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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BREŽNEVAS 
STIPRINASI

Rusijos Komunistų partijos 
viršūnėse įvyko šiokie tokie pa
sikeitimai: keli Politbiuro na
riai buvo priversti pasitraukti 
o į jų vietą aėjo keli nauji. Lais
voji pasaulio spauda šiuos pasi
keitimus įvertino kaip Leonido 
Brežnevo autoriteto padidėjimą 
ir jo galios sustiprėjimą. Žino
ma, Brežnevas visuomet iš 
džiaugsmo rankas trina, jei už
sienis jo vardą garsina ir jo ga
lią vertina. Jis yra pragmatikas, 
kuris siekia palaipsniui vykdyti 
komunizmo programą ne tik vi
duje, bet ir užsieniuose. Jis yra 
gudri lapė, kuri nori apsisaugoti 
nuo vilkų viduje ir sunaikinti ka
pitalistinius "liūtus" pasaulyje.

Pažvelgus J naująjį Politbiuro 
sąstatą, tuoj krinta į akis, kad 
tai yra senelių prieglauda. Iš 
16 Politbiuro narių jauniausias 
Kulakovas yra 54 metų amžiaus, 
visi kiti svyruoja tarp 60-73 m. 
Podgornis — 70 m., Suslovas 
— 70 m„ Grečko — 70 m.,Pel- 
šė — 73 m., Brežnevas — 67 m. 
Taigi, jų visų asmeninis intere
sas yra kuo ilgiau išsilaikyti val
džioje. Jų idealizmas yra išblė
sęs. Visi jie gyvena šūkiu: car- 
pe diem. Todėl suprantama, ko
dėl kinų komunistai nekenčia nu
sigyvenusio maskvinio oportunirl 
mo.

Kodėl Brežnevas išmetė ukrai
nietį Petrą Šelestą ir rusą Voro- 
novą iš Politbiuro? Ar jie buvo 
nenaudėliai? Ogi išmetė juos to
dėl, kad reikėjo kitiems karjerą 
padaryti. Kas tie naujieji? Tai už
sienio reikalų ministeris And
riejus Gromyko, karo ministeris 
maršalas Grečko ir saugumo 
(NKVD) viršininkas Jurgis And
ropovas. Šie vardai rodo, kad 
Brežnevas nusistatė sustiprinti 
komunistinę akciją užsieniuose 
ir apsisaugoti nuo eventualaus 
perversmo iš kariuomenės ar 
saugumo pusės.

A. Gromyko — ilgametis už
sienio reikalų ministeris — bu
vo paskirtas į Politbiuro todėl, 
kad jis ištikimai vedė tokią už
sienio politiką, kuri buvo Brež
nevui priimtina. Jis buvo ištiki
mas Brežnevo tarnas. Ar jis il
gai išliks užsienio reikalųminis- 
teriu, sunku pasakyti. Galimas 
dalykas, kad jis, būdamas jau
nesnis už kitus, ruošiasi užimti 
atsakingesnes pareigas, bet tik 
tuo atveju, jei jis nepasirodys 
pavojingu Brežnevui.

Maršalas Grečko iškilo todė1 
kad nuo Raudonosios Armijos 
priklauso ir Komunistų partijos 
likimas. Juk Komunistų partija 
tik ir remiasi militarine jėga. 
Be šios jėgos ji nebūtų pasieku
si V. Berlyno ir Jugoslavijos sie
nų. Grečko nekartą viešai gra
sino pasauliui savo militarine 
jėga, jei pasaulis nepaklausys 
Kremliaus valios. Jis nekartą 
važinėjo į Afriką ir Aziją visur 
stiprindamas revoliucines kari
nes jėgas.

Andropovas yra vienas iš jau
nesniųjų Politbiuro narių — 58 
m. amžiaus. Jis yra ištikimai 
tarnavęs ir Stalinui, ir Chruš
čiovui. Dabar jis ištikimai tar
nauja Brežnevui. Tačiau ir išti
kimi šunys kartais savo šeiminin
ką įkanda. Juk Berija ir buvo il
gą laiką ištikimas. Todėl šunį 
reikia dar labiau pririšti, kad jis 
būtų nepavojingas šeimininkui. 
Komunistinės Rusijos saugumas 
visuomet buvo didelis komparti
jos konkurentas. Juk kiekvienas 
komunistas stengiasi būti geras 
saugumietis savo vadų atžvilgiu.

Andropovas dar ir dėl kitos 
priežasties buvoBrežnevo apdo
vanotas. Jis nuo 1971 m. gruo
džio mėn. sustiprino komunisti
nės opozicijos naikinimą. Gausy
bės rusų ir kitų pavergtų tautų 
kovotojų dėl laisvės buvo užda
ryti į beprotnamius, kalėjimus, 
priverčiamojo darbo stovyklas. 
Nuo jo rankos nukentėjo nemaža 
ir Lietuvos, Latvijos, Etijos, 
Ukrainos laisvės kovotojų. Už 
šiuos nuopelnus jis buvo Polit- 
biure paaukštintas.

Kalbama, kad sovietų amba
sadorius Washingtone Dobryni
nas gaus naują svarbų postą

Grandinėlė iš Clevelando nuskridusi į Los Angeles, po triumfalinio koncerto, apsilankė 5v. Kazimie
ro lietuvių parapijoje. Prieky iš kairės: Tėv. dr. T. Žiūraitis, O.P., tuo metu ten viešėjęs, Grandinėlės 
vadovas Liudas Sagys, klebonas prel. Kučingis, Aleksandra Sagienė ir Grandinėlės šokėjai. Plačiau 
apie Grandinėlės viešnagę Kalifornijoje bus kitame Dirvos numeryje. Grandinėlė birželio 17 d, daly
vaus Baltų-Amerikiečių Festivalyje Garden Statė Arts Center,Woodbridge,N.J., kur pasirodys žymes
ni estų, latvių ir lietuvių menininkai ir menoansambliai. J. Garlos nuotrauka
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NIXONO TRAGEDIJA
Jei žinojo ■

"Jei jums nepasisektų, 
aš jūsų visai nepažįstu" 
— įspėja tiksliau neiden
tifikuotas 'Sekretorius', 
duodamas nelegalų uždavi
nį populiarioje televizi
jos programoje "Mission 
impossible". Per daugelį 
metų tokio atsitikimo, 
kad nepasisektų, dar ne
buvo. Todėl pasėkos ne
buvo rodomos, bet kas 
tokiame atvejuje atsitin
ka realiame gyvenime, 
sužinojome dabar Wa- 
tergate aferoje. Niekas 
nenori pats prisiimti sau 
kaltės. Kiekvienas įta
riamas nori sumažinti 
savo kaltę teisindamasis 
įsakymu iš viršaus. Pas
kutinis žodis priklauso 
pačiam prezidentui Nixo- 
nui, kuris savo kalboje 
"prisiėmė, atsakomybę" 
nors pasisakė nežinojęs, 
kad jo pareigūnai prasi
lenkę su teise. Jei jis pa
sisakytų žinojęs ar įsa
kęs, jis galėtų būti kon
greso nušalintas. Bet ir 
priešingu atveju jo situ
acija nelengva. Kokia ta
vo aplinka? Kokius žmo
nes tu paskyrei ir kam, 
toks gudrus būdamas, 
jiems aklai pasitikėjai? 
Sutrumpintai, jei žino
jai — nusikaltai, jei ne
žinojai pasirodei esąs 
paikas.

Taip atrodo griežtai 
žiūrint ir pripažįstant tik 
juoda - balta. Iš tikro gy
venime yra daugiau spal
vų. Faktinai Nixonas ne
buvo pirmas preziden
tas, kuris sau priėmė 
moralinę atsakomybę už 
nepasisekimą. Preziden
tas Eisenhoweris priė
mė atsakomybę už lakū
no Powers pasiuntimą su 
lėktuvu U-2 į Sovietų Są
jungos teritoriją, kas, tei
siškai žiūrint, buvo nele
galus aktas. Prezidentas 
Kennedy prisiėmė atsako-

Maskvoje po Nixono susitikimo 
su Brežnevu birželio mėnesį. 
Jo įpėdiniui numatytas Tasso 
agentūros direktorius Leonidas 
Zamiatinas.

M. Sargenis

■ nusikalto, jei ne... paikas

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS nėra reikalingas, net ir 
daugumai jo priešų. Mil
žiniška amerikiečių dau
guma sutinka, kad Nixono 
užsienio politika buvo tei
singa ir niekas nėra ge
riau pasiruošęs jai ves
ti, kaip tik jis pats. Ūkiš
ka būklė yra gera. Tiesa, 
infliacija siaučia, tačiau 
ji dar smarkiau lydi visų 
kitų kapitalistinių kraštų 
neišskyrus Vokietijos ir 
Japonijos, ūkinį gyveni
mą. Aplamai imant, 
amerikiečių masės nieka
dos negyveno taip gerai, 
kaip dabar.

Už tat norisi sutikti 
su Stewartu Alsopu, ku
ris teigia: "Nixonas ne
turi jokios galimybės iš
trinti Watergate ir jos 
pasėkas, ar įgauti užuo
jautą tų, kurie jam jo
kios simpatijos nejaučia. 
Bet jis turi dar šansą at 
statyti savo autoritetą 
bent iki to laipsnio, ku
ris jam leistų funkcio
nuoti, kad ir ne puikiai, 
tai bent pakankamai ge
rai". Alternatyvą pami
nėjo R. Nader: už kelių 
mėnesių Nixono situaci
ja gali pasidaryti tokia 
nepakenčiama, kad jis 
pats apsispręs atsistaty
dinti.

mybę už "kiaulių įlan
kos" invazijos fiasko. Tą 
žygį į Kubą prezidentas 
aprobavo, bet tokiom 
priemonėm, kad nebūta 
laimėjimo šanso. Nepa
sisekimas davė milži
nišką smūgį JAV pres
tižui ir pradėjo jų nuo
smūkio kelią. įdomu, kad 
tuo atveju 83%amerikie- 
čių buvo savo suklydusio 
prezidento pusėje. Jie ta
čiau dabar daug mažiau 
nuolaidūs Nixonui. Oia 
daug nulemia faktas, kad 
nelegalus aktas buvo pa
darytas ne užsienyje, bet 
viduje.

Be to, prezidentas bu
vo apsistatęs savo parink
tais pareigūnais, kurie 
faktinai jį buvo izoliavę 
nuo likusio pasaulio. Sa
koma, kad Nixonas visai 
neskaitąs laikraščių, bet 
tik jam specialiai paruoš
tą žinių biuletenį, kuria
me tokios smulkmenos 
kaip įsilaužimas į demo
kratų vyr. būstinę Water 
gate viešbutyje, visai ne
registruojamos. Dėl to, 
net patys respublikonai, 
nepriklausą intymiam 
Nixono rateliui, nepuolė 
jo ginti, bet, atrodo, net 
pradėjo Nixono nepasi
sekimais džiaugtis. Bū
dinga, kad principas,kad 
niekas nėra laikomas kal
tu iki tai nebus įrodyta, 
nenorima taikinti savo 
prezidentui. Atvirkščiai 
įrodymo našta uždedama 
ant jo pečių.

Tai, žinoma, kalba už 
JAV sistemos teisingu
mą, ką pastebėjo ir pats 
Nixonas savo kalboje. 
Čia ir pats galingiausias 
pareigūnas ne tik teoriš
kai, bet kai kada ir prak
tiškai, kaip šiuo atveju, 
turi skaudžiai nukentėti 
už prasilenkimą su įsta
tymo raide.

Iš kitos pusės, Nixo- 
ną ištikusi tragedija yra 
ne tik jo, bet ir visų 
JAV. Praktiškai jo nuša
linimas šiandien niekam

IS JAV LB TARYBOS SESIJOS [21

IS MIEŽIO GRŪDO ĄŽUOLO
6

NEISAUGINSI E. ČEKIENĖ

Jono Kavaliūno, Švie
timo Tarybos pirminin
ko pranešimas buvo vie
nas iš labiausiai pagrįs
tų faktais ir skaičiais 
apie priešmokyklinį, pra
džios ir aukštesnį litu
anistinį švietimą, nuro
dant, kiek veikė vaikų 
darželių paskutinių tri
jų metų laikotarpyje, 
kiek pradžios mokyklų ir 
aukštesniųjų, kiek moki
nių ir mokytojų.

Jis taip pat nušvietė li 
tuanistinio švietimo plė
timui dėtas pastangas, su
tinkamas kliūtis bei lai
mėjimus, pateikė švieti
mo išlaikymui apyskai
tą, išreiškė padėką ypač 
L F už finansinę paramą. 
Lėšų paskutinė apyskai
ta tokia: "Minėtoms mo
kykloms išlaikyti bei 
remti tėvai sutelkė šiais 
metais apie 150.000 dol., 
LB davė — 5.070 dol., 
apygardos 2.001 dol., apy 
linkės 3.069 ir Švietimo 
Taryba iš LF gavo 5.000 
dol. (1500 dol. mokyk
loms išimtinais atvejais 
padėti, 1500 dol. biblio
tekoms steigti, 1.000 dol. 
vaizdinėms priemonėms 
padėti įsigyti ir 1000 dol. 
priešmokykliniam auk 
Įėjimui remti.) Tokiu bū
du vienam mokiniui tenka 
metams vidutiniškai po 
59 dol. iš kurių 55.5 su
telkė tėvai ir 3.5 LB; 1.75 
dol. apygardos ir apylin
kės, 1.75 iš Lietuvių Fon
do".

J. Kavaliūnas apibūdi
no litaunistinių mokyklų 
sistemą, programas bei 
mokymo metodus, su
pažindindamas su moks
lo priemonėmis ir skaiti
niais. Jis atkreipė dėme
sį į naujų mokytojų pa
ruošimą bei pasitobuli
nimą ruošiamose studi
jų dienose.

Anatolijus Kairys, 
JAV LB Kultūros Fondo 
valdybos pirm, pranešė 
apie šias kultūrines veik
los sritis, kurių jiems 
priklausė šios: 1) Ne
mokyklinių knygų leidi
mas, 2) Lietuvių biblio
grafijos Tarnyba, 3) LB 
Jaunimo Teatras, 4) LB 
Dramos studija, 5) Pa
saulio Lietuvių Archyvas 

BALTŲJŲ RŪMŲ PALANKUMAS 

LIETUVIU MEMORANDUMUI

Lietuvių Bendruome
nės delegacija, suside
danti iš A. Gečio, A. Ma- 
čiulaitytės-Zerr ir A. Gu - 
recko, balandžio 24 d. 
Baltuose Rūmuose buvo 
priimta Valstybinio Sau
gumo Tarybos nario dr. 
Gerald R. Livingston, ku
ris darbuojasi, dr. H. 
Kissinger žinioje ir yra 
atsakingas už Europą ap
imančios srities reika
lus.

Delegacija įteikė dr. 
Kissingeriui adresuotą 
memorandumą, kuriame 
paliesti sekantys klausi
mai: Pabaltijo valstybių 
aneksijos nepripažini-

mas ir Europos Saugu
mo Konferencija, Lietu
vos Diplomatinės Tar
nybos tęstinumo užtikri
nimas, žmogaus taisių pa
žeidimo pavergtose Pa
baltijo valstybėse iškėli
mas Jungtinėse Tautose, 
Simo Kudirkos likimas, 
transliacijų pabaltiečių 
kalbomis įvedimas per 
Radio Free Europe ir Ra 
dio Liberty, aukšti sovie
tų muitai siuntiniams ir 
varžymai keliauti besi
lankantiems pavergtoje 
Lietuvoje.

Dr. Livingston LB 
atstovams užtikrino, kad 
JAV Lietuvos valstybės

ir 6) Kultūrinės veiklos 
planavimo komisija. 
Kiekvieną iš tų sričių jis 
apibūdino atskirai ir iš
samiai.

Eligijus Sužiedėlis per
skaitė Švietimo Tarybos 
iždą ir kontrolės komisi
jos surašytus aktus, švie
timo komisijos nutari
mus bei pasiūlymus. 
Pranešimą padarė finan
sų tvarkytojas P. Mita
las.

Milda Lenkauskienė 
perskaitė PLBpirminin
ko Stasio Barzduko, dėl 
ligos negalėjusio atvykti, 
kalbą, kurios pagrindinė 
mintis — ko reikia tikė
tis iš ateinančio LB sei
mo. Pradedama nuo 
prieš 40 metų kilusios 
LB užuomazgos iš nepri 
klausomoj Lietuvoj bu
vusios Užsienio lietu
viams remti draugijos. 
S. Barzdukas pabrėžia, 
kad LB-nė turi jungti 
mus dviem didiesiems už
daviniams : išlaikyti gyvą 
lietuvybę ir Lietuvą at
statyti. Toliau jis nurodė 
LB ateities planus bei ke
lius. •

Dr. A. Nasvytis atpa
sakojo Washingtone ren
giamo seimo programą, 
parengimus, nurodė pliu, 
sus ir minusus, kodėl 
rengiama Washingtone, 
kur tokia maža lietuvių 
kolonija. Tuo klausimu 
kilo įvairių nuomonių. Jo 
pranešimu būsimo seimo 
sąmata apie 8.000 dol.

Buvo pasiūlyta, kad at
stovai mokėtų po 25 dol. 
seimo registracijos mo. 
kestį, bet dr. P. Vilei
šis siūlė vietoj tokio di
delio mokesčio geriau 
organizuoti kuo daugiau
sia žmonių vykti į sei
mą, pasirūpinti ekskur
sijų autobusais. Dr. A. 
Razma priminė, jog pa-

(Nukelta į 6 psl.)

inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą nepripažins. Dr. 
Livingston pareiškė, jog 
jis žinąs, kad šis užtik
rinimas daugeliui mūsų 
yra pasidaręs šablonu 
dėl dažno kartojimo ir 
jo nuoširdumu pabaltie- 
čiai ima abejoti. Šios abe
jonės yra tačiau be pa
grindo. JAV Pabaltijo 
valstybių teisę į laisvą 
apsisprendimą rėmė ir 
toliau rems.Europos Sau
gumo Konferencijoje 
šiuo klausimu kompro
misų nebus daroma.

Visais memorandume 
iškeltais klausimais jaus 
ta Baltųjų Rūmų palanku 
mas. Suteikti pažadai vi
sais klausimais, tačiau 
jie, dėl reikalingų kitų 
suinteresuotų šalių ir 
JAV valdiškųjų įstaigų 
pritarimo, šiuo metu ne 
skelbtini.

Po to LB delegacija 
apsilankė Lietuvos Pa
siuntinybėje ir supažin
dino atstovą J. Kajecką 
ir patarėją dr. S. Bačkį 
su audiencijoje keltais 
klausimais.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

LITERATAI PASIRODĖ

MAŽOSIOS LIETUVOS SIENIį PAINIAVOJE (2)

NAUJA STUDIJA APIE M. LIETUVOS 
PIETVAKARINE SIEKI "■ '■

Kiekviena didesnioji Austra
lijos lietuvių kolonija savo tar
pe turi nemažai ir savųjų meni
nių bei kultūrinių pajėgų. Tarpo 
jų mes turime ir gana gražią 
grupę mūsų literatų, kurie paski
rai ir keliose bendrose knygo
se yra išėję į platesnį pasaulį. 
Prieš pat velykines šventes Syd
nėjuje, vietinis literatų būrelis, 
padedamas senųjų skautų židi
nio, surengė jau ilgokai šiame 
mieste nebuvusį literatūros ir 
muzikos vakarą, į kurį atsilan
kė gana daug žiūrovų ir klausy
tojų, kas aiškiai parodė, kad me
ninis ir literatūrinis pasiro
dymas yra vietinių žmonių mė
giamas ir laukiamas.

Vakaro pranešėja, neseniai 
tik iš savo Pacifiko kelionės 
grįžusi. Ava Saudargienė, vė
liau skaičiusi ir savo novelę 
"Bon Voyage" pabrėždama mfl. 
sų rašytojo žodžio reikšmę, ga
na jausmingai ir gražiai prave
dė visą šį vakarą. Programoje 
pirmasis pasirodė mūsų jauna
sis mokslininkas dr. R. Zaka
revičius (apie jo iškilimą moks
liniame gyvenime bus sekančia 
me numeryje) pianinu labai gra
žiai išpildydamas M.K. Čiurlio
nio preliudus. Visoje kitoje pro
gramoje pasirodė J. Slavėnas su 
savo labai gerai ir detaliniai pa 
ruoštu straipsniu "Lietuviškokū
rybinio žodžio kelias Sydnėju
je", kurį perskaitė D. Bartkevi- 
čienė, "Dainos" choro pranešė
ja ir dainininkė. Šiame straips
nyje buvo labai įdomiai per
žvelgta visas mūsų iki šiol at
liktas literatūrinis darbas Syd
nėjuje, apžvelgiant ir Sydnėjaus 
rašytojų išleistas knygas, ku
rios yra: J.A. Jūragio redaguo
tas "Australijos Lietuvių Met
raštis", Vytauto Janavičiaus 
"Pakeliui į Atėnus", J. A. Jū
ragio "Tolimieji Miražai", Ant. 
Sirkos "Kur Bėga Šešupė" ir 
"Ilgiuosi Tavęs”, J. A. Jūragio 
redaguotas "Plunksnos" klubo 
almanachas "Plunksna ir žodis" 
Vaclovo Šliogerio "Antanas Sme
tona", A vos Saudargienės "Bu
vo Broliai Devyni" ir "Sigutė" 
kun. Petro Butkaus "Tautų Šven
tovėse", Angės Lukšytės "Kalnų 
Velnias", Jurgio Janavičiaus 
"Journey to the Moon", J.A. Jū
ragio redaguota poezijos antolo
gija "Terra Australis", J. Ja
navičiaus redaguoti" Putino Laiš ■ 
kai" ir "Poezijos prozos lapai".

Kūrybinėje dalyje Antanas Ga
šlūnas skaitė savo poezijos kūri
nius "Prašymas", "Krista", "Jo 
bas" ir vėliau, pianinu palydint 
jaunajai pianistei Z. Belkutei, 
deklamavo B. Sruogos fragmen
tą iš "Kazimiero Sapiegos". Tiek 
savo ultra moderniškoje poezi
joje, tiek ypatingai labai jausmin
game ir tikrai aktoriškame dek
lamavime, A. Gasiūnas skyrėsi 
iš visų kitų, parodydamas ir duo
damas daugiau profesionalizmo, 
ką tikrai mes galėtumėme paro
dyti ir už Australijos ribų. Savo 
kūrybas dar skaitė M. Slavėnie
nė iš poezijos rinkinio "Antroji 
Lietuva", A. Prižgintaitė eilė
raščius "Seseriai" ir "Gimta
sis Kraštas", kai mūsų vetera
no skauto B r. Žalio kūrybą gra
žiai perskaitė prieš kelis metus 
iš Amerikos atvažiavusi dr. Vi- 
liūno dukra G. Viliūnaitė, kurt 
yra labai aktyviai įsitraukusi į 
visą mūsų lietuviškąjį gyveni
mą, neatsiliekant ir visai šei
mai, "Mūsų Pastogės" redakto
rius dr. A. Mauragis pasirodė 
su savo kūryba "Žvirblio gies
mė", sekant A. Skirkos eilė
raščiams, kuriuos labai gražiai 
ir jausmingai perdavė vis dau
giau ir daugiau garsėjanti išPie 
tų Amerikos ir vėliau N. Zelan
dijos atvažiavusi ir Sydnėjuj su 
šeima pasilikusi M, Kavaliaus
kienė. Savo stiprios kūrybos eilė
raščius paskaitė V. VesČiūnaitė 
ir J. Janavičiaus kūrybą M. Ka
valiauskienė.

Savajai poezinei kūrybai pasi
baigus, vakaro pranešėja trum
pai paminėjo mūsų klasikų M, 
Vaitkaus, V, Mykolaičio-Puti
no ir B. Sruogos gyvenimą ir jų 
kūrybas, po ko kun. P. Butkus, 
labai įdomiai papasakojęs savo 
susitikimą su rašytoju M. Vait
kum Amerikje, paskaitė savo 
knygos ištraukas. M. Vaitkaus 
poeziją labai gerai išpildė mūsų 
scenos aktorius ir režisierius 
St. Skorulis, kai buvusi teatro 

artistė A. Dauguvietytė-Šniukš- 
tienė davė ištraukas iš V. Myko
laičio-Putino kūrybos. Pabaigai 
Sydnėjaus Ansamblio daininin
kas J. Abromas padainavo tris 
dainas.

Šis mūsų literatų pasirodymas 
Sydnėjuje buvo tikrai geras, tik 
gaila, kad jame, nežinau dėl ku
rių priežasčių, nedalyvavo du 
Lietuvių Rašytojų D-jos nariai 
Vincas Kazokas ir Agnė Lukšy
tė (Australijoje iš viso mes tu
rime šios draugijos keturis na
rius, prijungiant Pulgį Andriu- 
šį (miręs) ir Juozą Žukauską 
(Melbourne). Reik tikėtis ir pa- 
linkėt mūsų literatams ir meni
ninkams kad su atgimstančiu pa 
vasariu, atgimę jų literatūriniai 
pasirodymai nebūtų ateityje už
marinti, bet, įjungus ir visas ki 
tas jėgas, ateityje bus ir vėl vi
suomenei pilna savo didybe pasi
rodyta.

***

Neseniai Sydnėjuje lietuvišką 
skautiškai sportišką šeimą sukū
rė Jonas Biretas su Terese Kaz 
lauskaite. Abu būdami aktyvūs 
tautinių šokių šokėjai Sydnėjuje, 
vien tuo nepasitenkina. Jaunasis 
yra labai aktyvus skautas iratei 
tininkas, šiose jaunimo organi
zacijose eidamas vadovų parei
gas. Popiežiui lankantis Austra
lijoje, jis buvo išrinktas, kaip 
pavyzdingiausias jaunuolis, įteik 
ti Popiežiui dovaną. Jis universi
tete studijavo architektūrą ir stu
dijas ateigyje ketina baigt. Jau
noji Teresė yra buvusi viena iš 
geriausių "Kovo" krepšininkių, 
pasižyminti ypatingai gerais 
metimais. Praeitų metų pabaigo
je ji baigė universiteto humani
tarinius mokslus. Jaunuosius su 
jungė kun. P. Butkus, bažnyčio
je solo giedant P. Ropei ir vargo
nais palydint Alg. Plflkui. Vai
šes, kuriose daugumoje dalyva
vo jaunimas, gražiai pravedė B. 
Genys, kuriovadovaujamąsavait 
galio mokyklą abu jaunieji yra 
baigę. Tikrai malonu, kai dar vie 
na graži lietuviška šeima išaugo 
čia.

**«

Gerai Hobarto saloje žinomų 
p. Kantvilų dukra, paskutiniojo 
šio miesto medicinos fakulteto 
kurso studentė Jūratė Kantvilai- 
tė kuriam laikui išvyko prakti- 
kiniam misijų darbui į Naująją 
Gvinėją, kur apsistojo gražioje 
Vinim vietovėje, kuri, pagal Jū
ratę, yra labai graži ir visiškai 
dar nepaliesta bet kokių indus
trinių ar moderniųjų apystovų, 
kas ją labai sužavėjo. Šioje vie
toje ji kurį laiką pavaduos Čia 
esantį misijų gydytoją.

♦*»

Brisbanėje, eidama per gat
vę, buvo važiuojančio automo
bilio partrenkta pati seniausia 
šios lietuviškos "Karalienės Že 
mės" kolonijos gyventoja 84- 
rių metų Marija Ponienė (Po
nis). Gimusi Suvalkijoje, per 
I-jį karą išbėgusi į Rusiją ten 
ištekėjo už V. Ponio, susilauk
dama 6 vaikų. Revoliucijos metu 
persikėlė Į Mandžiūriją ir ten iš 
gyveno 40-tį metų, kai 1960 me
tais atvyko į Australiją. Paliko 
89-rių metų vyrą ir dukrą Aus
tralijoje.

Gerai žinomų Brisbanėje lie
tuvių p. Preimonų sūnus Jonas, 
baigęs šiame mieste gimnazi
ją ir išlaikęs visus gerokai sun
kius įstojamuosius egazminus, 
buvo priimtas į Karo Aviacijos 
Mokyklą ir ten pradėjo savo 
būsimąją lakūno karjerą.

««»

Buvęs mūsų gerai žinomas 
krepšininkas Kęstas Jaciuns- 
kas, apsivedęs Amerikos lietu
vaitę, išaugino puikius sūnus, 
kurie tėvo treniruojami, kartu 
su kitais buvusiais veteranų krep
šininkų A. Iganatavičiaus, Jau
nučio, Navako vaikais, PietųAus 
tralijos iki 14 m. jaunučiu pir
menybėse laimėjo čempionų var 
dą, finaluose laimėdami prieš 
"Sturt" australus 42:30. Ši jau
nučių komanda, be savo gero ir 
gražaus žaidimo pasižymi ir la
bai dideliu drausmingumu bei 
treniruočių ir rungtynių lanky
mu, kas aiškiai dar kartą paro
do, kad, veteranui sportininkui 
aktyviai įsijungus į sportinį dar
bą, galima gauti tokių gražiųvai- 
sių.

XIX a. vidurio Prūsi
jos istorikas M. Toeppe- 
nas sekė minėtais auto
riais ir laikė nadruvius 
ir skalvius su Prūsijos 
lietuviais, jis vedė ir 
šiųjų sieną pagal Seno
sios Nadruvos ribą, kuri 
ėjusi nuo Kuršių įlankos 
šiaurėje Deimenos, 
Priegliaus ir Alnos upė
mis pietvakariuose ir 
palei Geldapė ir Ungu- 
ra pietuose. Šią Toeppe- 
no nubrėžtą sieną sutvir
tino filologiniais argu
mentais A. Bezzenberge- 
ris. Tuo būdu, šių dviejų 
paskutinių mokslininkų 
įrodinėjimais atsirado 
garsioji Deimenos - 
Priegliaus - Alnos upių 
linija, tapusi pietvakari
ne M. Lietuvos siena.

IMIGRACIJOS MOKS
LAS PRIEŠ M. LIETU
VOS SIENĄ

Nustatyta Mažosios 
Lietuvos pietvakarinė ri' 
ba, skyrusi pirmykščius 
krašto gyventojus lietu
vius, nuo suvokietintų 
prūsiškų sričių, laikėsi 
mokslo pripažinta iki 
pas. karo, nors vienas 
kitas tyrinėtojas ir ban
dė kalbėti apie vėlesnę 
lietuvių imigraciją iš D. 
Lietuvos maždaug nuo 16 
a. Tik pokariniais laikais 
susidariusios politinės 
padėties poveikyje pasi
šauta griauti pietvakari
nę M. Lietuvos sieną. 
Griovimo pradininkė ta
po Karaliaučiaus univer
siteto studentė, G. Hein- 
richaitė, inspiruota lie
tuviško kilimo, bet vokiš 
kos orientacijos to pat 
universiteto profeso
riaus J. Gerulio. Ji jo 
patarta parašė disertaci 
ją "Tautybių ir apgyven
dinimo santykių Prūsų 
Lietuvoje apybraiža" 
(1921, išspausdinta 1927). 
Darbas itin originalus, 
parašytas pagal spausdin
tus ir nespausdintus šal
tinius. Jis padarė tikrą 
revoliuciją M. Lietuvos 
praeities moksle. Jo po
veikyje ėmė dygti vokiš
ki veikalai apie lietuvių 
imigraciją į M. Lietuvą. 
Daugumas jų, ryšium su 
Klaipėdos prijungimu, bu
vo grynai politinio pobū-

•**
Sydnėjaus Lietuvių Sodyba, ku

rią stato Sydnėjaus Socialinės 
Globos Moterų D-ja savo pasata
ms plečia toliau. Be jau turimų 
labai gražioje vietoje Engadine 
priemiestyje, kur žemė ir dalis 
piniginės paramos yra gauta iš 
valstybės, kelių namų su paski
rais butais, pradėta statyti du na 
mai iš keturių butų. Visai šiai 
draugijai ir sodybos statybai va 
dovauja prieš karą čia atvyku
si su visa savo šeima, p. O. Bau 
žienė, kai pačią statybą vykdo 
lietuviai kontraktoriai A. Kutka 
ir V. Migevičius.

A. Baužė, ilgametis Austrai! 
jos Liet. D-jos pirmininkas, 
įsteigęs ir dabar esantį bendruo
menės laikraštį "Mūsų Pastogę" 
yra mūsų lietuviškosios bend
ruomenės Garbės Narys. Visa
me Australijos lietuvių ir ypa
tingai Sydnėjaus gyvenime ir lie 
tuviškoje veikloje p. Baužių var 
das yra ir liks labai stipriomis 
ir gražiomis raidėmis įrašytas, 
nes tiek ir anksčiau, tiek ir da-' 
bar, visa p. Baužių šeima visur 
ir visada aktyviai dalyvauja mū
sų gyvenime ir yra tie pirmieji 
mūsų lietuviškieji ambasadoriai 
šiame tolimajame Australijos 
krašte. 

džio. Vokiška politiškai 
nuspalvinta istorijogra- 
fija pyktino lietuvius is
torikus ir josios paveik
tas jautrusis idealistas 
lietuvis P. Pakarklis pir
mas stojo į kovą su ja. 
Nebūdamas tinkamai pa
siruošęs moksliniam dar
bui ir dar į kraštutinu
mus linkusio būdo asme
nybė, Pakarklis tegebėjo 
atsikirsti politikuojan
tiems vokiečių mokslinin
kams paviršutiniškais iš 
dalies ir publicistiniais- 
istoriniais straipsniais 
ir brošiūromis. Kur kas 
su rimtesniais darbais 
pasirodė du autoriai,pa
sišovę griauti naujoviš
ką vokiečių mokslą: 
Franz von Karp (tur bū
ti, klaipėdietis) ir V. Vi
leišis. Jie abu.ypačpas- 
kutinis, rimtai pakritika
vo vokiškus autorius ir 
gynė lietuvių autochte- 
niškumą M. Lietuvoje.

Pakarklio ir kitų lie
tuvių autorių darbai M. 
Lietuvos klausimu pri
imti tarybinės Lietuvos 
istorijografijos. Tarybi
niams istorikams dar va
dovu tapo, rodos, Latvi
jos kilimo autorius P.I. 
Kušneris, pasirodęs 1951 
su rusiškuoju veikalu 
apie etnines teritorijas 
ir sienas. Blankiai ir ne 
tvarkingai parašytas vei
kalas, neduodąs jokių ori 
ginalesnių išvadų M. Lie 
tuvos gyventojų klausi
mu.
A. BENDRAS STUDIJOS 

APIBŪDINIMAS.
Iš naujo perkratyti gau 

sius rašinius apie tra
dicinę Toeppeno-Bezzen- 
bergerio sieną ir ją pa
taisyti ėmėsi jaunas da
bartinės Lietuvos istori
kas A. Matulevičius. Jis 
paskelbė studiją "Dėl lie
tuvių Prūsijoje pietinės 
etninės ribos" (Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
darbai. A. serija 1 (38), 
1972.) Darbas — didelio 
kruopštumo vaisius. Su
telkta didelė daugybė me 
džiagos, deja, daugiausia 
iš senųjų leidinių. Jam, 
matyt, nebuvo pasiekia
ma naujausia vokiška li
teratūra, paskelbta dau
giausia Goettingeno dar
bo ratelio ir kitų. Taip 
pat paliko nežinomas dra 
pat paliko nežinomas dar 
prieš II pas. karą (1937- 
38) išleistas didelis dvie
jų tomų G. ir H. Morten- 
senų veikalas apie šiaury- 
tinės Prūsijos apgyvendi
nimą, Nežinomi jam taip 
pat lenkų autorių, kaip 
Lovmianskio, Zajonč- 
kovskio, pokariniai dar
bai apie M. Lietuvą.

Istorikas kūrė studiją, 
naudodamasis senaisiais 
veikalais ir iš jų sėmė
si gausias citatas. Ma
tulevičiaus studija per
krauta citatomis (kaip 
pasitaiko neretai jaunų 
istorikų darbuose) ir kas 
itin peiktina — jos duo
damos betvarkiškai. Au
torius tiesiog skęsta ci
tatose, jų kaip reikiant 
neišnagrinėjęs. Kai ku
rie jauno istoriko tvirti
nimai ir nesiderina su 
teikiamais autorių liudi
jimais. Pvz., pačiojepra- 
džioje visai teisingai sa
ko, jog "bene pirmasis 
šaltinis, kuriame randa

me Mažosios Lietuvos 
pavadinimą yra vie
nuolio Simono Grunau
XVI a. 1 pusės kronika". 
Bet čia pat ištraukiama 
klaidinga išvada: "Skei
vių,- nadruvių ir šiauri
nių sūduvių gyvenamą 
kraštą kronikininkas va
dina "Kleinlitaw". Iš tik
rųjų tas Prūsų istorikas 
svaičiotojas tik įtraukė į 
savo veikalą žmonėse nu
girstą M. Lietuvos var
dą. Bet patį kraštą deda 
prie Būgo, Nemuno ir dar 
Gardino tvirtovės. Jo M. 
Lietuva neturėjo nieko 
bendro su minėtomis prū
siškomis sritimis.

B. PAGRINDINIS 
STUDIJOS TIKSLAS

Matulevičiaus studijos 
tikslas pastūmėti Toeppe- 
no-Bezzenbergerio sie
ną toliau į pietvakarius 
nuo Deimenos - Prieg
liaus - Alnos linijos ir 
parodyti, kur ji ėjo iki 
pat didžiojo maro (1709 
-11) atseit, iki pradėtos 
didelės vokiečių koloni
zacijos. Šiuo atveju jam 
vadovu yra iš dalies V. 
Vileišis. Bet ne tiek jis 
ir dar Pakarklis, kiek V. 
Pesleris su architektū
ros tipų Rytprūsiuose ty
rinėjimais. Pritardamas 
Pesleriui jis teikia iš
trauką iš jo veikalo ir ją 
dar sutvirtinainž. J. Gim
buto komentarais. Prie 
Peslerio pateikto argu
mento mūsų jaunas istori
kas dar prirankiojo kito
kių įrodymų, ypač kai ku
riose vietose paliudytų 
lietuviškų pamaldų XVI,
XVII ir XVIII a. ir tuo 
būdu sutvirtina Peslerio 
"Tautos senąsias ribas" 
kurios aprėpė ir Sambi- 
jos pusiasalį su Karaliau
čiumi.

Pamokslų argumentui 
autorius, rodos, linkęs 
teikti didelės reikšmės 
nors tam gero pagrindo 
ir nėra. Iš sakytų kai 
kuriose vietose lietuviš
kų pamokslų XVI a. ar 
vėliau ne visur leistina 
spręsti apie tų vietų ar 
apylinkių seną priklau
symą lietuvių gyvenamai 
sričiai. Lietuviai galėjo 
būti ir atėjūnai, o ne se
ni vietos gyventojai. Pvz. 
negalima laikyti Luko 
(Lyck, Eik) etninėse lie
tuvių- ribose, nors 1536 
m. jam buvo raikalingas 
lietuvis pamokslininkas. 
Iš tikro Lukas priklausė 
mozūrų gyvenamai sri
čiai, jų jau kolonizuotai 
dar kryžiuočių ordino lai
kais. Lietuviai galėjo iš 
savo senų sodybų, nuo 
Geldapės, Unguros, pa
slinkti iki Luko. Dar su 
geresniu pagrindu tą pat 
galima pasakyti apie Ka
raliaučių. Jis buvo visų 
Rytprūsių centras su ku
nigaikščio rezidencija ir 
valstybinėmis įstaigo
mis; pramonės ir preky
bos centras. Todėl jis 
traukė gyventojus iš pla
čių apylinkių. Kaip žino
ma, be vokiečių daugu
mos ir lietuvių mažumos 
jame XVI a. dar ir lenkų 
gyventa. Jie ir, kaip ir 
lietuviai, turėjo savo baž
nyčią. Kaip lenkai, taip 
ir lietuviai nebuvo senie
ji, pirmykščiai Karaliau
čiaus gyventojai. Jie įsi
kūrė jame patraukę iš sa

vo senų sodybų nuo Dei
menos ir Priegliaus. To
kie lietuvių atėjūnų būre
liai galėjo būti susispie
tę ir kitose Sambijos 
vietose. Iš jų dar nega
lima daryti išvados, kad 
Sambija būtų buvusi se
noji lietuvių gyvenama 
sritis.

Tuo būdu, Matulevi
čiaus vedama XVIII a. 
pradžios lietuvių pietva
karinė siena, kuri turė
jo būti etninė, nėra tvir
tai pagrįsta. Jo pažymė
tos vietovės iki linijos 
Šventapilis (Heiligen- 
beil) — Lagarbis-Dubi- 
ninkai, t.y. vietovės už 
Deimenos - Priegliaus - 
Alnos linijos tegalėjo bū
ti lietuviškų sodybų atža
los, prasikišusios toliau 
į pietvakarius. Jos ne
reiškia likučių senų kom
paktine mase gyvenusių 
lietuvių sodybų.

Nors Matulevičiaus į 
pietvakarius pastūmėta 
sena lietuvių entinė sie
na nėra įtikinama, tačiau 
jo darbas laikytinas ver
tingu įnašu į M. Lietuvos 
istorijografiją. Tamepa. 
lyginti nedideliame dar
belyje (15 psl.) jis sukau
pė daug medžiagos iš se
nesnių veikalų ir pagal 
juos nurodė senąsias lie
tuvių gyventas vietoves 
Rytprūsiuose. Ypač 
kreiptinas dėmesys į jo 
minėtus du Tilžės aps
krities mokyklų patarėjo 
Kairio memorandumus: 
Lietuviai Prūsijoje ir jų 
siekimai ir Lietuvišku
mas Rytprūsiuose į pie
tus nuo Nemuno. Memo
randumai laikyti slapti ir 
nespausdinti. Jie bus 
greičiausiai parašyti 
1918 m. gale po Vokieti
jos kapituliacijos ir re
voliucijos, kada lietuviai 
Tilžėje buvo pajudėjępri- 
sijungti prie kuriančio
sios nepriklausomos Lie
tuvos. Jei jie būtų pa
skelbti, jie liudytų viešai 
apie tuo metu lietuvinin
kų turėtas tautines - po
litines aspiracijas.

Due to plant expansion our chemical 
plastic division, located in suburbau 
Troy, needs the following personnel:

MAINTENANCE DEPT.
Machine Repair-Electrical Journey - 
man status not required. Mušt hav» 
3 to 5 yrs. experience. Second ąnd 
third shift openings. Maximum $5.05 
plūs shift premium.

MOLD REPAIR
Second and third shift openings. 3 to 
5 yrs. experience. Mušt be throughlv 
competent in mold repair. Maximuin 
rate $4.80 plūs shift premium.

MOLDING DEPT.
Machine Adjuster 3 to 5 yrs. experi- 
ence. Maximum rate $4.65 plūs shifl 
premium. Openings on all shifts.

• PAINT SETUP
Decorating. mušt have automatic and 
hnnd equipment experience.

BENEFITS—OVERTIME 

APPLY IN PERSON OR CALL:

GENERAL TIRE & 
RUBBER CO.

1955 Stephenson H'.vy., 
Troy, Mich. 48084 
Phone: 313-689-0120, 

extension 4
An Equal Opportunity Employer 

(36-38)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

TURRET LATHE 
OPERATOR 

EXPER1ENCED IN CUTTING TOOL 
WORK 

SUFRACE GRINDERS 
FOR FORM TOOL & OUAL1TY 

WORK

CUTTER GRINDERS 
FOR NEW CUTTING TOOLS. 

NO SALVAGE WORK. 
Steady work. top rates & all 

fringe benefits 

FALCON TOOL CO 
20771 RYAN

WARREN. MICH. 48091 
’ .> 536-6242

(36-38)
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BOLŠEVIKU BARBARYBES 
PĖDSAKAIS

Ok. Lietuvos bolševiki 
nimo akcijoje esminę ro
lę vaidina patriotinio Lie 
tuvos landšafto pakeiti
mas. Žiauriai raunami iš 
sukolūkintų laukų dešimt 
mečius ten stovėję kry
žiai. Nuplėš amos koply
tėlės . Išniekinami Rūpin
tojėliai ir nuostabios lie
tuviškų dievdirbių medi
nės Pietos.

Miestų ir miestelių 
aikštėse sugriovę Nepri
klausomybės paminklus, 
jų vietoje renčia Lenino 
biustus, nulietus Oriolo 
ir Kazanės liejyklose.

Bolševikinės barbary
bės pėdsakais nusėtas vi
sas kraštas, bet tarp tų 
patriotinio genocido žaiz
dų viena skaudžiausių, 
viena aitriai tebegaruo
janti žaida, yra buv. Ka
ro muziejaus sodelis.

Atrodo, kad bolševiki
nis viesulas siautėjo čia 
savo raudona galia, be 
atodairos naikindamas vi
sa tai, kas šventa lietu
viui.

Dabar Karo muziejus 
vadnamas "Valstybinis 
istorijos muziejus". Iš 
tikrųjų gi tai yra bolše
vikų falsifikuotos istori-

Nepriklausomybės laikais Ka
ro Muziejaus sodelyje stovėjęs 
Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklas, Lietuvą okupavus, 
bolševikų buvo nugriautas ir da
bar, kaip matoma nuotraukoje 
apačioje, ten tebėra tuščia vie
ta... pro kurią turistai paskubo
mis pravedami.

jos rinkinių patalpa. Mu
ziejaus patalpose nerasi 
nei vieno objekto, nei vie- 
no fakto, kuris liudytų, 
kad per amžius lietuviai 
siekė gyventi laisvi. Rū
pestingai parengtos "ge
ografinės schemos" de
monstruoja Lenino "Isk- 
ros" keliones per Lie
tuvą 1902-3 metais! čia 
1905 metų revoliucinių 
judėjimų falsifikatai — 
įrodoma, kad ir tada... 
lietuvių liaudis atidžiai 
klausėsi lenininių šūkių!

Muziejaus sodelyje ne - 
rasit biustų, kurie buvo 
šventi lietuviams. Jie nu 
šluoti, gal būt perlieti į 
bolševikinių propagandis. 
tų paminklus. Nėra Zika
ro "Laisvės". Po dauge
lio metų tą humanistinio 
meno šedevrą įkišo eks
pozicijai, kampe ir prie- 
temyje, buv. Įgulos baž
nyčios patalpoje. Juk ir 
Įgulos bažnyčia dabar... 
vitražų ir skulptūrų ga
lerija.

Bolševikinės barbary
bės "šedevras" yra Lie
tuvos Nepriklausomybės 
paminklo panaikinimas. 
Tas paminklas, sudėtas 
iš akmenų, paimtų iš sa
vanorių krauju paženklin 
tų kovos laukų, buvo vi
sų patriotinių renginių 
centras. Prie to pamink
lo kasdieną žengė sava
norių invalidų kolona. Vy 
ko poetiškos ir didžios 
prasmės kupinos apei
gos. Trimitavo trimitai, 
skambėjo Laisvės var
pas ir malda. Ties bron
ziniu bareljefu stovėjo 
lietuvių proistorinės 
maldyklos akmens au
kuras.

Bolševikai nugriovė tą 
lietuvių patriotizmo sim 
boliką. Dabar čia tuščia 
vieta. Liko vien siena, 
kuri buvo paminklo fone, 
vos matoma pro nepap
rastai puikių, puošnių 
kryžių rinkinį. Iš pridė
tos nuotraukos matyti, 
kaip atrodo ta išniekinto
ji muziejaus sodelio vie
ta. Bet ir ta tuštuma tam 
pa simboliu. Neretai at
randa toj vietoj kuklią

Kiekvienas didesnis 
ar mažesnis organizuo
tos visuomenės subuvi
mas, suvažiavimas rodo 
jos gyvastingumą, jos 
veiklą. Jeigu to nebūtų po 
keliolikos metų neliktų 
mūsų tautinio gyvastin
gumo pėdsakų. Kiekvie
na išeivija laikui bėgant 
ima silpnėti. Ne paslap
tis, kad visokių organi
zacijų praeityje buvo ne
mažai, kurių šiandien jau 
nebeprisimenam.

Kaip jau paskelbta 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Seimas šau
kiamas š.m. gegužės 
mėn. 26-27 dienomis Det
roito priemiestyje Troy, 
Mich. Sąjungos Seimai 
šaukiami kas dveji me
tai ne vien jaujiems or
ganams išrinkti, bet iš vi
sų vietovių susirinkę at
stovai aptaria buvusią Są
jungos veiklą ir nubrėžia 
gaires ateičiai.

Žvilgterėję į praeitį 
matome, kad partiškumo 
ir susigrupavimo dvasia 
buvo labai ryški Ameri
kos lietuvių visuomeni
nio gyvenimo veikloje. 
Be abejo ji nėra išnykusi 
ir šiandien. Tačiau išsky
rus, komunistus, politi
niai ir ideologiniai Ame
rikos lietuvių susigrupa- 
vimai nemėgdavo pasiva 
dinti partijomis. Dažniau
sia vadindavosi ir tebe- 
sivadina sąjungomis, 
draugijomis, federacijo
mis, susivienijimais ir 
panašiai. Prie to reikia 
pastebėti, kad politinės

J. JUREVIČIUS lų, kurie iškilmingai 
buvo priimti New Yorke 
1949 m.

Kaip jau minėjau sąjun
gos gairių nustatymas 
ateičiai ir visi kiti rei
kalai aptariami, išdisku-

partijos turi sąlygas ir 
prasmę veikti ir gyvuoti 
tik savame nepriklauso
mame krašte. Taigi 
nuo 1949 m. steigiamojo
Seimo New Yorke įsteig- tuojami dvimečiuose sei- 
toji Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga taip pat 
pasivadino "lietuvių tau
tinė sąjunga", o ne sa
kysim, "lietuvių tautinin
kų sąjunga", kas tokiu 
atveju ją raidiškai susie
tų su nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusia Lietu
vių Tautininkų Sąjunga. 
Atvirai tariant, Ameri
kos Lietuvių Tautinė S- 
ga buvo sutarta ir taip da
bar yra laikyti Amerikos 
lietuvių organizuotos tau
tinės srovės išraiška, 
jungtis, jos idėjų, nuo
taikų bei darbų reiškėją 
ir atstovė. Palaikanti ir 
gyvai remianti, pagal esa
mas sąlygas Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo viltis, lietuvybės pa
laikymą ir kultūrinių ver
tybių puoselėjimą.

Be abejo, kad prieš 24 
metus ALTS-gos steigi
mui ir susiorganizavi- 
mui didelės ir lemiamos 
įtakos turėjo vyresnės 
kartos lietuvių amerikie 
čių patyrimai ir nusista
tymas, ypač tokių asme
nų, kaip A. Olis, J. Ba
čiūnas, K. Karpius, dr. 
St. Bežis, dr. J. Colney, 
inž. P. Žiurys, adv. A. La
pinskas, M. Čekanaus
kas, M. Sims, J. Sagys, 
J. Tysliava, A. Trečio
kas, V. Abraitis ir dau
gel kitų, kurių daugumos 
mūsų tarpe jau nėra. Tie 
vyrai ir buvo didieji tau
tinės minties ugdytojai ir 
puoselėtojai. Jie ruošė 
didžiulius kongresus ir 
amerikiečių tarpe gar
sino Lietuvos vardą.

Taigi, prieš 24 metus 
ALTS-gos įsisteigimas 
nebuvo atsitiktinis, bet

muose.
Per dvidešimt ketve

rius metus Sąjungos veik
los įvyko šie seimai: 1949 
m. New Yorke, 1951 m. 
Tabor Farm, 1953 m. Phi
ladelphijoje, 1955 m. Bos
tone, 1957 m. Clevelande, 
1959 m. Detroite, 1961 m. 
Chicagoje, 1963 m. St. 
Louis, 1965 m. New Yor
ke, 1967 m. Chicagoje, 
1969 m. New Yorke, 1971 
m. Phiadelphijoje ir 
1973 m. Detroite. Šie skai
čiai kalba apie Sąjungos 
gyvastingumą.

Visuose didesniuose 
lietuviško gyvenimo įvy
kiuose matome Sąjungai 
priklausančius žmones 
aktyviai dalyvaujant arba 
vadovaujant. Kai kas ma
no, kad toks dalyvavimas 
kenkia pačios S-gos veik
lai. Gal dalinai ir tiesa. 
Bet vien tik rūpintis sa
vo kiemo reikalais, taip

pat būtų ne visai tikslu.
Reikia tikėti, kad kaip 

ir visi iki šiol buvę sei
mai, taip ir šis dvylik
tasis bus darbingas ir 
gausus vienminčių bei bi
čiulių. Be savo organi
zacijai tolimesnių veik
los gairių nustatymo, 
taip pat išryškės Sąjun
gai priklausančių žmo
nių aktyvus, ar pasyvus 
dalyvavimas ir tų bend
rinių organizacijų, kaip 
L. Bendruomenės, Lie
tuvių Fondo, Balfo, Vli
ko, ALT rėmimas. Taip 
pat Seimas turės aiškiai 
pasisakyti dėl bendra
darbiavimo su okupantu 
ir vaikų vežiojimo į kom
jaunimo vasaros stovyk
las.

Po S-gos Seimo įvyks 
Vilties Dr-jos narių su 
sirinkimas. Vilties Dr- 
jos svarbiausias uždavi
nys yra Dirvos laikraš
čio leidimas ir kitos tau
tinės spaudos, kaip Nau
josios Vilties žurnalo ir 
knygų spausdinimas. Dir
vos leidimo užnugaris 
yra Amerikos Lietuvių 
Tautinė S-ga. Todėl 
Draugijos susirinkimai 
yra rišami su Sąjungos 
Seimais.

Tad geros sėkmės Sei
mo atstovams.

AMERIKOS

LIETUVIŲ

Tautinės
Sąjungos SEIMAS

ALT S-gos Seimas Įvyks 1973 m. gegužės mėn. 26 
ir 27 dienomis Detroite, Troy Hilton Inn, Maple Road and 
Stephens Highway, Troy, Mich. 48084, telefonas (313) 
583-9000.

Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis prasidės 
šeštadienį, gegužės mėn. 26 d. 11 vai. ryto.

Seimo proga tą pačią dieną, 8 vai. vakaro, yra ren
giamas banketas, kuriame visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

priklausomybės idėjai. 
Tokias gėlytes vis atran
da ir R. Kalantos susi
deginimo vietoje...

Kada Kaunan užklysta 
gan retos ekskursijos iš 
užsienio, lietuviams ne
noromis rodo muziejaus 
sodelį. Ekskursantų ne
veda prie vietos, kur lais
vės laikais stovėjo Nepri- ilgų metų nepalaužiamo 
klausomybės paminklas. 
Yra pabrėžtina pastanga 
priversti žmones nepa
stebėti bolševikinės bar
barybės pėdsakų. Ekskur
sijos pristabdomos pasi
grožėti Salomėjos Ne
ries paminklu, kuriame 
poetė pavaizduota tokia, 
kokia ji buvo savo gailio
je viešnagėje bolševikų 
žemėje. Tai nualintos, su
menkintos žmogystos at
vaizdas. Lietuviams tai 
svetimos "katiušos" įtar- 
pa Muziejaus sodelyje...

Patrioto žvilgsnis ne
jučiomis krypsta į vietą, 
kur stovėjo Nepriklauso
mybės simbolis. Pamink
lo nėra, sieną užgožė vi
jokliai, tako atšaka nebe-- 
turi prasmės. Tačiau čia 
galima praeiti. Čia gali
ma išsamiai realizuoti 
bolševikinio cinizmo gily
bę. Nereikia nustebti, 
kad čia, ant tos vietos, 
kur stovėjo paminklas (ir

ryžto, sunkaus visuome
ninio darbo ir pasišven
timo savo tėvynei Lie
tuvai vaisius.

Sąjungos veidas idėji
niu požiūriu nepasikeitė 
nuo jos įsisteigimo die
nos, nes su mažomis pa
kaitomis, veiki a tie patys 
įstatai, kurie įpareigoja 
narius siekti tų pačių tiks-

10:00-11:00
11:00-12:30

12:30-2:30
Hiring now experienced men for 

Ist & 2nd Shift
FOR NEW LAMM1NATING & 

FABRICATING DEPT. 
also needs 

SHEAR OPERATORS 
and 

1NSPECATORS 
Ist & 2nd Shift

ENAMF.L PRODUCTS CO. 
(Off Memorial Shorevvay) 

341 F.ddy Rd.
Cleveland, Ohio 44108 

2 16-45 1-13 13 Mr. Walters 
(36-42)

2:30-3:30
3:30-5:30

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
SHEET METAL PROTOTYPE 

and
SAMPLE MAKERS

Mušt have layout experience. 
Steady work and gringe benefits. 

M!NOWITZ MFG. CO. 
27941 Groesbeck Hwy.
Roseville. Mich. 48068

An Equal Opportunity F.mplover 
(36-3 n

8:00

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lietuvos laukų gėlytę, by. trims dekadoms praėjus) 
lojančių apie lietuvio iš- galima atrasti padėtą gė- 
tikimybę Laisvės ir Ne- lytę.

WANTED 
JOURNEYMEN

OR

IST CLASS SKILLED 
DIE MAKERS 

AND 

TOOL MAKERS 
growth posilionsSecure growth posilions availab’.e 

with Cleveland general aviation com- 
producing 

and ar?
. We ar’ 
i die mak- 

with ji','

pany. We are currently ] 
tw<» single engine aircraft 
dcveloping a twin engine. 
looking for toolmakers with 
ing exper»cnce and others 
and lixture background. Good wages. 
fringe benefits and company 
peiision program. Apply to:

GRUMMAN AMERICAN
AVIATION

3 18 BIS1IOP RD. 
CLEVELAND, OHIO

An 1aiu.iI Onporlunilv Employer 
(36-381

paid

10:00-12:00

12:00-2:00

šeštadienis, gegužės mėn. 26 d.
Registracija.
Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis:
1. Skyriaus ir Seimui rengti komiteto pirmininko 

Jono Švobos žodis,
Himnai,
Sąjungos pirmininko žodis — Teodoras 
Blinstrubas,
Mirusiųjų narių pagerbimas — Kazimieras 
Pocius,

5. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga — ideolo
ginė, politinė ir kultūrinė organizacija — 
Vytautas Abraitis,

6. Sveikinimai.
Darbo posėdis:

Seimo prezidiumo sudarymas, 
Darbotvarkės priėmimas,
Seimo komisijų sudarymas.
Sąjungos Valdybos pranešimas, 
Kontrolės Komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų.

Pertrauka.
Darbo posėdis:
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Vadovybės 

pranešimas — dr. Bronius Nemickas,
2. Pranešimas ALTo reikalais — Vaclovas Mažeika 

ir Teodoras Blinstrubas,
3. Pranešimas BALFo reikalais — Emilija Čekienė,
4. Dabartinė tikrovė ir galima mūsų spaudos 

ateitis — Aleksas Laikūnas,
5. Diskusijos dėl pranešimų.
Banketas.
Programą išpildys sol. Roma Mastienė. akompa
nuojant muz. M. Motekaičiui ir Vytauto Petrausko 
orkestras "Atžalynas”.

Sekmadienis, gegužės mėn. 27. d.
Darbo posėdis:
1. Skyrių atstovų pranešimai,
2. Sąjungos skyrių veikla — Antanas Juodvalkis,
3. Diskusijos dėl pranešimų ir dėl bendros veiklos. 
Darbo posėdis:
1. Mandatų komisjios pranešimas,
2. Nominacijų komisijos pranešimas.
3. Rinkimai:

a) Sąjungos Pirmininko ir valdybos narių,
b) Kontrolės komisijos.
c) Tarybos,
Nutarimų komisijos pranešimas. 
Kiti klausimai ir sumanymai, 
Seimo uždarymas.

Seimui pasibaigus tose pat patalpose 3 vai. p. p. įvyks VIL
TIES DRAUGIJOS narių susirinkimas.

4.
5.
6.
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Kas gyvena dailininkų namuose 
Palangoje ?

Maskvoje veikia "Dailės fon
das". Tai yra organizacija, ku
ri rūpinasi suteikti sovietiniam 
dailininkui palankias sąlygas jo 
meninei kūrybai. Kaip ir viskas 
sovietuose, "priemonės’ talkinti 
dailininko kūrybai yra savotiš
kos, laisvai kūrybai neįprastos, 
netgi nepriimtinos.

Kodėl taip?
Palangoje įsteigtas TSRS Dai

lės fondo padalinys. Tai "dai
lininkų kūrybos namai". Iki šiol 
tokiais namais buvo buv. Tiške
vičių rūmai. Dabar pastatė tam 
tikslui atskirą pastatą. Alber
tas Girnius, "Kultūros barų" ko 
respondentas 1972 metų gruodžio 
numeryje plačiai ir pažintiniai 
aprašo tokių "dailininkų namų" 
veiklą, dailininkų darbą, jų kū« 
rybines komandiruotes ir kt.

Į "dailininkų namus" gauna 
"kelialapius" sovietiniai dailinin 
kai, kurių "lojalumu", bei "raš
tingu braižu" pasitiki Maskva, 
Dailės Fondas. Tad į Palangą 
vyksta... latvis, azerbaidžanie
tis, moldavas, kazachas.

Normaliame, laisvame gyve
nime visa tai atrodytų tikra pa 
laima kūrybos žmogui. Kas gi 
nesidžiaugtų staiga gautomis 
"kūrybinėmis atostogomis", ar 
ba, tiksliau, pasakius drastiš
ku dailininko aplinkos pakeitimu 
naujos, ir gamtos požiūriu, pui
kios aplinkos paskata naujiems 
ieškojimams, naujiems įspū
džiams? Savaime suprantama, 
kad visa tai dar nėra viskas. 
Kūrybos žmogus savo meno tu
rinį ir formas neatranda kaip 
mokinys, skatinamas dovanėlių 
ir pagyrų. Tai atrandama atkak 
Įlomis meditacijomis, ilgais Įsi 
žiūrėjimais Į gvildenamą temą 
ir kt.

Kas gali nesidžiaugti, kad vals - 
tybė pastebi dailininką ir, jį res
pektuodama, suteikia jam šito
kį "kūrybinių atostogų keliala
pi?"

Reikalas netoks jau patrauk
lus, kada Į TSRS Dailės fondo 
funkcijas įsisteibelijame ati
džiau. Dailininkai gyvena kolek
tyve. Atelje patalpoje jie dirba 
grupėmis. Per tam tikrą laiką 
dailininkas privalo padaryti tam 
tikrą kiekį objektų. Ir, kas reikš -

mingiausia, dailininkas privalo 
dirbti tematiniai. Pavieniam dai 
lininkui arba jų grupei duodama 
"kūrybinė tema"! Ta "kūrybinė 
tema" visad propagandiniai so
vietinė.

Štai suvežta dailininkų grupė. 
Jie privalo pripiešti darbų už
sieninei sovietinei parodai, kuri 
vyks Italijoje. Tema: "TSRS — 
mūsų tėvynė" ir "Taikos sargy
boje". Plakatų piešėjai turi pieš 
ti tema: "TSRS 50 metų jubilie
jus". Kitiems pavesta dirbti te
momis: "Tėvynės sargyboje". 
Net yra visiškai specifiškų te
mų, ties kuriomis prakaituoja 
Palangon atvežti dailininkai. Vie 
na tokių temų — "Visad bud
rūs". Tai skiriama sovietinės 
milicijos veiklos siužetams.

Armėnas Beglarianas dirba 
ties "antikarinių plakatų" siužc 
tais. Jakušinas ir Ovosapovas 
... Palangoje piešia Maskvos 
vaizdus!

Kartais valstybės pavedimus 
reikia taip skubiai atlikti, kad 
dailininkai, rašo koresponden
tas, neišeina iš kambario, jie 
piešia "nesiskutę, per visą nak
tį". Kai kurie praleidžia "kūry
bines atostogas" ištisai po savo 
atelje stogu, net nepastebėję, 
nuostabaus lietuviško pajūrio. 
Bet laimingesnieji sugeba ati
trūkti nuo valstybės užsakyto 
darbo, lyg vogčiomis nuškicuo- 
ja Palangos peizažus, pajūrio 
vaizdus, netgi žmonių portre
tus.

Korespondentas skubomis iš ■ 
skaičiuoja dailininkų pavardes: 
Chosta, Gurzufas, Senežas, Ci- 
ševskis, Šegeimanas, Ovosapo
vas, Chaimovas,Tokarevas,Beg 
larianas, Nepominiaščis, Udi- 
nas, Jakušinas... Toje lietuviui 
egzotiškų pavardžių rikiuotėje 
blyksteli R. Dočkutės, V. Žilins 
kaitės pavardės. Tokiai masei 
svetimųjų Dailės Fondo namuo
se Palangoje atstovauja lietu
vius tiktai tos dvi merginos!

Kaip ir viskas sovietiniame 
gyvenime, šis Dailės Fondo na
mas Palangoje brėžte pabrėžia 
"didžiojo brolio" primatą ir vie 
tos šeimininko, lietuvio sumenkt 
nimą.

"TĖVYNĖS žiedai
Cicero Aukštesniosios 

lituanistinės mokyklos 
moksleivių metraštis 
(1956-71) 15-kai metų nuo 
jos įsteigimo paminėti. 
Skirtas mokyklos steigė
jui ir mokytojui a.a. dr. 
Zenonui Ašokliui atmin
ti.

Rodos, taip neseniai ši 
mokykla minėjo savo 
penkmetį, po to dešimt
metį. O štai vėl jubilie
jiniai 1971 metai, kai Ci
cero Aukštesniajai litu
anistinei mokyklai tenka 
švęsti reikšmingą 15-kos 
metų sukaktį.

"Tėvynės žiedai" tai 
rūpestingai paruoštas 
184 puslapių leidinys, ku 
riame ryškiai atžymėti 
šios mokyklos darbai, 
žmonės ir įvykiai, pasi
reiškę penkiolikos metų 
laikotarpyje. Turinys su 
darytas iš dviejų pagrin
dinių dalių: pirmoji da
lis istorinė — mokyklos 
nueitas kelias; antrojoj 
pačių mokinių įvairaus 
turinio rašiniai — "Pir 
miesiems pumpurėliams 
besiskleidžiant". Met
raštį paruošė mokinių re. 
dakcinė komisija. Jo glo 
bėjas mokytojas Pranas 
Zailskas, talkininkė mo
kytoja dr. Bronė Motušie- 
nė.

Pirmojoj daly redakci
jos ir metraščio globėjo 
mintys. Jaunieji redak
toriai prisipažįsta, kad 
tik dabar pamatę, kaip 
sudėtingas ir didelis dar
bas, kiek pastangų ir pi
nigo reikia naujai kny
gai paruošti, todėl sako:

"Nuo šiol ir mes lietu
višką knygą ar laikraštį 
dar daugiau vertinsime 
ir branginsime..." Dėko
ja globėjui mokytojui Pr. 
Zailskui ir mokytojai dr. 
Br. Motušienei už didelę 
pagalbą. Metraščio globė
jas su viltimi ir meile 
mini šios mokyklos jau
nimą, ypatingai abiturien. 
tus ir šio leidinio bendra
darbius. "Tai gražus ci- 
ceriškių lietuvių investa
vimas savosios tautos 
ateičiai", sako jis. Dėkin
gas visiems, prisidėju- 
siems prie "Tėvynės 
žiedų" išleidimo.

Mokytoja dr. Br. Mo- 
tušienė plačiau supažin
dina su Cicero Aukštes
niosios lituanistinės mo
kyklos per 15-ka metų nu
eitu keliu. Pradžia buvo 
nelengva. Tačiau ciceriš- 
kių ryžtas, reikalo supra 
timas ir didelis noras tu 
rėti savo apylinkėje litu
anistinę mokyklą tapo re
alybe. Nemažai pastangų 
reikėjo visą laiką šį lie
tuvybės židinį bekurs- 
tant. Todėl teigiami dar
bo rezultatai dabar aiš
kiai matomi. Mokyklos įs 
teigėjas a.a. dr. Z. Ašok
lis savo straipsnyje (ne
nujausdamas, kad jam ne
teks šiuose puslapiuose 
skaityti) jubiliejaus pro
ga meta žvilgsnį įmokyk- 
los reikšmę ir džiaugia
si, kad jos pastangas ver
tina visuomenė ir abitu
rientai.

Mokytoja Antonija Klio 
rienė pateikia išsamią Ci- 
cero Aukšt. lituanistinės

JŪRATĖ SUTKUTt DE ROSALES

ŠOKIAI IR SAMBŪRIAI »
BRANGI SESUTE,

Ruošiuos, sesut, griebti ugnį plikomis ran
komis. Kalbėdama apie šokius, bandysiu šiame 
laiške aptarti slaviškų įtakų klausima.

Kai vizigotai pakilo V-tame šimtmetyje iš 
tų žemių, kurias vėliau Vytautas vėl apjungė ir iš 
dabartinės Lenkijos, dabartinės Baltgudijos, da
bartinės Ukrainos ir iš įvairių balkanų sričių. 
Tačiau vadino jie anuomet save ne lenkais, ne 
bielarusais, ne ukrainais, o baltais, aisčiais, 
eičiais, einiais, aš(v)iniais, galindais,litaugiais, 
vyčiais, gaudais, neriais, sembais ir t.t. Visus 
šiuos vizigotų pavadinimus tebeliudija juodu ant 
pageltusio įrašyti vardai senuose Ispanijos ir Pie
tų Prancūzijos dokumentuose.

Vizigotų į Ispaniją anuomet atgabenti labai 
įvairūs šokiai ne tiktai daug bendro turėjo su mū
sų šokiais, bet ir gerokai primena latvių, lenkų, 
baltgudžių, ukrainiečių ar balkanų — ypač padu- 
nojaus — dabartinius šokius. Tie visi labai įvai
rūs šokiai anuomet buvo vadinami baltiškais, ne 
slaviškais, vardais.

Baltiški šokių pavadinimai Ispanijoje dalinai 
išliko iki mūsų laikų, o daugelis jų netgi išlaikė 
pačias seniausias kalbines formas Pietų Ameri
kos tolimų užkampių kalboje, kur kalbos evoliuci
ją sulėtino nutolėjimas nuo didesnių centrų.

Grįžkime tačiau į Ispaniją. Pas įklausyki va 
keletos ištraukų iš Fumes y Villalpando XVII 
šmtm. tradicinių ispaniškų vestuvių aprašymo.

Prasideda aprašymas nuo jaunosios įėjimo, 
įeina ši su viena pamerge ir mėto gėles. Ta pro
ga tenka pastebėti, kad vestuvinių gėlių papro
tys, kurį taip puikiai aprašo Uršulė Žemaitienė 
"Suvalkiečių Vestuvės" knygelėje (psl. 37) ir ku
rį išlaikė gyvą mūsiškis "Sadutės" šokis, tebėra 
vartojamas dabartinėse bažnytinėse vestuvėse, 
kurių metu jaunoji neša puokštę gėlių, o pamer
gės neretai mėto gėles iš pintinėlių.

Tuomet keturi vyrai sukryžiuoja "fleurets". 
Čia susiduriame su interpretacijos klaustuku, nes 
anuometinėje Ispanijoje prancūziškas žodis "fleu- 
ret" nurodė du dalykus: jis nurodėfechtuoteinau
dojamas špagas o drauge ir su nusilenkimu atlie
kamą polkos žingsnio šokį.

Prie vyrų prieina dar viena mergaitė, t.y. 
be jaunosios viso 6 šokėjai. Jaunasis ir jaunoji 
stoja septintu ir aštuntu šokėju. Susidaro tradici
nis 8-ių šokėjų sąstatas.

Tolimesnio aprašymo vertimas į anglų kal
bą skamba taip:

The c ap o n a sets the posture;
The c h a c o n a gi ves the leaps;
The serdana marks the measure,
And back again upon their places 
Both the newly wedded sing 
Seguidilias, rich of meaning, 
And begin anew the dance. (*)

(Vertimas paimtas iš Curt Sachs "World History 
of the Dance").

CAPONA — kaponė, nuo veiksmažodžio kapo
ti. Šį veiksmažodį tebevartoja pietų amerikiečiai 
tabokos kapojimo prasme. Kapona yra lengvai 
atpažįstama kaipo kardų - lazdų šokis. Šiuo atve
ju ankstyvesnis vestuvių aprašymas mini lazdų 
vartojimą. Kitas to paties šokio pavadinimas se
novėje buvo "marionė", kas gal nurodytų jog tai 
būta jūreivių šokio. Abejais atvejais, pastebėk, 
skaitytojau, mums būdingos "onė" priesagas.

Casas Gaspar savo knygoje "Folklore cam

pesino espanol" atžymi, kad kardų (vėliau laz
dų) šokiai iš tiesų buvo tradiciniai šokami vestu
vių metu. Panašūs kardų šokiai buvę šokami ves
tuvių metu Indijoje ir Judėjoje žymiai anksčiau 
negu. oav. senovės Graikijoj.

CHACONA — šokonė — yra pasišokimo į 
viršų šokis. Šis žodis anksčiau buvo pritaikomas 
bet kokiam šokiui kurio metu buvo šokinėjama, 
ir tiktai vėliau jis susiaurėjo į vieno specifinio 
"chaconos" šokio prasmę, panašiai kaip mūsų lai
kais angliškas veiksmažodis "to swing" tapo pri
taikytas specifinio šokio bei muzikos žanro pava
dinimui. Paminėtina, kad pas ispanus, žodis 
"chacota" — šakotė — tebenurodo triukšmingą su
buvimą, mūsų dabartinį ... "balių"!

Ispanijoje užtinkamu žodžių "šokonė" ir 
"šokote" vartojimas mums padeda išskirti anuo
metinius slavų ir baltų kalbų pasaulius. Senojo 
italų šokio "cacciata" vardą C. Sachs atžymi kai
po kilusį iš slavų "skakatj" (šokti). Tuo tarpu 
ispanų "chacona" sutampa su baltišku tame pačia
me žodyje vartojamu Š raidės tarimu, t.y. ji su
tampa su mūsų — ne slavų — veiksmažodine for
ma. Šis pavyzdys įdomiai patvirtina ankstyvesnį 
C. Gedgaudo teigimą, kad V-tame šmtm. Italiją 
užvaldę ostrogotai kalbėję senslaviškai, o Ispa
niją užkariavę vizigotai kalbėję baltų tarmėmis.

SERDANA — šertonė — tebėra populiarus 
šėrimo šokis kurio ritmas pamėgdžioja žirgų ka
nopų garsą. Šiam šokiui būdingas kulnu muša
mas ritmas mus nuveda į slaviškų bei vengriškų 
šokių stilių, bet pats šokio pavadinimas ir pras
mė yra lietuviški. Mat šokis yra užbaigiamas 
"arklio žvengimo" šūkiu.

SEGUIDILLA — sugiedėlės yra dainos. Kar
tais jos yra šokamos, tačiau visada sugiedėlė 
yra dainuojama (pav. gaučų "payador" — pagie- 
dorius, tebėra iki šių dienų išimtinai daininin
kas - giedorius). Sugiedėliųpirmatakai greičiau
siai bus buvę mūsų šokamos sutartinės, kurioms 
šiuo metu Lietuvoje netgi yra siūlomi specialūs 
klasifikacijos metodai, atsižvelgią įypatingąmū
sų sutartinių senovę.

Ispaniškoms sugiedėlėms būdingas ritmas, 
vėliau, XVIII šmtm. gale, antru kart iškeliavo į 
pasaulį iš senosios jotvingių tėvynės (dabartinės 
Lenkijos), šį kartą apsitaisęs naujovišku "polo
nezo", o vėliau net "krakoviako" vardu. Curt 
Sachs tačiau nurodo, kad polonezo pradinis rit
mas "has been known in the Spanish dance for 
centuries, especially in the seguidilla". (**)

Mūsų šokiai Girėla, Dujelė, Šluikis, Čigonė
lis ir kiti išlaikė polonezui, mūsų ir ispanų šo
kiams įprastą perbėgimą iš vieno eilės galo į 
kitą. Ispanai šiuos perbėgimų šokius vadindavo 
"eisėda" (pastebėkime jotvingiams būdingą prie 
saga "da", kurią lenkų kalbininkai yra pripaži
nę kaipo baltų kalbos palikimą lenkų kalboje). 
O kai abiem eilėm judant mergaitės paeiliui su
šoka po porą žingsnių su visais šokėjais, ispa
nai tokį šokį vadina "pereidikė" — nuo "perei
ti".

Iki sekančio laiško,

Jūratė

(*) "Kaponė nustato povyzą; Šakonė duoda šuolius; 
Šertonė atžymi ritmą, O grįžę atgal įsavovietas 
jaunieji dainuoja sugiedėles, kupinas prasmės, Ir 
vėl prasideda šokis".

(**) Buvo žinomas ispanų šokiams šimtmečiais 
ypač seguidillijoje.

mokyklos 1970-71 metų 
kroniką.

Prisiminta ir šios 
bendruomenės amžinai 
išsiskyrusieji nariai.

Metraštyje yra mokyto
jų, mokinių ir tėvų komi
tetų bei rėmėjų sąrašai 
ir daugybė nuotraukų. 
Čia susipažįstam su mo
kyklos pradininkais, bu
vusiais direktoriais, mo
kytojais, bei dabartiniais 
švietėjais ir tebesimo
kančiu jaunimu. Vaiz
duose matom juos iškil
mingomis progomis ir 
darbo metu.

Antrojoj "Tėvynės 
žiedų" daly — "Pumpu
rėliams besiskleidžiant" 
gausu pačių mokinių įvai- 
raus turinio rašinių. Čia 
pat ir mūsų poetų poezi
jos gabalėlių.

Šis leidinys atsklei
džia vyresniųjų nuošir
džias pastangas ugdyti 
lietuvišką jaunimą tauti
nėj dvasioj. Parodo ir 
džiuginančių rezultatų,

nes mokytojų eilėse jau 
matosi ir jaunų veidų.

Cicero padangėje per 
visą 15-kos metų laiko
tarpį užteko šviesių as

menybių, tautinei parei
gai atsidavusių žmonių. 
Čia jų netrūksta ir dabar.

"Tėvynės žiedų" kalba 
gera — sklandi ir leng-

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’Zt % on 

escrow accounts

va. Retai kur pasitaiko ko
rektūros klaidelių.

Viršelis ir iliustra
cijos abiturientės Ra
mintos Baukytės. Pieši
niai — mokinių. Cicero 
Aukštesniosios mokyk
los leidinys. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė.

O. Rozniekienė

 2 yr. certrficates (Min. $5,000) '

5% °/o- l-yr. eertificates (Min. $1,000)
MUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ ,

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

MATERIAL HANDLERS
2 shifts open, 8 a. am. to 4:30 
p. m.: 4:30 p. m. to I a. m.. $2.55 
to start, 9c night premium. Four 
increases lst year. Company ben- 
cfits. Overtime avaliable. Apply 
in person 9 to 3 P. m., W. T. 
Burnett & Co.. 353 Montivedeo 
Rd. & B. & ORR, Jessup. Md.. 
E.O.E. (36-40)

aint 
ttiony

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Coen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

MANAGER
DAIRY & FROZEN FOOD 
Experience necessary on this 
challenging position with op
portunity for advancement. 
We offer a good starting sala
ry & company paid benefits. 
Please apply to our Store 
Manager for details.

TW0 GUYS
Rte 38 & Cuthbert Rd. 

Cherry Hill, N. J.
An r.«vinl O-rx'» i unitv !’inployer 

(36-42)
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TURISTU Į VILNIŲ 
DĖMESIUI

SUKREKANTIEJI PROIEKTAI
Gerais norais pragaras grįstas! — tvirtina 

tautosakos perlas. Kalbama apie projektus. No
ras yra projektas, nudirbtinas darbas.

Pav. projektas surengti Marąuette Parke 
sovietinių grafikų parodą yra akmuo į bendra- 
darbiavimiško pragaro brūką. Aure, grafikos 
kūriny pavaizduotas memorialinis LTSR namas 
(buv. vyskupų rūmai) Kutuzovo aikštėje, Vilniu
je. Užtikrintas braižas, štrichuotė, niuansai... 
Bet įsižiūrėjus į to namo langų štrichuotę, už 
štrichų matyti kikenantį Kazakevičių. Štai jums 
ir projektas!

Arba vėl: LB vidurio vakarų suvažiavimas 
— scenarijus pagal projektą. Projekto tezė, ak
menukas iš pragaro brūko, atbaidyti buržuazi
nius lietuvius nuo LB. Iš tikrųjų, per susirinki
mą ant pragaro kūlgrindų kojas išsisukinėjo ir 
pakaušius skaldėsi.

Štai pasiekė mus tragiška naujiena iš ok. 
tėvynės. Okupantas kėsinasi į Puntuką. Okupan
tas nori išrauti Puntuką iš vietos, kur akmuo - 
milžinas patogiai išgulėjo tūkstantmečius, ir nu
gabenti jį į Mosėdį, į akmenų muziejų! Esą, me
lioratoriai per giliai ravus iškasė, pradėjo Pun
tukas į pievą grimzti. Puntuko dauboj, esą, 
įrengs Anykščių (buv. Karazijos) vyno sandėlį. 
Laimė, kad pavergtieji tautiečiai laiškais ataka
vo "Literatūros ir Meno" žurnalo būstinę. Mat, 
šis leidinys iškišo žinią į viešumą. Mūsų pasidi
džiavimui; ir išeivių tauta nesnaudė, jau pareiš
kė, tą progą, smerkimus okupanto barbarybei. 
Puntuko dilema, aišku, vėliau, atidundės išeivių 
demaršuose ir rezoliucijose... Okupantas beskru 
pulo išrovė Nepriklausomybės paminklą iš Karo 
muziejaus sodnelio, išraus ir Puntuką.

Dabar "Literatūra ir Menas", jau prislėgtu 
tonu, tikina, kad Puntuko iškėlimo naujiena buvo 
"balandžio pirmoji"! Žurnalas išsisukinėja. Tai 
buvo tikras liaudies atsiklausimas, referen
dumas, pridengtas balandžio pirmosios kevalu. 
Tik protestų akivaizdoje (ok. tėvynėje ir išeivių 
tautoje) okupantas paliko Puntuką ramybėje. 
Kaip ilgai? Nežinia.

Ryšy su ta istorija sovietinė technika pa
reklamavo savo pažangą. Puntuką pakelti ir kil
noti nelengva, sveria per penkis šimtus tonų!

Remdamasis sovietinės technikos pažanga 
Pogrindis skelbia sukrečiantį projektą: atgaben
kite Puntuką Amerikon!

Bepigu vežioti grafikos parodą. Sukišęs į 
portfelį, skrisk iš Vilniaus į Marąuette Parką. O 
kad taip su Puntuku!

Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komi
tetas turi reikalauti kreditų iš savo centro Mask
voje. Projektas gali tapti pasauline sensacija! 
Jeigu Pntuką padėtų Marąuette Parke, netoli 
Birutės Pūkelevičiūtės tilto, prie Puntuko suei
tų "buržuazinių" ir "pažangiųjų" minios. Atga
bento Amerikon Puntuko šešėlyje dingtų visi ma
ži kipšiukai-koncertantai. Bendravimo ir bendra
darbiavimo centre majestotiškai gulėtų mūsų ak
meninis milžinas!...

Bet... jeigu sovietinė technika sutriktų, pri
trūktų atsarginių dalių, etc. Kaip tada?

Tada Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komitetas turėtų rasti šiltus kultūrinius ryšius 
su pragaro įnamiais. Sovietinių įsakų mandatu 
turi būti mobilizuotas kipšas Pinčiukas, kuris, 
kadaise, nešęs Puntuką ir pametęs jį prie Anykš 
Čių, bažnyčios varpui suskambus. Dabar kipšas 
Pinčiukas bedarbis. įtrauktas į socialistinįlenk- 
tyniavimą Pinčiukas perkeltų Puntuką į Chicagą.

V
Čia priėjo 

Kadžiulis 

ir tarė
Kalbėjo lietuviai, bū- 

relin susimetę
— Maskva "rūpinasi" 

čekoslovakais. Štai, pa
skyrė jiems prezidentu 
čekistą - generolą Svo- 
bodą!

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Cekoslovakai turi 
Svobodą, bet laisvės ne
turi.

***

Sutiko chicagietis chi- 
cagietįir klausia:

— Ar nebuvo Dirvos 
Kadžiulis Lietuvių Bend 
ruomenės Vidurio vaka
rų apygardos suvažiavi
me?

čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Nebuvau. Neturiu 
karo korespondento liu
dijimo.

***
— Ko tas Bimba žvie

gia iš džiaugsmo, kad se 
kančion kelionėn į Mėnu
lį amerikiečiai priims po
rą sovietinių hičhaike- 
rių? — teiravosi tautie
tis ir rodėbimbinę"Lais 
vę", Nr. 68.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Bimba pasinešęs ra
šyti, kad sovietams savo 
vyžos pėdą į Mėnulio dul
kes įspaudus, Mėnulyje 
prasidėjo komunizmo sta
tyba.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

KODĖL, KODĖL, KODĖL NE 
GERTI?
ROCKFORDO LINKSMYBES

Ant stalo stovėjo gėlės ir lin
gavo Sampano bonkos leduose. 
Stiklužėllai buvo krištoliniai, o 
užkandžiai buvo lengvutėliai. 
Protarpiais šampano bonkos 
sproginėjo, kaip iš kulkosvai
džių.

Žvalgas 
Naujienos, Nr. 72

PAVERGTOS TĖVIŠKĖLĖS 
NUOTAIKOS

Būkim atviri -- ragaujame 
beveik visi — gydytojai ir moky
tojai, darbininkai ir žurnalistai, 
menininkai ir kolūkiečiai, inži
nieriai ir namų šeimininkės. 
Net ir tos pačios žmonos, ku
rios "baigia apsiprasti” su gir-

Jonas Kažemėkas iš veiksnių 
teroro išsilaisvinęs repatrian
tas.

Aš, buvęs Chicągos fo
tografas Jonas Kažemė
kas, sėkmingai ištrukęs 
iš imperialistinės Ame
rikos, repatriavęs į 
LTSR, įrengiau kilnoją- 
mąjį foto-atelję Vilniu
je, Lenino prospekte, ge 
nerolo - išvaduotojo Čer 
niachovskio paminklo pa
pėdėje. Nuotraukų fonui 
turiu pasirinktinai pla- 
čis kolchozinius laukus 
arba prekėmis perpildy
tas parduotuves. Pirma
sis mano klijentas — va 
duoto jų užmačių demas
kuotojas Vytautas Alsei
ka. Doleriais mokantieji 
klijentai aptarnaujami 
su ypatinga tarybine aty- 
da. Jeigu nerandate ma
nęs prie aparato, malonė
kite pašaukti iš eilutės 
prie "gastronomo", ku
ris yra priešais pamink
lą.

IŠĖJUSIEMS NAMO SUGRĮŽTI

— Iš kur tu toks, lyg tau viduriai suirtų?
— Iš LB vidurio suvažiavimo...

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI
Sauliaus šimoliūno lietuvių 

mokslavyrių sąrašų rebusas.

Nervų stiprumo išbandymas...

tuokliais vyrais.
V. šatkuvienė 

Komajunimo Tiesa, Nr. 64

ČIURLIONIO NEPAVALGIDINO

Išvažiavo (Čiurlionio) ansamb 
lis alkanas, nes ir dabar, kaip 
prieš dvejus metus, rengėjai 
užmiršo pietus paruošti.

A. Nakas 
Naujienos, Nr. 82

IR JAKŠTAS DRAUDŽIA 
TRIMITUOTI MASKVAI

Iš paminklo bareljefo kyšo 
rūstus, pykčio nusiaubtas jakš- 
tiškas veidas, rodos, spiriąs ko 
ja, ir kartu šaukiąs, Leonardai 
(Dambriūnai), netrimituok Mask
vos trimitu.

Kazimieras Strėva 
Naujienos, Nr. 71

ŠALIN SOVIETINĘ 
BARBARYBĘ!

Pranešimui apie Puntuko ke
lionę į kitą vietą patikėjo ne vie
nas Literatūros ir meno žurna
lo skaitytojas. Ant tos meš
kerės užkibo ir Draugo redak
torius B. K. balandžio 5 d. pir
mame pusalpy netpusantrosskil 
ties prirašęs, kad "okupantai no
ri perkelti Anykščių Puntuką", 
o Naujienų redaktorius -- apie 
tai balandžio 7 d. net ilgą veda
mąjį išdrožė...

Keleivis, Nr. 16

SU POLICIJA LAIDOTUVES 
ĮSPŪDINGOS

— Kur skuba šie jaunieji mokslininkai lietuviai?
— Jie skuba pas amerikonus, bėgdami iš lietu
viškos veiklos.

ginos, nors jos ir lygiateisės. 
Mielos mergaitės, nesekiokite 
paskui mus, nevaišinkit taip dos
niai cepelinais ir taurelėm. Mes 
patys ateisim pas jus...

Juozas Derkintis
Valstiečių laikraštis, Nr. 32

KAIMO ŽMONES JUODNUGA
RIAI! (Tarybinio rašytojo nuo
monė)

Kaimo žmonių masė — ir pir
miausia jos juodnugarė (šį žodį 
rašau, turėdamas geriausias in
tencijas mūsų darbščiųjų kolū
kiečių adresu).

A. Bieliauskas 
Pergalė Nr. 7.

"MOTORIZUOTO" SOVCHOZO 
BIULETENIS

Gražiai atrodo Telšių rajono 
Janapolės tarybinio ūkio arkliai.

Juos šeria ir prižiūri arklinin
kas A. Gailys. Jis rūpestingai 
prižiūri ir pakinktus, o tvarto 
pastogėje įrengė pakinktų kabyk 
las, prie kiekvienos pritvirtin
tos lentelės su užrašais, kas dar
bo metu atsakingas už arklius 
ir pakinktus.

P. Jogminas 
Valstiečių laikraštis, Nr. 39

TARYBINIŲ RAŠYTOJŲ 
LEISTRUOSE

Prie tarybinių lietuvių rašy
tojų priskiriami J. Biliūnas, Že
maitė, netgi K. Donelaitis.

E. Paleckienė 
Tarybinis Mokytojas Nr. 23

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Kadangi mieloji Stefanija dir
ba prokuratūroje, tai iš miesto 
buvo prisiųsti keli policijos au
tomobiliai daryti tvarką, lydint 
Miką j kapines. Vaizdas buvo la 
bai įspūdingas.

Jeva Mizarienė 
Laisvė, Nr. 12

KOMUNIZMO STATYTOJŲ 
INTERESAI

Kiek dabar šeimų, kurių svar
biausias tikslas —lengvoji ma
šina, spalvotas televizorius, 
brangių kailių paltas, praban
gios ir prašmatnios liustros, vi
la su garažu.

Danguolė Zdanavičienė 
Literatūra ir menas Nr. 13

IŠSILAISVINUSIOS KOLŪKIO 
MERGINOS

Gražios, darbščios, puošnios 
mūsų kaimo merginos. Tik vie
nas trūkumas: daugelis jų labai 
jau viešai rodo savo norą ište
kėtu Nesmagu, kai peršasi mer-

Faktas: Vasario Šešiolikto
sios minėjime, Chicagoje, anti- 
patriotinė šutvė mėgino triukš 
mu ardyti nuotaikas.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

PAVOJUS: SMOGIKAI!
Štai ir lietuviška Chicaga
Pajuto barbaro botagą.
Suėjo žmonės švęst Vasarį — 
Smogikai "protestus" pavarė!

Smogikams tas Vasaris niekis:
Tik smarkiai bliauk, chaoso siekis — 
Suirs orumas parengimo
Dėl trypsmo, šūksmo ir rėkimo.

Smogikai iškilmių neboja,
Už tat Maskva smogikams ploja: 
Kad tik lietuviai stabarėtų 
Ir apie laisvę nekalbėtų.

Smogikai rėkt mielai įpranta, 
Jie gero žodžio nesupranta.
įleisk tik kiaulę į šventorių, 
Apterš ta kiaulė ir altorių.

Tad tu, lietuviška Chicaga, 
Paimk stiprios šikšnos botagą - 
Ir geros rankos tenegaili 
Smogikams drožt kietai į kailį!
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LB TARYBOS SESIJA
(Atkelta iš 1 psl.) 

geidaujama ir mecena
tų.

A. Vakselis, LB New 
Yorko apygardos pirm, 
priminė, kad reiktų at
kreipti dėmesį į jauni
mą seimo metu, kaip tai 
buvo praeitą kartą New 
Yorke gražuolės rinki
mas, motorkada, šokiai 
ir k.

LB kūrėjas prel. J. 
Balkūnas pranešė jog 
seimas New Yorke kaina 
vo 40.000 dol. ir atnešė 
pelno. Reikia žmonių, sa. 
kė jis, kurie lankytų pa
rengimus, iš kurių ir atei
na pelnas. Inž. K. Mik- 
las iškėlė VLIKo ir LB 
santykius aukų rinkimo 
reikalu Vasario 16 dienos 
proga. V. Volertas, JAV 
LB centro valdybos 
pirm, patvirtino, jog 
VLIKas raštu pareiškė 
pageidavimą, kad LB iš 
Vasario 16 proga gauna
mų lėšų apie 40% skirtų 
VLIKui, nes tos aukos 
yra skiriamos Lietuvos 
laisvinimui, bet VLIKas 
neturi teisės mūsų revi
zuoti, pabrėžė jis.

Ką daryti, kad Vasa
rio 16 proga aukos LB- 
nei pakiltų? Jei žmonės 
ALTai neaukotų, tai jie ki
taip kalbėtų. Turim pa
siekti bent 20.000 dol. ir 
ALTa tada bus mums nuo
širdesnė. VLIKas turėjo 
į LB ateiti su prašymu 
iš anksto ALTąpaliekant

už ribų, pabrėžė dr. A. 
Razma. Ardys siūlė pra
vesti laisvą aukotojų ap
sisprendimą ir tuo rei
kalu VLIKas galėtų pagelr 
bėti. A. Vakselis ir dr. 
B. Radzivanas patiksli
no, jog ALTa nevykdo 
savo įsipareigojimų 
VLIKui, todėl ir teko 
kreiptis į LB lėšų. Jie 
siūlė tą VLIKo kreipi
mąsi priimti teigiamai. 
Bet A. Gečys užakcenta
vo, jog VLIKui pinigų 
reikia, tačiau jie netinka
mu metodu eina, ALTos 
veikla užeiria, remia, o 
LB VLIKui pamestinu
kas, ne jų rūpestis nuro
dinėti, kaip LB turi iš
leisti pinigus. Mes patys 
už savo veiklą atsakom. 
Dr. B. Radzivanas pareiš
kė, kad jei LB VLIKą pri
pažįsta vyriausiuoju or
ganu, tai turėtų ir koope
ruoti, bet neatmesti pra
šymo vadovaujantis ambi
cijomis nors VLIKo buvo 
padaryta klaida, kad-du 
metu ėjo tik su ALTa. Ta 
čiau K. Miklas jo mintis 
papilde sakydamas, jog 
VLIKas ėjo grynai iš eko
nominio taško. Ėjo kreip 
damasis į ALTą ir įLB- 
nę ir dėl to nėra reikalo 
daryti jokių užmetinėji- 
mų nei įtarinėjimų.

J. Gaila kalbėjo jauni
mo reikalais pažymėda
mas, kad jaunimo sekci
ja dar tebėra organizavi 
mosi stadijoj. Nušvietė

VASARVIETĖ ”DAINA“
CAPE CODE, ”OLD SILVER BEACH” 

W. FALMOUTH (MASS.) prie šiltos Gulto 
srovės, švaraus pajūrio, išnuomojami patogūs 
ir gražiai įrengti kambariai. Poilsiui rami ir 
geriausia vieta. Maistas šviežias ir gerai’pa
gamintas, nuoširdi bei šeimyniška aplinka. 
Taip pat gaminamas dietinis maistas ir svečiai 
gali patys maistą gamintis. Kas mėgsta žūk
lauti — nauja motorinė valtis. Kaina prieina
ma.

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pra
leisti atostogas prašomi skubiai rašyti:

"DAINA”
Sav. A. DAUKANTIENĖ MORIARTY

124 BELLEVUE RD.
SQUANTUM, MASS. 02171

kas jaunimo buvo atlikta 
iki šiol ir kokie ateities 
planai.

Atskiros komisijos pa 
skelbė eilę nutarimų bei 
pasiūlymų, dėl kurių už
simezgė diskusijų. Įdo
mu, kad kultūriniais klau 
Simais diskutuota labai 
trumpai, kai tuo tarpu 
finansiniai reikalai už
ėmė daug laiko.

K. Bradūnas LB-nei 
siūlė vietoje įvairių smul 
kių kultūrinių reikaliukų 
sudaryti sąlygas rašyto
jams kurti, jo žodžiais 
tariant, nupirkti jiems 
laiką, du ar tris metus 
duodant pilną išlaikymą, 
bet V. Volertas jam at
sakė, jog ne taip lengva 
sukelti lėšų ir tiems 
smulkiems LB-nės gyvy 
biniams reikalams, o be 
to, iš miežio grūdo ąžuo
lo neišauginsi.

Aplamai, šioji 5-ta se
sija buvo gerai organizuo
ta, punktualiai vedama. 
Salę puošė dail. 0. Janu- 
šo naujai padaryta didžiu
lė Vytis.

PATIKSLINIMAS
Po L. Tamošaičio nuo

trauką, vaizduojančią LB 
Tarybos suvažiavimo daly
vius ir svečius, vardinant 
pirmoje eilėje sėdinčius bu
vo praleista tarp LB prez. 
pirm. V. Kamanto ir E. če- 
kienės sėdinčio LB New 
Yorko apyg. pirm. A. Vak- 
selio pavardė.

OPENINGS FOR 
GRINDER HANDS 

I.D.-O.D. SURFACE 
GRINDERS 

turret lathe 
E.D.M. OPERATOR 

Apply 
RETOLL MACHINE CO.

13640 ELMIRA
(Schaeffer Plymouth ' Area) 

Detroit. Mich.
(34-39)

AUTO

MECHANICS
Immediate openings in new modern 
shop. Mušt have at least 10 years 
experience. $5.75 flat hourly rate 
plūs many company benefits. Appli- 
cants will not lose their vacations 
this year. Excellent working condi
tions. Apply to service manager 

Maplecrest Lincoln-Mercury, 
2800 SPRINGFIELD AVĖ.

UNION. N. J.
201-964-7700

06-37)

EXPERIENCED OPERA
TOR wanted on mens outer- 
wear jackets. Apply 225 
High St., Elizabeth, N. J. 
Call 201-355-8163.

(34-36)

ATLIKIME TAUTINĘ PAREIGĄ
Gegužės 19 ir 20 d. įvyks

ta jau septintosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės ta
rybos ir ketvirtojo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
seimo rinkimai. Vyr. rinki
mų komisija ragina visus 
lietuvius rinkimuose daly
vauti — balsuoti. Ne viena,

Music
Band / Organ / Piano

Foreign Languages
French / German / Spanish 

skilk
/ Mathematics / Language Arts Electives

BOARDING for Boys Only in Grades^^ Accepted.

DAY SCHOOL for Boys & Girls in Grades 1-9

MODIFIED CADET PROGRAM 
NONGRADEDELEMENTARY SCHOOL

Small Classes.Special Talents Developed

Fine Arts
Creative Dance / Drama / 

Music / Art

For More Information, vrrite — Sister Mary Albert Fortkort, O.S.F.

Stella Niagara Education Park 
4421 Lower River Road / Stella Niagara. NY 14144

 or Call (607) 692-8365 or 754-4311

WANTED AT ONCE

FORGE HELP 
FLAT DIE HELPERS, 

HAMMERDRIVERS 
EXP. ONLY

Steady work & fringe benefits. 
APPLY AT OFFICE 

SMITH ARMSTRONG 
FORGE

1209 MAROUETTE RD. 
CLEVELAND. OHIO 44114 

(34-36)

WANTED 
TO LEASE

TRUCK, 0WNER 
OPERATOR

TO MOVĖ MOBILE 
HOME LOCALLY

C. G. GRAND CONST. 
CO.

919 WY0MING AVĖ. 
WY0MING, PA. 

717-683-1101
(34-39)

SANTAMONICA
A. AUGUSTINAVIČIENĖ 
KALBĖS APIE JURGIO 
GLIAUDOS KŪRYBĄ

Aldona Augustinavičie
nė — Clevelando Ursuli- 
ne kolegijos Associate 
profesorė Santa Monikos 
lietuvių klubo pakviesta 
kalbėti apie rašytojo Jur 
gio Gliaudos kūrybą. Pro 
fesorė laikys paskaitą 
birželio 1 d. penktadienį 
7 vai. vak. Santa Monikos 
moterų klube (Women's 
Club, kampas 4-tos gatr 
vės ir Wilshire Blvd. San
ta Monikoje).

Baigus Vilniaus univer
siteto humanitarinį fakul 
tetą, Aldona Augustinavi
čienė studijavo prancūzų 
literatūrą Western Re
serve universitete, kur ji 
gavo Master of Arts ti
tulą. Ursuline kolegijoje 
A. Augustinavičienė dės
to prancūzų literatūrą ir 
vokiečių kalbą.

Greta savo mokslinės 
veiklos A. Augustinavi
čienė yra žinoma kaip 
puiki paskaitininke. Ji 
nuolatos kviečiama skai
tyti literatūros ir kultū
ros temomis paskaitas 
amerikiečiams ir kana
diečiams. Jos paskaitos 
(anglų ir prancūzų kalbo
mis ) labai domina akade
minę visuomenę. Savo 
paskaitose prelegentė 
nepasitenkina visuotinė
mis temomis, bet dažnai 
kalba apie lietuvių kultū
rą, literatūrą. Dažnai ji 
panaudoja lietuviškas te
mas greta visuotinės li
teratūros ir tuo labai po
puliarina mūsų proble
mas.

Savo viešoje paskaito
je, kurią ji pirmą kartą 
skaitys lietuviams kali- 
forniečiams (Santa Mo- 
nica, Los Angeles),pa
skaitininke apžvelgs J. 
Gliaudos romanus litera
tūros mokslininkės 
žvilgsniu. Tai bus įdo
mus ir turiningas susi
tikimas su viešnia lite
rate, kuri atskrenda pas 
mus kalbėti apie mūsų 
tarpe gyvenantį rašytoją 
laureatą.

Paskaitai pasibaigus 
įvyks malonus susipažini 
mas su prelegente,pašne
kesiai ir jauki kavutė.

Santa Monikos lietuvių 
klubas daug kartų pa
demonstravo visuome
nei, kad klubo parengi
mai būna aukšto meninio 
ir mokslinio lygio. Atsi
gręžkime į mūsų kultū
ros gelmes. Domėkimės 
mūsų kultūra. (eg)

o dvi dienos, šeštadienis ir 
sekmadienis, tam tikslui 
paskirtos. Negalėsime vė
liau pasiteisinti — "nebal
savau, nes neturėjau laiko, 
buvau užimtas”. Jei būsi 
užimtas1 šeštadienį, rasi 
laisvą tarpelį lietuviškai 
pareigai atlikti sekmadienį. 
Ir antraip. Pagaliau nebū
tinai turi atvykti į rinkimų 
būstinę: paprašyk savo 
apylinkės rinkimų komisi
ją balsavimo lapelių ir ga
lėsi balsuoti laišku. Gera 
valia, gyva lietuviška inten
cija, tautinio solidarumo 
akstinas lengvai, labai leng
vai nuves iki rinkimų ur
nos ar pašto dėžutės.

Visokie formalumai taip 
jau suprastinti, bei elimi
nuoti, nebetenką apie juos 
nė galvos bekvaršinti. Nesi 
rinkikų sąraše, per dvi-tris 
minutes būti įrašytas. Ne
priklausai jokiai LB apy
linkei, siųsk balsą savo pa
sirinktai apylinkei, tik ne
pamiršk iš anksto paprašy
ti balsavimo lapelių. Nesi 
susimokėjęs tautinio soli
darumo įnašo, nesirūpink—

balsavimo teisę turi visi 
lietuviai.

Pademonstruokime savo 
lietuviškumą, teisingiau — 
tautiškai bendruomeninį są 
moningumą, kiek tik be
įmanoma gausiai, gausiau 
negu bet kada ligšiol, da
lyvaudami JAV LB VII ta
rybos ir PLB IV seimo rin
kimuose. Tai mūsų "parla
mentas”, tai mūsų "val
džia". Tai garbės ir pasidi
džiavimo objektas.

Mes tikime ir viltingai 
laukiame, kad šįkart ypa
čiai gausiai prie LB rinki
mų urnų susirinks mūsų 
šaunusis jaunimas. Labai 
prašome skautų, vyčių, 
ateitininkų, neolituanų, san- 
tariečių, sporto ir kitokių 
klubų valdybas bei vadus 
savo nariams šią pareigą 
priminti ir juos paraginti. 
Nuoširdžiai tikime, tą pa
darys ir visų kitų lietuviš
kųjų organizacijų vadovy
bės. Būtų labai gražu, soli
daru, jei šią garbės pareigą 
lietuviams iš sakyklų ir ki
tokiu būdu primintų mūsų 
didžiai gerbiami kunigai.

JAV LB Vyriausia 
Rinkimų Komisija

FORD MOTOR CO.
Utica Plant needs 

• MILLWRIGHTS
• ELECTRICIANS
• SEWING MACHINE 

REPAIRMEN
• HYDRAULIC REPAIR

!Proof of 10 years experience or journeyman’s card reąuired. 
Apply Hourly Employment Office Mond.-Fri., 8 a. m.-3:30 p.m.

50500 Mound Rd. 
South of 23 Mile Rd.

Utica, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(35-38)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

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

Dirvos Redaktoriui.
Prašau neatsisakyti pa

talpinti artimiausiame Dir
vos nr. sekantį patikslini
mą:

Dirvos Nr. 32 — 7 psl. 
paskelbtame į PLB S e i - 
m ą kandidatų sąraše, dėl 
neapsižiūrėjimo, praleido
me sekančius kandidatus:

Mitalas Paulius
(Cleveland),

Pautienius Algimantas
(Cleveland),

Razgaitis Pranas
(Cleveland),

Rugienius Algis 
(Detroit).

Dėl šio neapsižiūrėjimo, 
šių kandidatų atsiprašome.

F. Eidimtas
Ohio Apygardos

Rinkiminės Komisijos 
vardu

OHIO BENDRUOMENĖS 
RINKIMAI

JAV LB Ohio Apygardos 
Rinkimų Komisija praneša, 
kad š. m. gegužės mėn. 19- 
20 d.d. rinkimams į LB VII 
Tarybą ir IV PLB Seimą 
yra pasiūlyti sekantys kan
didatai :

Į Tarybą
Akelaitis Vincas (Cleveland), 
Bieliauskas Vytautas (Colum- 

bus, O.),
Damušis Adolfas (Detroit), 
Daugėla Jonas (Cleveland), 
Karalius Pranas (Cleveland), 
Klimas Antanas (Rochester), 
Kudukis Reimondas (Cleve

land),
Kutkus Vytautas (Detroit), 
Laikūnas Aleksas (Cleveland), 
Lenkauskas Edmundas (Cleve

land),
Matas Steponas (Cleveland), 
Mikonis Juozas (Cleveland), 
Mikulskis Alfonsas (Cleve

land),
Mitalas Paulius (Cleveland), 

Pautienius Algimantas Cleve
land),

Pauža Vladas (Detroit), 
Razgaitis Pranas (Cleveland) 
Rugienius Algis (Detroit), 
Selenis Robertas (Detroit), 
Selenis Vladas (Detroit), 
Smalinskaitė Aida (Detroit), 
Stankus Viktoras (Cleveland), 
Šilbajoris Rimvydas (Colum- 

bus),
Urbonas Jonas (Detroit), 
Yucius Vytautas (Pittsburgh).

Į Seimą
Bieliauskas Vytautas (Colum- 

bus, O.),
Čyvas Vladas (Cleveland), 
Damušis Adolfas (Detroit), 
Daugėla Jonas (Cleveland), 
Jokūbaitienė Ona (Cleveland), 
Keblys Kęstutis (Detroit), 
Klimas Antanas (Rochester), 
Kudukis Reimondas (Cleve

land ),
Kutkus Vytautas (Detroit), 
Laikūnas Aleksas (Cleveland), 
Lenkauskas Edmundas (Cleve

land),
Matas Steponas (Cleveland), 
Mikonis Juozas (Cleveland), 
Mikulskis Alfonsas (Cleve

land),
Mitalas Paulius (Cleveland), 
Pautienius Algirdas (Cleve

land),

v

VISI LIETUVIAI DALYVAUKIME
PAMINKLO ATIDARYMO IŠKILMĖSE, 

1973 M. GEGUŽĖS 13 D. PAMALDOS 10 VAL. RYTO ŠV. PANELĖS 
NEPALIAUJAMOS PAGALBOS BAŽNYČIOJE.

PAMINKLO PAŠVENTINIMAS — TUOJ PO PAMALDŲ. ORGANIZACIJAS PRAŠOME DALYVAUTI SU 
VĖLIAVOMIS.

Iškilmingas banketas-koncertas 18022 Neff Rd. viršutinėje salėje. Pradžia 4 v. p. p.
Kvietimus prašome užsakyti ar įsigyti iki gegužės 9 d, kreipiantis: Baltic Delicatessen, tel. 481-5314, Patria, 

531-6720, J. Sadauskas 481-0693, J. Darnusis 38U8408 ir A. Kalvaitis 962-1766.
i

AUKA — $6.00 ASMENIUI. PELNAS SKIRIAMAS PAMINKLO STATYBAI.

PAMINKLO STATYBOS KOMITETAS

GRĄŽINKIME LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 
VISIEMS LIETUVIAMS!

Gana tylos dėl vaikų vežiojimo po komunistų stovyk
las! Gana tylos dėl visokių 
certų, paskaitų bei parodų! 
tuvos laisvinimo darbuose!

Lietuvių Bendruomenė
įtraukti naujuosius ateivius ir iki šiol LB užmirštus 
senosios kartos imigrantus ir jų išugdytą jaunimą, turi 
kreipti žymiai didesnį dėmesį j iki šiol gerokai apleistus 
mūsų kultūrinius bei švietimo darbus ir jos vadovybė 
turi aktyviau priešintis visokiems okupanto bandymams 
ardyti kovojančią lietuvių išeiviją.

I JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBĄ ir 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ 
OHIO APYGARDOJE (Ohio, Michigan, vak. New York 
ir vak. Pennsylvania) BALSUOKITE Už ALT, ateiti
ninkų, krikščionių demokratų, LB, liaudininkų, neolitua
nų, skautų, SLA, šaulių, tautininkų, vyčių ir kitų patrio
tinių organizacijų veikėjų koalicinį sąrašą. 1973 m. ge
gužės mėn. 19-20 d. BALSUOKITE Už:

JONĄ DAUGĖLĄ — ALEKSĄ LAIKUNĄ — AL
FONSĄ MIKULSKĮ — PAULIŲ MITALĄ. — ALGI
MANTĄ PAUTIENĮ — VLADĄ PAUŽĄ — PRANĄ 
RAZGAITĮ — VYTAUTĄ YUCIŲ.

Razgaitis Pranas (Cleveland), 
Rugienius Algis (Detroit), 
Šilbajoris Rimvydas (Colum- 

bus, O.),
Urbonas Jonas (Detroit), 
Yucius Vytautas (Pittsburgh), 
Zaparackas Algis (Detroit).

Į Tarybą galima balsuoti 
tik už 9 kandidatus ir į Sei
mą už 10 kandidatų.

Rinkimams Ohio Apygar
dai priklauso penkios LB 
Apylinkės: Clevelando, Co- 
lumbus, Detroito, Pittsbur
gho, Rochesterio ir Buffalo.

Balsavimo būstinę, laiką 
ir kt. skelbia Apylinkių 
Rinkimų Komisijos.

• Clevelando Vyrų Okte
to maratonas įvyks gegu
žės 12 d., Čiurlionio An
samblio namuose. Pradžio 
7 vai. vakaro, pabaiga 2 
vai. ryto. Koncerto metu 
svečiai patogiai sėdės prie 
staliukų ir galės gaivinti 
sielą daina, o kūną savo 
mėgstamu gėrimu. Durys 
bus atrakintos 6:30 v. v. 
Svečiai kviečiami ateiti bet 
kuriuo laiku ir išklausyti 
dalį programos ar visas 
septynias.

• Clevelando lietuvivj 100- 
čio šventinimas įvyks sek
madienį, gegužės 13 d.

Programa: 10 vai. pamal
dos Nauj. parap. bažnyčio
je. Po Mišių — paminklo 
pašventinimas.

4 vai. p. p. — banketas- 
koncertas viršutinėj salėj.

Šv. Mišias laikys ir pa
minklą šventins Clevelando 
vyskupas Auxiliaras Wm. 
N. Cosgrove. Visose apei
gose dalyvaus ir pamokslą 
pasakys Jėzuitų Provinci- 
jblas kun. Ged. Kijauskas, 
SJ. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

• J. Grigaliūnas išsklido 
į Vokietijų dalyvauti tarp
tautinėj filatelijos parodoj 
Muenchene, kuri ten vyks 
gegužės 11-20 dienomis.

Parodą atidarys Vakarų 
Vokietijos prezidentas Ha- 
rimann. šioj parodoj J. Gri
galiūnas išstatys specialią

ras

DIRVA

komunistų primetamų kon- 
Gana vienybės ardymo Lie- 

turi būti visų lietuvių, turi

Lietuvos oro pašto ženklų 
kolekciją, kuri ten garsins 
Lietuvos vardą.

ši paroda yra pati di
džiausia iš visų seniau bu
vusių Europoj parodų, nes 
joje bus išstatyta 2000 rin
kinių, suvežtų iš 48 kraštų.

Po parodos, J. Grigaliū
nas žada aplankyti kitus 
Vokietijos miestus ir po 4 
savaičių grįžti j Clevelandą.

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

Namą parduoda savinin
kas, Tudor kolonialinio sti
liaus. 3 mieg., mažas kabi
netas, valgomasis, didelė 
virtuvė ir pusryčiams vie
ta, darbo kambarys, kili
mai, užuolaidos, pilnai 
įrengtas rūsys, 2 aut. ga
ražas, pastogės aukštas, 
kietmėdžio grindys. Namas 
šiaurėje nuo Lake Shore 
Blvd. ir Nauj. parapijos 
bažnyčios. Apie 30,000. Tel. 
481-0271. Tik suinteresuoti 
tesikreipia. (34-37)

WANTED 
JORNEYMEN 
' OR

IST CLASS SKILLED 
CAVITY MAKERS 

TRIM DIE 
JIG & FIXTURE 

BUILDERS 
DIE REPAIR MEN 

Mušt have job shop experience & ... 
able to sėt up work from blue prints 
and close tolerance.

APPLY IN PERSON

AD-CO DIE CAST 
CORPORATION 

RAMBO RD. 
BR1DGMAN. MICH.

<34-361

be

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

TOLL RM. ENGINE LATHE 
BRIDGEPORT MILL 

O.D. AND I.D. GR1NDERS 
TOOL AND CUTTER 

GRINDERS
yrs. exp. minimum required. Now 

benefits. Pay 
exp.

company

2 ........ ....... .................... ....... ---.______ .
h i rin R. Ist. 2nd or 3rd shift. Excel- 
lent company paid 
commensurate with

Also 
HIRING RETIRFR nr PART TIME 

HELP.
AGE Nu LaaRRIER 

REXN0RD 
AEROSPACE VALVE DIV.

313 G1LLETT ST.. PA1NSVILLE. O. 
CLEVELAND 2 16-946-9147 

PAINESVILLE 216-352-33 19 
An Equal Opportunity Employer 

(34-40)
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100 DAIN Ų

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 12 D., 
ČIURLIONIO ANSAMBLIO NAMUOSE

PRADŽIA — 7 vai. vakaro. PABAIGA — 2 vai. ryto. 
ĮĖJIMAS — $3.00 SUAUGUSIEMS; $1.50 STUDENTAMS. 

ATEIKITE KADA GALITE — IŠEIKITE KAI ATSIBOS.
.rararararararararararararararararararararararararasKraras rara;

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

DIRVOS NOVELES

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 Saulių Moterų Sekcija.

GEGUŽES 27 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokinių pir
moji komunija.

BIRŽELIO 3 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

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

BIRŽELIO 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 10 D. Algio Rukšė
no knygos apie Simą Kudirką pri 
statymas visuomenei. Rengia 
Clevelando neolituanai.

BIRŽELIO 17 D. Lietuvos oku 
pacijos -- tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

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

LIEPOS 1 D. SLA 136 kuopos 
gegužinė.

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

LIEPOS 15 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė.

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

RUGSĖJO 23 D. §v. Jurgio 
parapijos salėje Šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktį.

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

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 

1973 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 metų 
birželio 15 d.

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

SUPERIOR 
SAVINGS

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraiti, tel. 
914-6835.
MACHINIST

WANTED
PRESSBRAKE OPERATORS 

SHEAR BRAKE OPERATORS 
WELDERS 

HAND GR1NDERS 
For Ist 6t 2nd Shift 

Sleady work for qualified men. 
Apply i n person 

CLEVELAND FROG 
CROSSING CO. 

69 17 BESSEMER AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

(38-40*

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS 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
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DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos Seimui rengti komiteto 
antras pranešimas

1. Labai skubu. ALT Są
jungos Seimas visiškai ar
tėja. Troy Hilton Inn, ku
riame vyks S-gos Seimas, 
administracija įspėjo Sei
mui rengti komitetą, kad 
ligi Seimo beliko tik trys 
savaitės, laikas labai trum
pas, o tik trys Seimo daly
viai tėra užprašę sau kam
barių rezervacijas. Viešbu
čio administracija, kaip už
prašyta, nori patenkinti 
Seimo dalyvius, bet nenori 
laikyti iš anksto neužsaky
tų kambarių tuščių. Vieš
butyje kambarių pareikala
vimas didelis, o be to gegu
žės 25-27 d. yra ilgasis sa
vaitgalis. Kad nesusidary
tų nemalonumų ir nepato
gumų rengėjams ir patiems 
Seimo dalyviams, Seimui 
rengti komitetas labai pra
šo Seimo dalyvius ko sku
biausiai siųsti Troy Hilton 
Inn kambarių rezervacijai 
kortas, kurios skyriams ir 
atskiriems asmenims S-gos 
Centro Valdybos yra išsiun
tinėtos. Tik bendros S-gos 
Centro Valdybos, Seimui 
rengti k-to ir pačių Seimo 
dalyvių tinkamos pastangos 
gali padaryti Seimui reng
ti organizavimo darbą sėk
mingą.
2. Kelio patikslinimas. 

Tautinės S-gos Seimas 
įvyksta š. m. gegužės mėn. 
26 ir 27 d., o Seimo banke
tas gegužės 26 d., šeštadie
nį, 8 vai. vakaro Troy Hil
ton Inn, Maple Road & Ste- 
phenson Hwy, Troy, Mich. 
48084, tel. (313) 583-9000. 
Dirvos 33 nr., balandžio 27 
d., 8 psl. buvo įdėtas Troy 
Hilton Inn vietovės planiu- 
kas ir kelio paaiškinimas. 
Čia norima to kelio aprašy
mą patikslinti dar. Iš De
troito geriausia važiuoti 75 
greitkeliu šiaurėn, Flinto 
link, ligi 14 mylios. Ant 75 
greitkelio prieš 14 mylią 
yra dvi iškabos įvažiavimui 
į 14 mylią, būtent: ”14 
MILE RD. EAST” ir ”14 
MILE RD. WEST EXIT % 

A t a
Mielam priteliui, Tautinės Sąjungos To

ronto skyriaus pirmininkui
JUOZUI ČESĖKUI 

mirus, žmoną LEOKADIJĄ, dukterį L. 
NAKROŠIENĘ su šeima ir sūnų ALGJ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Vaclovas ir Vincenta 
P 1 i o p 1 i a i

Valentinas ir Aldona 
P 1 i o p 1 i a i 
Albinas ir Juzė 

P 1 i o p 1 i a i

Prof. STASIUI ŽYMANTUI

mirus, jo žmonai MARILEI reiškiame giliausią

užuojautą ir kartu liūdime

Irena ir Jonas
J a k š č i a i

MILE”. Geriau važiuoti to
liau greitkeliu, prisilaikant 
dešinės, pagal iškabos ”14 
mile Rd. West...” nuro
dymą. Tai įvažiuojama į 14 
mylią vakarų link. Pava
žiavus ta linkme apie Ųį 
mylios, prie šviesų sukti de
šinėn į Stephenson hwy ir 
juo važiuoti šiaurėn, už % 
mylios kairėje matosi iška
ba HILTON.

Jei būtų įvažiuota ”14 
mile Rd. East”, reikia ant 
14 mylios prie šviesų pa
daryti kairėn U pasisuku- 
mą ir važiuoti atgal vakarų 
pusėn ligi Stephenson hwy, 
kuriuo važiuoti šiaurėn ligi 
HILTON iškabos.

Važiuojant nuo Toledo 75 
greitkeliu (vadinamu FI- 
SHER) ir 94-tuoju nuo 
Chicagos, apie Detroito vi
durį, sekant iškabas, rei
kia pereiti į 75 greitkelį 
(vadinamą CHRYSLER) 
NORTH—FLINT, juo va
žiuoti šiaurėn ligi 14 my
lios, į 14 mylią įvažiuoti ir 
toliau važiuoti, kaip virš 
nurodyta detroitiškiams.

3. Banketo reikalu. No
rinčius ALT S-gos Seimo 
Bankete dalyvauti, malo
niai kviečiame iš anksto už
sisakyti išsiuntinėtais la
peliais su vokeliais, telefo
nais pas J. Švobą tel. 547- 
3859. St. šimoliūną tel. UN 
1-5975, J. Lesčinską tel. 
LU 1-5318, Dalią Gilvydie- 
nę tel. 626-6639 ir pas stalų 
sudarinėtojus. Apie gegu
žės 20 dieną Seimui rengti 
komitetui jau reikalinga 
turėti visiškai apitikrį ban
keto dalyvių skaičių. Todėl 
maloniai prašome svečius 
ligi to laiko pranešti apie 
savo dalyvavimą.

ALT S-gos Seimui 
Rengti Komitetas

• Vilties Draugijos na
riams šią savaitę buvo iš
siuntinėta 1971-72 m. apy
skaita. Jei kas nebūtų jos 
gavęs dėl pasikeitusio ad
reso, ar nurodytas balsų

PARAMA MOŠŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Be jau gautų 2,044 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• E. Balceris, Los Ange
les, Calif., siųsdamas 100 
dol., rašo, kad tai tegu bus 
lietuviškoms Dirvos akė
čioms viena dantis. Prašau 
mano įnašą Vilčiui padi-. 
dinti 100 dol., juos panau
dojant suklibusiai mašinė
lei nors vieną klavišą pa
keisti.

• Dr. V. Paprockas, Rich- 
mond Hill, N. Y., atsiun
čia spaustuvės atnaujinimui 
100 dol. ir rašo, kad tai te
gu bus Dirvos "kosmeti
nėm” priemonėm įsigyti, 
kad laikraštis būtų dar gra
žesnis.

• Stasė ir Petras Petru- 
šaičiai, Racine, Wisc., at
siuntė 25 dol. su pastaba, 
kad tai prideda savo grašį 
spausdinimo mašinų tobuli
nimui.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 2,269 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

skaičius būtų klaidingas, 
prašome tuoj pat pranešti 
Dirvai ir bus papildomai iš
siųsta apyskaita, bei ati
taisyta klaida.

• Dail. Vincas Jokūbaitis, 
jau aštuoneri metai dirbąs 
National Gallery Londone 
paveikslų įrėminimo sky
riuje kaip dailės specialis
tas paskirtas to skyriaus 
vedėju (Head of Framing 
Department).

• Aldonos Kepalaitės pia
no koncertas įvyks gegu
žės 14 d., 8 v. v. Philadel- 
phia Ethical Society, 1906 
Rittenhouse Sq. Programo
je Bacho, Chopino, Scria- 
bino, Debussy ir Liszto kū
riniai. Bilietai $3.50.

KANKLIŲ ANSAMBLIS 
DETROITE

LšST CV moterų skyrius 
organizuoja kanklių ansam
blį Detroite ir kviečia vi
sus kakliavimiu besidomin
čius jaunuolius ir jaunuo
les, nuo dešimties metų 
amžiaus, registruotis pas 
Danutę Petronienę, 3946 
VVassar, Dearborn Hts., 
Mich. 48127, tel. 562-2253 
arba pas Liliją Kutkienę, 
1636 Scotten Avė., Detroit, 
Mich. 48209, tel. 826-6332.

Kankles parūpins LšST 
cv, o kankliuoti mokys to 
meno specialistė Ona Mi
kulskienė iš Clevelando, ku
ri ne tik paruoš savo pagel- 
bininkes Detroite, bet ret
karčiais atvažiuos patikrin
ti kanklininkų-ių pasiruo
šimą.

WANTED 
IOURNEYMEN

TOOL RM. ENGINE LATHE 
OR

PLASTIC MOLD MUILDERS 
To work in air condition planl. Mušt 
be able to sel up vvork from bhic 
prints and close tolerance. Steadv 
work for qualified men, ovvrlune and 
fringp benefits.

D & J TOOL & DIE INO. 
4627 COTTRELL RD.

VASSAR. MICH. 
517-823-7002

< 3 I 3 > >

WANTED AT ONCE 
DIEMAKERS 

Mušt be experience on 
progressive dies. 

Good benefits, overtime. 
DETROIT, MICH.

313-962-1055
(34-381

•"CARMEN" operos du spėk - 
takliai, pastatyti Chicagos Lie= 
tuvių Operos, rašant šią apžval
gą jau buvo įvykęs faktas, ko] 
laikraštis pasieks skaitytojus, 
bus praėję visi keturi spektak
liai ir Chicagos Lietuvių Ope
ros istorijoje užverstas dar vie
nas kūrybingas lapas, berods, 
septynioliktasis. Kiek tokių la» 
pų dar atskleis gyvasis Chica
gos Lietuvių Operos vienetas, 
parodys ateitis, bet praėję "Car 
men” spektakliai (rašau matęs 
premjerinį spektaklį balandžio 
28 d.) parodė, kad spektaklį ga
lima padaryti įdomų ir be pa
čių stambiųjų vokalinių žvaigž
džių. "Carmen" šiuometiniuose 
pastatymuose nematėm nei Sta
sio Baro, nei Lilijos Šukytės, 
nei Danutės Stankaitytės. Bet 
gėrėjomės meno vadovo bei di
rigento Al. Kučiūno, režisūros 
konsultantės D. Juknevičiūtės, 
dail. A. Valeškos, apšvietėjo 
K. Cijūnėlio, taip pat chormeis
terių A. Stephens, A. Gečo, vai
kų choro vadovės E. Pakštai- 
tės, baleto trupės vadovų V. Ka- 
rosaitės ir J. Puodžiūno bei ki
tų puikiai meniniai sulydintais 
spektakliais, kuriuose domina
vo dekoracijų didingumas, išra
dinga režisūra, sau lygaus iš
eivijos lietuvių tarpe neturintis 
choras ir savo partijas gerai at
likę solistai, kur, gal kaip nie- 
,<ad, šį kartą sužibėjo ir mažes
nes roles turėję jų atstovai, 
kaip N. Linkevičiūtė, K. Mile- 
rytė, V. Liorentas, abu Prapuo
leniai, J. Savrimas. Gi pagrin
dinių solistų tarpe, mano nuo
mone, šalia Carmen partiją dai
navusios Romos Mastienės, pa
ti iškiliausia buvo Micaela — 
Gina Čapkauskienė. Sekmadie
nio spektaklyje, kurį mačiusių 
nuomone, dominavo naujoji Car 
men — A. Stempužienė, o taip 
pat naujoji Micaela — M. Mom- 
kienė, Escamillio partiją daina
vęs L. Stukas nepasiekė to lygio 
kurį premjeroje parodė A lg. Bra
zis. Tenorą Stefan Wiciką — Don 
Jose, vienintelį solistą "Car
men" pastatymuose neturintį pa
kaitalo (kokia ironija: jam pate
kus į trafiko keblumus, premje
ra buvo pavėluota net 1:15 vai.) 
reikia sveikinti už gražią pažan
gą lietuvių kalboje, už jo artis
tinius sugebėjimus, nors toli gra
žu jis nepaliko to įspūdžio, ku
rį prisimenam iš 1959 m. St. Ba
ro Don Jose. Aplamai "Carmen" 
šventė su įdomia naujove vai

kų choru, liks gražus įnašas ir 
Chicagos Lietuvių Operos ir iš
eivijos lietuvių kultūros isto
rijoje. Šį kartą vėl įsitikinom, 
kokia išganinga palaima Chica
gos Lietuvių Operai yra jos me
no vadovas muz. Al. Kučiflnas, • 
dail. A. Valeška ir visa eilė ki
tų vardų. Bet kaip gal niekad 
anksčiau, iškyla ir vienas šiur
pus klausimas: kas ateityje dai
nuos tenoro partijas, jei St. Ba
rui liga bei gydytojai nebeleistų 
grįžti Į sceną? Baigiant negali
ma užmiršti ir tų žmonių, kurie 
operai sutaupo ne vieną tūkstan
tį administracinių išlaidų, bū
tent, valdybos. Ją šiemet suda
rė: Vyt. Radžius, Vaclovas Mom_ 
kus, Jurgis Vidžiūnas, R. Vait
kevičienė, J. Drūtytė, A lb. Smo- 
linskas ir Br. Mačiukevičius. 
Visą dekoracijų medžio darbą 
nemokamai atliko Povilas Juod
valkis. Tuo tarpu mecenatai ši (36 40)

Jaunimo Centro choras, vadovaujamas muz. FaustoStrolios, koncertuota tautu fsstiv’yje, vykusiame 
Chicagos universitete. D. vakarės nuotrauka

Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos Klubo valdyba: pirm. 
K. Leonaitienė, E. Songinienė, E. Diminskienė, M. Asevičlenė ir 
A. Kalvaitytė-Velbasienė prie suruošto tradicinio Velykų staloba- 
landžio 29 d. A. Plaušinaičio nuotrauka

kartą aukų sudėjo apie 7,000 
dol.

• JAUNIMO centro vadovy
bės globojamas ir muz. Fausto 
Strolios vadovaujamas Jaunimo 
Centro choras, savo tarpe turin
tis apie 100 narių, vis gyvian 
pradeda išvystyti veiklą. Pirmą 
kartą choras pasirodė poetės A. 
Karvelytės knygos pristatyme. 
Balandžio 29 d. Chicagos univer 
siteto vadovybė pakvietė mūsų 
Jaunimo Centro chorą atlikti pro 
gramą universiteto Internationa1 
salėje, kur J sceną sugūžėjo ir 
lietuviškas dainas dainavo 80 jau
nųjų choristų. Į universitetą jie 
buvo nuvežti specialiais autobu
sais ir pasirodymas tarptautinė
je arenoje jaunimui padarė di
delį įspūdį. Pirmasis viešas Jau
nimo Centro choro pasirodymas 
Chicagos lietuvių visuomenei 
įvyks gegužės 19 d. Jaunimo 
centre, kur choras duos koncer
tą kartu su Jaunimo centro taut, 
šokių ansambliu, vadovaujamu 
mokyt. Braždienės.

• JURININKAS Vytautas Gad- 
liauskas, paskutinis pabėgėlis iš 
okup. Lietuvos, Graikijoje nušo
kęs nuo sovietinio laivo, gegu
žės 27 d. atvyksta į Chicagą ir 
čia padarys pranešimą Persekio
jamos Lietuvos Bažnyčios rėmė
jų bei prijaučiančiųjų šventėje, 
kurioje meninę programą atliks 
Kenoshos liet. taut. šokių gru
pė "Bijūnas", Milwaukee ruošia
muose tarptautiniuose taut. šo
kių festivaliuose nekartą laimė
jęs pirmąsias vietas. 1960 m. 
lietuvių kunigų iniciatyva New 
Yorke buvo įsteigta Lietuvių Re
liginė šalpa persekiojamai Lie
tuvos Bažnyčiai remti. Įgalio
tiniu Chicagai paskyrus kun. Ka
zimierą Kuzminską, šis nuo 1971 
m. išvystė gyvą veiklą steigda
mas Lietuvių Religinės Šalpos 
rėmėjų būrelius bei rinkdamas 
paskirus rėmėjus. Po šaunaus 
"Čiurlionio" koncerto Chicago- 
je 1971 m. likus ne tik malo
niems įspūdžiams, bet ir per 
4,000 dol. pelno, LRŠ rėmėjai 
Chicagoje dar sparčiau išvys
tė veiklą, sudarė veiklią rėmė
jų valdybą ir per porą metų Lie
tuvos bažnyčioms remti surinko 
apie 15,000 dol. Gegužės 27 d. 
šventėje, kur pagrindinis kalbė
tojas bus jūrininkas Vyt. Gad- 
liauskas, kaip tik bus specialiai 
pagerbti ir stambesni LRŠ mece
natai bei rėmėjai, kurių tinklas 
plečiasi ne tik JAV ir Kanadoje, 
bet taip pat P. Amerikoje ir Aus - 

tralijoje. LRŠ rėmėjai aktyviai 
platina ir M. Raišupio knygą 
"Dabarties kankiniai", kurią tei
giamais įspūdžiais Dirvoje ne
seniai įvertino rašyt. J. Gliau
dą.

• LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
S-gos centro valdybos kadenci
ja baigiasi kitų metų rudenį. 
Todėl ateinančių metų tradici
nis Spaudos balius bus jau pas
kutinis, ruošiamas dabartinis 
valdybos. Į tai atsižvelgdami, 
visi penki dabartinės valdybos 
nariai nutarė šį balių surengti 
pačioje puošniausioje salėje. 
Tam surasta ir išnomuota gra
žaus bei modernaus Martiniąue 
restorano pokylių salė, talpinan
ti 600 žmonių, nuo sienų iki šie 
nų išklota kilimais, nusagstyta 
žirandėliais ir turinti specialią 
aikštę šokiams. Šis spaudos ba
lius įvyks 1947 m. sausio 26 d. 
Taip pat dabartinė LŽS cv džiau
giasi savo finansiniu kasos sto
viu ir ypatingai Dr. P. Daužvar- 
džio fondu jauniesiems spaudos 
bendradarbiams ugdyti,kuriame 
šiuo metu yra apie 2,500 dol. 
Kad fondas per keliolika mėne
sių taip išaugo (nereikia pamirš - 
ti, kad iš jo jau paskirta ir vi
sa eilė smulkesnių premijų), 
ačiū visuomenei, kuri gausiai 
lanko Spaudos balius, ačiū me
cenatams bei aukotojams, o taip 
pat didelis ačiū LŽS cv judriam 
iždininkui Jurgiui Janušaičiui, 
kurs moka organizuoti, moka 
prie žmonių prieiti ir, šalia sa
vo prekybos "Paramos", jokiais 
kitais rūpesčiais, rodos, negy
vena, o tik LŽS. Žinoma, ir mes 
jo kolegos, kiek galėdami sten
giamės jam padėti.

J M FIELDS
Now hiring Snack Bar Mgrs. 
and counter help. Many open- 
ings availible in Phila & South 
Jersey Area. Good starting sala- 
ry, pleasant working‘ conditions, 
with paid vacations. Call or 
write for appointment — Mr. N. 
Pawlowitz — care of J M. 
FIELDS, 700 Lancastor Avė., 
Wayne, Pa. 19087 — 687-6580.

(35-41)

AUTOMOT1VE
2 MECHANICS
I METAI. MAN 

Experienced. Paid vacation. Blue 
Cross & Blue Shield. uniforms fur- 
nished. Ali Co. benefits. rlxc. workin« 
conditions. Apply in person to Mr. 
Bob Langshavv.

K1RKWOOD DODGE 
4800 Kirkwood Highvvay 

Newport, Dela.
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