno iniciaty
va, buvo suorganizuota 
Amerikos Lietuvių Spau
dos ir Radijo Draugija 
VILTIS. VILTIES būsti 
nė yra Clevelande. Ši 
draugija perėmė leisti 
laikraštį DIRVĄ, kuri 
anksčiau buvo privačių 
asmenų rankose.

Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga yra VIL
TIES d-jos stambus da
lininkas ir turi sprendžia 
mą balsą jos tvarkyme 
per rinktą valdybą. VIL 
TIES draugijos narių su 
važiavimai dažniausiai 
surišami su ALTautinės 
Sąjungos seimais, nes di 
džioji dalis draugijos na
rių yra ir Sąjungos na
riai. Tokiu būdu sutaupo
mas laikas ir kelionės 
išlaidos. Ta prasme VIL
TIES d-jos valdyba el
giasi labai tikslingai.

VILTIES d-ją admi
nistruoja ir jai atstovau
ja dviems metams rink
ta valdyba. Didžiausiu rū 
pėsčiu VILTIES d-jos 
valdybai, be abejo, yra 
du kart savaitėje išeinan
čia DIRVOS leidimas. 
Valdyba veda atskaitomy
bę ir tvarko d-jos finan
sus.

Šiuo metu leisti laik
raštį yra nelengva. Kai
nos kylą šuoliais, prenu 
meratorių skaičius kas 
metai mažėja, o laikraš
čio kainą kelti yra labai 
nepopuliaru, nes dažnai, 
dėl poros dolerių, nuby
ra vienas kitas ir prenu
meratorius. Čia padėtis 
yra panaši į Chicągos 
miesto susisiekimą: važ
mą pakelia — sumažėja 
važiuojančių skaičius. 
Padėtis nepagerėja — ir 
vienu ir antru atveju neša 
nuostolius. Gerai,kadat 
siranda suprantančių pa
dėtį ir savanoriškai prie 
prenumeratos prideda 
vieną kitą dolerį. Kaip 
matome iš spausdinamų 
sąrašų, tik nedidelė pre
numeratorių dalis paro
do gerą valią ir reikia
mą supratimą. Bet gerai 
ir tai.

Laikraščio paskirtis 
yra ne tik informuoti skai
tytojus apie bėgamuosius 
įvykius ir lietuvišką veik 
lą, bet taip pat — palai
kyti ryšį tarp skaitytojų. 
Šalia informacijos laik
raštis kelia lietuviškas 
problemas, savus rūpes
čius bei ateities veiklos 
gaires. Be spausdinto žo 
džio lietuviška veikla ir 
lietuvybės ugdymas pa
kriktų ir pasimestų.

Čia turi daug darbo ir 
rūpesčių netik redakto-

NIXONO KALBA
Atviroje visuomenėje 

ir pats aukščiausias pa
reigūnas vargiai gali nu
stebinti akylesnį laikraš
čio skaitytoją. Tam turė
tų būti žinomi visi aktu
alūs dienos klausimai ir 
galimi jų sprendimo va
riantai. Sprendžiant iš 
laikraščių vienas aktua
liausių klausimų ketvir-

Gražino dėmesį svarbiems reikalams
slogiai sulaužė ar pa
skatino nesiskaityti su 
teise!

Už tat prezidento inte
resuose buvo nukreipti vi
suomenės dėmesįnuotos 
nelaimingos ir net gali 
sakyti kvailos aferos. Jis 
tai ir padarė pereito ket
virtadienio vakaro kalba 
per televiziją. Včaterga- 
tes jis, žinoma, neminė
jo, bet tik karo Vietname 
oficialaus užbaigimo pro
ga iškėlė porą svarbes 
nių problemų. Pakarto
jęs savo grąsinimą įgy- 
yendinti paliaubų su ko
munistais susitarimą, 
prezidentas Nixonas pa
skelbė mėsos (jautienos, 
kiaulienos ir avienos) kai
nų ribos nustatymą.

Tai buvo tikra staig
mena, nes iki šiol admi
nistracija skelbė, kad 
maisto kainų kontrolė 
yra nepraktiška, nes la
bai sunkiai įgyvendina
ma. Iš tikro, maisto aukš- 
tesnes kainas iššaukė jo 
didesnis pareikalavimas 
ne tik JAV, bet ir visa
me pasaulyje. Vienintė- 
lis būdas jom sumažinti 
yra pasiūlų t.y. gamybos 
padidinimas. Dabar pa
skelbta kainų riba, nusta
tyta pagal aukčlausias 
kainas ketvirtadienio va- 
k<u?e, gali pasiekti savo 
tikslą, jei artimiausiu lai
ku padidės maisto pasiū 
la. Administracija to ti
kisi jau šį rudenį. Todėl 
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riai, bet ir leidėjai. Pas 
taroji VILTIES d-jos vai 
dyba yra parodžiusi svei 
kos iniciatyvos stabili
zuodama draugijos finan
sinį stovį ir atskaitomy
bę. Mums belieka jų pas
tangas įvertinti ir parem
ti. Sąjungos nariai, o taip 
pat ir visi geros valios 
lietuviai daugiau galėtų 
paremti VILTIES drau
giją finansiniai, įstodami 
nariais ar esantieji pa
didindami savo įnašus.

Visiems yra aišku, kad 
naudojamas inventorius 
susidėvi ir laikas nuo lai
ko reikia pakeisti nauju. 
Didelėse įmonėse yra su
daromi amortizaciniai 
fondai ir keičiant inven
torių nesijaučia finansi
nių sukrėtimų. Mažose 
įmonėse, ypač kai finan
sai nesuduriami galas su 
galu, naujo inventoriaus 
įsigijimas yra sunkiai nu 
galima problema. Daž
nais atvejais skelbiami 
specialūs vajai ir renka
mi pinigai vienam ar ki
tam daiktui įsigyti.

Šiandieną lietuviai yra 
pakankamai gerai ekono
miškai įsikūrę ir daugelį 
lietuviškų reikalų dos
niai paremia. Vienokio 
ar kitokios sąskrydžio 
reikalams nesivaržoma 
ir su šimtatūkstantinė
mis sąmatomis. Jei vien
kartiniam įvykiui sugeba
me sumesti tokias su
mas, tai, reikia manyti, 
ilgamečiam tikslui taip 
pat susiras pakankamas 
aukotojų skaičius.

Spausdinimo priemo
nes atnaujinti dabar yra 
pats geriausias laikas, 
kol dar naujieji ateiviai 
nėra visiškai išėję iš ri
kiuotės ir rodo nemažė
jantį entuziazmą lietu
viškiems reikalams. Vi
durinioji ir ypač jauniau - 
šioji kartos, kaip matosi 
iš spaudos užuominų, lie
tuviškiems reikalams ne 
rodo tokio susidomėji
mo, kaip yra parodžiusi 
vyriausioji karta. Tas 
ypač matosi lietuviškų 
reikalų rėmime. Iki šiol 
visą lietuviškos veiklos 
finansinę naštą ant savo 
pečių yra išnešę dženito- 
riai, įmonių naktiniai s ar 
gai ir kiti menkai atlygi
nami darbininkai, tik re
tais atvejais yra prisidė
ję ir aukštas pareigas bei 
gerus atlyginimus turį 
profesionalai.

Taigi, VILTIES d-jos 
valdyba jau šiandien tu
rėtų daryti atitinkamus 
planus ir juos tuojau vyk
dyti, dl senoji bepinigi - 
nė gvardija dar tebėra gy
va ir kuri savo kuklius iš 
teklius dalinasi su lietu
vybei išlaikyti veiks
niais.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tadienį dar buvo Water- 
gate afera.

Kaip žinia, keli prezi
dento perrinkimo komi
teto tarnautojai įsilaužė 
į demokratų partijos vyr. 
būstinę Miami konvenci
jos metu tikslu įsigyti kai 
kurių informacijų ir pa- , 
likti įtaisus įgalinančius 
klausyti telefoninius pa- ; 
sikalbėjimus. Politinio 
priešo sekimas yra būti- ' 
nas ir legalus,tačiau, jei 
vedamas įstatymų drau
džiamomis priemonė
mis, jis yra kriminalinis n 
nusikaltimas. Dėl to nė- , 
ra jokių abejonių ir pa
gautų nusikaltimo vietoje i 
asmenų nuteisimas buvo 
neišvengiamas. Neatsa
kytu klausimu šioje afero 
je liko tai, ar aukštesni 
to komiteto pareigūnai ži
nojo apie sumanytą nusi
kaltimą iš anksto ir davė 
jam savo palaiminimą. 
Kai kurie kaltinamieji, 
siekdami mažesnių baus
mių, pradėjo aiškinti, 
kad taip iš tikro buvo. Ir 
jei apie tą žygį nežino
jęs pats prezidentas, tai 
jis nebuvęs paslaptis 
buv. teisingumo minis- 
teriui John N.Mitchellir 
pagrindiniam prezidento 
patarėjui H.R. Haldema- 
nui. Prezidento presti
žas tuo atveju labai nu
kentėtų. Jis, išrinktas iš 
laikyti 'law & order’, 
pats tiesiogiai ar netie-

BRAŽINSKŲ DYLA VĖL ATIDĖTA
Kovo 22 d. buvo tęsiamas 

Bražinskų bylos svarsty
mas. Turkų žinių agentūra 
"Anadolu” praneša, kad 
Sovietų Rusijos Vyr. Pro
kuroras neįvykdęs Ankaros 
Antrojo Kriminalinių Bylų 
Teismo reikalavimo apklau
sinėti Bražinskų įvykdyto 
lėktuvo pagrobimo liudinin
kus.

Į tai atsakydamas Sovie
tų Rusijos Prokuroras raš
tu pranešė, kad jis tokio 
reikalavimo negalįs išpildy
ti, nes nusikaltimas įvykęs 
jų pačių teritorinėj erdvėj.

Kada Sovietų Rusijos 
Aukščiausio Prokuroro laiš
kas buvo paskelbtas, tai 
vienas iš kaltinamuosius gi
nančių advokatų, Celai Yar- 
dimci, pareiškė, kad Sovie
tų Rusija neišpildė reika
lavimo pasėkoje vienšališ- 
kų išvedžiojimų ir kad toks 
elgesys yra priešingas tarp
tautinei teisei ir ir Turkijos 
teismams.

Advokatas 
paprašė, kad 
būtų pratęsta
stebėjo, kad Sovietų Sąjun
gos Prokuroro atsakymas 
yra įžeidimas Turkijos teis
mams. Tad šitie faktai tu
rėtų būti priimti dėmesin. 
Arif čavdar tarp kitko pa
reiškė, kad Bražinskai esą 
lietuvių didvyriai ir davė 
keltą ištraukų iš J.A. Vals
tybių Kongrese 65 kongres- 
manų ir 21 senatoriaus pa
sakytų kalbų pabrėždamas, 
kad ”šie asmenys nėra ru
sai ir todėl jie negali būti 
taikomi Rusijai nusikaltę,

Advokatas Arif čavdar 

Arif čavdar 
investigacija 
ir kartu pa-

pri- 
me- 
kli-

pa-

pateikė teismui daugiau do
kumentų kartų pareikšda
mas, kad visi Sovietų 
siųsti dokumentai esą 
lagingi, todėl prašė jo 
jentus paleisti.

Turkų Prokuroras 
reiškė, kad "akivaizdoje tos 
aplinkybės, kad gavimas 
pareiškimų apklausinėjimo 
keliu buvo atmestas. Treb- 
zono Teismui nusiųsti pa
reiškimai turėtų būti laiko
mi pakankamais.”

Antras Aukštasis Krimi
nalinių Bylų Teismas nu
sprendė, kad jie turėtų būti 
laikomi pakankamais kartu 
su pareiškimais gautais pa
rengiamajam tardyme ir 
kad suinteresuotosios pusės 
turėtų peržiūrėti ir advo
katai paruošti savo išvadas 
paremtas faktais ir kad by
los nagrinėjimas atideda
mas kitai datai.

operoje New Yorke, motinai su dukra išvykstant vėl i Muencheną.
Z. Šukienė, L. šukytė ir E. čekienė atsisveikinant gruodžio 23 d. po eilės spektaklių Metropolitan

1 - - - ■ .. ...----- ... — _ L. Tamošaičio nuotrauka

LILIJA ŠUKYTE MetropolitanoperojeNew Yorke Euridicės ro
lėje Gluck’o "Orfeo ed Euridlce". Louis Melancon nuotrauka

LILIJOS ŠUKYTĖS LAIMĖJIMAI
Emilija Čekienė

Gyvenimas — ne pasa
kų pilis, ne upelių čiur
lenimas ar paukščių čiul
bėjimas svajose pasken
dus, žiūrint į žvaigždė
to dangaus mėlynę. Gy
venimas dažnam yra nuo
latinė kova, kurios keliai 
ir takeliai nukloti paslap
tingais, nematomais ir 
pavojingais dygliais ir 
aštriais akmenėliais. 
Ypač ne rožėmis klotas 
lietuvių tautos gyveni
mas, bet nežiūrint į tai, 
visame pasaulyje lietu
vių tauta laikoma dainų 
šalis su kuria negali ly 
gintis nei viena kita tau
ta. Mūsų liaudies dainų 
lobynas neišsemiamas, 
jų yra tūkstančiai nuo se
niausių laikų. Apie lietu
vių dainas rašė didieji 
poetai ir kūrėjai, o italų 
kompozitorius Ponchinel- 
li net operą parašė "Lie
tuviai". Kad mūsų tauta 
yra dainų šalis rodo ir 
tos didžiulės dainų šven
tės nepriklausomoje Lie
tuvoje, dabar okupuotoje 
ir čia išeivijoje.

Nepašykštėjo mums 
likimas ir dainos meno 
talentų, iškilusių jau sve
timuose kraštuose pra

lenkiant net puikias gyve 
nimo sąlygas turinčias 
vietos meno jėgas.

Viena iš paskutiniųjų 
ir pačių iškiliausių išeivi
joje yra Lilija Šukytė, 
solistės karjerą pradėju
si garsioje Metropolitan 
operoje New Yorke, o pra
eitą vasarą pagarsėjo ir 
gaudama tarptautinės so
listės pripažinimą, kaip 
žinome, pasaulinės olim
piados atidarymo Muen
chene proga, puikiai at
likusi pagrindinį vaid
menį korėjiečio Ysang 
Yun naujai sukurtoje ope
roje Sim Tjong (sapnas). 
Apie šį nepaprastai sėk
mingą operos pastatymą, 
kurį daugiausia nulėmė 
Lilija, skaitėme daugybę 
ištraukų iš pasaulio spau
dos muzikos kritikų, iš 
kurių itin nepamirštami 
žodžiai yra "Stuttgarter 
Zeitung", būtent:

"Kiek Lilija Šukytė pa 
rodė skaistumo ir dvasin
gumo daugiausia svai
giausiose soprano aukštu
mose — žodžiais vargiai 
aprašoma. Nežmoniškai 
sunkioje rolėje, kupinoje
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Lilija Šukytė Angeles rolėje operetiniame filme ”GrafvonLuxen 
burg" Vokietijoje. Filmas jau rodomas Europoje.

Arthur Grimm nuotrauka

LILIJA ŠUKYTE
(Atkelta iš 1 psl.) 

gausių eksterminių situ- 1 
acijų padvelkė tokia gau
sia poezija, tokiu kūry
biniu pajėgumu, kuriuo 1 
jaunoji dainininkė prasi
veržė iki sensacingo 
aukščio" ir t.t. Po to Su 
kytei atsidarė daininin
kės kelias į visą pasau
lį-

Ji turėjo eilę gastrolių 
Europos miestuose ir vė
lyvą rudenį vėl dainavo 
Met operoje New Yorke 
Mozarto "Užburtoji flei
ta" Paminos vaidmenį ir

NIXONO
KALBA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kainų riba yra daugiau 
psichologinio pobūdžio 
priemone, kuri gali veik
ti tik laikinai. Bet jei ji 
turės pasisekimo, admi
nistracija galės pasi
džiaugti nemažu laimėji
mu.

Kitas vidaus reikalas, 
į kurį Nįxonas atkreipė 
savo tautiečių dėmesį 
yra biudžetas. Nuo biu
džeto priklauso infliaci
jos sparta. Nixonas pri
metė opozicijai norą pa
didinti išlaidas, kurias 
padengti tauta turės ar
ba infliacijos spartos t.y. 
kainų padidinimu arba 
pakeltais mokesčiais. 
Jis tiesiogiai nepaminė
jo, kad ir opozicija nori 
daugiau ar mažiau laiky
tis biudžeto ribos, daug 
nepralenkiančios paja
mas. Faktinai ginčas 
tarp administracijos ir 
kongreso demokratų dau 
gumos neeina dėl bend
ros biudžeto sumos, bet 
tik dėl jos paskirstymo. 
Kongreso dauguma norė
tų apkirpti krašto saugu
mo reikalams leidžia
mas sumas. Prezidentas 
tai palietė tik netiesiogi
niai, visai teisingai pa
aiškindamas, kad taikos 
išlaikymas visų pirma 
priklauso nuo JAV stip
rumo, todėl ir išlaidų čia 
mažinimas būtų nepras
mingas.

Diskusijos šiais aktu
aliais, nes kiekvieną lie
čiančiais, klausimais nu
kreips dėmesį nuo Water 
gates aferos, kas ir buvo 
vienas iš prezidento kal
bos tikslų.

SPORTO PUOTA
J. Šoliūnas

Ne visi miestai, kaip 
Chicaga, jgali būti tokie 
laimingi. Šio miesto lie
tuviams dažnas Ameri
kos lietuvis gali tik pavy. 
dėti tokios aktyvios kul
tūrinės veiklos. Chica
goje nuolatos vis kas 
nors didesnio, įspūdin- 
gesnio nutinka.

Prie tokių neeilinių 
kultūrinių įvykių turime 
priskaityti ir Chicagoje 
kovo 24-25 dienomis įvy 
kusias sportines žaidy
nes. Čia dvi dieni varžė
si mūsų geriausieji krep
šininkai ir tinklininkės. 
Mat buvo pravestos kan
didatų į Išvykos Euro
pon krepšinio ir tinkli
nio rinktinių sudarymo 
žaidynės.

Žinoma, net ir po 
žaidynių nebuvo praneš
ta kas pakliuvo į rink

tam momentui pritaiky
tus žodžius, kas yra daug 
sunkiau ir nuobodžiau at
likti negu normaliai sce 
no j vaidinant dainuoti, 
sakė Lilija, todėl ji šito 
meno nemėgsta.

Kai girdime ar skai
tome apie bet kurioje sri
tyje besireiškiantį lietu
vį, jo laimėjimais mes ir 
nepažindami kartu su 
jais džiaugiamės, tuo la
biau meno srityje, ką pa
tys gauname progos pa
matyti, įvertinti, na ir, 
be ko niekas neapsieina, 
iš savo taško žiūrint, pa
kritikuoti kartais net vi
sai ne iš didelio supra
timo, bet iš kaž kur gilu
moj glūdinčio asmeninio

■ •• •
Glucko "Orfeo ed Euri- 
dice" Euridices rolę, ką 
New York Times taip 
įvertino: "Lilian Sukis 
produced some excep- 
iionally sweet sounds..." 
(lipk. 2 d.)

Gruodžio 25 d. Lilija 
išskubėjo atgal į Muen- 
cheną, neturėdama laiko 
nei Kalėdų ramiai atšvęs
ti, nes gruodžio 27 d. jau 
turėjo dainuoti Muenche
ne Puccini Turandot ope 
roję Liu vaidmenį. Po to 
Frankfurte Cossi Fan 
Tutte Fiordiligi rolę. Vė- pavydo jausmo, 
liau Vienoje, V. Berlyne 
ir pradėjo ruoštis naujai 
operos premjerai Pro- 
kofieff "Der Spiegei".

Balandžio pradžioje Li
lija vėl atskrenda į šią 
pusę Atlanto, pakviesta 
atlikti sunkią Hayden'o 
oratoriją Ottawos meno 
centre Kanadoj diriguo
jant muz. Bernardi. Grį
žusi iš Kanados į Muen- 
cheną gegužės 2 dieną 
skris į Buenos Aires, Ar
gentiną, kur dainuos "Fi
garo vestuvėse" grovie- 
nę garsiajam Argentinos 
Colon teatre, į kurį sun
ku patekti. Čiaišbusvisą 
gegužės mėnesį ir pertą 
laiką šiame teatre dai
nuos penkiuose spektak
liuose.

Tuo pačiu laiku Lilija 
intensyviai dirba pasiren
gimams filmui "Wild- 
schutz" Lortzinger pa
grindiniame baronienės 
vaidmenyje. Praeitą se
zoną Vokietijoj Berlyne 
daryta filmą "Graf von 
Luxenburg" jau kritikų 
sutikta su dideliu pasise
kimu neseniai buvo rodo
ma Austrijoj, kur Lilija 
atlieka Angelės vaid
menį.

Nors beveik visų vaidy
bos mene besireiškian
čių mergaičių svajonė 
yra patekti į filmų pasau
lį, kas nėra lengva turin
čioms net ir didelius vai 
dybinius gabumus, bet 
dar sunkiau patekti į ope
rų filmus, kuriuose susi
jungia net kėli meno talen
tai, nes operinįfilmą ruo
šiant nesukama tiesiai 
nuo scenos spektaklio me
tu. Čia reikia daug dau
giau pasiruošimo, energi
jos ir laiko, nes atskirai 
rekodruojamas dainavi
mas ir atskirai vaidy
ba žiobčiojant be garso

Lilijos laimėjimai yra 
itin reikšmingi, nes jie 
pasiekti nepaprastu 
darbštumu, pasiryžimu, 
nugalėjus visas kelyje į 
talento ugdymą pasitai
kiusias kliūtis, kurių jai 
teko sutikti be galo daug 
nuo pat pirmųjų gyveni 
mo dienų taip anksti ne
tekus šeimos tvirčiausio 
ramsčio užuovėjos nuo 
gyvenimo audrų pasi
slėpti — tėvelio. Lilija 
tai yra dvasinės stipry
bės ir valios pavyzdys 
jaunajai kartai, nes žino
me, kad joks talentas ne
turi reikšmės be darbš
tumo.

Dabar, ji pasiekusi dai
nos meno viršūnę, nepa
miršta nei kitų savo tau
tiečių vargų. Kai praeitą 
kartą sutikau New Yorke, 
jos pirmi žodžiai buvo: 
"Ponia, sakykit, o kaip 
yra su Bražinskais, ko
kios paskutinės žinios? 
Kaip jūs manote, ar Ka
lanta gyvybės auka įpras
mins tą žygį?" ir t.t.

New Yorke viešėjo kar 
tu su dukra atskridusi ir 
jos mamytė p. Z. Šukie
nė, kuri taip pat kartu ža
da vykti ir į Argentiną 
gegužės 2 d. 

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.

tinęs, nes galutinis rink
tinių sudarymas bus pra 
vestas metinių sporto žai 
dynių metu Detroite, ge
gužės 5-6 dienomis.

Visdėlto, kiekvienas 
kandidatas Chicagos žai 
dynėse norėjo pasiūdy
ti kuo geriausiai, nes 
nuo šito pasirodymo daug 
priklausys ir galutinis pa 
tekimas rinktinėse. Už
tat visi dalyviai nepapras 
tai stengėsi. Buvo net ir 
tokių, kurie persistengė.

Tačiau to stengimosi 
pasekmės buvo džiugios; 
ypatingai žiūrovams. 
Mat, visi kandidatai be-r 
sistengdami kuo geriau 
šiai pasirodyti suteikė 
gražių žaidimo perlų žiū
rovams.

Dvi dienas s aus akim- 
šai prisigrūdusioje Mar- 
ąuette Parko sporto salė
je žiūrovai gėrėjosi vir
tuoziška šios šventės pa 
žiba, Australijos Olimpi 
nės krepšinio komandos 
geriausiu žaidėju Edžiu 
Palubinsku. Jis visus su
žavėjo netik puikiais me 
timais, geru kamuolio 
valdymu, bet ir nepapras
tu entuziazmu. Jau seniai 
matėme krepšinio aukštė- 
je tokį azartišką žaidė-

Edvardas Modestas, mūsų iš
kilusis krepšininkas. Jis dalyva
vo Australijos išvykoje ir yra 
kandidatas j krepšinio rinktine, 
išvykai Europon.

Z. Degučio nuotrauka

Nepaprastą įspūdį pa
liko ir kita žvaigždė. Tai 
Yale universiteto krep
šinio komandos kapito
nas Mikas Baškauskas. 
Šis kandidatas, nepap
rastai puikios sportinės 
išvaizdos, pademonstra 
vo visus krepšinio meno 
aspektus; jis gerai mė
tė, gerai pasavo, valdė 
kamuolį ir tvarkė visą 
puolimą.

Mūsų išskirtinėms 
žvaigždėms nė kiek ne
nusileido mūsų žinoma
sis namiškis Edvardas 
Modestas, kurio dėka 
taip gerai pasirodė ir vi
sa Kanados rinktinė.

Vėlgi, kas galės už
miršti Algio Šakio tie
siog nežmonišką kovo- 
tojiškumą? Mūsų Algio

Momentas iš krepšinio run^tyniy. Meta du taškus Lituanicai 
Puidokas (99). Iš kairės: Palubinskas (93) ir Baris (94).

Z. Degučio nuotrauka 

ir moterų tinklinio rung
tynės. Pirmąją dieną 
Chicagos Neris įveikė 
Detroito-Clevelando mo - 
terų, o antrąją dieną Chi 
cagos garsioji amerikie
čių Rebels komanda nu
galėjo mūsiškes 3:1.

Verta pastebėti, kad 
nors lietuvaitės rungty
nes ir pralaimėjo, tačiau 
jos sužaidė labai gerai. 
Ypač visus stebino ašt
rūs Čyvaitės, Yerkes ir 
Staškūnaitės kirtimai. At 
rodo, kad ir mūsų tinkli
nio rinktinė bus neblogo 
lygio, ypač žinant, kad 
nuo dabar visos mūsų 
tinklininkės dar uoliau 
treniruosis.

Žaidynės buvo dvi die
nos džiaugsmo chicagie- 
čiams. Aikštėje buvo 
daug kovų, bet už aikštės 
mažai kalbų. Tai ženk
las, kad esame gerame 
kelyje į pasiruošimą iš
vykai Europon. Atrodo, 
kad mūsų sportininkai 
galės tinkamai mus re
prezentuoti Olandijoje, 
Belgijoje, 
Italijoje,
Anglijoje ir Prancūzijo
je.

buvo pilna aikštė. Kar
tais atrodė, jog jis grei
čiau "rieda" už kamuo
lį...

Žavūs buvo ir du bos- 
toniškiai: Linas Gineitis 
(meistriškas taškų me
džiotojas) ir Ant. Ane- 
liauskas (pastovus,visa
pusiškas žaidėjas).

Pagaliau chicagiečiai 
aikštėje turėjo progos pa 
matyti ir mūsų "mažu
liuką" (6'10") Steponą Pui 
doką. Šis gimnazistas 
yra visos Illinois valsti
jos geriausias gimnazi
jos centras. Ir jis parodė 
žaidynėse, kad jo buvi
mas "All-star" nėra at
sitiktinis.

Iš kaimyninės Kanados 
buvo atvykęs visas būrys 
— Kaknevičius, Stonkus, 
Miniotas ir Ignatavičius. 
Ir jie visi parodė, kad ka
nadiečiai žino daug ne
tik apie ledo rutulį, bet 
taip pat ir apie krepši
nį.

Žaidynės įrodė kad mū
sų veteranai taip pat ne
miega. Visus nustebino 
puikus Varno, Jesevi- 
čiaus, Šilingo, Molio žai
dimas.

Gražiai pasirodė ir vie
nintelis New Yorko apy
linkės atstovas jaunasis 
Gintaras Miklas.

Pasigedome detroitiš- 
kių dalyvavimo.

Visos žaidynės buvo 
pravestos komandine sis
tema. Pirmąją dieną su
stiprinta Lituanica nu
galėjo Rytų Amerikos 
rinktinę 124:114, o Kana
dos rinktinė — Nerį 78: 
74.

Antrąją dieną Neris at
sigriebė prieš Rytų Ame 
rikos rinktinę 121:102, o 
paskutinės rungtynės bai
gėsi lygiomis tarp Litu 
anicos ir Kanados rink
tinės.

Šiose žaidynėse buvo

Vokietijoje, 
Šveicarijoje,

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS
and 

SĖT UP MEN 
Experienced necessary in conomatics. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints close tolerance.

Night shift.
Long term job. Excellent working 

conditions.
AIRCRAFT GERTI 1-IED 

14233 E. 9 Mile 
Warren, Mich.

(23-291

ENGINE LATHE 
OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
Top wages, liberal fringe ben
efits. Steady work and overtime 
for qualified men.

Call TED SOBIERAJ 
216-641-2850

An F.qual Opportunity Emplover

(25-27)
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BOLŠEVIKINIS NUTAUTINIMO 
MANEVRAS

Niekas neabejoja, kad mokyklos-internanto mo- 
okupantas nori integra- kytojo J. Malakausko 
liai įjungti Pabaltijį į straipsnis "Ugdyti inter 
bolševikinės imperijos nacionalistus — kilniau 
sąstatą. Išviršinė tokios \sias tikslas", tilpo — 
tendencijos žymė yra ru Tarybiniame Mokytoju-
sų pastangos priversti 
kiekvieną lietuvį, kiekvie 
ną pabaltietį išmokti kai 
bėti rusiškai. Jau pra
džios mokyklose pasi
reiškia stipriausias spau 
dimas į mokinuką išmok
ti okupanto kalbą. Sustip
rintos rusų kalbos pamo
kos yra aiškus okupanto 
siekimų įrodymas.

Vyresnio amžiaus jau
nuoliams įrodoma, kad 
be rusų kalbos mokėjimo 
negalima laukti avansavi 
mo bet kurioje savo kar 
jeroje. Įrodoma, kad pla
taus išsilavinimo galima 
pasiekti tiktai per rusų 
kalbos mokėjimą. Tvir
tina, kad didžiulė lektū
ra rusų kalba, kur rašo
ma apie techniką, meną, 
humanitarinius mokslus, 
yra vienintėlis žinių šal
tinis.

Niekas neabejoja, kad 
bet kurios kitos kalbos, 
greta savo gimtosios mo
kėjimas labai praturtina 
žmogaus žinias ir akira
čius. Bet politinė padė
tis, okupacijos faktas, 
suktoji ir apgaulingoji 
"vyresniojo brolio" pra
našumų politika, rodo, 
kad visa tai nėra nuošir
dumas , bet tolimų distan 
ei jų siekis. Kada lietuvis 
mokės rusų kalbą kaip sa
vą, o gal' dar ir geriau, 
susikalbėti su tokiu bus 
lengviau. Savaime iš
tirps ir antagonizmas. 
Tam gerą pavyzdį rusai 
mato "ataskaitinėse" bet 
kurios lietuviškos sovie
tinės veiklos "dienose". 
Prasikišę virš vidutiniš
kumo talentai atskrai
dinami Maskvon. Čia 
vyksta studijinė ir indok- 
trinacinė butaforija. "Iš 
kelti" asmenys psichiš
kai jau užangažuoti 
"draugystės" nuotai
koms. Maskvos respek 
tuotieji asmenys tampa 
ryškesniais kvislingais.

Greta rusų kalbos mo
kymo visose mokslini
mo institucijose, okupan
tas stengiasi išrauti iš 
jaunuolio lietuvio indi
vidualų, nepriklausomą 
ir tautiniu savitumu at
remtą mąstymą. Jau
nuolis privaląs mąsty
ti visos bolševikinės im
perijos kategorijomis. 
Jaunas žmogus, visų pir
ma, turi būti sovietinis 
o jau po to jis gali būti 
"vietinis". Šita pasiek
ti (antroji nutautinimo 
stadija) galima, gerai vai 
kus ištreniravus kalbėti 
rusiškai.

Antrajai nutautinimo 
stadijai skirtas Šiaulių

je (Nr. 21).
Tai įdomus, atsklei

džiąs okupanto užma
čias straipsnis. Straips
nis vertas peržvelgti dėl 
to, kad autorius, kaip tau
tos sunaikinimo projek
tus, rodo vokiškųjų 
nacių planus. J. Mala
kauskas rašo:

"Štai 1941 m. liepos 
16 d. Tada ir buvo suda
rytas "Ost", kuris nu
matė likviduoti Tarybų 
valstybę, fiziškai -išnai
kinti didelę-dalį tarybi
nių žmonių, o kitą --iš 
kelti į Sibirą, kolonizuo 
ti žymią tarybinės teri
torijos dalį. Hitleris ta
da pabrėžė, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija turi tap - 
ti imperijos dalimi".

J. Malakauskas smer 
kia hitlerinį palikimą. 
Kas gi nesmerks barba
rų plėšrumo? Betjukhit- 
lerinius planus labai ga
biai perėmė sovietinis 
okupantas. Visa tautos 
naikinimo procedūra, dėl 
kurios J. Malakauskas 
kaltina Hitlerį, su dar di
desniu rafinuotumu da
bar vykdoma sovietų. 
Vien tiktai tos apgailė
tinos tendencijos "ugdy
ti internacionalistus" rai
diška prasme reiškia "iš
kastruoti tautinę, lietu
višką sąmonę"! Apsisu
pęs "eunuchais interna
cionalistais" okupantas 
jausis užtikrintas pagrob
tose teritorijose.

Įdomi J. Malakaus
ko straipsnio detalė, kur 
jis remiasi vargšo, Sibi
ro kalėjimuose kankinto 
ir "prosovietiškai pra
regėjusio" J. Keliuočio 
rašiniais rusiškuose lei
diniuose. Visad palinkęs 
į Vakarų kultūros įsi
sąmoninimą, laisvos Lie
tuvos laikais nešęs gai
vią Vakarų įtaką į besi
kuriančios Lietuvos inte
lektą, dabar, po Sibiro 
"universitetų", J. Keliuo- 
tis per rusų-sovietų 
laikraščius kalba apie... 
"nesuabejojimą Maskvos 
politika".

Tokios "atramos" ieš
kojimas J, Malakausko 
tvirtinimus pristato dva
sinės prievartos ženkle 
ir demaskuoja "nesuabe
jojimą Maskvos politika" 
Tai lietuvių tautos nutau
tinimo politika. "Sibiro 
universitetų" studijos to
kiai "politikai" sėkmin
gai talkina.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

L. DAMBRIŪNO REVELIACIJOS 
IŠ GULLIVERO KELIONĖS

Č. Rutkus
Vaikystės atsiminimai iš

saugojo mūsų atmintyje aštuo
nioliktojo amžiaus anglų keliau
ninko Johathano Swifto kelionių 
aprašymus. Swiftas, patekęs Į 
liliputų ir milžinų kraštus, pa
tyrė ten daugybę nepaprastybių. 
Tas nepaprastybes jis pavaiz
davo savo veikale "Guilliver’s 
Travels".

Tačiau šuva buvo giliau pa
kastas. Veikalas buvo politinė 
ir socialinė to amžiaus Angli
jos satyra.

"Akiračių" bendradarbis L. 
Dambriūnas ilgėlesni laiką lan
kėsi Sovietinės Rusijos bruta
liai militariškai okupuotoje Lie
tuvoje, stebėjo aplinką, bendra
vo su pareigūnais, susitiko su 
giminėmis, pažįstamais. Damb
riūnas buvo Vilniuje, Kaune ir 
provincijoje. "Atviro žodžio mėn
raštyje" Dambriflnui neteko 
stvertis anglo Swifto metodo. 
Dambriūnas drožė iš peties,kaip 
moka ir kiek nesivaržo. Atrodo, 
korespondentas buvo infiltruo
tas j ok. Lietuvą "atviro žodžio 
mėnraščio" redakcijos, idant pa 
tirtų betarpišką išmanymą apie 
tą pragarą, kurio pareigūnais 
redaktoriai kuri laiką pradėjo 
besąlyginiai pasitikėti.

Nors ir dabar Dambriūnas li
guistai baidosi aptarimo "oku
puota" ir kartoja prasimany
mą "dabartinė Lietuva", jo eks
promtini kelionės reportažą,dėl 
tono, epitetų ir prasiveržusių 
emocijų, tenka vadinti revelia- 
cija, kas reiškia netgi šokiruo 
jančią naujovę.

“Kaunas jaunėja, velkasi nau
ją rūbą sparčiau nei bet kada..." 
tvirtina "Gimtojo Krašto" (Nr, 
8) propagandistas Vytautas Do
vydaitis.

Bet Kauną aplankęs Dambriū
nas rašo:

“Žymiai prasčiau atrodo sena
sis Kaunas -- apšepęs,nesiprau
sęs. Atmintyje išlikę balti Pie
nocentro rūmai Laisvės alėjoje 
dabar atrodo visai pilki, patam
sėję..."

Tenka džiaugtis, kad šios 
Dambriūno reveliacijos pakelia 
dalelę tos uždangos, kurios nė 
pajudinti nepajudina dešimtys tu
ristų, apsilankiusių ok. Lietu
voje ir, kaip "Dirvoje" pareikš
ta (Nr. 18), savanoriai užsimo
vusių tylos apynasri.

Dambriūnas atvirai pristato 
kolūkiečių nuotaikas. "Kai pa
klausiau, ar dabar ar seniau bu 
vo geriau gyventi, tai kolūkiečiai 
atsakė, kad seniau".

Autorius pastebėjo kastų sis
temą, kurią sukūrė okupacinis 
režimas. "Vilniuj teko daug kur 
svečiuotis, tad mačiau bent keliom 
liką butų. Yra žmonių, turinčių 
erdvius privačius namus -- tai 
dabartiniai aristokratai". Toliau 
atitorius aprašo ir "prastų pilie
čių" butelius, skurdžius, tvan
kius, kai kur talpinančius ir po 
dvi šeimas. "Gyvena dvi (šei
mos) -- viename kambaryj tė
vas su motaina, kitame vedęs 
sūnus ar ištekėjusi duktė su 
šeima, o virtuvė bendra.

Dambriūnas Įdėmiai stebėjo 
bendrąjį miestų vaizdą. Savaime 
aišku, daug statybų, pramonės 
Įmonių. Vietovaizdis pakito. Bet 
ar jis pakito J gerą, { sveiką? 
Keliautojas daro teisingą išva
dą; "jei tos sąlygos būtų buvu
sios kitokios, būtų greičiausiai 
dar daugiau ir geriau padary
ta".

ši taikli pastaba absoliučiai 
niveliuoja bolševikinę propagan
dą, kad tik okupacinė santvarka 
pripildė kraštą statybiniais ir 
industriniais "laimėjimais". Su 
tinkame, kad išgyvenusi tris de - 
šimtmečius laisvėje Lietuva bū 
tų dabar Skandinavijos kraštų 
gerbūvio kraštas. Eilėse prie 
parduotuvių, kaip nurodo auto
rius, žmonės nestoviniotų. Pa
versta didžiulės imperijos prie
deliu, mažu apendicitu prie stra
tegiškos Baltijos, vargšė Lietu
va visad privalės tenkintis kūdi
kio role vaikų darželyje. To,aiš
ku, istorija nepakęs. Šitą nujau
čia ir keliauninkas. Jis sako: 
"Dąbaf nuolatinės kalbos apie 

internacionalizmą faktiškai tė
ra užmaskuotos mažųjų nacijų 
slopinimo pastangos." Ir nu
rodęs to tautinio ir kultūrinio 
lietuvių genocido faktą, Damb
riūnas nurodo itin būdingus Lie 
tuvos miestų rusinimo kur jo- 

zus. Vilniuje riogso bronziniai 
paminklai rusams, rašytojams, 
kareivoms, bet nėra netgi Mai
ronio paminklo! Maironis gi bu
vo Vilniaus dainius. Vilniaus gat 
vės pavadintos rusų žmonių var
dais. "Tai kaip tik rodo slopini
mą lietuviutautossavigarbos.be 
kurios negali gyventi jokia tau
ta. Kelias į tautos naikinimą ei
na per jos savigarbos slopinimą, 
ir tai daroma Prisidengus kova 
su buržuaziniu nacionalizmu, šo
vinizmu, nacionaliniu uždarumu 
ir panašiais šūkiais". Tai tau
tinio genocido demaskavimo ak
tas, dėl kurio vieno "apsimokė
jo" Dambriflnui keliauti ir ste
bėti okupacinio režimo barbary
bę.

Su genocidinėmis tendencijo
mis skaudžiai susišaukia Damb- 
riflno atpasakotas anekdotas, ku
ris sudaro didelę lietuviškos bui
ties dalj. Esą, rusės, važiuoda
mos f Palangą, nusiskundžia: 
"Mūsų kurortas Palanga būtų 
neblogas, bet kad lietuvių ten 
perdaug".

Laikydamasis akiratinės "so
čio - filosofinės" linijos, Damb
riūnas nė akies dirstelėjimu ne
užkabina lietuviškųjų kvislingų. 
Dėl lietuvių genocido jis kaltina 
vien okupantus, rusus. Ta "aris
tokratų" kasta, kuri gyvena pla
čiuose ir ištaiginguose butuose, 
mums Įtartinai kvepia perdide- 
liu "sukalbamumu" su okupan
tu. Tie "aristokratai" (L. D. 
terminas), gal būt ir ne visi, 
bet didesnė jų dalis, "lojaliai" 
remia ir gina okupaciją, nes ta 
okupacija garantuoja jiems ger
būvį Tačiau, brolau, mėgink 
ir atskirk tokioje painiavoje vil
kus nuo avių! Tie faktai, ku
riais operuoja Dambriūnas tvir
tina, kad "aristokratų", kvislin
gų kasta, taip pat lietuvių tau
tos genocido talkininkai.

Dambriūnas naiviaipareiškia: 
"Aš neabejoju, kad visi jie (lie
tuviai) ją (Lietuvą) myli, nežiū
rint kokia ji bebūtų — tarybinė 
ar kitokia".

Po emocijas provokuojančiu 
terminu "Lietuva" Dambriūnas 
suslepia režimo, okupacijos, 
laisves skirtybes. Tie, kas "my
li" sovietinę Lietuvą, tai yra re 
žimą, nepasirinktą demokratiniu 
būdu, bet kitos valstybės durtu
vais Įtvirtintą okupuotoje teri
torijoje, ta savo "meile" aiškiai 
talkina tautos genocidui, talkina 
ir tam baisiam "tautos savigar
bos silpninimo" faktui^pie ku
ri kalba Dambriūnas. Tokia "mei
lė" ir toks tautos narys, talkina 
okupantui. "Tarybinės" Lietuvos 
fikcija atsirado dėl prievartos, 
ne dėl tautos pareikštos valios. 
Kokia čia "tarybinės Lietuvos" 
meilė, jeigu "tarybinis" reži
mas iššlavė iš Tautos švento
vės, iš buv. Karo muziejaus 
brangiausiu tautos kultūros ir 
istorijos asmenų paminklus! 
"Tarybinė" Lietuva nėra tautos 
valios padaras, bet svetimos 
valstybės iniciatyva. Buvo ca
rinis "severo-zapadny kraj", bu
vo hitlerinis "Ostland", dabar 
"LTSR".

Samanotose carinės okupaci
jos periodo bakūžėse lietuviai ne- 
sakė "Myliu Severo-zapadny 
kraj", nesakė meilės pareiškimų 
ir "Ostlandui". Kas dabar myli 
"Tarybinę tėvynę", myli ją išti-

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3!4% on 

escrow accounts

■

q/q - 2 yr. certifkates (Min. $5,000)
5% Q/o- l-!r-<*rtifKates( Mm. $1,000)
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1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Goen Mon., 9-8; Tue»., Thurs., Fri., 9-5; Sot.,9-1; Closed Wed.

Chicagos neolituanų tautinių Šokių grupės dalis šokėjų kovo 25 d. 
šoko tautinius šokius Chicagoje gėlių parodoje.

A. Plaušinaičio nuotrauka

WATERBURY
MOTERŲ KLUBO MENO 

PARODA
Lietuvių moterų klubas 

ruošia moterų piešinių, au
dinių ir t.t. paroda š. m. 
balandžio 8 d., sekmadienį, 
šv. Juozapo parapijos salė
je, John St., Waterbury, 
Conn., nuo 10 vai. ligi 6 
vai. p. p.

Lankytojams bus proga 
p a s i g rožėti lietuviškomis 
drobėmis bei kitais audi
niais, Lietuvos gintaro iš
dirbiniais, nagingų rankų 
medžio drožiniais ir moterų 
piešiniais.

Šioje lietuviškojo meno 
parodoje su savo piešiniais, 
tarp kitų, dalyvaus ameri
kiečių meno pąrodose pasi
žymėjusi waterburietė Ge-

sai, iki Kamčatkos ir gyvena kaip 
"aristokratai" erdviuose Vil
niaus butuse... Istorijos teis
mas be didelio darbo Išnarplios 
tą emocinę "meilės" problemą 
"kitokios" Lietuvos naudai.

Laimei, Dambriūnas mums liu - 
dija: "Prisiminęs Kalantos Įvy
ki, vienas jų (lietuvių) pasakė: 
atmosfera tiek pritvinkus, kad 
ji savaime sprogsta". Dambriū
nas reziumuoja: "Be abejo, kaip 
čia, taip ir ten pasvajojama 
jei ne apie tokią padėti, kaipSuo- 
mijoj, tai bent apie tokią kaip 
Lenkijoj ar bent apie tikresnę 
kultūrinę bei ekonominę auto
nomiją".

Štai ir "tarybinės" Lietuvos 
vaizdas, tos "tarybinės", kuriai 
"meilę" pareiškia režimo lepū
nėliai: "Nuėjęs 1 centrini paštą 
(Vilniuje) ir paprašęs lietuviš
kai pašto ženklų ar ko kito, gir
di atsakymą tik rusiškai”...

L. Dambriūno reveliacijos iš 
tos "guliverinės" kelionės atne
šė išeivijai daug brangių atradi
mų, šiurpių faktų, skaudžių de
talių. "Atviro žodžio mėnraš
tis", kuri Kazakevičius savo 
"plenumo" žodyje apkaltino ma- 
chiavellzmu, su tomis Dambriū
no reveliacijomis žengtelėjo 
žingsni pirmyn. Okupanto kaltė 
lietuvių tautos genocide Įrodyta 
Dambriūno pastebėtais faktas. 
Dar trūksta drąsaus to pat kal
tinimo pirštinės numetimo ir 
kvislingams, okupanto pareigū
nams, lankantiems išeivius kul
tūrinio bendravimo titulu. Rei
kia griežto nuo jų atsiribojimo. 
Tai sekanti praregėjimo stadija.

Su "Dambriūnas* Travels" 
"atviro žodžio mėnraštis" {žen
gė J platesnio politinio išprūsi- 
mo stadiją.

novaitė Bernotienė, vienos 
šeimos net trijų generacijų 
piešėjos — Elena Jasaitie
nė, jos duktė Jurgita Kovie- 
nė ir šios dukrelė Lida Ko
vaitė.

Parodos lankytojai bus 
pavaišinti kava ir klubo na
rių kepiniais.

Pernai įvykusi panaši 
klubo ruošta meno paro
dėlė labai pasisekė.

Visi Waterburio ir kitų 
vietovių lietuviai labai ma
loniai kviečiami atsilanky
ti (k)

HARTFORD
ŠAUNUS RAMOVĖNŲ 

BALIUS JAU ČIA PAT
Hartfordo rmovėnai dirb

dami gražų lietuviškos kul
tūros bei papročių išlaiky
mo darbą laiks nuo laiko 
surengia ir nuotaikingus 
pasilinksminimus bei pra
mogas. štai toks pasilinks
minimas — balius bus š. 
m. balandžio mėn. 28 d., 
7:30 vai. vakare Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn.

Baliuje gros visų mėgia
mas E. Radionavo orkes
tras. Svečiai bus vaišinami 
skania šilta vakariene, tau
riais gėrimais, kava ir py
ragaičiais.

Tokie pasilinksminimai 
pas ramovėmis visada būna 
nuotaikingi, linksmi ir pra
eina pakilioje nuotaikoje. 
Taip pat čia gera proga bū
na susitikti iš tolimesnių 
apylinkių senus pažįstamus. 
Tokiame subuvime žmogus 
atsigauni, užmiršti kasdie
ninius rūpesčius ir pasijun
ti, kaip namuose, juo la
biau, kad ramovėnai visa
da mielai svečius priima, 
juos vaišina ir globėja.

Todėl nepraleiskime tą 
puikią progą pasilinksmin
ti, pasidžiaugti ir paviešėti 
tradiciniame ramovėnų ba
liuje. (r)

ATITAISYMAS
Mano straipsnyje apie A. 

Bražį (Dirva Nr. 23) įsivė
lė korektūros klaida: Bla
žys buvo visuotino BALFo 
vajaus vicepirmininku, o ne 
pirmininku.

Komiteto pirmininku bu
vo p. Julia Mack, Moterų 
Sąjungos atstovė komitete, 
energinga ir ilgametė Wor- 
cesterio skyriaus pirminin
kė ir veikėja, dar ir šian
dien aktyviai dirbanti tos 
organizacijos eilėse.

K. Jonaitis

WANTED IST CLASS SK1LLED 
TURRET LATHE—2d Shift 

Set*up and operate ram type turret 
lathe. Experienced. hourly rate plūs 
10 pet. night premium. Fringe plūs 
profit sharing.

JERGENS, INC. 
19320 REDWOOD AVĖ. 

(Off Nottingham) 

(216) 486-2100 Ext. 55 
CLEVELAND, OHIČ 

(21-27)

F00D PLANT FOREMAN 
are a small food plant in Lowell, 

Mich. We are growing repidly and 
need a man to take charge of 2nd 
shift. This will consist of produetion, 
sanitation, shipping, and various 
other duties. We are looking for a 
man with food plant background to 
grow with us. Full company benefiVs. 

APPLY
HALMARK FOODS INC.

P. O. BOX 130 
LOWELL, MICH. 49331 

616-897-9288
(22-26)

lietuviutautossavigarbos.be
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TAURUS SUGRIZELIS IS PAKLYDUSIŲJŲ LUOMO (2)

VLADAS GERARDAS PUTVINSKIS ■ PŪTVIS
3. ŠAULIU SĄJUNGOS 
kūrėjas'

Tautinio atgimimo 
idėjos, kurios buvo bran
dinamos prieš pirmąjį 
Pasaulinį Karą Šilo-Pa
vėžupio dvare, buvo pra
dėtos kūnyti gyvenime 
pirmaisiais nepriklau
somybės metais. Be abe 
jo, būtų per daug pas aky 
ta, kad laisvės šviesa 
sklido tik iš to žemaitiš
ko kampelio "oazės", 
anot Antano Smetonos, — 
iš tautinio nuomaro kėlė
si visa tauta — tačiau 
kad Putvio tėviškėje su
sikūrusio lietuviško ži
dinio įnašas į tautinės min
ties vystymąsi bei bren
dimą buvo svarus, abejo
ti netenka.

Kurdamas Šaulių Sąjun
gą Pūtvis dirbo dviem 
kryptimis: praktiškai ir 
ideologiškai. Savoraštuo. 
se ir kalbose jis pabrėž
davo, kad be ginklo kraš
to laisvės neapsaugosi. 
Tai buvo jo patriotinės fi
losofijos vienas iš kerti
nių akmenų. Pasipriešini
mas ginklu prieš smurtą, 
kaip matėme, buvo ir jo 
šeimos tradicinis galvo
jimas. Pirmaisiais nepri
klausomybės metais kū
rėsi Lietuvos kariuome
nė, tačiau jos nepakako: 
dar reikėjo ir plačios vi
suomenės organizuotos 
ir ginkluotos paramos.

Istorikas Jonas M.itu- 
sas savo "Šaulių Sąjun
gos Istorijoje" sako, kad 
1919 m. "Lietuvoje ran
dame įvairiausių ginkluo
tų susibūrimų: partiza
nų, garbės milicijos, 
slaptų kuopų, piliečių ap
saugos organizacijų ir ki
tų". Ir lyg papildydamas 
tą mintį pats Pūtvis 1920 
m. rašė Trimite,kad "no
rint parašyti šaulių isto
riją, sunku būtų atrasti 
žymesnių dienų ir asme
nų vardų, surištų su šau
lių veikimo pradžia". Ir 
jis pabrėžia, kad pradžią 
padarę patys žmonės, gin
damiesi nuo visokių plėši
kų ir gindami savo kraštą 
nuo svetimtaučių priešų. 
(Ibid. 3 psl.) 

lių Sąjunga buvo įkurta
Oficialiai Lietuvos Šau- se,

VYTAUTAS ALANTAS

birželio 27 d„ 1919 m.
Keletą mėnesiu vėliau 

Pūtvis buvo išrinktas Są
jungos pirmininku. Kitų 
įžymesnių šaulių talkina
mas jis paruošė Sąjungos 
įstatus ir įkūrė Trimito 
žurnalą.

Dėl nuomonių skirtu
mų jis 1922 m. iš pirmi
ninko pareigų pasitraukė 
ir išvažiavo į savo dvarą 
likdamas tačiau Centro 
Valdybos nariu. Po šeše- 
rių metų, būtent, 1928 m. 
šaulių atstovų suvažiavi
me jis buvo išrinktas gar 
bės pirmininku ir nuola
tiniu Centro Valdybos 
nariu. Kaip matome, Są
jungos vyriausioje vado
vybėje jis išbuvo tik dve
jetą metų, nors aplamai 
organizacijoje dirbo apie 
10 metų. Žinoma, galima 
tarti, kad Šaulių Sąjungos 
atsiradimą iššaukęs pats 
gyvenimas, kad prie jos 
organizavimo prisidėję 
daugelis įžymių ano meto 
mūsų veikėjų, o vis dėl
to visai pagrįstai jos kū
rėju laikomas Pūtvis dėl 
to, kad jis nuo pat pra
džios buvo ir liko jos 
svarbiausias ideologas. 
Kitaip sakant, kaip minė
jau, jis kūrė Šaulių Sąjun
gą praktiškai ir ideologiš 
kai. Be straipsnių ideolo
giniais klausimais Tri
mite, jis dar rašo atski 
ras studijėles: Kas tai 
yra šaulys? Idėja ir dar
bas ir k. ir, turėdamas 
filosofinį pamušalą, šau
lio ideologiją jis susieja 
su visos tautos ideologi
ne problema, kitaip sa
kant, savo mąstysena api
ma daug platesnius, visą 
tautą liečiančius akira
čius.
4. ŽURNALISTAS, MĄS
TYTOJAS

Kone 30 metų Pūtvis 
dirbo plunksnos darbą. 
Jis pradėjo rašyti įlietu- 
vių laikraščius dar spau
dos draudimo metu, bū
tent, 1901 m. Jis bendra
darbiavo Vienybėje Lietu 
vininkų, Darbininkų Bal- 

Naujienose, Varpe,
Ūkininke, Vilniaus Ži

DIRVA

niose, Lietuvos Ūkinin
ke, Lietuvos Aide, Lietu
voje, Trimite, Prūsų Lie
tuvių Balse ir kituose 
laikraščiuose. Nebuvo 
jam svetima ir grožinė 
literatūra. Jis spausdino 
apysakaites, tarp kit ko 
paliesdamas legendinius 
Lietuvos laikus ir kurda
mas ateities vizijas. Jis 
buvo pamėgęs Imanuelį 
Kantą ir kitus idealisti
nės pakraipos vokiečių 
filosofus ir pats rašė 
savo samprotavimus 
apie tautą, liesdamas ir 
kultūros filosofijos klau
simus. Parašė jis ir vai
kams vaizdelį: Nežudyk.

Man rodos, kad minė
dami savo didžiųjų vyrų 
sukaktis mums reikia 
žvelgti ne tik į praeitį, 
bet ir į ateitį, ir gal dau 
giau į ateitį, kaip kad į 
preitį. Imant aplamai, 
prisimindami įžymių 
žmonių gyvenimus ir 
veiklą, mes turėtume už
sikrėsti jų pavyzdžiais ir 
su didesniu užsidegimu 
tęsti toliau kovą už tuos 
pačius idealus, už ku
riuos kovojo ir jie. Juk, 
tur būt, mes tam juos ir 
minime. Tad savaime ky
la klausimas,kokį pavyz
dį mums rodo ir kokio
mis mintimis mus užkre
čia Šaulių Sąjungos kūrė
jas, žurnalistas, rašyto
jas ir filosofas Vladas 
Pūtvis?

Kad jis buvo taurus su- 
grįžėlis iš pabėgusiųjų 
luomo, tai, žinoma, buvo 
jo išskirtinis nuopelnas, 
tačiau kad jis buvo ir di
delis patriotas, šimtanuo- 
šimtinis lietuvis ir ener
gingas atsikūrusios Lie
tuvos darbuotojas, tai 
šiuo atveju išskirtinių 
nuopelnų gal jam priskir 
ti ir nebebūtų pagrindo, 
nes tuo metu daugelis lie
tuvių patriotų ir įžymių 
veikėjų energingai dar
bavosi, dėdami pagrin
dus atsikūrusiai valsty
bei. Betgi vėl Pūtvis 
išsiskiria iš kitų tuo, kad 
jis nepasitenkino ano 
meto einamųjų problemų 
sprendimu, bet kreipė 
žvilgsnį ir į ateitį. Jis 
kėlė klausimą taip: — 
Gerai, mes atkūrėme

1973 m. balandžio 4 d.

Hamiltono mergaičių choras "Aidas" atvyksta koncertuoti į Detroitą.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS Kasputienė ir Mėtos Šepetienės 

dovaną — lietuvišką lėlę laimė- 
—————-—i ■ANTANAS GRINIUS jo Irena Laurinavičienė.

ATVYKSTA HAMILTONO 
MERGAIČIŲ CHORAS

Hamiltono mergaičių choras 
"Aidas" vad. Vaclovo Verikai- 
čio atvyksta Detroitan ir ba
landžio 29 d. 3 v.p.p. Mercy ko
legijos McAuley auditorijoje, 
8200 W. Outer Dr., duos turtin
gą ir pirmą syk j Detroite kon
certą, Choras padainuos 23 dai
nas, kurioms vadovaus ir kaiku- 
rios solo dainuos solistas Vac
lovas Verikaitis. Akompanuos 
pianistas Jonas Govedas.

Šis Hamiltono mergaičių cho
ras "Aidas" yra koncertavęs Chi 
cagoje, Clevelande, Hartforde, 
New Yorke, Montrealyje, Londo
ne, kelis kartus Toronte ir {vai
riomis progomis Hamiltono lie
tuviams. Visur choras buvo pub-

valstybę, o kas toliau? 
Kaip laisvė gali būti ap
saugota ateityje? Ko
kiais ginklais Lietuva tu
ri gintis nuo priešų? — 
Pūtvis, labai vertino lie
tuvio dvasinę kultūrą ir 
tautinį susipratimą, ta
čiau, būdamas realistas, 
gerai žinojo, kad dvasi
nis ginklas dar toli gražu 
ne viskas, kad idėja turi 
būti paremta ginklu. Ta
čiau jei mums daugi au ar 
mažiau aišku, ką jis tu
rėjo galvoje reikalauda
mas tautos dvasinio at
sparumo, tai, kaip jis su
prato jos fizinį atsparu
mą, mums kyla nemaža 
abejonių ir norom neno
rom mes turime leistis į 
spėliojimų sritį. Bet leis
kime kalbėt jam pačiam.

(Bus daugiau) 

likos šiltai sutiktas ir susilau
kė gražių atsiliepimų spaudoje.

Jūrų šaulių "švyturio" kuopa 
kviečia visus Detroito, Windso» 
ro ir apylinkių lietuvius kuo gau 
siau dalyvauti koncerte.

BIRUTININKIŲ SEKMADIENIO 
POPIETE

Birutininkės kovo 25 d. Lietu
vių Namuose turėjo surengusios 
sekmadienio popietę su menine 
dalimi ir vaišėmis. Meninę dalį 
atliko LB suorganizuotas jauni
mo teatras, kuriam vadovauja 
akt. Karolis Balys. Solistė Da
nutė Petronienė padainavo: "Gim 
tinės beržai" ir "Laukiu tave 
ateinant". Akompanavo Regina 
Šližytė.

Jauna dėkląmatorė Rasa Že
maitytė padeklamavo Maironio 
eilėraštį "Šatrijos kalnas”. Ant 
roji jaunuolė turėdama tik 14 
metų Rūta Žemaitytė paskam
bino porą dalykėlių pianinu, o 
nuolatinis "Šilainės akordeo
nistas Rimas Kasputis akorde
onu pagrojo tris.dalykėlius.

Programą labai gražiai ir 
su humoru pravedė studentas 
Linas Mikulionis.

Programos atlikėjams ir at
silankiusiems svečiams biruti- 
ninkių vardu padėkojo Kristina 
Daugvydienė, o Genovaitė Vil
kienė programos išpildytojus 
papuošė gėlytėmis.

Vėliau visi buvome pavaišin
ti skaniais birutininkių pagamin
tais pietumis. Maldą prieš pie
tus sukalbėjo klebonas kun. Ka
zimieras Simaitis. Meninėje da
lyje ir pietuose dar dalyvavo 
Šv. Petro parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius, 
Windsoro Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Domininkas 
Lingvinas ir gražus būrelis svc 
čių.

Buvo ir laimingųjų: Antaninos 
Jonynienės dovaną — gražų ke-

NAUJA ALB RADIJO KLUBO 
VALDYBA

ALB Radijo klubas savo susi
rinkime kovo 25 d. Lietuvių Na
muose, išsirinko naują klubo val 
dybą: pirm. — Kazys Gogelis, 
vicepirm. — Vacys Urbonas ir 
Antanas Sukauskas, sekr. --Juo
zas Lesčinskas, finansų sekre
torius -- Antanas Janušis, ižd, 
-- Jurgis Rekašius.

Direktoriai: Vincas Kankalis, 
Petras Marčiukaitis ir Juozas 
Janeckas.

Teisinis patarėjas — adv. Ca- 
sey Ambrosė. Tvarkdarys — 
Juozas Murinas.

Valdybos nariai: Feliksas 
Blauzdys, Stasys Račiukaitis ir 
Jadvyga Maršalkovičienė,

Revizijos komisija: Kazys Ra- 
žauskas, Jonas MaršaIkovičius 
ir Jonas Urbonas. Atstovais į 
organizacijų centrą — Vacys Ur
bonas, Juozas Lesčinskas ir Jur
gis Rekašius.

WANTED 
JOURNEYMAN

ENGINE LATHE OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
Good fringe benefits and working 
conditions.

LELAND DETROIT 
MANUFACTURING CO.

5945 MARTIN 
DETROIT, MICH.

313-896-7910
(22-28)

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO WORK ON SHEET METAL FAB- 

RICAT1ONS AND ELECTR1CAL 
CABINETS.

STEADY WORK COMPANY. PAID 
BENEFITS.

INTERVIEW ING 8 A. M. to I I A. M. 

FORMWELD PRODUCTS CO. 
1530 CO1T AVF..

(Go South on E. 152 Si. to end of 
Street)

CLEVELAND, OHIO 
(2029)

DABARTIES KANKINIAI
(3| JURGIS GlIAUDR

"ATSKYRIMAS NUO VALSTYBES"

LTSR kultų įstatymų tvarkaraštis tvirtina, 
kad "siekiant užtikrinti sąžinės laisvę, TSRS-goje 
bažnyčia atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios. Religijos laisvė ir ateistinės propa
gandos laisvė paliekama piliečiams".

Kiekvienas "amerikonas" tuos pareiškimus 
suprastų taip, kaip čia, Amerikoje, tas atskyrimas 
praktikuojamas. Religinė bendruomenė tvarkosi 
kaip išmano. Jos institucijoms, įskaitant ir vie
šos naudos įstaigas, mokyklas, nebus numesta nė 
skatikėlio.

Visai netaip. Niekad legislatyvinis potvarkis 
nebuvo taip toli nuo savo teksto, kaip šis "kultų 
įstatymų" tvarkaraštis. Biudžetiniame valstybės 
tvarkymo aparate netgi yra "Religinių reikalų ta
ryba”, kurios uždavinys veikti bažnyčios tvarky- 
mesi, primesti savo direktyvas, kištis ir visaga
liai tvarkyti bažnyčios funkcijas, valdyti adminis
tracinį ir pastoracinį bažnyčios aparatą. "Religi
nių kultų taryba", išlaikoma iš valstybės biudžeto 
sumų, tvarko bažnytinį aparatą, kartu vykdydama 
to aparato naikinimą.

Toks paradoksas gal būt būtų įmanomas ait
rioje George Orwell'io vaizduotėje, totalizmo bau
bą aprašant "1984" romane. Tačiau tokioparadok- 
so nesugalvojo nė Orwell'is. Realybė pralenkė fik
ciją.

Tas bažnyčios tvarkymo faktas įrodo, kad 
bažnyčia, kaipo tokia, nėra nuo valstybės atskir
ta. Valstybė tvarko bažnyčios funkcijas. Bažny- 
či yra valstybės reiškimosi' sferoje.

"Religijos laisvė ir ateistinės propagandos 
laisvė" principas nepaliko piliečių dispozicijoje, 
bet sudarė valstybinio biudžeto išlaikomo apara
to funkcijas. Tai yra pilnai išvystytas kalėjimo 
prievaizdos ir kalinio santykis. Skirtumas dar 
yra toks, kad kalinį valstybė turi išlaikyti, o čia, 
įkalintą bažnyčią, tą režimo kalinį, stengiamasi 
sunaikinti.

Dėl to veikimo metodo bažnyčia nėra atskir
ta nuo valstybės, bet įkalinta valstybėje. Bažnyčios 
administravime dalyvauja valstybės biudžeto išlai
komi pareigūnai.

Dar daugiau. "Piliečiai", kurie veikia prieš 
bažnyčią, nėra savanoriškos, spontaniškai susikū
rusios organizacijos, kaip tai buvo, sakysime Ne
priklausomoje Lietuvoje "Laisvamanių etninės kul
tūros draugijos", su savo spauda ir ideologine vei
kimo metodika. Dabar "Žinijos" draugijos ateisti
niai agitatoriai atmokami iš biudžetinių sumų, kar
tais ir maskuotu būdu. Į kiekvieno mokytojo darbą 
įjungta ir ateistinės propagandos reikalai. Su tokia 
"piliečių" mobilizacija ateizmo naudai, valstybė 
atakuoja bažnytinį pastatą — kovos arsenalas yra 
biudžetas.

Biudžeto sąmatoje esą leidiniai užpila skaityk
las ir privačius butus gausiais aiškinimais apie 
"religininkų" žalą ir religinių įsitikinimų nesude
rinamumą su "socialistinės" valstybės struktūra. 
Gi atakuojamoji pusė, bažnyčia, neturi nei savo 
leidinių, nei susirinkimų laisvės, kad galėtų nu
neigti jai metamus, kriminalizmu skambančius, 

kaltinimus. Debatų, tokių natūralių laisvoje vi
suomenėje, nėra.

O gi ir tas "ateizmas", kurio vardu vyksta 
ataka prieš "religininkus", nėra filosofinė mokyk
la (kas buvo laisvamanių praktikoje Nepriklauso
moje Lietuvoje), bet vulgarus totalistinio režimo 
oponento atakavimas.

QUO VADIS?
Aleksandras Solženicinas taikliai nusakė, kad 

tiktai šėtono vaizduotė galėtų sukurti tokį visuome
ninio tvarkymosi vaizdą, kur bedieviai "tvarkytų" 
Dievu tikinčiųjų reikalus.

Rašytojas, deja, turėjo prieš akis ne fikciją, 
Bet Sovietinės valstybės realybę. Jis kalbėjo apie 
Rusiją, aišku. Bet neužmirškime, kad "Religinių 
reikalų taryba", kuri veikia ok. Lietuvoje, yra "vi
sasąjunginio" organo filiale.

Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, gal kitur 
dar, satelituose, bažnyčia, vis nuostabiai laviruo
dama, beveik išsilaikė reikšmingose visuomenei 
pozicijose. Šis faktas įrodo, kad režimo atakos 
prieš bažnyčią ok. Lietuvoje neturi nei pateisinimo, 
nei pagrindo. Tačiau taip jau yra ok. Lietuvoje. Ki
tur iš bažnyčių neatima nė materialinių vertybių. 
Ok. Lietuvoje pastatai atimami, tikintieji persekio
jami, kleras suvarytas į psichines katakombas. O 
juk valstybinė konstitucija formaliai leidžia žmo
gui gyventi pagal savo sąžinę, pagal savo įsitikini
mus. "Dabarties kankiniai" liudija, kad sąžinės lais - 
vės ten nėra, tos tariamos laisvės išniekinimas 
siekia zenitą. "Sąžinės laisvės" deklaracijos išblun
ka prieš režimo politiką: sunaikinti bažnytinį apa
ratą.

(Bus uaugiau)
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ir tarė

Čia priėjo 

Kadžiulis

.,. taip gali kalbėti koncertomanijos oponentas "atviro 
žodžio mėnraštyje"...

— Kas yra kūrybinis 
pliuralizmas? — paklausė 
dailės parodos lankytojas.

Atsakė kitas:
— Kada dailininkas pel

ningai parduoda išeiviams 
religinius paveikslus, o nu
važiavęs j Vilnių puola gir
ti bolševikinę globą daili
ninkams.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

1973 m. balandžio 4 d.

BALANDINIU SENSACIJŲ 
VERSIJOS

Balandžio pirmosios proga spaudiniai mėgsta 
subildėti prasimanytomis naujienomis. Buities ir 
kultūros tyrimų seismografai rūpestingai regis
truoja tokias balandines naujienas ir metai iš me
tų lygina, kaip įvairuoja laikraštinių štukorių vai
dentuvė ir išmonė.

Juk, vienaip ar kitaip, balandinė naujiena iš- 
krapštoma iš realaus gyvenimo, iš tikrų nuotaikų. 
Kas žmogui galvoj, tas girtam ant liežuvio. Kas 
redaktoriui galvoj, tas įsifiltruoja į balandinę nau
jieną. Ana va! Vilniaus "Švyturys" balandžio pirmo
sios proga paskelbė, kad Vilniaus pilies požemiuo
se atrado kunigaikštišką "barbakaną". Esą, tame 
"barbakane" atidaroma aludė, kur putojantį alutį 
svečiai mauks iš taurų ragų.

Išeivių spauda. su pasipiktinimu reagavo į "Švy
turio" naujieną, pasmerkė "barbak.ano" restaura
torius ir aludės iniciatorius, pavadindama juos van 
dalais ir barbarais už lietuviškų, archeologinių 
vertybių išniekinimą ir profanaciją.

"Barbakano" naujiena ats ir ado balandžio pir
mosios poveikyje ir, gal būt, dėlto, kad "švyturi- 
ninkai" perdrūčiai nugėrė alaus, ir ne iš tauro ra 
go, bet iš kasdieniškų sovietinės spartuoliškos ga
mybos kufelių...

"Pogrindis", būdamas solidus ir rimtas, ne
operuoja balandinėmis naujienomis. "Pogrindis", 
tačiau noriai susistemina nesenų sensacijų ant
plūdį ir pristato tų sensacijų versijas.

Lietuvių kalba 
"pažangiųjų" spaudoje 

"pažangėja”

Choristas Walteris Kel- 
ley buvo operuotas ant vi
durių.

V. B-nė

ALSEIKIADOS VERSIJOS:
Ro mantinė: Kadaise Alseika sutiko Ame

rikoje sukalbamą turistę iš Vilniaus. Žodis po žo
džio — Alseika aklai įs imylėjo, kaip Don Kichotas 
į Dulcinėją. Jis strimgalviais movė į rytų šalelę, 
idant galėtų Vilniuje, po kažin kokiu balkonu Leni
no prospekte dainuoti serenadas savo Dulcinėjai.

Politinė: Veiksniai infiltravo buvusį Eltos 
redaktorių, idant turėtų pirmos instancijos žinias 
apie okupanto bei kvislingų kėslus. Infiltracijai pri
dengti, prikišo į Alseikos lagaminą fikcinių vilkinių 
protokolų ir visokių pagerbtuvių bei nugertuvių 
nuotraukų.

Detektyvinė: Alseika dingo be žinios. Vie
toje Alseikos Vilniuje veiksnius per konferen
cijas demaskuoja nežinomas asmuo (gal Sniečkus, 
gal ir Juškys), užgrimuotas kaip tikras Alseika.

Tamalienė 
susirinkimus 
čiau.

patarė turėti
biskelj anks-

H. Feiferienė 

ir iždininkės 
susitaiko.

Sekretorės 
knygos gražiai 
Po vispusiško apkalbėjimo 
Mary sutiko sužinoti apie 
salę dėl vakarienės ir vietą 
dėl išvykos.

Ona Wellus

Zavis mandolina skam
bino tris kavalkus.

Strižauskas 
Laisvė. Nr. 9

ITALŲ VYSKUPŲ VIZITO VERSIJOS:
Italų vyskupus, aplankiusius Vilnių, apie re

ligijos būklę informavo kovojančių bedievių vadas 
Niunka ir Kultų prievaizdas Rugienius. Versijos:

Politinė: Niunka ir Rugienius, susitikę su 
ita/ais vyskupais, stengėsi įrašyti juos įkomparti- 
jos kandidatus.

Religinė: Niunka ir Rugienius stengėsi pa
tirti iš vyskupų galimybę tapti konvertitais, nes sep
tintą savo amžiaus dekadą peržengę, vis dažniau 
sapnuoja pragarą.

Realinė: Niunka ir Rugienius stengėsi už 
sugaištą su italais vyksupais laiką gauti dau
giau rublių iš specialios agitpropo sąskaitos.

Credo: "Shut-up!”
Tai lyg žurnalo (Laiškai 

Lietuviams) credo. Tik re
liginės ir tautinės kultūros 
žurnalo jis pasakytas čia 
ne visai maldinga ir gal ne 
visai kultūringa forma, ką 
šiokiam ar kitokiam opo
nentui atsakoma, tegu ir 
lietuvių kalbon "manda
giai" išverstu Shut-up!

Draugas, Nr. 41

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS AUKŲ DALYBOS:
Atsigrįžę į .šelvių tautos akiračius, matome 

minėtų aukų dalybų versijas.
Optimistinė: LB visas gautas savo vardu 

aukas perleidžia ALT-ai ir toliau talkins ALT-ai 
aukas rinkti.

Faktas: "Pažangioji” spauda, 
netekusi Andrulio, apturėjo Kaži 
Rimbą,

žmonos apranga talkina 
atpažinti žmoną

Kaip dabar atrodys ma
no žmona? štai, kur rūpes
tis. Kada tik esu kelionėje

Pesimistinė: LB reikalauja visas aukas, 
gautas per Vasario šešioliktosios minėjimus at
siųsti LB dispozicijon. ALT neturi teisės tų aukų 
pasiimti.

Neutrali: Visos aukos, gautos ALT ar
LB vardu, įšaldomos kuriame nors lietuviškame 
bankelyje ir atiduodamos išvaduotai Lietuvai,kada 
ten įsitvirtins ideali santvarka su laisvais rinki
mais ir laisvais kolchozais.

"Pogrindis", tad, nesiverčia, kaip "Švyturys 
"barbakanais", bet pateikia, grupuotės metodu, 
sensacijų versijas.

SPAUDOS
VERPETUOSE

Jungtinė lietuvių dailininkų 
paroda ir premijos

Nė vienas geras tapyto
jas premijos negavo.

M. Š.
Naujienos. Nr. 47

vienas, vis primirštu jos 
veido bruožus. Na, Detroito 
aerodrome atpažinsiu. Jei 
no iš veido, tai iš aprangos.

Alf. Nakas 
Draugas, Nr. 48

Mes turėjom vieną Bimbą -- 
Štai prie Bimbos gavom Rimbą.

Ar tai Bimba, ar tai Rimbas — 
Vis tas pats raudonas rimbas!

— Tai nėra kūrybinis 
pliuralizmas, bet kūrybinis 
kiaulizmas.

★
— šie lietuviški veikėjai 

su savo vaikais kalba ang
liškai, — nustebo nuoširdus 
tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kaip gi ateityje vaikai 
propaguos Lietuvos vadavi
mą, jeigu iš tėvų neišmoks 
angliškai ?

★
— Aš žinau, kur šuo pa

kastas! — patetiškai sušu
ko veikėjas, žadėdamas per 
prakalbą nurodyti išeiviš- 
kos nesantaikos šaltinį

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ar tamsta kalbi apie 
"Akiračių” buldogą?

★
— Ką man daryti, kad 

mano žmona neflirtuotų su 
svetimais vyrais? — atsi
duso apmaudo pervertas su-, 
tuoktinis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

J

FAKTAS: B. Chomskio ir V. 
JakObėno duetas i padanges iš
kėlė sovietų indoktrinuotą kon
certą. "Akiračiai" Nr. 10.

‘A.ušrelė Ličkutė

DAINA IŠ ANAPUS - OPIUMAS 

IŠEIVIU LIAUDŽIAI

Ties Lietuva kvislingų vilkstinės plakasi 
Ir žeisti jiems parblokštą Lietuvą sekasi.
Lyg dėlės, jos kraują jie čiulpia, gardžiuo 

jasi.
Prieš žodį teisybės įsiunta, ožiuojasi.

— Pageidauk, kad tie 
svetimi vyrai taptų nebe
svetimi.

Jie Leninui purviną dūšią parduodami, 
Meluoja, akiplėšos, neraudonuodami. 
Religijos, sako, nevaržome grįčiosė.
Bet išviečių sandėlius steigia bažnyčiose!

Iš muzikinės recenvijos
Gytis Trinkūnas — ra

mus, solidnas vyras . . . 
Giedrė Kaukaitė — graži, 
elegantiška . . .

Balys Chomskis 
Akiračiai, Nr. 10

Visi komunizmo statybai, būk, pritaria. 
O jei atsiras toks, kas kvislingus įtaria, 
Bematant toks bepročiu ten pavadinamas 
Ir psicho-ligoninėj greit sunaikinamas.

Amerikon siunčia dainų provokacijas — 
Tegu idiotai jiems kelia ovacijas! 
Nostalgija — reikalas mažas ir vietinis. 
Koncertuose laimi dalykas sovietinis!

"Pažangus" turistas
Vilniuje, su doleriais 

kišenėje

Laikodėlj buvau nusipir
kęs iš dolerinės Krautuvės 
Vilniuje.

Stepas Veekys 
Laisvė, Nr. 8

Kas ploja solistui — tas Leniną garbina. 
Kolchozų statybon toksai įsidarbina! 
Duetas "Akiračių" plojo puošeiviškai — 
Pasiūlė jie opijų liaudžiai išeiviškai!

Atrakcijos beieškant

Aš klausiu mūsų pasy
viąja visuomenę, ar tik ta
da užpildytumėm 780 Mc 
Auley auditorijos kėdžių.

kai scenoje kas nors paža
dėtų nusišauti?

A. Nakas 
Naujienos, Nr. 46

Visi klysta, o kaip
dr. G. Valančius?

Errare humanum ėst 
(klysti žmogiška). Nuo to 
nė vienas žmogus, neišski
riant Maceinos, nėra lais
vas.

Dr. G. Valančius 
laiškai lietuviams, Nr. 2

Meilė ligų nepaiso

Tuo pat laiku mano my
limąją buvo suėmus ta pat 
"London flu" ir daktaras 
jai liepė būti lovoje. Bet ir 
sirgdama ji mane puikiai 
prižiūrėjo.

John P. Koch 
Laisvė. Nr. f)

Cinzas ir moteriška 
anatomija

I akis krinta didelis au
toriaus (Brolio Mykolo gat
vė) susidomėjimas mote
riška anatomija ii' dar taip, 
kad reta moteris, apie, tai 
paskaičius). pasijustų pa
gerbta.

D. Bindokienė 
laiškai lietuviams, Nr. 2

Susiaurinta Dievo 
kompetencija

Nedera viską vienam tik 
Dievui pavesti . . . Todėl 
B e n d r u omenė pripažint a 
Vlikui Lietuvos laisvės by
los vadovavimą.

St. Barzdukas
Darbininkas. Nr. 10

Praplėsta fygos lapo rolė
Tebūna eilutė kaip lapas 

fygos.
Pr. Visvydas

Draugas, Nr. 59

"Pažangietis” neriasi iš 
kailo dėl džiaugsmo

Visą gyvenimą norėjau 
Maskvą pamatyti . . . Mano 
svajonės išsipildė . .. Mano 
kojos greit palies Maskvos 
žemę . . . Aš jau Maskvoj. 
Aš jau žvelgiu i Maskvą.

Nusileidom Vnukove. čia 
čemodanai vėl tikrinami... 
bet kišenių nekraustė.

Jonas Mikaila 
Laisvė. Nr. 10

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Pirmasis Amerikos Lietuvių Gydytoju 
žiemos suvažiavimas viadė butk11-

(2)
Paskaitas lankė ne tik 

gydytojai,bet dažnai ir jų 
šeimos. Net ir sporto klu
bo nariai ateidavo, ypač 
tada, kai būdavo kalbama 
bendresnio pobūdžio ar 
lietuvybės temomis. Vi
sos paskaitos buvo 
kruopščiai paruoštos: 
moksliniu lygiu galėjo 
konkuruoti su kiekviena, 
skaitoma Amer. Gyd. su
važiavimuose. Dr. M. 
Vyganto, A. Pauliaus ir
F. Kauno suvažiavimo ati
darymas davė pradžią 
draugiškam, darniam ir 
produktingam darbui. Bū
tų malonu bendresnio po
būdžio paskaitas išvys
ti ir spaudoje: net ir ei
linis skaitytojas jose ras
tų naudingų žinių.

Šalia tiesiogiai su me
dicinos mokslu susijusių 
paskaitų, buvo surasta 
laiko ir kitokiems klau
simams. Vieną vakarą 
dr. K. Bobelis davė iš
samų pranešimą apie 
ALTos veiklą, jos pra
eities darbus, dabarties 
problemas ir perspekty
vas ateičiai. Diskusijų 
metu prieita išvados, kad 
ALT turėtų savo darbą 
ir ateityje tęsti ta pačia 
kryptimi.

Po paskaitos Amer. 
Liet. Gyd. Dr-jos pirm, 
dr. F. Kaunas visus daly
vius pavaišino vynu, nes 
tą dieną jis ir Algis Juo
dikis laimėjo 2 vieną 
NASTRA (National Ame 
rican Standard Racing As
sociation} pravestose 
lenktynėse ir buvo apdo
vanoti sidabro meda
liais. Reikia pastebėti, 
kad dr. F. Kaunas yra vie. 
nas tų gydytojų, kurie ne 
lik savo pacientams pa
taria gimnastikuotis, bet 
ir pats tuos patarimus 
vykdo.

Kitą vakarą, po simpo
ziumo apie gydytojų 
praktikos pajamų tvarky
mą, sekė informacinis 
pranešimas sutaupų in
vestavimo klausimais, 
kurį paruošė tos srities 
specialistas Albinas Kur- 
kulis, dirbąs Chicagos 
Rodman ir Renshaw,Inc. 
investavimo firmoje. Ma
čiau, kad po to net prie 
jo kambario durų stovėjo

Dr. Šarūnas Tauras leidžiasi nuo kalno.,.

KELIONĖ Į LIETUVA 
IR PO VISĄ KRAŠTĄ

Kada?
Kaip?
Ką lankysime?

Ką nuvežime?

Kada grįšime?
Kaip ir kur 
registruotis?

Kelionių biuras

Dr. A. Butkus, dr. F. Kaunas ir dr. J. Skrinska suvažiavime.

eilutė suinteresuotų, no
rėjusių sužinoti, kaip iš
gelbėti savo sutaupąs ar 
kur jas pelningiau inves
tuoti...
SLIDINĖJIMAS

Visiems suvažiavimo 
dalyviams organizatorių 
pastangomis buvo suruoš
tos slidinėjimo pamokos. 
Būdama "nedrąsiųjų" sli
dinėto jų tarpe,drebančia 
širdimi kėliausi į viduti
niojo aukštumo kalną, 
ranka stipriai spaudžiau 
kėdės turėklą, o žemyn 
— tai jau visai nežiūrė
jau, kad galva neapsisuk
tų. Jau, jau, rodės,pasie
kėme viršūnę, bet kur 
tau: prieš akis iškyla dar 
kitas kalnas!

Suskirstę į grupes,jau
ni ir prityrę instrukto
riai, lyg kregždės, skrai
dė į kairę ir dešinę, šo
kinėjo, sukiojosi, rody
dami, kaip leistis stačiau- 
sion pakalnėn, kaip šoki
nėti sniego apdengtais 
kupstais, važiuoti per 
duobes, kaip siauru taku 
dumti žemyn ar giliu tar
pekliu duotis iš vieno šo - 
no į kitą, jei norėjai su
laikyti greitį ir pasiekti 
pakalnę nenusisukęs 
sprando...

Pamokos geruosius sli- 
dinėtojus padrąsino, o 
silpnuosius visiškai nu
gąsdino. Tą naktį nevie
nas ir miegodami tęsėme 
praėjusios dienos slidinė
jimą. Sekantį rytą atsi
kėlėme daugiau pavargę 
nuo sapnų, negu nuo vaka
rykščių įvykių. Pasi- 
stumdę pradedančiųjų 
slėnyje, kuris dabar at
rodė visiškai nebepa
trauklus, vienas kitą drą 
sindami pradėjome kel

GAVĖNIĄ IR VISOKIU LAIKU
MALDA, DVASIA, GAILESTINGUMU
VISUS IR KIEKVIENĄ — VISĄ KRAŠTĄ — PA
VERGTĄ, BET BRANGIĄ LIETUVOS ŠALELĘ 
MEILĘ PERSEKIOJAMIEMS
VILTĮ KALINIAMS — PAVERGTIEMS 
PAGUODĄ VISIEMS
TEN PASILIKSIME!
Betarpiai užsirašo malda pagal Maldos Kalendorių — 
visi Bilietui apmokėti skiria asmeninę AUKĄ 
pagal išgales
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
64-09 56 Rd.. Maspeth, N. Y. 11378
Aukos atleidžiamos nuo mokesčių

LKRŠ VALDYBA

tis į aukštesnįjį kalną ir 
per porą dienų apsipra
tome su jo statumu. Pa
mažu ėmėme ne tik visas 
duobutes ir guburėlius pa
žinti, bet ir aplink dunk
sančias gretimų kalnų 
viršūnes. Užsikėlę įkal- 
ną, sustodavome pasi
džiaugti skaidriais sau
lės spinduliais, nušvies
tu slėniu, snieguotais kai 
nų šlaitais. Pušys, gru
pėmis susimetusios, nuo 
vėjo palinkusios kalno pu 
sėn, lyg gyvos būtybės 
kopė į viršūnę norėda
mos pasižiūrėti, kas de
dasi kitoje kalno pusėje. 
Debesiui užėjus, kalnai 
papilkuodavo, tarsi kas 
būtų pelenais juos apipy
lęs. Tada nematei, kur 
kalnelis, kur duobė, ir va
žiavai žemyn kaip pakliu 
vo: kritai, kėleisi, o pa
kalnėn nusileidęs buvai 
panašesnis į sniego senį 
negu į prašmatnų "Jak- 
sono Duobės" slidinėto- 
ją...

Stilingai slidinėjančių 
tarpe pastebėjau inž. K. 
Račiūną. Ir nenuostabu, 
nes jis yra išradęs ir 
prieš porą mėnesių už
patentavęs slidinėjimo 
mašiną (Ski trainer). Jis 
man braižė, daug aiškino 
apie tos mašinos mecha
nizmą; aš klausiau, lin
gavau galvą, bet, neturė
dama aukštajai mechani
kai gabumų, nepajėgčiau 
tą išradimą teisingai ap
rašyti. Gal dėl to inž. Ra
čiūnas pasiūlė jį savo pa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

čios akimis pamatyti ir 
išmėginti... Viena, ką su 
pratau, buvo tai, kad tos 
mašinos pagalba iš
moksti valdyti savo kū
ną paraleliniam slidinėji
mo būdui, lyg stovėtum 
ant pašliūžų ir darytum 
posūkius. Bent 4 asme
nys jo išradimą sėkmin
gai naudoja. Reikia many
ti, kad inž. Račiūno ma
šina suras gerą rinką ir 
pasisekimą slidinėtojų 
tarpe.

Viena popietė buvo 
skirta lenktyniavimui,ku
riame dalyvavo visi su
važiavusieji. Žemaja
me kalne iš tolo matė
me vingiais nusmaigs
tytą lenktynių taką, viršu
je atžymėtus starto var
tus. Pakalnėje dr. Vygan
tas stovėjo su popierium 
ir pieštuku rankoje re
gistruodamas lenktyniau
jančių laiką, o greta jo 
— vietinis profesionalas 
slidinėtojas radijo pagal 
ba pranešinėjo į kalną, 
kada pagal laikrodį se
kantis asmuo galės pra
dėti lenktynes. Pradžio
je nenoromis, o vėliau su 
entuziazmu leidosi pakal
nėn net ir tie, kurie, gal 
būt, pirmą ir paskutinį 
kartą išdrįso lenktyniau
ti. Laimėjusieji buvo at
žymėti "Jaksono Duo
bės" ženkleliais.

Baigus dienos slidinėji
mą šokdavome į karštu 
vandeniu garuojantį ba
seiną. Per pusvalandį at
sileisdavo įtemti raume- 
nus, nuslūgdavo patinę 
sumušimai; tik mėlynes, 
tas tai ir namo parsive - 
žeme...

Paskutinė diena buvo 
skirta paslidinėti "cross 
-country" po apylinkes 
ar autobusu ir motori
nėm rogėm apvažiuoti 
Yellow Stone parką.

(Bus daugiau)

MACHIN1ST GOOD OPPORTUNITY
POR QUALIF1ED MACHINISTS 
AND MACHINE OPERATORS. 
STEADY WORK FULL OR PART 
TIME CALL

SCHAEVITZ ENGINEERING
Rt. 130 and Union Avė. 

Pennsauken, N. J.
1-609-662-8000 or 215-629-1950 

(18-24) 

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
W&S 2 AC 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE

Mušt be capable of own setup. Ex- 
perienccd in short runa to close 
tolerances, Pleasant South Euclid lo
cation. Excellent fringe benefits.

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS 

DIVISION 
4223 Monticello

Near Green Rd.

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(26-35)

OPERATORS
BRIDGEPORT 

JIG BORE 
SHAPERS 

SURFACE GRINDERS
Mušt have job shop experience 

ALSO
TOOL ROOM TRAINEES

PEAK IND., INC.
5320 Oakman Blvd. 

Dearborn, Mich.
(20-26)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

PIPE FITTERS 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS 
Expanding float glass plant in a 
rural community just southvvest of 
Detroit seeks experienced general 
maintenance personnel, pipe fitters, 
and electricians. We offer long term. 
steady employment and excellent 
vvorking conditions, providing career 
opportunities in addition to a compe- 
titive salary and benefit programa, a 
generous stock purchase plan and 
unique bonus program are provided. 
Other unique features include: All 
employees on salary, no time clock 
status, and a non-union friendly 
atmosphere.
For additional information call or 
Write:

GEORGE TREGLOWN, 
GUARDIAN INDUSTRIES, 

14600 ROM1NE ROAD 
CARLF.TON, MICHIGAN 48117 

TELEPHONE (1) 313-654-6264 
(26-3.2)

WANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 
MOLD MAKERS 

For PLASTIC 1NJECT1ON and 
MOLDS 

and 
BRIDGEPORT OPERATORS 

For DO\VN RIVER AREA.
Above scale rates. paid hospitaliza- 
tion, live insurance. and other fringe 
benefits,

K. R. MOLD
9505 GROH RD. 

GROSS ILE,-MICH. 48138 
313-675-1400

(26-28)

FOREMAN
One of the leading manufacturers of 
electric motors has on opening for ari 
assembly department supervisor. 
Mušt have had previous experience in 
electric motor manufacturing.

ALSO

JOURNEYMAN 
TOOL AND DIE 

MAKER
Excellent fringe banefits including 
paid hospital and life insurance, holi
days, vacation, pension, etc. Wages 
commensurate with ability. lf von 
are looking for a growth company, 
call or write to:

DOERR PRODUCTS 
CORP.

93 7 WEST FRONT STREET 
BURR OAK. MICHIGAN 
PHONF. (616) 489-5094
ASK FOR MR. SORCHY

A division of Doeri Electric Corp.
(26-27)

BILLING CLERK
JO1N OUR LIVELY GROUP IN JOB 
you’ll enjoy. You can qualify if you’re 
a high school graduate with at least 
a year of general billing experience 
plūs be able to do life typing 6c help 
answer our busy phones. Full ben
efits. of course. Call for an interview 
& start work immediately.

John Lorio
SAVIN

BUSINESS MACHINE 
CORP.

450 COMMERCE DR1VF.
FORT WASHINGTON INDUSTRIAL 

PARK. PA.

643-5300
(26-30)

SECRETARIES

WANTED
HUSBANDS

Who undestand their vvives and en- 
courage them to return to business. 
\Ve desperalelv need experienced sec- 
retaries, typists. business machine 
operators. clerks an keypunch opera- 
tosr for

Temporary 
Assignments

Become a BETTINGER TEMPOR
ARY. Be paid Friday the vveek votį 
work. NEVER A FEE. \VE’d love to 
assign you to our companies who 
need and appreciate you būt we can’t 
unless vou registcr with us. Drop in 
at vour earliest convenience. \Ve 
vvelcorne Misses A Ms. Too. See Mrs. 
Thorne for friendly confidential in- 
Lervievv.

THE BETTINGER CO.
42 S. 15th St. Suite 1210

LO 4-0700
Philadelphia, Pa.

(24-26)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 8 D. Čiurlionio 
ansamblio namuose 5 vaL p.p. 
Margučių Popietė. Rengia Cle- 
velando Saulių Moterų Sekcija,

BALANDŽIO 8 D. Šv. Kazi
miero lituanist<n«i mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 8 D. Clevelando 
šauliai rodys filmą apie kraujo 
spaudimą ir širdies ligas šv. Jur 
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 14 D. Vieno žmo
gaus teatras Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 28 D. Vysk. M, 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
iteitininkų šeimos šventė,

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

GEGUŽES 13 D. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando Šaulių Moterų Sekcija.

BIRŽELIO 3 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas Nąuj, parapijos 
salėje.

BIRŽELIO 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 
Lietuvių Namų CIevelande oficia
lus atidarymas,

LIEPOS 8 D. sekmadienį šau
lių kuopos susirinkimas if gegu
žinė K. O. Pautienių sodyboje.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su įdomia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

pianisto Andriaus- 
KUPREVIČIAUS rečita
lis įvyksta antradienį, ba- 
landžio 10 d. Cleveland 
Music Settlement salėje.

Programoje Schuma- 
no, Brahmso, Chopino ir 
Ginasteros kūriniai.

Įėjimas nemokamas. 
Pradžia 8 vai. vak.

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

PARDUODAMAS NAMAS
3 ar 4 kambarių, mūrinis 

ar medinis. Arti E. 185 g. 
Virš 30,000.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

481-9300
819 East 185 St.

TRUSSES—
BACK SUPPORTS 
ELASTIC STOCKINGS 

EXPERT FITTER ON DU- 
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

WANTED AT ONCE! 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED

MAiCHINIST-EXPERIENCED 
Well established company a 
long resident of Cleveland. 
(Since 1911), needs some good 
engine and turret lathe men 
who:
• Likę to work a 40-hr. week

(not much overtime) to have more 
time at home

• Want to quit job hopping and be 
established with a company that 
has continuous work

• Likę to do shop typė work using 
skills in print reading, setting up 
machines, grinding tools, checking 
own work, machining different ma- 
terials

We do not pay the high rates, 
normally assocated with short 
term high pressure work ,wish 
we could) būt we do offer:
• Long term peace of mind
• Historically, no lay offs
• Reasonable rates
• Good fringes for those who qualify
• A clean shop
• Pleasant vvorking conditions 
CALL US TODAY AND WE \V1LL

TALK ABOUT IT

MERIAM INSTRUMENT
10920 MADISON AVĖ. 

216-281-1100 Mr. HARTSEL 
CLEVELAND. OHIO 

(20-26)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MADŲ PARODA
Balandžio 8 d., 4 vai. p. 

p., Naujosios parapijos sa
lėje įvyksta madų paroda. 
Ruošia Tėvų Komitetas, Šv. 
Kazimiero Lit. Mokyklai 
paremti.

Parodos koordinatorė R. 
Tatarūnienė (531-5924). Bi
lietus platina Komiteto iž
dininkė A. Bliumentalienė 
(943-4375). Kaina $2.50. 
Komiteto narės G. Kampe, 
E. Liutkienė ir J. Motiejū
nienė rūpinasi kitais paro
dos darbais.

Komiteto vyriškoji įgu
la — pirm. D. Kižys, M. Ma
tulionis ir H. Tatarūnas pa
siruošę techniškai pagalbai.

Parodos komentatorė pa
kviesta A. Miškinienė. Mo- 
teliuotojų žada būti arti 
dvidešimties. Bus rodoma 
pačių siūti ir Scndinavian 
Specialties Ine. krautuvės 
rūbai.

Atsigaivinimui bus pun- 
čo ir saldumynų stalas. Per
traukos metu įvyks vertin
gų dovanų traukimas. Do
vanoms laimėti bus varto
jami įėjimo bilietai. (Door 
prizes).

Maloniai kviečiame vi
sus į šią retą sekmadienio 
popietę atsilankyti ir pasi
džiaugti mūsų ponių ir pa
nelių vėliausiomis mado
mis.

Moterims ir ypač vyrams 
bus kuo pasigrožėti, fmk)

ĮDOMUS FILMAS
Š. m. balandžio 8 dieną, 

11 vai. 30 min. tuojau po 
pamaldų, šv. Jurgio para
pijos salėje, Clevelando šau
lių kuopa rodys labai įdo
mų garsinį filmą apie krau
jo spaudimą ir širdies ligas. 
Filmas pagamintas Ameri
kos širdies Draugijos spe
cialistų. Paaiškinimus duos 
dr. K. Pautienis.

• Neolituanų sueiga įvyks 
š. m. balandžio 14 d., 7:30 
v. v. dr. Antano ir Vladės 
Butkų namuose, 2370 Con- 
terbury Rd., Cleveland, O. 
44118. Bus svarstomi Korp! 
Neo-Lithuania Clevelando 
pad; linio ateities veiklos 
planai ir kiti aktualūs rei
kalai. Visi korporantai-ės 
maloniai kviečiami sueigoje 
dalyvauti.

• Juozas Žilionis, moky
tojas, sulaukęs 65 metų am

žiaus, pasitraukė į pensiją. 
Jis mokytojavo ir vadovavo 
Clevelande lituanistinei mo
kyklai, ruošė jaunimo ra
dijo programas, talkini 
teatrui, bendradarbiavo Dir 
voje ir dirbo Bendruomenė
je. Jo įnašas liet, mokyk- 
oms ir kultūr. darbams yra 
gražus ir svarus.

Linkėdami J. žilioniui 
dar daug džiaugsmingų me
tų, tikimės, kad ir pasi
traukęs pensijon, lietuviš
kos kultūros dirvos neap
leis ir toliau talkins.

• Priešvelykinis susikau
pimas (Misijos) vyksta 
Clevelande Naujosios para
pijos bažnyčioje nuo balan
džio 1 iki 7 d.

Vadovauja lietuvių jėzui
tų provincijolas kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ.

• Povilas Ališauskas, gyv. 
Clevelande staiga kovo 27 
d. mirė nuo širdies smūgio, 
sulaukęs 70 m. amž. Laido
tuvėmis rūpintis buvo at
vykę iš Kanados broliai 
Pranas ii- Vladas, kurie, pa
dedant clevelandiečiams bi
čiuliams, velionį išsivežė į 
Kanadą ir palaidojo Toron
te šv. Jono kapinėse.

CLEVELANDO ALT 
SUSIRINKIMAS

Metinis ALT skyriuje da
lyvaujančių organizacijų 
atstovų susirinkimas įvyk
sta sekmadienį, š. m. balan
džio mėn. 8 d., 12 vai. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
veiklos, iždo ir kontrolės 
komisijos pranešimai, nau
jos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai bei sky
riaus reikalai.

Visos organizacijos yra 
prašomos susimokėti nario 
mokestį (2 dol.) ir įgalioti 
iki trijų atstovų.

Bet kuris asmuo gali at
stovauti daugiau negu vie
ną organizaciją, bet visi at
stovai turės tik vieną 
sprendžiamą balsą.

Clevelandiečių aukos 
Lietuvos laisvinimo 

reikalams
Papildomas sąrašas

$10.00:1. ir D. Gataučiai. 
Po $5.00: V. Bartuška, 

J. Cijunskas, A. Kavaliūnas 
ir J. šlapelis.

ALT Clevelando 
Skyr. Valdyba

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

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALCRANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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

GINA CapKAUSKIENE iš Montrealio Carmen operoje debiu
tuos Violetos vaidmenyje.

”Carmen” operos spektakliai įvyksta bal. 28, 29 ir 
geg. 5 ir 6 d.d. Marijos mokyklos auditorijoje, šio pa
statymo paruošime dalyvauja 200 asmenų. Chicagos Lie
tuvių Opera kviečia visus atvykti į šio pastatymo spek
taklius. Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69 St., 
kasdien ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. popiet. 
Ten yra iškabintas ir visų solistų sąstatas: kas ir ko
kiame spektaklyje dainuoja.

Bilietų kainos: Parteryje — 10, 8, 7 ir 5 dol.; bal- 
kone — 10, 7 ir 4 dol. Užsakant bilietus paštu, prašome 
siųsti čekį,kartu pažymint spektaklio datą, šiuo adresu: 
Lithuanian Opera of Chicago, 6905 So. Artesian Avė., 
Chicago, III. 60629.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius nuo 
š. m. balandžio mėn. 1 die
nos persikelia Į Lithuanian 
Village patalpas — 877 E. 
185 st., Cleveland, Ohio 
44119, tel. 486-1836.

Vedėjas

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinki
mas įvyks balandžio 15 d. 
Europa Travel Service pa
talpose. Bus renkama nau
ja valdyba ir atstovai į 
ALT S-gos seimą.

PARDUODAMAS NAMAS
East 185 gatvės rajone. 3 

miegamųjų colonial. 20x22 
garažas. Moderni virtuvė ir 
vonia. Virš 20,000.

Galite apžiūrėti šeštadie
nį ar sekmadienį. 19511 Kil- 
deer Avė. (26-27)

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

JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS 

(JIG AND FIXTURE)
EXPERIENCED WELDING EQUIPMENT RE- 
PAIRMEN AND INSPECTORS — LAYOUT AND 
SAMPLE CHECK.

APPLY: EMPLOYMENT OFFICE
965 CLAIRPOINTE

JEFFERSON ASSEMBLY PI.'NT 
DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(26-30)

TOOL AND DIE MAKERS 
TOOLROOM MACHINISTS 
Experienced in the produetion of die casting die 

or progressive stamping dies.
Primarily second and third shift. Excellent fringe benefits. 

Also desire:
MODEL MAKERS 

MACHINE REPAIRMEN
APPLY CALL OR WRITE

BRIGGS & STRATTON CORP.
Box 702, Milvvaukee, Wisconsin

Apply at:
Northland Inn 

21000 Northwestern 
8 Mile Rd. & Greenfield 

Southfield, Mich.

Fri., March 30. 9 am-6 pm. 
Sat., March 31, 9 am-12 noon 

Mr. E. Schultz
No toolroom employėe of Briggs & Stratton 

has been laid off in the past 25 years.

VILIOJĄS

VITA-
CREME

PUSMETINIS

$7-95
Viso

MALONUS.
MINKŠTAS 

IR ŠVELNUS 
PALYGINKIT 

SU 
$15

Clevelando 
madingiausias 

plaukų 
šukuotojas

Vilioją plaukų SUŠUKAVIMAI, KIRPIMAI ir 
PUSMETINIS sudėjimas įvairiom kainom

Pusmetinis sušukavimas
Mes taip sudegime, kad net ploni, 
sausi ar sužaloti plaukai laikys 
įvairiausius sušukavimus. Naudo
jame L’Oreal, Helene Curtis, Zo- 
to8, Hibner, Breck, Rayette, Wel- 
la — priedo 35 metai patirtis ga
rantuoja geriausias pasekmes. Jūs 
lai pat apsidžiaugsite pajaučiamu 
sutaupymu kainoje.

ŽAVUS ”NESTER CREME” PUS
METINIS sudėjimas, kuris žino
mas kaip be priekaiš
tų mūsų labiausiai 
ekonomiška kaina mas. Tiesinimas. ”Shag” kirpimas.

HELENE CURTIS ”NO SĖT” PUS
METINIS. Nei suktuku, nei šiauši- 
mo, nei spilkučių daugiau nerei
kės. Atsišviežina 
tik su drėgnų 
šukų palietimu $10
NEPAKEIČIAMAS L’OREAL PUS
METINIS. Stebėtinai 
atgaivina ir patai
so jūsų plaukus $]2-50

Shampoo and Sėt
Visi sezono gražiausi stiliai, kom
binuoti arba paprasti ir be rūpes
čio. Mūsų talentinga stilistė pa
daro be priekaištų ir 
išlaiko nuo sudėjimo 
iki sudėjimo

Plaukų kirpimas

$2-95
$2.45

Dažymas ir sudėjimas $6.95

Peruko sutvarkymas —$3.95 
Oro pūtimo sudėjimas, šviesini-

Pažilinimas.

Penkt., šeštad.

prieš šventes

tik 50 c. daugiau

BLAKSTIENOSIR PUIKIOS PASTOVIOS

NAUJAUSIA 
GROŽIO 

SENSACIJA 
$15 

PATAISYMAS 
25 C.

Ilgos ir žavios. Žinokite, kad jūs visada esate patraukli ir viliojanti. 
Nenuimamos. Taip natūralios, kad niekas negali pasakyti, kad ne 

jūsų pačios.

p, • 406 Euclid Avė. 2nd (I. 
781-3161

• Southgate,
S 5399 Warrensville, 663-6346
T • Oposite Eastgate, 449-3435

• Severance Center,
382-2600, 382-2569

• Shoregate, 944-6700, 
Lake Shore Blvd.

• Mentor, 255-9115, *
Next to Zayre’s

yy • Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646 

E • North Olmsted, 777-8636 
g • Parmatown, 884-6300 
rrr • Elyria Midway Mail, Elyria 
1 324-5742, Lorain 233-8020

j’asinaudokit geriausiu — tuo labiau, kad tai kainuoja mažiau.

NET* 
YIELD 
PER 
ANNUM 
PAYABLE 
MONTHLY

BACKED BY THE FULL FAITH 
AND CREDIT OF THE UNITED 
STATĖS GOVERNMENT AS 
TO THE TIMELY PAYMENT 
OF BOTH PRINCIPAL & IN- 
TEREST AT THE SECURITY 
RATE.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT

MORTGAGE SECURITIES, INC.
1375 Euclid Avenue 

Phone 623-3200
Call toll-free anywhere in Ohio

1-800-362-2830
* BASED ON PRICE OF 95’/, AND 6>/,% SECURITY WITH 
ESTIMATED 12 YEAR PRE-PAYMENT ON 30 YEAR VA- 
FHA MORTGAGE l.OANS. MINIMUM INVESTMENT $25,000.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

♦



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Inž. Stasys Bačkaitis, 
JAV Transportacijos de
partamento kelių eismo 
saugumo skyriaus vedėjas, 
balandžio 2 d. Aplinkos 
Mokslų Instituto metiniame 
suvažiavime Annaheim, Ca- 
lifornijoje, skaitys paskai
tą tema: "žmogaus mecha
ninė simuliacija ii' bandy
mų metodologija avarinėje 
aplinkoje”.

Balandžio 9-14 dienomis 
inž. S. Bačkaitis atstovaus 
JAV Tarptautinės Standar
tų Organizacijos darbo po
sėdyje, kuris įvyks Frank
furte, Vokietijoje ir ten taip 
pat referuos tema: "Stan
dartizavimas tyrimų meto
dologijos ir instrumentaci- 
jos eismo avarijų tyrimuo
se”.

• Dr. Bronių Nemicką, 
White Plains Kolegijos 
(New York) politinių ir 
ekonominių mokslų profe
sorių, kolegijos Senatas šio
mis dienomis išrinko (mū
siškai tariant) garbės teis
mo (Hearing Board) nariu. 
Ši institucija svarsto ir 
sprendžia kolegijos bend
ruomenės narių (profesū
ros, administracijos ir stu
dentų) tarpusavio nesusi
pratimus.

Be to, dr. Br. Nemickas 
jau dveji metai yra narys 
ir kitos svarbios instituci
jos (Rank and Tenure Com- 
mittee). šis komitetas su
sideda iš kolegijos prezi
dento, dekano mokslo rei
kalams ir trijų profesorių, 
renkamų Senato iš netermi
nuotų (tenured) aukštes
niojo mokslo personalo na
rių tarpo. Komitetas svars
to profesūros kvalifikacijas 
ir rekomenduoja Patikėti
nių Tarybai kandidatus, pa- 
keltinus j aukštesnį akade
minį laipsnį ir pripažintinus 
neterminuotą (tenured) pa
skyrimo statusą.

PADĖKA
Š. m. kovo 27 d. Clevelande staigiai mirė mū

sų mylimas brolis
A. A.

POVILAS ALIŠAUSKAS.
Visiems, kurie mums padėjo, būnant Cleve

lande, tvarkant dokumentus velionies pervežimui 
į Kanadą, ypač p. A. Mikoliūnui, S. Račinskienei 
ir B. Juknaitienei, tariame nuoširdų ačiū.

Pranas ir Vladas Ališauskai

Brangiai Mamytei
ANTANINAI KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą DALIĄ MAURUKIE- 
NĘ ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Juzė ir Stasys Jazbučiai
Miami Beach, Florida

Brangiai sesutei
EMILIJAI SMAIDRIENEI

Lietuvoje mirus, v. s. AP. ŠENBERGIENEI ir 
svainiui v. s. V. ŠENBERGUI bei artimiesiems 
gilaus liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Clevelando Skautininkių Draugovė 
ir Skautininkų Ramovė

A. A.
EMILIJAI BLYNAITEI-SMAIDRIENEI

Lietuvoje mirus, jos seserį APOLONIJĄ ŠEN- 
BERGIENĘ ir artimuosius skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame

Šv. Mergelės Nepaliaujamos Pagalbos 
parapijos choras ir vadovė 

Regina Brazaitienė

• Raimondas Vytenis 
Sidrys, Kalifornijoje bai- 
gianties archeologines stu
dijas, pakviestas duoti du 
pranešimus Amerikos ar
cheologų organizacijos me
tiniame suvažiavime San 
Francisco, Calif., š. m. ge
gužės 3-5 dienomis. Prane
šimų temos: Utitarian 
Trade Indices for the Clas- 
sic Maya. Ir antras: A May- 
an/Gregorian Date Vonver- 
sion Computer Program.

Raimondas Vytenis Sid
rys studijuoja majų arche
ologiją. Netrukus jo vado
vaujama mokslinė ekspedi
cija išvyksta į Britų Hon
dūrą tyrinėti majų archeo
logijos.

LOS ANGELES

LOS ANGELES LAUKIA 
GRANDINĖLĖS

Grandinėlė jau užtenka
mai prilinksmino rytinio 
JAV rajono lietuvių kolo
nijas. Na, ji nepagailėjo 
triūso ir nepabijojo nuo
vargio padaryti net ir toli
mesnes kelionės, kaip į Pie
tų Ameriką ir į Europą, 
net pas Popiežių nuvažiuo
ti. Lietuviškas šokių me
nas visur buvo meistriškai 
pademonstruotas ir lietu
viškas veidas gražiai paryš
kintas.

Los Angeles lietuvių ko
lonija atstumų atžvilgiu 
yra yra labiausiai nutolusi 
nuo kitų didesnių lietuviškų 
centrų. Tiesa, ji čia turi 
pusėtinai gausiai pajėgų ir 
negali skųstis lietuviškų 
parengimų trūkumu. Bet 
vis tai daugiau "savi pas 
savuosius”. Jaučiamas rei
kalas išeiti su lietuvišku 
menu plačiau į amerikietiš
ką visuomenę. Tad pasiryž
ta kviesti Grandinėlę. Sa
kau, pasiryžta, nes dėl los- 

angeliečių tai pusėtinai ri
zikingas užsimojimas. Gran 
dinėlė taip toli nuo Los An
geles, ir atskraidinimas lėk
tuvu tokios stambios gru
pės sukelia išlaidų proble
mą. Antra, dar neturima 
patyrimo ar pasiseks pla
čiau prieiti prie amerikie
tiškos visuomenės ir juos 
lietuviškų tautinių šokių 
menu susįdominti.

Koncertas įvyks š. m. ba
landžio 29 d., per atvelykį. 
Belikus tik keliom savai
tėm ryškėja perspektyvos. 
Nusamdyta puošni salė, tal
pinanti apie trylika šimtų 
žiūrovų. Kaip atrodo, pagal 
bilietų pardavimo eigą, ji 
bus pilnai pripildyta. Nu
matoma, kad apie pusę au
ditorijos sudarys lietuviai 
ir kitų pusę svetimtaučiai. 
Tuo būdu susidarys gražus 
lietuvių vardo pagarsini
mas. Tad losangeliečiai su 
nekantrumu laukia šios lie
tuviškos meno šventės.

(jk)
ĮSISTEIGĖ lmf klubas

S.m. vasario 28 d. p.p. J.K. 
Matjošaičių rezidencijoj Įvy
ko L.A.L.M.F.K. steigiamasis 
susirinkimas, kurį sukvietė 
energinga K. Matjošaitienė. Su
sirinkime gausiai dalyvavo jau
nų ir vyresnio amžiaus moterų. 

"Susirinkimui pirmininkavo M. 
Ulėnienė, ilgametė L.M.F.K. 
centro sekretorė New Yorke, ku
ri buvo atvažiavusi iš New Yor
ko ir svečiavosi Los Angeles, 
Sekretoriauti buvo pakviesta A. 
Pažiūrienė.

M. Ulėnienė apibūdino klubų 
nuveiktą darbą ir taip pat reika
lingumą turėti L.M.F. Klubus 
kiekviename didesniame mies
te Amerikoje, Kanadoje, Austrą 
lijoje ir kitose valstybėse.

Vėliau buvo pakviesta Vincė 
Jonuškaitė-Leskaitienė, ilgame, 
tė Federacijos centro pirminin
kė padaryti pranešimą. Ji da
bar gyvena Santa Barbaroje ir 
yra nuolatinė viešnia mūsų di
desniuose subuvimuose. V. Les. 
kaitienė padarė ypatingai Įdomų 
pranešimą, parodant, kad ir mo
terys nemažiau gali nuveikti Lie
tuvos laisvinimo darbe, negu 
kad vyrai,
L.M.F.K. priklauso pasauli

niam -- Generaliniam Moterų 
Federacijos klubui, kuriame da
lyvauja 52 tautos. G.M.F.K. šau
kia kasmet konvencijas į kurias 
kviečiamos ir lietuvės atstovės. 
Tose konvencijose sprendžia
mos ne tik moterų, šeimų, vi
suomeninės, bet ir politinės pro
blemos. Todėl mes lietuvės tu
rime progą ir ten pasisakyti ir 
parodyti pasauliui kokia žiauri 
skriauda yra padaryta mūsų tė
vynei Lietuvai — atimta laisvė.

V, Leskaitienės iniciatyva, 
1967 m. Jungtinių Tautų sesijo
je buvo atskleista, kad Leokadia 
Pilyushenko neturėjo teisės da
lyvauti, kaip Lietuvos užsienio 
reikalų ministerė. Ji gali atsto
vauti tik U.S.S.R. Lietuva gi yra 
sovietų okupuota ir neturi laisvo 
žodžio.

Taip pat V. Leskaitienė supa
žindino susirinkime dalyvavu
sias su L.M.F.K. konstitucija. 
Susirinkimo dalyvės vienbal
siai nutarė Įsijungti j tą organi' 
zaciją. Buvo išrinkta valdyba 
kurią sudaro: A. Devenienė, 
K. Matjošaitienė, O. Motiejū
nienė, A. Pažiūrienė, J. Ruk- 
šėnienė, M. Vaičienė ir M. Vat- 
lokaitienė.

Kovo mėn. 11 d. valdyba buvo 
susirinkusi pirmam posėdžiui 
pas p.p. J. O. Motiejūnus ir pa
siskirstė pareigomis: A. Deve
nienė -- pirmininkė, O. Motie
jūnienė ir J. Rukšėnienė -- vi
cepirmininkės, K. Matjošaitie - 
nė ir A. Pažiūrienė -- sekre
torės, M. Vaičienė -- iždinin
kė ir M. Vailokaitienė — valdy
bos narė.

Valdyba aptarė ateities veik
los planą. Nutarta artimu laiku 
šaukti viešą susirinkimą ir pra
šyti visas Los Angeles lietuves 
Įsijungti 1 Lietuvių Moterų Fe
deracijos klubą. (jr)

\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

SĖT UP MEN. 
ON BROWN & SHARPE. 

Steady work, and fringe benefits. 
MEL-BA MFG. CORP. 
6295 Lear Nagle Rd, 

North Ridgeville, Ohio 
216-777-4936

(23-32)

Draugo romano konkurso laimėtojas Aloyzas Baronas su mece
natu dr. A. Razma ir rež. D. Mackialiene iš Los Angeles.

V, Noreikos nuotrauka
• KOVO mėnesj Chicagoje 

buvo nemažai meno švenčių bei 
kitokio pobūdžio lietuviškų suė
jimų. Jūsų korespondentas 
laikosi principo aprašyti tik tuos 
{vykius ar šventes, į kurias bū
na asmeniškai pakviestas su ki
tais lietuvių spaudos atstovais. 
Viena iš Įdomiųjų literatūros 
švenčių Chicagoje Įvyko kovo 4 
d. Marijos aukšt, mokyklos salė
je, kur, susirinkus apie 800 žiū
rovų, rašyt. Aloyzui Baronui bu
vo Įteikta 22-ji "Draugo" skelb
to romano konkurso premija už 
romaną "Abraomas ir sūnus". 
1000 dol. premiją šiais metais 
skyrė Lietuvių Fondo idėjos su
manytojo ir Įkūnytojo dr. Anta
no Razmos šeima, Įdomiu sutapi
mu premiją laimėjo vienas iš 
artimiausių Razmų šeimos bičiu
lių, rašyt. AL Baronas. Spėjus 
premijuotą romaną perskaityti 
(šiuo metu 1400 egz. premijuoto 
romano laida jau išparduota, 
nors nuo jo išleidimo tepraėjo 
vos trys savaitės), susidarė Įs
pūdis, kad tai bus vienas iš stip
riųjų romanų mūsų išeivijos li
teratūroje, skaitytoją vedantis 
labai gyvenimiška Įvykių raida, 
nors {vykių slinktis bėga trijo
se dimensijose ir todėl romaną 
skaityti reikia su dideliu atsi
dėjimu. Stebint romano premi
jos {teikimo iškilmes, kurias 
pravedė rež. D. Mackialienė 
iš Los Angeles, žodinėje dalyje 
gavosi įspūdis, kad premijos me
cenatų garbė kuone vienodai ly
ginama su premijos laimėtoju, 
kai tuo tarpu tokiose šventėse 
visgi aukščiausiai turėtų būti iš
keltas rašytojas, nes, jei rašy
tojai neparašys monumentales
nių veikalų, nebus kam skirti 
tūkstantinių, kurių žmonėse 
tikrai netrūksta. Šviesiai bei 
plačiai galvojantis dr. A. Raz
ma savo žodyje nesigyrė me
cenatų nuopelnais, bet ypač ryš
kino Lietuvių Fondo paskirtį, 
paskirtį to reikšmingo vieneto, 
iš kurio palūkanų nemaža dali
mi laikosi mūsų lituanistinis 
švietimas, o taip pat moksli
nis bei kūrybinis gyvumas. 
Sol, K. Jakučiui staiga susir
gus, meninę vakaro programą 
akademiniame lygyje atliko
viešnia iš Montrealio soL G. 
Čapkauskienė, .nors paskuti.,
niu metu ir dažnoxa viešnia Chi
cagoje, bet publikos mielai lau
kiama ir šiltai sutinkama. Ki
tiems metams "Draugo” roma
no premijai 1000 dol. paskyrė 
Marija ir inž. Antanas Rudžiai.

abraomas 
ir sunus

• MANO nuomone pati ryš
kiausia meno šventė Chicagoje 
priešužgavėniniame laikotar
pyje buvo "Antrojo kaimo" 10 

metų veiklai atžymėti skirti su
kaktuviniai spektakliai, įvykę 
kovo 10 ir 11 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Nors rimtas 
teatro kritikas S. Šimoliūnas 
"Naujienose" šiuos spektaklius 
kritikavo, bet man, o kartu, ma
nau, it nemažai daliai publi
kos ir ypač jaunimui tai buvo 
tikra dvasinės atgaivos šven
tė, po visos eilės matytų tra
dicinio ar dalinai avangardinio 
teatro spektaklių. Scenoje (vie
tomis aktoriai naudojo ir salės 
erdvę) prabėgo ironiškas skers- 
piūvis mūsų politinio, kultūri
nio bei visuomeninio gyveni
mo. Lakoniškuose škicuose — 
Ten, prie kalno Gedimino, S ve 
čias iš Lietuvos, Tautiečiai Vil
niuje, Išeivis tėvynėje — per 
humoro prizmę žvelgiant, buvo 
paliestos ir kelionės į okup. Lie 
tuvą, kur, aktorių žodžiais, už 
kelis šimtus dolerių galima su
sitikti prie kalno Gedimino. Ži
noma, pirmosios dalies pro
grama, prievaizdos surištą į 
nesibaigiantį minėjimą, kur šai 
pytasi iš kitų trafaretinių minė
jimų, galėjo būti trumpesnė, nes 
"antrakaimiečiai", .■ ’.sišaipyda
rni iš kitų, ir patys pakartojo tą 
pačią klaidą — programą, nors 
linksmą bei šmaikščią, ištęsė. 
Antra vertus, reikia juos ir pa
teisinti, nes į sukaktuvinius spėk 
taklius buvo pakviesti visi tie 
žmonės, kurie yra dirbę "Ant
rojo kaimo" vienete. Jiems vi
siems turėjo būti sudaryta pro
ga pasirodyti scenoje ne vien 
tik paskutinioje dalyje — to
talitarinio teatro operoje "Si
dabrinis guzikas", bet ir kituo
se škicuose. Iš paskirų škicų 
ypač mielas buvo Čiurlionio ga
lerijoje, kurį atliko E. Juodval
kytė ir K. Almenas. Stebint vi
są spektaklį, kuris užtruko apie 
tris valandas, žiūrovas negalė
jo nepasidžiaugti ir prievaiz
dos A.T. Antanaičio darbu bei 
talentu. Juk jam reikėjo suras
ti tekstus, juos paruošti, repe
ticijose ištirti, ar kolektyvas 
juos priima ar atmeta, paskui 
priimtus paskirus škicus sce
niniai apipavidalinti ir juos su 
rišti į vieną spektaklį. Tas dar
bas reikalauja ne tik gilaus li
teratūros, scenos bei sceninės 
technikos pažinimo, bet ir ge
ros psichologo nuojautos. Su
kaktuviniuose "Antrojo kaimo" 
spektakliuose dalyvavo šie ak
toriai: K. Almenas, R. Ankaitis, 
V. Demereckis, V. Gilvydienė, 
E. Juodvalkytė, R. Jurkūnaitė- 
Vitkienė, E. Kavaliūnaitė-Shan- 
nan, R. Kinka, N. Linkevičiūtė, 
R. Vėžys, J. Žukauskas ir A. 
T. Antanaitis.

• KUN. J. PRUNSKIO 65 m. 
amžiaus, 40 m. kunigystės ir 
25 m. kaip yra "Draugo" re
daktorius sukaktis viešai buvo 
paminėta kovo 18 d. Tautiniuo
se namuose specialaus komite
to surengtame pobūvyje. Pobū
vyje dalyvavo daug žmonių, jų 
buvo pilnutėlė salė, pasakyta 
kelios kalbos, atlikta meninė 
programa', perskaityti sveikini
mai. Kun. J. Prunskis savo žur 
nalistiniu darbu bei uoliu kuni
giškų pareigų ėjimu tokio pa
gerbimo tikrai nusipelnė. Prieš 
tai čia rašantys kartą paklau
sė sukaktuvininko kun. J. Pruns- 
kio, kurie nuotykiai jam labiau 

šiai yra įstrigę į atmintį iš il
gos jo žurnalistinio darbo pa
tirties. Jis, ilgai nelaukęs, pa
pasakojo vieną nuotykį. Nepri
klausomybės laikais Estijoje vy
ko dainų šventė. Iš Lietuvos į 
ją važiavo ir mūsų spaudos at
stovai: berods. Vyt. Alantas, J. 
Paleckis ir kun. J. Prunskis. 
Taline kun. J.Prunskį apgyven
dino viename kambaryje su J. 
Paleckiu, būsimuoju tarybinės 
Lietuvos prezidentu. Kun. J. 
Prunskis, kaip dera kunigui, ry
tais ir vakarais kambaryje pasi 
melsdavęs. J. Paleckis tai ma
tė ir kartą pasakė: "Gerai, kuni
ge, kad atlieki savo pareigą". 
Praėjus dainų šventei, lietu
viams laikraštininkams buvo su 
daryta proga nuvykti į Estijos - 
Sovietų Sąjungos pasienį. Lie
tuviai laikraštininkai atvažiavo 
į Narvą ir čia apsistojo. Su jais 
kartu atvažiavo ir nacinės Vokie
tijos laikraštininkų būrelis. Kun. 
J. Prunskis Narvoje susirado 
bažnytėlę ir joje atlaikė mišias. 
Sugrįžęs rado J. Paleckį su na
ciais belošiant! kažkokį žaidi
mą iš pinigų. Kun. J. Prunskis 
taip pat susigundęs ir įmetęs ke
lis centus į mašiną. Ir laimėjo. 
Nustebintas J. Paleckis pasakė: 
"Matai, kunige, pasimeldei ir 
laimėjai!" Taigi, kaip ten be
būtų, bet anais laisvės laikais 
J. Paleckis nebijojo ir su kole
gomis kunigais pabendrauti ir 
juos toleruoti. Įdomus atsitiki
mas kun. J. Prunskio atminty
je yra užsilikęs ir iš Suomijos. 
Lankydamasis Suomijoje, kar
tą laiveliu nuplaukė J didelio 
ežero salą, kur buvo senas vie
nuolynas. Ryto metą ten darė 
interview su vienuolyno virši
ninku. Jiems besikalbant, gė
les šluostė bei kambarius tvar
kė graži mergaitė. Pamačiusi 
kun. J. Prunskį, ji priėjo ir lie
tuviškai paklausė, ar svečias 
nebūsiąs iš Lietuvos ir ar jis 
ne kun. Prunskis? Kun. Pruns- 
kiui pasidarė tikrai nuostabu, 
kad ir tolimoj Suomijoj, nuoša
laus ežero saloje esančiam vie
nuolyne jis netikėtai susitiko 
lietuvaitę, ir dar tokią, kuri jį 
pažino iš raštų bei fotografijų. 
Išsikalbėjus paaiškėjo, kad ta 
mergaitė dirbo Lietuvos atsto
vybėje Suomijoje, o vasaromis 
padėdavo ir vienuolyne. Kai skai
tai šiuos ir panašius įspūdžius, 
įsitikini, koks įdomus ir spal
vingas yra žurnalisto gyveni
mas. Todėl ir kun. J. Prunskio 
niekad nematai nuliūdusio ar ne
viltyje paskendusio, bet visada- 
regi jį vaižgantiškai šviesų. Te
gu jį tokį lydi ir tolimesnės jo 
kūrybingo gyvenimo dienos.

Kun. dr. J. Prunskis darbo 
metu Draugo redakcijoje.

M. Kasniflno nuotrauka

• Rašytojas R. Spalis, 
Dirvos novelės konkurso 
laureatas ir daugelio roma
nų autorius, atvyksta ba
landžio 15 d. iš Anglijos ir 
dalyvaus Chicagoje Tauti
niuose namuose neolituanų 
rengiamoj literatūrinėj po
pietėj.

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žulę — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P. O. Box 03206 
C’cveJ"^* Ohio 44103
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