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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VLIKo ir Alios 
PAREIŠKIMAS

Tebevykstant pasiruo
šimams Europos Saugu
mo Konferencijai ir iški 
lūs Sovietų Sąjungos pla
nams padalinti Sovietų 
Sąjungą į ekonominius 
rajonus, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
teto ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos Valdybų at
stovai buvo susirinkę Chi
cagoje š.m. gegužės 5 d. 
aptarti aktualiųjų lietu
vių politinės veiklos klau
simų ir priėjo sekančių 
išvadų:

1. VLIKo ir ALTos at
stovai, aptarę pas i ruoši
mo darbus Europos sau
gumo Konferencijai, nu
tarė pasiųsti į Helsinkį 
lietuvių delegaciją, ku
riai vadovauti kviečia
mas VLIKo pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas ir šiai 
delegacijai parūpinti 
reikalingas lėšas.

2. VLIKo ir ALTos pa
sitarimas pasisako prieš 
Sovietų Sąjungos vedamą 
genocido ir kolonializ
mo politiką nukreiptą 
prieš lietuvių tautą ir lai
ko Sovietų Sąjungos per
organizavimą iš tary
binių respublikų į ekono 
minius rajonus Sovietų 
Sąjungos genocidinės po
litikos išdavą su tikslu 
sunaikinti lietuvių tau
tą. Artimiausiu laiku 
VLIKas šiuo klausimu 
duos lietuvių visuomenei 
platesnę informaciją.

3. Amerikos Lietuvių 
Taryba, vertindama 
VLIKo pastangas kaskart 
sunkėjančioj Lietuvos 
laisvinimo byloj, steng
sis sustiprinti VLIKui fi
nansinę ir visokeriopą 
kitą paramą.

4. Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tas, pripažindamas Ame
rikos Lietuvių Tarybai 
politinės akcijos Jungti
nėse Amerikos Valstybė
se pagrindinį vaidmenį, 
kviečia Amerikos lietu
vių visuomenę ir JAV LB 
savo veikloje derintis su 
Amerikos Lietuvių Tary
bos politinėmis veiklos 
gairėmis.

5. Abi delegacijos su
tarė netrukus sušaukti 
plačią Lietuvos laisvini
mo darbams aptarti 
veiksnių konferenciją, ku
rios apimtįir darbotvar
kę artimiausiu laiku pa
ruoš VLIKo Valdyba.

KREMLIAUS PLANAS LIETUVAI 
SURUSINTI

The New York Times 
gegužės 4 d. laidoje, 
dienraščio bendradarbis 
Maskvoje Theodor Sha- 
bad rašo, kad jau visa 
Sovietija suskirstyta į 
7 rajonus. Jie yra gana 
dideli.

Rajonų, kurių 4 yra 
Azijos dalyje ir 3 Euro
pos dalyje, pavadinimai 
yra tokie: a) Tolimieji 
Rytai; b) Sibiras, c) Cent
rinė Azija (Kirkizija, 
Tandžikistanas, Uzbeki
ja, Turkestanas); d) Ka- 
zakstanas, o Europos da
lyje yra e) Volga- Ura
las; Pietūs (Ukraina, Mol

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų pasitarimo {vy
kusio gegužės mėn. 5 d. Chicagoje dalyviai. Sėdi iš kairės: E. Vilimaitė, ALT pirmininkas dr. K. Bo
belis, VLIK pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, A. Vakselis ir T. Kuzienė. Stovi: T. Blinstrubas, kun. A. 
Stašys, dr. K. Šidlauskas, A. Pakalniškis, dr. VL Šimaitis, dr. J. Valaitis, ir J. Skorubskas.

A. Gulbinsko nuotrauka

DAR APIE WATERGATE
Linija tarp leistinų ir neleistinų priemonių

Mes jau rašėme apie 
prezidento Nixono trage
diją. Jo perrinkimo komi
tetas, formaliai nepri
klausąs nuo respublikonų 
partijos, griebėsi tokių 
priemonių, kurios buvo 
ne tik neteisėtos, bet ir 
visai nereikalingos, kas 
ciniškai žiūrint, yra di
desnis nusikaltimas negu 
jų neteisėtumas.

Parlamentariniame re 
žime Nixonas, jei būtų

davija, Gruzija, Armėni
ja, Azerbaidžanas); f) 
Siaurės Centras (Lietu
va, Latvija, Estija, Gudi
ja, Kaliningrado sritis ir 
Rusijos dalis, apimanti 
Leningrado ir Maskvos 
sritis).

Į šį ir mums labiau
siai rūpimą rajoną, nes į 
jį įjungta ir mūsų Lietu
va, suplaktos net ketu
rios tautos. Jame didžiau
sią persvarą ir savo te
ritorijos plotu ir gyvento
jų skaičiumu turės rusai. 
Numatoma, kad per 15 m. 
(1975 - 1990) sudarytieji 
rajonai turėsią būti ne tik

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vyriausybės galva, turė
tų seniai atsistatydinti. 
Amerikinėje santvarkoje 
jis galėjo to išvengti. Čia 
Atstovų Rūmai gali pri
imti rezoliuciją, reika
laujančią prezidento pa
šalinimo. Po to byla būtų 
perduota Senatui, kuria
me tuo atveju pirmini:-; 
kautų Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkas. Proce
dūra būtų panaši į teis
mo. Būtų apklausinėjami 

ekonominiai suplanuoti, 
bet ir išdirbtieji planai 
įvykdyti.

Iš trumpo aprašymo 
nematyti kokia bus ir iš 
ko sudaryta rajono val
džia. Kokios formos ji 
bebūtų, vistiek ji nu
stelbs tautines respubli
kas, su visais jų tauti
niais bruožais. Sis Krem 
liaus užsimojimas mums 
aiškiai byloja, jog tai 
toli gražu nėra vien im
perijos ekonominio plana
vimo reikmės iššauktas. 
Rajonas su didele rusiš
kumo persvara turės at
likti ir svarbesnius ru- 
so-komunistų užsibrėž
tus tikslus — suvirškin
ti bent kokias tautines, 
kaip bolševikai sako, na
cionalistines apraiškas. 
Taip manyti mes turime 
labai rimto pagrindo vien 
tik iš pastaruoju metu be 
atvangos varoma propa
ganda šiose srityse: a) 
Tavo Tėvynė — Sovietų 
Sąjunga; b) internaciona
linės (faktiškai sovieto- 
rusiškosios) ideologijos 
visuotinai priverstinis 
brukimas jaunimui vos 
pradedančiam lankyti vai
kų darželį ir toliau; c) 
ypatingai sustiprintas 
ateizmo skiepijimas. Vi
si šie dalykai per'"tirpi
nantį puodą" bus varomi 
į vienalytįrusų komunis
tinį tirpinį. Reikia tikėti, 
kad ir ne rusų kilmės ko
munistai, taip pat kaip ir 
mes, gerai supranta 
Kremliaus ruošiamąją 
"naują nacionalinę" poli
tiką ir jos grėsmę tauti
niams vi enetams.

(ELTA)

liudininkai, prezidentas 
ar jo advokatai galėtų pa
siteisinti. Po to būtų bal
suojama dėl kiekvieno pa
tiekto kaltinimo. Prezi
dento pašalinimui reikia 
kvalifikuotos dviejų treč
dalių daugumos. Senatui 
tokia dauguma nubalsa
vus, prezidentas būtų pa
šalintas ir jo vietą užim
tų viceprezidentas Ag- 
new. Tokia perspektyva, 
aišku, nelabai vilioja de
mokratus pradėti pašali
nimo procesą. Angew 
turi priešų ir respubliko 
nų tarpe. Todėl politiš
kai prezidento pašalini
mas šiandien mažai kam 
yra reikalingas, jau ne
kalbant apie žalą kraštui, 
kurią daro kiekvienas val
džios pasikeitimas.

čia mes jau kalbėjo
me tarytum prezidentas 
iš tikro būtų nusikaltęs, 
kas dar nėra įrodyta. Kar
tu reikia pastebėti, kad 
politika yra nenuilstama 
kova. Lietuvoje matėme 
politines varžybas ir dėl 
to, kas pirmininkaus ne
priklausomybės likvida
cijai. Tai, žinoma, buvo 
dengiama gražiu noru iš 
gelbėti tai, ką dar išgel
bėti buvo galima

Iš viso linija, kuri ski
ria teisėtas ir neteisėtas 
politinės kovos priemo
nes nėra visai aiški. Nixo- 
nui kandidatuojant pirmą 
kartą buvo daug kalbama 
apie 'missile gap'. Eisen- 
howerio administracija, 
kuriai Nixonas priklau
sė daugiau formaliai ne
gu praktiškai, buvo kalti
nama užleidusi pirmą 
vietą raketų statyboje So
vietų Sąjungai. Tai buvo 
blefas, bet jis veikė. Rer 
tuos pačius rinkimus bū
ta kai kurių neteisėtumų

BARZEL NUOPOLIS
M. Sargenis

Kaip atominė bomba sprogo 
žinia Bonnoje: Rainer Barzel pa 
sitraukė iš CDU/CSUparlamen
to frakcijos pirmininko pareigų. 
Tai, žinoma, tėra jo politinės 
karjeros smukimo ‘pradžia, nes 
R. Barzel dar tebėra CDU(Krikš 
čionių Demokratų partijos) še
fas, prezidiumo pirmininkas. Ar 
jis dėl šios vietos toliau kovos 
ir ją laimės, priklausys nuo to
limesnės partijos vidinės evoliu
cijos.

Kas vertė Barzel taip staiga 
pasitraukti? Kaip žinome, šio
mis dienomis V. Vokietijos par
lamente vyksta diskusijos dėl 
taip vadinamos "Pagrindinės su
tarties" ir dėl dviejų Vokietijos 
valstybių įstojimo į JT. Besiruoš
damas šioms diskusijoms, Bar
zel norėjo išsaiškinti CDU/CSU 
užimsimą poziciją parlamente. 
Jis pats asmeniškai skelbė, kad 
pagrindinę sutartį reikia at
mesti, bet nekliudyti komunisti
nei Rytų Vokietijos valstybei t 
JT įstoti. Per patikrinamuosius 
Krikščionių Demokratų partijų 
balsavimus beveik visi, išski
riant 4, pasisakė už pagrindinės 
sutarties atmetimą, bet mažuma 
tepalaikė Barzel dėl Rytų Vokie
tijos įstojimo j JT. Pastaruoju 
klausimu frakcijoje buvo du kar
tu balsuota: pirmą kartą balsa
vo 97 už RV nepriėmimą J JT, o 
90 už priėmimą,antrą kartą slap 
tu balsavimu pasisakė 101 užne-

ir balsų vogimo, dėl ku
rių, sakoma, Illinois ati
teko Kennedy, kas nulė
mė jo išrinkimą. Tuo lai
ku buvęs Illinois guberna
torius Otto Kerner, vė
liau teisėjas, buvo nese
niai nuteistas 3 metams 
kalėjimo už pasipelnimą 
iš arklių lenktynių insti
tucijų. Jis teigia, kad tai 
esąs asmeniškas Nixono 
kerštas už 1960 metų rin
kimų pralaimėjimą.

Nixono noras apsisau
goti nuo panašių atsitiki
mų yra suprantamas, ta
čiau jo pareigūnų žygiai 
norint paveikti vieno ar 
kito demokratų kandida
tų laimėjimą per pirmi 
nius rinkimus yra baus
tinas nusikaltimas. Špio
nažo veiksmai teisėto
mis priemonėmis yra rei
kalingi ir pateisinami, sa
botažą jau sunkiaupatei- 
sinti.

Kas labai stebina yra 
faktas, kad visi įtariamie
ji pasirodė esą labai kal
būs. Jie iškėlė tokius da
lykus, apie kurių egzis
tenciją nebuvo ir nebūtų 
žinoma. Tas faktas kal
ba už tai, kad rasit,pre
zidentas yra įsakęs ar 
pataręs pasakyti viską, 
kad neliktų jokių 'skele
tų' spintose. Toks įsaky
mas kalbėtų už preziden 
to nežinojimą kas darė
si. Bet, jei ir taip, tame 
įsakyme slypi nemaža as
meniška tragedija. Įkalė 
jimą siunčiami tie, kurie 
prezidentui norėjo tik 
padėt...

Šis skandalas, kuris 
vis dar dominuoja laik
raščių pirmuosiuose pus
lapiuose skiriasi nuo ki
tų skaitlingų skandalų 
Amerikos istorijoje, tuo 
kad jame nėra asmeninio 
pasipelnimo intereso. 
Dirbta visų pirma prezi
dento naudai, o turint pa
kankamai pinigų ir ga
lios neatsispirta pagun
dai peržengti neaiškią tei
sėtumo liniją. 

priėmimą, o 93 už priėmimą. 
Taigi, Barzel pasiūlymas CDU/ 
CSU frakcijos daugumos buvo at 
mestas. Nors Barzel šio balsa
vimo nesiejo su savo asmenim! 
ir nekėlė pasitikėjimo klausimo, 
tačiau jis pasidarė atitinkamas 
išvadas ir kitą dieną CDU/CSU 
frakcijai raštu pranešė savo at
sistatydinimą. Jis motyvavo tuo, 
kad jis negalįs parlamente toliau 
ginti tos politinės tezės, kuriai 
jis yra priešingas. Jis buvęs už
siangažavęs iš anksto parlamen
te kalbėti už Rytų Vokietijos 
priėmimą į JT. Galimas daly
kas, kad jis tai buvo užsianga
žavęs jau viešėdamas Ameriko
je. Taigi, šis klausimas pasi
darė Barzel savigarbos ir pres
tižo reikalas.

Nėra abejonės, kad R. Bar
zel, nežiūrint jo amžiaus (jis tė
ra 48 m.), yra vienas iš dina- 
miškaiusių laisvosios Vokietijos 
politikų. Jis iškilo kaip meteo
ras į viršūnes. Jis, Prūsijos ka
talikų šeimos sūnus, buvęs II 
pasaulinio karo dalyvis baigęJ 
aukštuosius teisės mokslus dak
taro laipsniu, jaunas įstojęs į 
Krikščionių Demokratų partiją, 
greit kopė politinėmis kopėčio
mis aukštyn: parlamento narys, 
ministeris, nuo 1964 m. CDU/ 
CSU frakcijos pirmininkas, KD 
partijos šefas ir kandidatas i 
kanclerius. Tačiau jo gyvenimo 
linija neina tiesiai, o zigzagais. 
Jis pats kartais neturi tiesios 
politinės liijos. Tai parodė jo 
laikysena parlamente besvars
tant Rytų sutartis: su Maskva ir 
su Varšuva. Jis tada nuo kate
goriško "ne" perėjo į kraštuti
nį "taip", o galų gale frakciją 
privedė beveik prie visiško susi
laikymo. SiBarzel taktika kaina
vo KD partijai rinkimų pralaimė
jimu. Nesisekė Barzel ir intri- 
ginėje taktikoje. Nors jis buvu
sio parlamento sesijoje intrigi- 
niu būdu atitraukė nemaža libe
ralų ir socialdemokratų atstovų, 
tačiau jis nesugebėjo suorgani
zuoti reikiamos daugumos, kad 
jį išrinktų kancleriu. Žinoma, 
Judų atsiranda netirten,kur yra 
13 apaštalų, tai iš 249 atstovų du 
Judai nėra didelis skaičius. Ta
čiau realistas politikas turi skai- 
čiuotis su Judais ir pasiruošti 
rezervų, kad Judus ištikimieji 
pavaduotų. O pasirodė, kad tų re
zervų liberalų patijoje dar bū
ta: net du iš partijos netinkamu 
laiku ir netinkamu būdu išsto
jo, Na, tai R. Barzel praeitis! 
Mes tegalėtume su romėnais pa
sakyti: Vae vietis! (Vargas pra
laimėjusiems!).

Po 1972 m. lapkričio 19d. par
lamento rinkimų pralaimėjimo, 
R. Barzel prasidėjo nuopolio 
laikotarpis. CSU, vadovaujama 
taip pat dinamiško politiko J. 
F. Strauss, nekartą viešai pa
rodė, kad Barzel yra kaltas dėl 
rinkimų pralaimėjimo. Buvęs 
Barzel rivalis Helmut Kohl vėl 
apsisprendė bosimam KD par
tijos atstovų suvažiavime, kuris 
įvyks Hamburge šį rudenį, kan
didatuoti į partijos pirmininko 
vietą. Galimas dalykas, kad da
bartinė Barzel krizė yra susiju 
si su būsimais įvykiais. Grei
čiausiai H. Kohl yra susitaręs 
su Strauss ir G. Schroeder pa
sidalinti partijoje ir frakcijoje 
vadovaujančias vietas. Jei 
Schroeder yra numatomas bū- 
simuoju kancleriu, tai Strauss, 
galimas dalykas, bus CDU/CSU 
frakcijos pirmininku. Tačiau 
šiandien dar peranksti spėlio
ti. Kitą savaitę bus renkamas 
CDU/CSU frakcijos pirminin
kas. Kandidatais vokiečių spau
da mini: G. Schroeder, buvu
sį užsienių reikalų ministerį, 
Uve Kai von Hassel, dabartinį 
parlamento prz. vicepirm.. J, 
F. Strauss, CSU šefą ir Dreg- 
ger, Hesseno krašto KD parti
jos šefą. Televizija mini ir ki
tų, jaunesnių, politikų pavar
des, ir gana daug. Šiuo metu 
komisą riniu būdu CDU/CSU 
frakciją tvarko K.G. Kiesinger, 
buvęs kancleris.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

KYLANTIS MOKSLININKAS
Kone visuose rimtesniuose 

lietuviškuose Sydnėjaus paren
gimuose, lietuviškos pamaldose, 
koncertuose ar tai prie pianino, 
ar tai klausytoju ir žiūrovų tar
pe, galima išvysti aukštą, gra
žaus sudėjimo vyrą, kuris lietu
viškiems reikalams suspėja at
rasti laisvo laiko ir su lietuviais 
dažnai būna. Tai yra vis aukštyn 
ir aukštyn, mokslo laiptais beky
lantis, jaunas mokslininkas dr. 
Ramutis Zakarevičius.

Gimęs 1937 metais Klaipėdoje, 
visiškai vaikas jis pergyvena ka
ro audras ir su tėvas apsigyve
na žinomoje Vokietijos Schein- 
feldo stovykloje, kur baigia pra
džios mokyklą. Atvažiavus įAus- 
traliją, Sydnėjuje baigia su ge
riausiais pažymiais gimnaziją 
ir jau 1956 metais su honora
rais baigia elektronikos inžine
rijos šaką, gaudamas valstybinę 
stipendiją daryti tolimesnius ty
rinėjimus kieto stovio elektroni
koj. Jau 1961 metais jis įsigyja 
magistro laipsnį ir 1965 metais 
gauna daktaro laipsnį. Nuo to lai
ko jis lektoriauja SydnėjujeN. S, 
W. universitete, kur pasižymi 
savo gabumais ir populiarumu 
studentų ir profesorių tarpe. 1971 
metais jis šio universiteto yra 
siunčiamas į Angliją susipažinti 
su naujausiais mokslo metodais 
šioje savo srityje, tuo pačiu da
rant ir mokslinius tyrimus užsie
nyje. Be gilinimosi savo srityje, 
jaunasis mokslininkas padaro 
eilę naujų išradimų ir patobuli
nimų, kurie buvo paskelbti paski
ruose mokslo žurnaluose ir 
mokslo žmonių labai gerai įver
tinti.

Be pagrindinio gilinimosi ir 
tyrinėjimų jis aplankė kone visą 
Europą, dalyvavo Jaunimo Kon
grese, susipažino suAmerikos 
ir Kanados lietuviškuoju gyveni
mu, tuo pačiu skaitydamas ir ei
lę mokslinių paskaitų paskirose 
konferencijose.

Iš viso iki šio laiko dr. R. Za
karevičius yra viešai paskelbęs 
11-ką savo mokslinių tyrinėjimo 
darbų - studijų, kurios išvydo pla 
tųjį mokslinį pasaulį įvairių kraš
tų universitetuose ir mokslinėse 
institucijose. Jo darbais yra su
sidomėję daugelis elektros ir 
elektronikos specialistų ir pro
fesorių, kurie tikisi jogšiamjau 
nam lietuviui mokslininkui tyri
nėjimų ir atradimųakiračiai sa
voje specialybėje yra neriboti.

Po metų važinėjimo po pasau
lį, įsigijus daugiau mokslinių 
žinių ir pamačius didžiuosius 
mokslo centrus, dr. R. Zakarevi
čius šių metų pradžioje grįžo at
gal į Sydnėjų ir pradėjo toliau 
dirbti lektoriaus ir tyrinėtojo 
darbą.

Sydnėjaus lietuviai džiaugiasi 
kad šis bekylantis savo darbe 
jaunasis mokslininkas, per tą 
metų laiką rodosi visur, kai jau 
ne vienas mūsų akademikas ar 
Lietuvoje, ar jau ir čia Austra
lijoje baigęs aukštuosius moks
lus, neranda laiko, o gal geriau 
pasakius, neturi noro dalyvauti 
lietuviškame gyvenime. Kaip ir 
jaunojo mokslininko tėvai, ne
pavargę mūsų lietuviškame ir 
kultūriniame gyvenime ar tai 
su lietuviška mokykla ar tai su 
bendruomene, ar tai su lietuviš
ka daina,taip ir jų puikus sū
nus dalyvauja studentiniame, fi
listerių, spaudos ir kitame vi
suomeniniame mtlsų gyvenime, 
dažnai savo puikiomis paskai
tomis, ar tai ilgų metų konser
vatorijoje įgytu pianino skambi
nimo meistriškumu, džiugina 
savuosius tautiečius. Džiugu ma
tyti dr. Ramutį dalyvaujant vi
same mūsų gyvenime ir rflpinan 
tis bei pergyvenant mūsų turi
mus vargus, kai tuo pačiu ir 
džiaugiantis esamais ir atsiek
tais mūsų lietuviškais laimėji
mais.

Neapsiriksiu pasakydamas, 
kad jaunasis mokslininkas yra 
tas idealus pavyzdys mūsų jau
nosios lietuviškos prieauglio kar 
tos, tuo pačiu parodydamas ir 
duodamas pavyzdį daugeliui iš 
mūsų vyresniųjų intelektualų, ku 
rie per kasdienines mažas 
smulkmenas visai pamiršta ir 
net dingsta iš lietuviškojo 
gyvenimo.

Jaunajam mokslininkui telin- 
kėtina tik didelės ištvermės ir 
pasisekimo jo tolimesniame 

moksliniame darbe, nepamiršta 
moksliniame darbe, nepamirš
tant ir ateityje savojo lietuviš
kojo gyvenimo, uriam jis ir 
yra labai reikalingas.

•»*
Po buvusio Melbourno Lietu

vių B-nės Apylinkės susirinki
mo, naujai išrinktoji valdyba pa
siskirstė sekančiomis pareigo
mis. Pirmininkas Vytautas Strau- 
kas, vicepirmininkas Albinas Po
cius, narys kultūros reikalams 
ir ryšininkas su jaunimu Petras 
Aranauskas, iždininkas Kazys 
Kazlauskas ir sekretorė Alisa 
Baltruokonienė.

Jau kuris laikas kaip Melbour- 
ne bendruomenės apylinkei vado
vauja mūsų jaunesniosios kartos 
atstovai, kurie ir šiais metais 
tapo išrinkti vadovauti ir atsto
vauti didžiajai Melbourno bend
ruomenei, kas parodo, kad mūsų 
priaugusi jaunoji karta vis dau
giau aktyviai įsitraukia, duodant 
ir naujas savąsias idėjas visam 
lietuviškam gyvenimui.

♦**
Australijos bendruomenės 

laikraštyje ''Mūsų Pastogėje", 
po ilgesno laiko vėl pasirodė ir 
labai pagyvėjo studentų esamas 
skyrius "Studentų Žodis", kuri 
redaguoti šiuo metu pasiėmė 
Elena žižytė. Darbas jai se
kasi labai gerai, nes be savo 
mamos, žinomos mūsų pedago
gės ir rašytojos, ji gerą žurna
listinę praktiką yra turėjusi pa
skirose skautų stovyklose, padė
dama ir pati redaguodama sto
vyklų laikraštėlius. Paskutiniai 
keli studentų skyriai yra tikrai 
puikūs, juose ir eilinis skaity
tojas gali pastebėti mūsų studi
juojančio jaunimo gyvenimą, pa
įvairintą gražiomis jų nuotrau
komis.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGG l'\l’l!i:SS & TRAVEL IliEM'Y, 
Ine.

, (Licensed by Vnešposyltorg) Te| ,(212) 581 -6590 
VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, IHC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENT0WN, PA. — 126 Tilghman Street__________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street___________________   342-4240
• BROOKLVN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue___________________467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue__ '_______________________ 895-0700
• CH1CAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue________    486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street______________  -—376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. _______   925-2787
• CLEVELANI), OHIO — 1028 Kenilworth Avenue __________________ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9 —....................  363-0494
• TlAMTRAMCK, MICH. — 1'133’9 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue.......... ........ 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue..................................385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street______________________________642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________________________ 674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue__________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ____________________ 769-4507
• RAIIWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________________ -_______ 381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue______  257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street........................ 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue________________  392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ------------- .----------------------------- 732-7476

Viena iš pačių reikšmingiau
sių Melbourne organizacijų, ku
rių darbą ir to darbo vaisius be 
pačio Melbourno lietuvių pama
tė ir daugelį kartų pajuto ir sve
čiai iš kitur, yra Socialinės Mo
terų Globos D-ja. Praeitų metų 
savajame darbe šios moterys, 
vadovaujamos niekada nepa- 
vargstančios P. E. Šeikienės, at
liko tiesiog milžiniškus darbus 
ir buvo ten kur tik reikėjo pagal 
bos, paramos ir socialinės pa
spirties saviesiems tautie
čiams. Negana to, jos finansi
niai parėmė Punsko lietuvius. 
Vasario 16-tos Gimnaziją, spor 
tininkus, lituanistinius kursus. 
Parapijos ir Lietuvių Namus bei 
daug ką kito, padarydamos apie 
du su puse tūkstančių australiš
kų dolerių išlaidų. Skaičiuojant 
darbu, 45 šios draugijos narės 
yra atidirbę 295 darbadienius. 
Iš jų daugiausiai atidirbusi yra 
pati pirmininkė -- 33. Savo meti
niame susirinkime draugija, ap
tarusi buvusius ir ateities dar
bų planus, išsirinko naująją 
šiems metams valdybą, į kurią 
įėjo: E. Šeikienė, G. Semienė.J. 
Žalkauskienė, V. Baltokienė, A, 
Grikepelienė, V. Kazlauskienė ir 
L. Petruševičienė. Susirinkimą 
puikiai pravedė V. Kuncaitienė ir 
jam sekretoriavo B. Makulienė,

***

Vis daugiau ir daugiauAustra- 
Ii joje garsėjant keramikė Jo
lanta Janavičienė, už savo dar
bus gavusi gražius atžymėjimus 
tarptautinėje parodoje Italijoje, 
paskutinę savo darbų parodą tu
rėjo Adelaidėje, apie kurią labai 
šiltais žodžiaisatsiliepėAdelai- 
dės dienraščio "TheAdvertiser” 
meno kritikas, pabrėždamas, 
kad jos darbuose matosi ir jau
čiasi europietiškas pagrindinis 
fonas su jau čia susicementavu- 
siu ir įsigytu australšku cha
rakteriu, padarančiu jos darbus 
gyvai patraukliais.

♦♦♦

Newcastle nedidelė lietuvių 
kolonija, gyvenanti pramoninia
me geležies ir plieno centre, pa
sižymi savo gera ir lietuviška 
veikla. Vienas iš didžiųjų repre 
zentacinių šio miesto vienetų

■ laiškai Dirvai
GERB. REDAKTORIAU

Žurn. Vlado Būtėno reporta
že iš Chicagos, tilpusiame Dir
voje š.m. balandžio 25 dienos 
laidoje, kuriame reportažo au
torius kalbasi su LB Tarybos 
prez. pirm. Vyt. Kamantų įvai
riais bendruomeniniais klau
simais, liečiant kultūrą prasi
lenkiama su faktine tiesa ir są 
ironingai klaidina skaitančiąją 
visuomenę. Tarybos prez. pir
mininko p. V. Kamanto teigi
mas, kad "blogiausiai sekėsi kul
tūrinėje srityje" neatitinka tik
rovei. Kas liečia LB Kultūros 
Fondą, jo pareiškimas, kad "LB 
Kultūros Fondas neparodė didės 
nės veiklos, išskyrus teatro fes
tivalio surengimą ir vieną kitą 
teatrinį spektaklį" yratendencin 
ga informacija, kalbant švelniai.

yra lietuvių choras, egzistuojan 
tis jau 18-ka metų ir per tą lai
ką davęs didelį skaičių koncer
tų lietuvių, australų ir svetim
taučių tarpe. Chorui nuo pra
džios diriguoja ir vadovauja Sta
sys Žukas, kai paskutiniame su
sirinkime buvo išrinkta choro 
seniūnas Sigitas Daugėla ir ka-~ 
sininkė M. Zakarauskienė. Šis 
lietuvių choras gavo oficialų pa 
kvietimą dalyvauti multimilijoni 
niame Sydnėjaus Operos Rūmų 
atidaryme, kuris įvyks šių metų 
pabaigoje ir juos atidarys Ang
lijos karalienė Elžbieta H.

Labai gražiai šiame mieste 
veikia ir lietuvių Diskusijų Klu 
bas, kuriam ilgą laiką vadova
vo dr. Vyt. Doniela, tačiau da
bar, jam išvykus ilgesniam lai 
kui į užsienį, tapo išrinkta nau 
ja valdyba iš: pirmininko St. Žu 
ko, sekretoriaus P. Lizdenio ir 
veiklos reporterės V. Kristen- 
sen, Paskutinę paskaitą skaitė 
P. Leonavičius, tema "Dievai 
ir žmonės".

Štai LB Kultūros Fondo veikla 
trumpai.

Pirma, Teatro Festivalio su 
rengimas — sunkus pusės metų 
darbas, reikalaująs ilgo susira
šinėjimo, kantrybės ir kruopš
taus pasiruošimo.

Antra, trijų paskutinių me
tų bėgyje buvo pastatyti keturi 
veikalai: K. Binkio, K. Ostraus
ko, A. Kairio ir A. Škėmos ir iš 
viso duota ne "vienas kitas" bet 
12 spektaklių. Vidurkis —4 spėk 
takliai metams. Gal tai ir neim
ponuojantis skaičius, tačiau pa
žįstamiems mūsų sceninės veik
los sunkumus, visai pakanka
mas.

T r e č i a, V. Kamantas žino, 
kur buvo PL Archyvas prieš3 me
tus ir kur jis yra dabar.Visatai 
nepasidarė savaime.

Ketvirta, knygų leidimas. 
Sudarinėti tikrinimo komisijas, 
lakstyti po spaustuves ieškant pi
gesnio įkainavimo, susirašinėti 
ir siuntinėti -- nėra jau mažos 
ar nežymios pastangos. Rašyt. 
P. Naujokaičio Liet. Literatūros 
istorijos I tomas jau spausdina
mas ir dar šį rudenį išeis iš 
spaudos, II tomas skaitomas, 
Prof. J. Raukčio Botanikos Žo
dynas greitu laiku bus atiduotas 
spausdinti; liet, spaudos Metraš - 
tis už 1969 metus jau baigiamas 
ir 1.1. LB Kultūros Fondo veik
la ir "pridavus" apsykaitąbaigia
majai sesijai toli gražu nepasi
baigė.

Penkta, visa eilė kitų neap
skaičiuojamų ir nenusakomų, 
kaip kiekviename kitame visuo
meniniame darbe įsipareigo
jimų atima marias laiko. Pav. 
rūpestis lietuviškomis opero
mis, nuolatinis LB atstovavimas 
Čiurlionio galerijos Globos ko
mitete, dalyvavimas LF Pelno 
Skirstymo komisijoje (pirmus 
metus), rūpesčiai Bibliografijos 
Tarnyba, LB Dramos studijos 
vedimas ir eilė kitų kultūrinių 
darbų už Kultūros Fondo ribų, 
kas neturėtų būti paslaptis nei 
V. Būtėnui, nei pasikalbėjimą 
davusiam prez. pirm. Vyt, 
Kamantui.

Baigdamas šias kelias pasta
bas, noriu p. Vyt. Kamantui pri
minti, kad LB Kultūros Fondo 
pirmininkas dirba tiek, kiek pa - 
jėgia. Apimti daugiau sričių, 
įsiplėsti, kaip daug kas siūlo, 
reikštų nepažinti mūsų visuo
menės pajėgumo ir pačiam nė 
vieno darbo tinkamai neišpildy
ti. Kultūra niekada nebuvo or
ganizuoto darbo rezultatas ir 
nemanau, kad bus ateityje.

Dėkui, Pone Redaktoriau.
Anatolijus Kairys

ATVIRAS LAIŠKAS
Ponas Stasy Raštiki, jūs sa

vo knygoje III-tome, pusi. 589 
rašote: "Pasiekti istorinės tie., 
sos, bei atitaisyti nors kai ku
riuos nepagrįstus tvirtinimus" 
— parašėte savo atsiminimus.

Vardan tiesos ir aš rašau šį 
laišką, atitaisyti, neteisingus pa 
sakojimus. Jūs pusi. 154-155, 
rašote, kad a.a. kun. L. Jankus 
jums pasakojo, kad jo laidos 
Sanitarijos puskarininkiai "mo 
kyklos baigimo ir išleistuvių 
proga visi (sic? K.Č.) baigu
sieji buvo nutarę padaryti sau 
apendicito operacijas. Žino
ma ne patys darė bet gydyto
jai, Tų operacijų pasėkoje vie 
nas kursantas mirė. Manau, 
kad tai buvo gal vienintelis at
sitikimas pasaulyje, kad ab
solventai būtų tokiu būdu pami
nėję savo mokyklos baigimą”.

Aš tvirtinu, kad tas pasakoji 
mas netiesa! Tikras absurdas! 
Aš esu baigęs tą pačią laidą kar
tu su a.a. kun. L. Jankumi (ka
riuomenėje jis vadinosi Liongi
nu Jankausku). Aš iki šios die
nos apendicito operacijos netu
rėjau! Tokio kvailo nutarimo 
mes, tos laidos kursantai ne
darėme! Ir Karo Ligoninės gv 
dytojai - chirurgai nebuvo to
kie, kad suguldę 40-60 sveikų 
kursantų visus kartu operuotų, 
be jokio reikalo.

Nežinau ar dar yra laisva
me pasaulyje išlikę mano ir a.a. 
kun. L. J. laidos kursantų, gal 
jie irgi atsilieps. Bet yra gyvas 
tos mokyklos lektorius dr. Ba
lys Matulionis. Manau, kad ir 
jam iki šiol negirdėta, nei toks 
nutarimas, nei viso kurso ope
racija.

Su pagarba,
Kazys Česna 

Worcester, Mass.

Gerb. Redaktoriau,

Dirvos gegužės mėn. 9 dienos 
numeryje buvo paskelbtas neži
nia kieno vardu siūlomas koali
cinis įvairių organizacijųveikė- 
jų sąrašas į Lietuvių Bendruo
menės Tarybą ir Pasaulio Lietu, 
vių Bendruomenės Seimą, kuria
me minimas ir ateitininkų var
das.

Prašau artimiausame "Dir
vos" numeryje paskelbti, kad 
Ateities Klubas nei savo narių 
susirinkime, nei valdybos posė
džiuose už šio sąrašo ar atskirų 
to sąrašo asmenų rėmimą nėra 
pasisakęs.

Su pagarba

Vladas Palubinskas 
Ateities Klubo Valdybos 
Pirmininkas

Gerb. Ponas Redaktoriau,

Š.m. gegužės mėn. 9 d. Dir
vos numeryje paskelbtame skel
bime įrašyta tarp kitų asmenų 
ir mano pavardė. Aš šiuo reiš
kiu savo nepasitenkinimą ir pro 
testuoju, kad be mano žinios ir 
sutikimo buvau įtrauktas į rek
laminį rinkimų sąrašą. Taip pat 
nesutinku su minėto skelbimo 
turiniu.

Malonėkite paskelbti šį mano 
pareiškimą gegužės mėn. 16 d. 
Dirvos numeryje.

Su gilia pagarba,

Vytautas Yucius 
Pittsburgh, Pa.

MACHIN1ST

WANTED
PRESSBRAKF. OPERATORS 

SHEAR BRAKE OPERATORS 
WEL.DERS 

HAND GR1NDERS 
For lst & 2nd Shift 

Steady vvork for qualified men. 
Apply in person 

CLEVELAND FROG 
CROSSING CO. 

6917 BESSEMER AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO

(38-40»

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 Equal Opportunity Employcr 

(36-42)

Hiring novv experienced men for 
lst & 2nd Shift

FOR NE\V LAMMINATING & 
FABR1CATING DEPT.

also needs 
SHEAR OPERATORS 

and 
1NSPECATORS 
lst čc 2nd Shift 

ENAMEL PRODUCTS CO. 
(Off Memorial Shorevvay) 

341 Eddy Rd.
Cleveland, Ohio 44108 

216-451-1313 Mr. Walters 
(36-42)

W0MAN
Mature and steady. Age 30-50. To 
fili and pack orders light šmuli items. 

APPLY IN PF.RSON
OR PHONE 216-621-1514. 
Betvvecn 10 a. m. to 5 p. m. 

Ask for SH1RLF.Y
CORONET

812 HURON RD.
(Caxton Buildingl 

CLEVELAND. OHIO
)37-3OY

PLASTICS

Due to plant expansion our chemica! 
plastic division, located in suburbau 
Troy. needs the follovving personnel:

MAINTENANCE DEPT.
Machine Repair-Electrical .Journev 
man status nol reųuired. Mušt hav« 
3 to 5 vrs. experience. Second nn<! 
third shift openings. Mavinium $5.0r’ 
plūs shift premium.

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

MOLDING DEPT.
Machine Adiuster 3 to 5 yrs. experi- 
ence. Ma.vimum rate $4.65 plūs shift 
premium. Openings on ai! shifts.

• PAINT SETUP
Decorating, mušt have automalic and 
hand equipment experience.

BENEFITS—OVERTIME 
APPLY IN PERSON OR CALL:

GENERAL TIRE & 
RUBBER CO.

1955 Stephenson Hwy., 
Troy, Mich. 48084 
Phone: 313-689-0120, 

extension 4
An Equal Opportunity Employer 

(36-38)
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POPIERINIAI "LAIMĖJIMAI
Kaip daugelis sovieti

nės valstybės "laimėji
mų" yra ... poperiniai, 
lygiai ir tas "milžiniš
kas" žmonių veržima
sis į mokslą, apie kurį 
išdidžiai porina sovieti
nė propaganda, tėra ... 
sąrašai!

"Sąrašai dar ne žmo
nės", sušuko Kretingos 
vakarinės mokyklos di
rektorė E. Riaukienė, 
gavusi ilgą sąrašą "stu
dentų", kurie, esą, pasi
ryžo plėsti savo mokslo 
akiračius.

Mat, "plėsti mokslo 
akiračius" buvo "gera
dariškas" kompartijos 
plenumo įsakas. Tai bu
vo, neva, rūpinimasis pa
kelti darbininko moksli
nį lygį- Tai buvo reika
lavimas, kad visi darbi
ninkai, nebaigę vidurinio
sios mokyklos, stotų stu
dijuoti neakivaizdiniu bū
du, vakarais, kur galima 
ir dieną. Studijuodami, 
jie baigtų vidurinę mo
kyklą ir tuo pakeltų ta
rybinio darbininko moks
lo lygmenį ir prestižą.

Prieš tokį planą nega
lima sarkastiškai kalbė
ti, nei jo kritikuoti. Aiš
ku, priverstinis plano po
būdis, laisvai visuome
nei netinka. Bet plano 
sentencija yra gerada
riška, naudinga. Išsilais
vinusių žmonių ilgisi 
kiekviena visuomenė, 
kiekviena valstybė. Pa
lengvintos darbo sąlygos 
studijuojančiam asme
niui, tam tikros privilegi
jos už studijas, irkt.bū
tų efektyvi priemonė pa
daryti tokįplaną praktiš
ką ir žmonių gerai įver
tintą.

Bet šitoks "mokslini
mo" planas tarybinėje tik
rovėje nebuvo skirtas tik 
ram žmonių mokslini
mui. Programa buvo pa
jungta režiminei propa
gandai. Stoję į mokyklas 
žmonė pajuto ant savo 
sprando bolševikinės agi
tacijos slogutį. "Viduri
niosios" mokyklos kur
sas su kaupu buvo pilnas 
"marksistinės dialekti
kos", "lenininės metodi
kos", "kompartijos isto
rijos", ir kt. Dirbantie
siems, gaunantiems al
gas, įėjusiems į savo 
gyvenimo vagą žmonėms 
toks "mokslinimas" bu
vo reikalingas kaip veži
mui penktas ratas '•

Todėl įsirašė studi
joms žmonės, pradėjo iš 
tų "studijų" bėgti.

Salantų mokykloje įsi
rašė 61, o už savaitės 
liko tik ... 27. Imbarės 
mokykloje, K. Požėlos ko
lūkyje, įstojo studijuoti 
20. Netrukus paliko... vie
nas.

Tuo tarpu rajonai re
gistruoja į tokias "stu
dijas" mobilizuotinus as

menis. Į mokyklas siun 
čia ilgus "moksleivių" są
rašus.

"Sąrašai dar ne žmo
nės!", kartu su Kretin
gos mokyklos direktore, 
sušunka kiekvienos mo
kyklos vadovybė.

Kiekviena darbovietė 
veda savo darbininkų iš- ' 
simokslinimo kartoteką. 
Neturintiems vidurinio
sios mokyklos lygio įsa
koma paduoti pareiškimą 
stoti į mokyklą. Iš tokių 
pareiškimų sudaromi il
gi ir įspūdingi mokslei
vių sąrašai. Šie sąrašai 
rodo sovietinio piliečio 
"veržimąsi į mokslą". 
Bet tie sąrašai yra... fal
sifikatas! Jie tinka pro
pagandai, bet gyvenimo 
praktikoje jie yra nulis. 
Darbininkai vengia skir
ti laiką ir pastangas reži
minės propagandos stu
dijoms.

Sugalvotas dar tarpusa
vio šnipinėjimo būdas. 
Organizuojami komitetai 
talkinti kompartijos nuta
rimui. Šių komitetų na
riai seka, ar rajonai ir 
darbovietės pristatė pil
nus eventualių "mokslei
vių" sąrašus. Komiteto 
nariai įpareigoti šnipinė
ti, kodėl vienas ar kitas 
"moksleivis" tingi lan
kyti mokyklą, slepiasi, 
nestudijuoja.

Propagandinės mokyk
los nelankymas tampa nu 
sikaltimu. Lankyti mo
kyklą įsakė Maskva, per 
Lietuvos kompartijos ple
numą, o žmonės ignoruo
ja, bet boikotuoja tokį 
"įsaką".

Ši ok. Lietuvos visuo
menės įtampa užsienio 
dar beveik nepastebėta. 
Propagandinis įkarštis 
po tokiu patraukliu "dar
bininko mokymo" planu, 
atrodo, laikomas už tik
rą pinigą, už tam tikras 
pastangas mokslinti dar
bininkus. Tuo tarpu, tik
rovėje, tai yra vienas iš 
pavyzdžių, kaip okupaci
nė valdžia terorizuoja sa
vo pavaldinius.

PARAMAMOSII 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Be jau gautų 2.269 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• Stella ir Vytautas Ab- 
raičiai, gyv. Fords, N. J., 
siunčia 100 dol. spaustuvės 
atnaujinimui ir rašo: ”At- 
įodo, kad atėjo laikas ir 
mums prisijungti prie Dir
vos "atsijauninimo” ir ta 
proga siunčiame 100 dol. 
padidinti savo Vilties Drau
gijai Įnašus.

NUOMONĖS IR PASTABOS

Kvanktelėję ar papirktieji? w
Vyrai nekreipė dėme

sio į Spūdvilos pasakoji
mą apie tą slunkių. Spūd- 
vilų kaimynė Augaitienė 
nuėjo pas Spūdvilienę ir 
sako: "Na, kaip dabar 
bus, jeigu karvės bris į 
prūdą, tas slunkius jas 
tikrai prarys". Spūdvilie- 
nė Augaitienę nuramino: 
"Ir tu tiki, ką tas mela
gius tauzyja? Prieš ei
damas medžioti prisiri
jo riebios avienos ir kai 
einant per smiltynę pil
vą užgriuvo sopuliai, tat 
ir sugrįžo. Dabar guli ir 
raitosi, lyg koks slun
kius jam pilvą drasky
tų".

Slunkius tai toks plau 
kuotas kirminas, neilges 
nis, kaip penkių centi
metrų.

Kuri pasaka medžiok- 
liškesnė: to 'sovietolo
go ' apie ne siauras gali
mybes iš Lietuvos išva
žiuoti, ar Spūdvilos apie 
slunkių - smaką?

Amerikoje rengiami vi
sokie konkursai, sto
riausių bobų rinkimai, 
medžiotojų medžiokliškų 
nupasakojimų. Į paskuti
nį konkursą pristatykite 
to sovietologo pasaką 
apie jau ne siauras gali
mybes iš Lietuvos išva
žiuoti. Tas sovietologas 
gaus pirmą premiją.

Ar tą Maskvai naudin
gą pasaką tas sovietolo
gas pasakoja už 33 gra
šius?

Dirvos skaitytojai at
simena vienas diskusi
jas, kurios buvo Dirvoje 
prieš kokius aštuonerius 
metus. Vienas asmuo Dir
voje parašė straipsnį 
apie komunizmą Lietuvo 
je 1940 metais. Jam ko
munizmas yra tas ir toks

• Petras Mačiulaitis, gyv. 
Union, N. J., per p. V. Ab- 
raitį atsiuntė 50 dol. Vil
ties Draugijos Įnašų padi
dinimui, kad palengvinus 
naujų spaustuvės mašinų 
Įsigijimui.

• Eugenija ir Kostas 
Gasparaičiai, gyv. Cleve
lande, spaustuvės atnauji
nimui atsiuntė 25 dol.

• Stasys Lazdinis, Vil
ties Draugijos valdybos se
kretorius, spaustuvės at- 
naujimui Įteikė 25 dol.

• Antanas ir Veronika 
Garmai, gyv. Juno įsiės, 
Fla., atsiuntė naujų mašinų 
Įsigijimui 15 dol., tuo pa
čiu padidindami savo įnašą 
Vilties Draugijoje ir visam 
Dirvos štabui siunčia ge
riausius linkėjimus iš sau
lėtos Floridos, laukdami 
ten atsikeliant gyventi dau
giau clevelandiečių.

• Alfonsas Mikulskis, 
kompozitorius, naujoms ma
šinoms Įsigyti įteikė auka 
10 dol.

• Clem P. Pocius, iš Co- 
lumbus, 0., atsiuntė naujų 
mašinų Įsigijimui 12 dol.

• E. ir A. Gantautai, iš 
Bridgeport. Conn., atnauji
nimui Dirvos spaustuvės 
atsiuntė 5 dol.

• V. Sederavičius, iš 
Omahos, Nebr., spaustuvės 
gerinimui atsiuntė 5 dol.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 2516 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

M. BEINARYS lizmo ar komunizmo re
alybes, ypač jo įvedimo 
pirmose fazėse, rasime, 
kad socializmas yra plė
šikas. Jis apiplėšia ne tik 
turtingus, bet ir proleta
rus. Rusiškas komuniz
mas Lietuvoje apiplėšė 
visus, net tarnaites. Tar
naites, kurios banke ture, 
jo susitaupiusios kiek li
tukų, jas apiplėšė, nes 
nacionalizavo visų pini
gus bankuose. Taigi ma
no kuklus, menkas ir 
prastas klausimėlis tam 
sovietologui, jo proto 
šviesai: ar Marksas mo
kino apiplėšti tarnaites? 
Ag skaičiau, kad Marksui 
jo tarnaitė pagimdė Mark- 
siuką ir jis turėjo bėgti 
iš savo namų pas Engel
są, kai Marksienė griebė 
kočėlą. Bet Marksas ne
bėgo, kad paliktų savo 
tarnaitę toje nelaimėje, 
jos sutaupų nepavogė ir 
kitus nemokino, kad tar
naites reikia apvogti.

Nihilistai ir socialis
tai - komunistai, nuo jų 
neatsilieka ir lietuviški 
Amerikos liberalai - so- 
vietologai, sako, kad ka
pitalizmas apvagia darbi
ninkus proletarus. Bet 
bolševizmas irgi yra va
gis. Katras jų didesnis 
vagis? A§ linkęs many
ti, kad bolševizmas. Kai

kokį jis matė Lietuvoje 
1940-41 metais. Tai ma
no minimas sovietologas 
toje pačioje Dirvoje už
puolė aną asmenį, pasaky 
damas, kad tik tas gali 
apie komunizmą kalbėti, 
kas pažįsta marksizmą, 
leninizmą, stalinizmą, 
vienu žodžiu, trumpai ir 
suglaustai, apie komu
nizmą, anot to sovieto
logo, gali kalbėti ir turi 
teisę kalbėti tik tas, kas 
yra komunizmo teologu. 
Juodu pasikeitė keliom 
replikom ir, žinoma, vie
nas kito neįtikino.

Tose diskusijose, į 
klausimą pažiūrėjus kiek 
"filosofiškai", nieko nau 
jo neįvyko. Tos diskusi
jos tik iškėlė amžiną pro 
blemą: teologijų ir rea
laus gyvenimo problemą, 
t.y. kad teologijos yra vie 
nas dalykas, o realus gy
venimas kitas dalykas. 
Anas asmuo komunizmą 
aprašė pagal posakį: 
"Žmogų pažinsi iš jo dar 
bų", o tas sovietologas, 
kaip davatkėlės sako — 
"Tu, vaikeli, klausykis 
ką kunigėlis sako, bet ne 
žiūrėk, ką jis daro". Ži
noma, to sovietologo ku
nigėlis ne juoda sutana, 
bet juoda kurtka ir rau
dona žvaigžde.

Kaip dabar Gimtasis 
Kraštas dalykus paaiš
kino iš esmės, pasiro
dė, kad anas asmuo lin
do ne į savo sritį: nebū 
damas sovietologu, rašė 
apie komunizmą. Rašyti 
kaip ten dabar yra ir kaip 
ten buvo 1940-41 metais, į 
yra sovietologu sritis, į 

Jie ir tik jie jaučiasi 
consacres, consagrados, 
pašventinti tiems klausi
mams. Suprantama, tas 
sovietologas, vienas iš 
pirmųjų ir seniausių so- j 
vietologų tarp lietuvių, i 
negalėjo anam asmeniui i 
nepasakyti dalykų, kurie 
skirti pasakyti tik sovie- i 
tologams.

Dr. Viktoras Rimše- ' 
lis, kunigas ir marijo- i 
nas, Liet. Enciklopedi- Į 
joje rašo: "Teologija 
(iš graikų theos, 'Die
vas' ir logos, sąvoka, 
mokslas) mokslas apie 
Dievą, Graikai vadinda
vo teologais savo rašyto
jus poetus, kaip Orfėją, 
Hesiodą, Homerą, kurie 
rašė apie dievų kilmę ir 
jų istoriją".

"Teologija yra moks
las apie Dievą ir ryšium 
su Dievu apie visus kūri
nius apreiškimo ir žmo
giškojo proto šviesoje".

Jeigu graikai savo poe 
tus rašytojus vadino teo
logais, tai ir mes mūsų 
sovietologus galime va
dinti teologais. Jie irgi 
rašo apie savo dievus, 
kaip Marksą, Leniną ir 
Staliną — jų kūrinius, jų 
apreiškimo ir savo "pro 
to šviesoje". Teisingas 
Dr. V. Rimšelio pasaky
mas: "Žmogiškoje proto 
šviesoje". Bet ar visuo
met protas yra šviesus? 
Man atrodo, kad dažniau
siai žmogaus protas yra 
tamsus ir net purvinas, 
ypač kai reikalas eina 
apie tą moralinės teolo
gijos dalį, kuri vadinama 
kazuistine teologija, t.y. 
apie teologijos pritaiky
mą atskiriems sąžinės at
vejams.

Kai paseksime socia

1940 metais rusiškasis 
komunizmas apvogė tar
naites, tai padarė, tur 
būt, remdamasis mark
sistinės teologijos iš- 
klumočijimų šviesoje. 
Kad tarnaitės sužinotų, 
ar teisingai jas apvogė, 
turi skaityti Markso "Ka
pitalą", nes kas teisinga 
ar neteisinga tiems teo
logams yra Markso raš
tai. Ir kai tarnaitės, pa- 
skaičiusio Markso raš - 
tus ras, kad Marksas nie
ko nerašo apie jų apvogi
mą, bet jos jau apvogtos 
Kokia tuo klausimu lie
tuvių sovietologu nuo
monė?

Bet kaip dažnai mark
sistiniai teologai ’nusi- 
teologuoja', taip ir tas 
mūsų sovietologas nusi- 
teologavo.

Vienas Amerikos uni
versiteto profesorius so
ciologas daug metų stu
dijavo visus socializ
mus, marksizmus, leni
nizmas. Rado, kad visuo
se tuose 'izmuose' pa
rašyta: "Visa valdžia dar 
bininkų taryboms". Jis 
žinojo, kad dabartinė rus 
kių imperija vadinasi ru 
siškai SSSR, kas reiškia 
Socialistinė Sovietų (Ta
rybų) Respublikų Sąjun
ga. Vieną dieną jis nuta
rė nuvažiuoti į Maskvą 
ir pažiūrėti, kaip tie so
vietai, tos tarybos at
rodo. Maskvoje, kur tik 
ėjo, ką sutiko, visur ir 
visų prašė parodyti tas 

(Nukelta į 4 psl.)

■ Sfr
Seniai žinoma tiesa, kad sklandžiai tartas žodis yra aukso ver

tas. Gabiai išreikštas pasisakymas spaudoje kuria nors konkrečia 
tema jautriai paveikia tūkstančius skaitytojų ir dažnai nulemia jų 
pritarimą, idėjinį palankumą ir net veiklumą arba ir piniginę para
mą. O lietuvis tai žino iš praeities patyrimo.nes. Aušra, Varpas, Tė
vynės Sargas, Viltis ir kita atgimimo laikmečio spauda su gabiai pa
rašytais publicistiniais žodžiais anuomet atgaivino tautą, svetimom 
baudžiavom prigniužintą, ir atvedė į 1918 m. nepriklausomybę. To
dėl ir šiandien mums taip sunkiai svetur kultūros vežimą tempiant 
ir sykiu kovojant už Lietuvos gyvybę, visiems įsidėmėtina, kad ge
ras mūsų spaudos žodis yra pati pirmoji ir veiksmingiausioji prie
monė savo žmonėms bendrijon telkti, idėjiniams tikslams siekti, 
kultūriniam gajumui kurstyti i r už savo tėvynės laisvę kovoti. Ir to
dėl dažniau laikas nuo laiko teatsimena mūsų veiklos vadovai ir vi
si jų telkiniai, organizacijos ir įstaigos, mokytiniai ir kunigai — te- 
šūktelia vis nuoširdesnę padėką ir įvertinimą spaudai, tepaskatina 
saviškius gausiau prenumeruoti, teparemia lėšomis. Viešasis spau
dos žodis yra tartum mūsų balsinga vėliava, kuri mus kelia aukš
tyn ir neleidžia užsnūsti arba pabirai išsisklaidžius dingti svetim
taučių jūrose.

• Dėkui Dievui, turime įvairių laikraščių ir žurnalų dar nema
ža (be reikalo kai kas vis kėsinasi noru tą kiekį susiaurinti), todėl 
galima skirtingas nuomones įvairiom formom ir nuotaikom ar ide
ologijom reikšti, galime ir naujų bendradarbių ugdytis, yra vietos 
ir esamiems tobulintis. Dabartiniais didžios spartos laikais svarbu 
kad viešasis žodis būtų turiniu įdomus ir patraukliai išreikštas, 
kalbiškai sklandus ir stilistiškai gyvas! Ir dar neužmirština kad 
visa turi būti ko trumpiausiai suglausta, be jokių ištęsimų ar pa
siplepėjimų (šį dalyką mes nuolatos skaudžiai pergyvename, daž
nai ir pakartotinai -- viešų sueigų ilgose prakalbose!);

• Gerą publicistinį pavyzdį mums pateikė J. šoliūnas Dirvos 
nr. 35 (save nuskriaudė tie, kurie ligi šiol apie sportą straipsnių 
nė nebando perskaityti). Jis čia kalba apie būsimą mūsų jaunimo 
-- sportininkų išvyką Europon. Straipsnis visai neilgas, o apima 
labai daug: ne tik suminėtos, bet ir vaizdžiai paryškintos kone vi
sos aplankysimos žymesnės vietovės Vokietijoje, Italijoj, Pran
cūzijoj, Šveicarijoj, Monaco ir kt. O rašoma tokiu linksmai spor
tišku stilium ir tokiu taupiai turiningu medžiagos paskleidimu, kad 
patraukia ne tik skaityti, bet -- tikrai daugelis tuoj panorės ir pa
tys kuo nors prisidėti prie taip spalvingos ir lietuvį garsinančios 
savų jaunuolių išvykos, jei ne didesne suma, tai bent dešimtine ar 
penkine, o ir atskiras žaliukas bus padėkos vertas, kai jų susirinks 
krūvon iš daugelio delnų. Siųskime visi paramos, kiek kas išgali
me, ir nuoširdžiai palinkėkime laimės paskraidyti po mūsų mielą 
Europą, pasigrožėti jos miestais ir --grįžti vėl pas mus su pelny
tais laimėjimo vainikais! Valio sportininkai!

•Kiek girdėti, skaitytojai nepaprastaisudomintiVytautoAlan- 
to "Šventaragio" istoriniu (ir priešistoriniu) turiniu -- nekantriai 
laukia tęsinio, t.y. antrosios dalies. Šis autoriaus jubiliejinis vei
kalas taip brandžiai turiningas ir tokiu vaizdingu stilium sukurtas, 
kad nevienas skaito jau ir antrą kartą, norėdamas stipriau įsigilin
ti į visą romano medžiagą, kuri atskleidžia mums Lietuvos genčių 
praeities kelius, buities paveikslus, dvasinius veržlumus ir politi
nius užmojus bei kovas. Štai viena trumpa ištraukėlė iš krivio Die- 
veltos bylojimo:

— Dabartis visada teisia praeitį: taip buvo, taip yra ir taip 
bus. Senolių klaidos ir laimėjimai nenužengia kartu su jais į kapus, 
jų atbalsiai atskambės per amžius, ir mes jausime jų darbų pa
sekmes su kiekvienu savo atokvėpiu. Laimėtas ar pralaimėtas mū
šis visada pakreips genties ke’ią vienaip ar kitaip. Dabartis kar
tais išteisina ... kartais ją pasmerkia: toks yra kietas genties ke
lio dėsnis... Negalvokite, kad tik mūsų tėvai ir protėviai darė klai
das ir kas mes jų nebedarome šiandien...
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Grandinėlės šokėjos su šypsena išlipo Los Angeles aerodrome. 
Iš kairės: Liutkutė, Gaižutytė, Staškutė, Sušinskaitė. Už jų Miški
nytė ir Giedraitytė. T. Garlos nuotrauka

"GRANDINĖLĖ” AUKSINIŲ 
VAKARŲ PAKRANTĖJE

Ingrida Bublienė

Apsiniaukusį ir lietin
gą rytą, balandžio mėn. 
27 d. Clevelando "Gran
dinėlė" pakėlė sparnus 
naujai gastrolių išvykai 
į Amerikos vakarus, taip 
vadinamą "Aukso Žemę" 
Kaliforniją.

Kiekviena išvyka pa
prastai jaunimui suteikia 
tam tikro entuziazmo,pa
kilios nuotaikos ir jėgų. 
Tad tuo labiau "Grandi
nėlės" nariams nešan
tiems grožį, mūsų tauti
nį meną netik lietuvio 
širdžiai pradžiuginti bet 
ir pasauliui pasigėrėti.

Su tokia nuotaika slin
kome debesų keliu virš 
žaliuojančių lygumų ir 
sniego padengtais kalny
nais visiškai nėnejausda 
mi jog mūsų lėktuvas jau 
glaudžia sparnus ir dide
liu greičiu spaudžiasi 
prie žemės Los Angeles 
aerodrome.

Atskridome beveik pus
valandžiu anksčiau negu 
buvo numatyta, tačiau mū
sų globėjai ir koncerto 
rengėjai jau laukė aero
drome.

Tuo visi metėme savo 
pirmuosius žvilgsnius į 
dar nematytą Amerikos 
vakarų pasaulį. Šviesūs 
aerodromo pastatai ir 
lieknos palmės davė 
mums pirmą ir vaizdų 
Kalifornijos įspūdį. Susi
pažinę su mūsų globėjais 
ir trumpai pasidalinę įs
pūdžiais vykstame į ap
sistojimo vietas.

Važiuojant plačiais Ka
lifornijos greitkeliais 
pro akis slenka greit be- 
sikeičią ir nematyti vaiz
dai. Ypač visus stebina 

Po sėkmingo Grandinėlės koncerto rengėjai surengė šaunų priėmimą su šampanu. Nuotraukoje iš 
kairės: Petronis, Balytė, Neįmanąs, Mažeika, Adomėnas, Sagienė ir Činga. J. Garlos nuotrauka

lieknos pakelės palmės, 
eukaliptai bei žydintys 
įvairių spalvų dekoraty
viniai krūmai. Prava
žiuojam ir Los Angeles 
centrą su jo įvairia archi
tektūrine statyba, dango
raižiais ir kitom pra
šmatnybėm. Dar nese
niai aukščiausias šio 
miesto pastatas buvo 
miesto rotušė, nes žemė 
čia šlapia ir aukštųpasta- 
tų čia nesiryžo niekas sta
tyti. Dangoraižių statyba 
čia pradėta tik prieš pen 
kiolika metų.

Atvykome į Los Ange
les pačiu gražiausiu lai
ku, t.y. pavasarį. Visur 
žydėjo gėlės, akį verian 
tys rožių žiedai. Tačiau 
šis grožis labai ribotas 
ir klesti tik ten kur žmo 
gaus ranka jį globoja. Be 
priežiūros ir nuolatinio 
drėkinimo Kalifornija bū
tų tik pilka saulės nude
ginta dykuma.
Praleidę dieną gražioj 

aplinkoj ir mielų mūsų 
tautiečių globoje, artė
jant vakarui "Grandinė
lė" pradėjo ruoštis pir
mam savo pasirodymui 
Amerikos vakaruose. Šis 
pasirodymas vyko Pep- 
perdine kolegijos audito
rijoj ir beveik išimtinai 
amerikoniškai publikai, 
— studentijai. Buvę šia
me koncerte lietuviai ne
kantraudami laukė išei
nančios į sceną "Grandi
nėlės", nes juk tiek laiko 
sielojosi šios grupės at
vežimu į vakarus. "Gran
dinėlė" savo kvietėjų ne
apvylė, štai Los Angeles 
liet, parapijos klebonas 
prel. J. Kučingis po pir-

JŪRATĖ SUTKUTį-DE RBSALES

ŠOKIAI IR SAMBŪRIAI <»,
BRANGI SESUTE,
Štai priėjome prie užsibrėžto dešimto ir 

paskutinio laiško. Užbaigdama, norėčiau, Sesut, 
trumpam atsigrįžti atgal ir pasižiūrėti kas iš tų 
dešimtes laiškų išėjo.

Nei vienas šiuose laiškuose gvildentų klau
simų nesiduoda, deja, lengvai išsprendžiamas. 
Nei vienas iškeltas klausimas — pav. mūsų šo
kių būrelių paskirtis, šokių autentiškumo ar at
naujinimo klausimas, svetimybių baimė mūsų šo
kius interpretuojant — nei vienas iš šių klausi
mų nesiduoda suprastinamas, nei vienam iš jų ne 
galima duoti galutiną "taip" ar "ne" atsakymą.

Šokių būrelių paskirtys gali būti labai įvai
rios, ir jos visos esmėje gali būti teigiamos. 
Vienintelis gal kiek paprastesnis atsakymas čia 
būtų: specializacija. Skirtingi šokių būreliai turė
tų stengtis užsibrėžti skirtingus tikslus.

Šokių senoviškas ar modernus patiekimas vėl 
gi nesiduoda išsprendžiamas paprastu atsakymu. 
Mums yra reikalingas ir senoviškas, ir najoviš- 
koms sąlygoms pritaikytas šokis. Taigi čia vėl 
vienintelis sąžiningas atsakymas būtų įvesti šokių 
išpildymo didesnį įvairumą, kuris padengtų ir 
vienus, ir kitus mūsų reikalavimus.

Sudėtingiausio iš visų atsakymų pareikalau
tų svetimybių baimės klausimas. Kratytis slaviš
kų įtakų mums yra būtina — tai yra mūsų tauti
nės gyvybės išlaikymo sąlyga. Dalykai tačiau pra
deda susipainioti, kai mums tenka moksliškai at
skirti kas yra baltiška, ir kas yra slaviška. Šian
dieną yra žinoma, kad įvairių kraštų tautiniai šo
kiai siekia žymiai tolimesnės senovės negu anks
čiau buvo manyta. Gi tos žilos senovės laikais, 
anuomet, kai formavosi įvairūs tautiniai šokiai, 
ištisi rytų Europos plotai, kurie šiandieną yra 
priskiriami slavams, buvo apgyventi baltais.

Pav. kai mes kalbame apie lenkišką įtaką 
mūsų šokiuose, yra būtina atminti, jog slavai 
jotvingius pavergė ir jų žemes užvaldė palygin
ti neseniai. Norint tat atmesti lenkišką įtaką ir 
išlaikyti baltiškų šokių bruožus, darosi būtina 
pirma išskirti kas pas lenkus yra išsilaikę iš 
bendro mums ir jotvingiams palikimo, ir kas sla
vų buvo vėliau atgabenta ar įsigyta.

Deja, tuomi painiava dar nesibaigia. Mat pa
čių slavų tautos susiformavime baltų vaidmuo — 
nors dar tiktai dalinai tiriamas —jau sudaro ne
ginčytiną faktą.

Mums, nutautinimo pavojuje gyvenančiai tau
tai, slaviškų įtakų klausimas yra lyg dviašmenis 
rankenos neturįs, peilis: iš kurios pusės jįbeim- 
sime, vis bus pavojus įsipjauti. Jei mes nustosi
me griežtai gynęsi nuo slaviškų įtakų, mes padi
dinsime mūsų nutautėjimo pavojų. Tačiau jei mes 
aklai atmesime seniausius mūsų tautinius bruo
žus todėl, kad jie yra bendri su slavais, mes pa
tys savo rankomis sunaikinsime baltųpirmgimio

teisių dokumentus, ir nustosime to tautinio atspa
rumo kurį suteikia įsitikinimas, jog mūsų kultūra 
esanti senesnė ir pranašesnė.

Tokiame akligatvyje atsidūrę, mes turime tik 
tai vieną priimtiną išeitį: mokslą ir tiesą. Mums 
yra nevalia įvairių šokių bruožus atmesti ar pri
imti, neatlikus rimtą ir išsamų tyrimo darbą. Tik 
tai kiekvieną teigimą daiktiškais įrodymais pa
rėmę, galėsime mes išlaikyti savitą tautinį vei
dą ir įrodyti mūsų šokių meno istorinę vertę.

Mūsų atveju, rimtą šokių tyrimo darbą atlik
ti bus ypatingai sunku, nes mūsų tautiniai šokiai 
negali būti suvesti į vaikiškus "čia balta, o čia 
juoda" suskirstymus. Mūsų šokius sudaro šimt
mečiais susiklostęs įvairių istorinių įvykių spal
vų ir atspalvių kaleidoskopas, kuriam surūšiuoti 
mes turėtume aprėpti visą tūkstantmetinės baltų 
kultūros raidą.

Lyg to būtų maža, pravedant istorinį mūsų 
šokių tyrimą, mums teks neišvengiamai susi
durti su žymiai platesne mūsų šokių geografine 
apimtimi negu dabartine. Juk iš mūsų pusės bū
tų itin neprotinga savo šokių išsiplėtimą apkar
pyti į XX šmtm. Lietuvos rubežių plotą ir atsi
sakyti bendros baltų kultūros palikimo.

Gal toks platus priėjimas prie mūsų tautinių 
šokių daugeliui skaitytojų pasirodys nepriimti
nas. Gerai žinojau, Šokių ir Sambūrių ciklą pra
dėdama, jog ilįsiu į sunkiai išsprendžiamų klau
simų rezginį. Gal net būčiau tos temos nelietusi, 
jei ne Grandies spektaklis Venezueloje.

Prisipažinsiu, kad Grandiečiai, atvykę iš 
Chicągos, mus sužavėjo. Dar kartą sutvirtėjo 
manyje įsitikinimas, kad su mūsų šokančiu jauni
mu reikia kalbėti atvirai, nieko neslepiant, nieko 
nenudažant, nieko nenutylint. Jaunimo šokamų 
šokių klausimą mes privalome aptarti visoje 
pilnumoje, visame mums palankiame ar nepalan
kiame — sudėtingume.

Taigi ačių grandiečiams už netiesioginiai 
man suteiktą paraginimą kiek drąsiau prabilti.

Tau, sesyt, ir visiems tokį ilgą laiškų ciklą 
atlaikiusiems skaitytojams — dėkoju už dėmesį.

Sudievu,
Jūratė

ATITAISYMAS. "Šokiai ir sambūriai" (Dirva Nr. 30) aprašy
me po iliustracija, iškritusvienaieiluteųantrojepastraipojeateks
tas gavosi ne visai aiškus. Turėjo būti:

"Ispanijoje, kaip ir visoje Europoje, randasi nemažas skaičius 
liaudies šokių kurių pavadinime užtinkame musų veiksmažodžio 
"šerti" šaknį ir prasmę. Ispaniški "šėrimo” šokiai skirstosi Į dvi 
grupes: (1) "saulės raidos" šokiai žemdirbių srityse, kurių taktų 
skaičius ir figūrų pasikartojimai vaizduoja metų kalendorinę eigą 
ir (2) žirgų bei galvijų "šėrimo" šokiai ganyklų srityse, kurių me
tu šokėjai atlieka vadinamąjį "spyrio” žingsni ir šokį užbaigia 
arklių žvengimo šūkiu. Ir vieni ir kiti šokiai turi savo atatikmenis 
rytų Europoje. Pažymėtina, jog kalbiniai, ir vienų ir kitų šokių kil
mė yra baltiška. Gi tematiniai, pirmieji žemdirbių šokiai sutaptų 
su mūsų "kubilu", o antrieji -- su kai kuriais mūsiškiais "čigono" 
šokiais."

mosios koncerto dalies 
jau pareiškė savo nuo
monę: "Aš pasijutau da
bar, kad esu tikrai gar
bingos lietuvių tautos sū
nus, — rūbai puikūs, o tų 
rūbų nešiotojai dar pui
kesni, šokiai prilygsta 
tikrai profesionalų, "vi
si, kurie nevedę kelkitės 
į Los Angeles veltui bus 
vestuvės ir šliūbas, o ve 
dusiems parūpinsiu ir 
darbą".

Po šio charakteringo 
klebono pareiškimo sekė 
antroji programos dalis. 
Koncertą filmavo Povi
las Jasiukonis. Koncer
tas pasibaigė, publika su 
džiaugsmu ir pasitenkini

mu skirstėsi ir kiekvieno 
veide buvo galima aiškiai 
įskaityti, kad jis išgyve
no tai ko nesitikėjo. Po 
kelionės, koncerto ir 
pirmųjų įspūdžių atrodė, 
kad naktis skirta tik 
miegui. Todėl ir pasirin
kome poilsį.

Šeštadienio rytas vė
sus. Bet po geros mie
go nakties ir poilsio visi 
pilni energijos ir gera 
nuotaika susėdom į au
tobusą ir pasileidom įpa- 
sakų šalį — Disneyland. 
Ekskursijai vadovavo jau
nimo sekcijos nariai Jū
ratė Pažėraitė ir Juozas 
Venckus. Pravažiuojam 
garsųjį Hollywoodą. Ma
tome HollywoodBowl, Ca- 
pital Record Studio irkt.

Štai ir Disneyland, ku
rio užrašas jau iš tolo 
matosi. Susiskirstome į 
grupes ir rūpestingųjų 
vadovų lydimi apžiūri
me šią anksčiau tik fil
muose bei paveiksluose 
matytą vietą. Tai tikrai 
parkas kokį tik žmo
gaus fantazija galėjo su 
kurti. Visas parkas su
skirstytas į šias dalis: 
Adventureland, New Or- 
leans Sųuare, Bear Count 
ry, Frontierland, Fanta- 
syland, Tomorrowland. 
Kiekviena dalis žmogų nu
kelia į pasakų bei fanta
zijos pasaulį ir jįlyg bur
te užburia. Tai nepapras
ta Walt Disney genijaus 
galia, kuri šiuo atžvilgiu 

neturi sau lygaus pasau
lyje.

(Bus daugiau)

Kvanktelėję...
(Atkelta iš 3 psl.) 

tarybas. Visi ruskiai tik 
išsigąsdavo ir greit nuo 
to keisto amerikono pa
sitraukdavo.

Vieną naktį pas tą soci
ologą į viešbutį atėjo du 
vyrai ir pasisiūlė tuos 
ieškomus sovietus paro
dyti. Profesorius atsidū
rė ligoninėje. Ligoninėje 
su juo labai mandagiai el
gėsi. Tik sakė, kad jis 
neturįs kažkokio skiepi - 
jimo pažymėjimo. Po tri
jų dienų, kai profesorius 
išėjo iš ligoninės, kiek
viena sovietka, kurią jis 
matė gatves šluojant ar 
statybos plytas nešiojant 
jam atrodė autentiška ta
ryba.

Visi socializmai, 
marksizmai svajojo irte- 
besvajoja socializmu pa
naikinti valstybines re
presijas. O kas atsitiko? 
Visur, absoliučiai visur, 
kur tik buvo įgyvendintas 
tas socializmas, įvyko 
tas viskas atvirkščiai: 
vietoje žmogų išliuosuoti 
iš kapitalistinių ir buržu
jų sukurtų valstybinių 
priespaudų, kapitalisti
nių represijų, tapo sukur
tos centralistiškiausios 
valstybės, despotizmas 

neribojamas ir neribo
tas. Bet šiandien vis at
siranda teologų, kurie 
sako, kad reikia studijuo 
ti socialistines teologi
jas, kad suprastume, 
koks socializmas buvo re 
alizuotas Lietuvoje 1940 
metais. Tai reiškia, kad 
reikia studijuoti pasa
kas, svajones, utopijas, 
kad suprastume gyveni
mo realybes. Man patin
ka Salvador Dali pasaky
mas: "Kas tatai pasakė 
pirmą kartą, buvo poe
tas, visi, kas tatai karto
ja šiandien, yra idiotai".

Kur 33 grašiai, kur 
kvanktelėjimas galėtų nu 
statyti tik koks fantastiš
kas 007. Man atrodo,kad 
daugumos mūsų sovieto- 
logų - teologų kūryba nei 
pusės grašio neverta.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
VEIKALAS APIE IŠDUOTĄ MAIŠTĄ

Šių metų Draugo ro
mano konkurso premija 
atžymėtas Aloyzo Baro
no romanas "Abraomas 
ir sūnus". Buvau jury ko
misijoje ir premijavimo 
aktą pasirašiau su tikru 
pasitenkinimu. Duodame 
pasauliui ne veikalą, ku
ris yra "geriausias tarp 
konkursui pasiūlytųjų", 
bet neginčijamai puikų 
veikalą kaipo tokį. Kon
kursas negimdo veikalų, 
kaip kai kas nušneka, bet 
konkursas atlieka, vis 
kasdienybėje primiršta- 
mai literatūrai, gerą pro
pagandinį darbą. Kon
kurso pastovumas ir au
toriaus laisvė (kaip ir 
Dirvos novelės konkur
se) yra didžiulis nuovei- 
kis literatūros reklamai 
mūsų visuomenėje.

Antra vertus, konkur
se atžymėtas kūrinys yra 
veikalas su laurų vaini
ku. Tad juo labiau jury 
komisijų žmonės anga
žuoti nesuprofanuoti lite
ratūros dėl pigių konkur
sinių efektų. Ant Barono 
garbanų šie, jo tretieji 
laurai, uždėti puošniai ir 
didžiai pelnytai.

Aloyzas Baronas yra 
vienas šakočiausių mūsų 
rašytojų, neišsemiamos 
energijos, nuostabios kū 
rybinės iniciatyvos vy
ras. Premijuotasis romą 
nas, bene dvidešimt ant
roji jo knyga, yra daugia
spalvio, daugianyčio te
mų ir tezių junginio vei
kalas. Kaip ir visad, ir 
šiame veikale Baronas 
yra konkretus, aiškus, 
pastabus, sąžiningas iš- 
eiviškos buities vaizduo
tojas.

Pilkoji kadienybė, už
daros dramos, iki tra
giškų išvadų neprieinan
čios konfrontacijos, tra
pūs ir kuklūs polėkiai, ap
maudingi susikrimtimai 
— juk to viso siužetui ga
na kiekvienoje lietuviš
koje gūžtoje, tarpstančio
je kur nors neapriepia- 
mame amerikoniškame 
mieste.

Lengvu, sugestyviu, 
iki tam tikro skaidrumo 
persmeigtu rašymo bū
du, Baronas įveda skai
tytoją į dvi veikalo plokš
tumas: viena — išvirši
nė vyksmo terena, kita — 
vidinė, itin Baronui sava, 
personažo psichės banga
vimai. Tos dvi plokštu
mos, viena kitą pratur- 
tindamos, suponuoja vei
kalo tūrį. Puikaus nove- 
listo įgūdis neapleidžia 
Barono dėstymo konden- 
sotume ir atskirų epizo
dų užbaigos architektoni - 
koje. Paskiro romano tį
soję išsivystančios užuo
mazgos ir jas sekančios 
atomazgos, dažnai per
auga į antrą romano vi
sumos plokštumą, kur vi
dinio monologo metodas 
atskleidžia slaptus psi
chės virpulius.

Estetiškai smagu jus
ti Baronopasakojimą. Pa- 
gauliai malonu kalbėti 
apie jo knygas. Skausmas 
perveria širdį atidžiau 
įsistebėjus į jo temų skau
dulį, į jo siužetų slėgtį. 
Vizijinis, instinktu peni
mas noras gyventi ir jaus - 
ti kitaip, kaip kad diktuo
ja gyvenimas, yra Baro
no personažų tragiką.

JURGIS GLIAUDĄ

Tai gal būt mikro-tragi- 
ka, nes ji nedeklaruoja
ma, ne akcentuojama. Iki 
šiol Barono herojai norė
jo pamaištauti, norėjo 
bent savo dvasios ert
mėj pareikšti protestą. 
Kitaip yra premijuotame 
romane "Abraomas ir sū
nus". Todėl, labai susi
kaupęs ties veikalo es
me, šį rašinį užvardinau 
"veikalas apie išduotą 
maištą".

Ir jeigu ankstesniuose 
savo prozos kūriniuose 
(romanuose, novelėse) 
Baronas suteikdavo per
sonažams tam tikras pri
vilegijas priešintis visa
galinčiai sąlygų srovei, 
pasigrumti su likimo įno.- 
riu, šiame veikale žmo
gus gyvalioja (vegetuoja) 
vienas, be aliuzijų, be 
iliuzijų, sutraiškytas bui
ties ratų.

Lietuviškam Abrao
mui Dievas liepė atsives
ti prie aukuro savo sūnų 
ir paaukoti jį Dievui. Lie
tuviškas Abraomas, apa
tijos svaiguly, maišto ne
realizavęs savo dvasio
je, ryžtasi aukoti sūnų. 
Bet tos aukos Dievas ne
priima. Vietoj tapęs au
ka Dievui, sūnus tampa 
auka Mamonai (gyvenimo 
blogiui, čia eliminacijai 
iš lietuvių). Irdaugkartų 
vėliau Tėvas apgaili, kad 
aukos metu, kada sūnus 
galėtų likti perkalbėtas, 
jis (Tėvas) nedrįso pa
aukoti sūnaus Dievui (lie
tuviškos sampratos gė
riui).

Biblinis Abraomo ir 
Izaoko epizodas, kaip Jo
bo knyga, kaip daug kitų 
alegorinių, simbolinių, 
daugiaprasmių perlų, vi
sad bus neišsemiamas 
aiškinimų, tezių ir antite
zių šaltinis.

Ir Barono herojus, ka- 
tarsinio apmaudo per
smeigtas, klausiapats sa
vęs: kodėl Abraomas ne
maištavo prieš Dievo rei
kalavimą paaukoti Jam 

Vladas Šlaitas

GELEŽIES IR BETONO DURYS

I

Svarbiausia 
yra išlaikyti džiaugsmą gyvenimui, 
nes be džiaugsmo gyvenimui 
lieka tik darbo prievolė.
Geležies ir betono durys lėtai atsidaro, 
ir lėtai užsidaro.
Ir taip tęsiasi metai po metų, 
metai po metų, 
iki durys daugiau niekados jau neatsidaro.

II
Oras, 
kuriuo kvėpuoju, 
yra palaiminimas, 
arba Dievo malonė.
Kai negalėsiu priimti daugiau į svečius 

palaimingo ir sveiko oro, 
tada susidėsiu rankas ant krūtinės kryžiumi 
ir atsisveikinsiu su gyvenimu, 
nes jisai, 
tasai oras, 
kuris mus laimina, 
vieną kartą visus mus vienodai iš lėto sudegins. 
Štai kodėl niekad negalima piktnaudoti 

gyvenimo, 
nes gyvenimas trumpas, 
nes jis perdega kaip žolė ir jo vietoje 
atminimo nelieka.

Izaoką? Kodėl jis pats 
nemaištavo, kada ne Die
vas, bet Mamona parei
kalavo paaukoti vieninte
lį sūnų? kodėl nebuvo jo 
dvasioje maišto prieš gy
venimo pinkles, prieš re
alizuotą praradimo jaus
mą?

"Abraomas ir sūnus" 
yra aristotelinio "ka- 
tharsio" drama, nes, vis 
dėlto apmaudo ir maišto 
dvasia nedingo ir skau
džiai žeidžia personažo 
pasąmonę. Ar tai tezė ir 
antitezė? Šios mįslės au
torius neatidengia. Tai 
nebuvo jo siekis spręs
ti problemą, tapti didak
tikų. Buities aksesuarai, 
mišrios šeimos trapu
mas, vaikų auklėjimo 
problematika, generaci
jų santykis ir didmies
čio įtakos poveikiai—tai 
siužetinės dekoracijos. 
Ir dviejų šimtų puslapių 
veikale artistiškas suge
bėjimas pristatyti trijų 
generacijų dramą sudaro 
išviršinę tos knygos ver
tybę.

Jaučiame autoriaus 
sarkazmą vaizdavimo sti
liuje. Juk ta laisvė, pla
čioji, dievinamoji, taria- 
mai-taurioji, dėl kurios 
lietuvis išsirovė iš savo 
žemės, užmuša lietuvį, 
išbloškia generaciją po 
generacijos iš kietų tau
tinio identiteto pozicijų. 
Laisvė kaip audra miš
ke išverčia lietuviškus 
ąžuolus ir toje vietoje 
ima siautėti flsnys. Juk 
maištas čia reikalingas. 
Bet maišto nėra, maištas 
išduotas, lieka pasyvus 
paklusnumas lemčiai.

Konkretizuoti maišto 
esmės autorius nebando. 
Tai būtų, aišku, senten- 
cinga didaktika. Tai bū
tų veikalo disintegracija. 
Todėl su artistišku lako
niškumu jis pristato te
zę personažų sąmyšio 
raizgynu. Tai Baronas at
liko pasigėrėtinai.

Romano herojus, Tė
vas , praeina pro veikalą 
su apmaudžių gailesčiu,

Gydytojai ir laikraštininkai tarėsi, kaip sėkmingiau įvykdyti straipsnių apie Lietuvą konkursą. Iš 
kairės: Algirdas Pužauskas, PLGS-gos pirmininkas dr. F. V. Kaunas, Jurgis Janušaitis, Aloyzas Ba
ronas, lllinois Liet. Gyd, d-jos pirmininkas Dr. Domas Giedraitis, Petras Petrutis, dr. Kazys Pem- 
kus ir Vytautas Kasniūnas. V. A. Račkausko nuotrauka

PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS APIE LIETUVĄ

Mūsų tėvynės laisvės kova 
ilga ir sunki. Pasaulio didžio
sios valstybės težiūri tik savų
jų interesų. Šaukiančius laisvės 
šiek tiek apramina, lyg pažada 
tolimą viltį. Tačiau ir laisvojo 
pasaulio vyrai nedrįsta paver
gėjams tiesiai pasakyti apie pa. 
vergtų tautų ir valstybių naikini
mą.

Tad kas mums, mažos tautos 
vaikams, belieka daryti? O vis 
dėl to tenka šaukti ir šaukti, kad 
Lietuva yra okupuota, kad Lietu
va turi seną ir garbingą, kaip 
valstybė ir tauta, praeitį, kad Lie 
tuvos buvimaslaisvųjųtautųtar
pe yra būtinas.

Viešoji opinija dažnai daug 
lemia. Lemia ir vadovaujančių 
valstybės vyrų galvoseną, veiks
mus ir atsakomybę. Tad mums ir 
lieka belstis visais galimais bū
dais į viešąją opiniją, įtaigoti 
valstybių vadovaujančius žmo-

kad maištas gali būti, bet 
jis pats nepajėgus, maiš
tui. Jis nepajėgus maiš
tauti, nes kitos, sudėtin
gos jėgos draudžia maiš
tauti. Jo maištas su
griaus kitų, jo mylimų 
asmenų, asmenišką lai
mę. Ir čia pat jis mato, 
kad jo apatiją seka ilgi 
apmaudo metai, kaip pik 
ta neganda užkritę ant jo 
mylimo asmens galvos.

Apsupęs gyvais žmonė
mis ir jautriomis situaci
jomis savo giliai suslėp
tą ir tragišką tezę, dali
nai sukauptą alegorinia
me veikalo pavadinime, 
Baronas davė meistriš
kai - kauptai sutirštin
tą, išviršiniai lyg ir bui
tinę, panoramą. Vaizda
vime naudodamas atsigrį 
žimą į praeitį, sąlytį su 
dabartimi, veikėjų ški- 
cinį margumyną, net ge
ografinį įvairumą, net 
generacijų kaitą, Baro
nas pasiekė tam tikrą, fi_ 
gūriškai tariant, optinę 
skaitytojo iliuziją. Vie
nas trumpiausių mūsų li
teratūroje romanu, "Ab
raomas ir sūnus" kaupia 
savyje maksimumą tū
rio. Ta prasme veikalas 
pagrįstas noveliškumo 
elementais, ekrano prak
tikos metodu ir kolorito 
sutirštinimu.

Giliame romano struk 
tūros požymyje ryškius 
buitinių dilemų aptari
mus, fatališkus persona
žų praradimus ir pasime
timus jungia visumon te
zė: išganingo maišto 
problema.

Aloyzas Baronas 
Abraomas ir sūnus 
Premijuotas roma
nas, LKK leidinys.

JURGIS JANUŠAITIS

nes, kad jie stovėtų ir už ma
žųjų tautų laisvės principus.

Į viešąją opiniją kelias sun
kus. Čia daug pasitarnauja spau 
da, radijo ir televizija. Lietu
viai, reikia pasakyti, au gero
kai yra prasiveržę šioje srity
je ir ne vienu atveju spauda 
stovėjo lietuvių tautos kovos pu
sėje.

Šią mintį reikia vystyti toliau. 
Reikia puoselėti ir skatinti dau
giau žmonių, gebančių savo 
plunksna išeiti į kovą už Lietu
vos laisvę ir tai amerikiečių ir 
kitų tautybių spaudoje.

Tai gerai suprasdama, Illi- 
nois Lietuvių gydytojų draugija 
ryžosi paskirti tūkstantį dole
rių premijoms ir skelbti specia
liai tik straipsniams parašyti 
konkursą. Konkursą vykdyti pa
kvietė Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdybą.

Dr. A. Lipskio namuose, La 
Grange, III. buvo susirinkę tos 
draugijos atstovai: pirmininkas 
dr. Domas Giedraitis, vicepir
mininkas dr. Kazys Pemkus, 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdybos: vicepirminin
kas Vytautas Kasniūnas, sekreto
rius Algirdas Pužauskas ir iždi
ninkas Jurgis Janušaitis. Rašy
tojų draugijos atstovas Draugo 
redaktorius rašytojas Aloyzas 
Baronas ir Margučio vedėjas Pet
ras Petrutis.

Pasitarime aptartos konkurso 
sąlygos ir sudaryta Jury komisi
ja.

Tūkstančio dolerių suma pa
skirstoma sekančiai:

Pirmoji premija 250 dol., ant
roji — 200 dol., trečioji 150dol. 
Likusieji 400 dol. skiriama pre
mijom - dovanom po 100 dol. kiek
viena.

Sąlygos: Straipsniai turi būti 
atspausdinti amerikiečių dien
raščiuose ar tarptautiniuose žur
naluose, turinčiuose nemažiau 
kaip 100.000 skaitytojų.

Straipsniuose turi būti kiek 
galima geriau įrodyta, kad pa
saulio laisvosios valstybės tu

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

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

escrow accounts

' 6% - 2 yr. certif icates (Min. $5,000)

53/l %- 1'y-certificates {Min. $1,000)

NUOŠIMČIUI iSMOKĄMI KIS MĖHESĮ ,
Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equol Opportunity Lender

aint ttiony
1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650

Phone ( 312)656-6330
Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

rėtų būti užinteresuotos Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymu.

Pirmosios trys premijos ski
riamos išimtinai lietuviams auto
riams. Likusios dovanų premi
jos skiriamos bet kurios tauty
bės autoriui. Straipsniųautoriai, 
tilpusius spaudoje straipsnius, 
atsiunčia Jury komisijai, kuri, 
straipsnius įvertins ir auto
riams paskirs premijas.

Jury komisiją sudaro lllinois 
Lietuvių gydytojų draugijos trys 
atstovai: Dr. Kazys Bobelis, Dr. 
Domas Giedraitis, Dr. Kazys 
Pemkus. Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdybos trys at
stovai: — Vytautas Kasniūnas, 
Vladas Būtėnas ir Jurgis Janu
šaitis. Lietuvių rašytojų draugi - 
jos atstovas Aloyzas Baronas ir 
vėliau bus pakviestas vienas at
stovas iš akademikų. Komisijai 
pirmininkauja rašytojasAloyzas 
Ba ronas.

Autoriai savo išspausdintus 
straipsnius siunčia Jury komi
sijai šiuo adresu: Lietuvių žur
nalistų sąjungos centro valdyba, 
c/o Jurgis Janušaitis, 2534 Mest 
69th St.,Chicago,Illinois, 60629.

WANTED EXPF.R1ENCED 
GENERAL FOUNDRY HELP 
Shift incentivc and bonus. New plaut. 
Paid hospitalization & pension plan.

ARR0W ALUMINUM 
CASTING CO 

33659 WALKER RD. 
AVON LAKE. OHIO 44012 

216-871-6767 
An Equal Opportunity Employer 

(38-44)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TURRET LATHE
SĖT UP MEN A OPERATORS 

Mušt be able to sėt up work from 

blue prints and close tolerance.

Ground Floor Opportunity

Ist or 2nd SHIFT.

Steady work for qualified men.

NO FLOATF.RS 

MAGNADYNE CORP.
3580 Fisher Road 

Columbus. Ohio 
1.-614-272-8816 <38 -tP-
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . .1NHIHS GRINIUS

Robertas Selenis (kairėje) labai gerai baigė Detroito universi
tete politinius mokslus. Per tris metus baigė keturių metų kur
są visais labai gerais pažymiais su Sumina Cum Laude, visus 
tris metus buvo garbės ■programoje (Honors Program) ir yra lai
mėjęs daug įvairių garbės atžymėjimų. Rašyt. Vytautas Alantas 
(dešinėje) atvykęs R. Selenį pasveikinti ir palinkėti sėkmingai 
pradėti bei baigti teisės mokslus, klausinėja, iš kur dar jam lik
davo tiek daug laiko lietuviškai veiklai. Nors tarp jų ir yra gene
racijų skirtumas, tačiau neretai pasitaikė jog abu skaitė paskai
tas tuo pačiu laiku ir ta pačia proga. Robertas aktyviai reiškia
si žurnalistikoje ir į žurnalistų sąjungą buvo priimtas būdamas 
dar gimnazijoje kai sąjungos pirm, buvo V. Alantas. Robertas 
yra gimęs 1952 m. balandžio 29 d. Detroite, žurn. Vlado ir Bro
nės Selenių sūnus. K. Sragausko nuotrauka

DIRVOS NOVELĖS

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

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį 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.

A. A. SILVESTRO 
GRUŠNIAUS NETEKOME

Gegužės 1 d., Detroite, 
negailestingoji mirtis iš 
gyvųjų tarpo išskyrė Lie
tuvos Nepriklausomybės ko 
votoją partizanų, karo in
validą Silvestrą Grušnių, 
sulaukusį 72 metų. Velionis 
buvo gimęs 1901 metais ba
landžio 11 d. Švenčionyse.

Buvo pašarvotas Yolan- 
dos Baužienės laidotuvių 
namuose, šalia karsto sto
vėjo L.K.K. savanorių vė
liava ir daug gėlių.

Gegužės 3 d., 7:30 vai. 
susirinkę L.K.K. savano
riai, ramovėnai, draugai ir 
pažįstami, kun. Kazimieriui 
Simaičiui vadovaujant, su
kalbėjo rožinį. Atsisveiki
nimo žodį tarė: L.K.K. sa
vanorių, Invalidų ir savo 
vardu dr. Vincas Misiulis 
ir "Ramovės” vardu ats. 
gen. št. pik. Jonas Šepetys.

Velionis Silvestras, kad 
ir fiziniai nepajėgus, tėvy
nėje buvo naudingas. Jis 
aktyviai dalyvavo Lietuvos 
laisvės kovų invalidų Ko
mitete, o vokiečių okupaci
joje pradėjo atkūrinėti ko
munistų rusų apiplėštas 
Karo Invalidų įmones. Jos 
itin buvo reikalingos nete
kus valstybinės šalpos, lais
vės invalidams šelpti. Jam 
traukiantis iš įmonių di
rektoriaus pareigų, jas pri
imdamas, radau jau gerai 
aptvarkytas. Velionis Sil
vestras ir sunkiose sąlygo
se parodė daug ryžto ir iš
minties įmones tvarkyda
mas ir kartu šelpdamas sa
vo brolius laisvės kovų in
validus. Jo pradėtas oku
pacijos metu šelpimo dar
bas sėkmingai Invalidų Ko
miteto buvo tęsiamas per 
visą vokiečių okupaciją.

Tuo pačiu visokia invali
dų šalpa nutruko mums 
esant svetur, o ji visiems 
laisvės kovų invalidams yra 
reikalinga. Taip pat ji bu
vo reikalinga ir velioniui

A.A. Silvestras Grušnius

Silvestrui. Jos nesulaukęs 
iškeliavo amžinybėn.

Penktadienį, gegužės 4 d. 
prieš išlydint j bažnyčią į 
velionio karstą buvo įdėtas 
žiupsnelis Lietuvos žemės. 
Švento Antano bažnyčioje 
klebonui kun. Kazimierui 
Simaičiui atlaikius pamal
das, buvo nulydėtas į Holy 
Sepulchre kapines amžinam 
poilsiui. Kapinėse kun. K. 
Simaičiui atlikus laidotuvių 
maldas buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

Laidotuvių dalyviams 
užkandžiai buvo parūpinti 
viename restorane.

• Robertas Selenis, Ro
mo Kalantos minėjimo sa
vaitėje akcijos kordinato- 
rius, kalbės gegužės 18 d. 
angliškai per Lietuviškų 
Meliodijų radijo valandėlę 
ir gegužės 20 d. per Lietu
viško Balso radijo valan
dėlę.

• DLOC gegužės 19 d.,. 
11 vai. vidurmiestyje Ken
nedy aikštėje rengia de
monstracijas. Bus išstaty
tas Romos Kalantos didelis 
paveikslas ir kiti plakatai 
su atitinkamais užrašais. 
Taip pat bus dalinami su 
Romos Kalantos paveikslu 
informaciniai lapeliai. De
troito ir Windsoro lietuviai 
kviečiami kuo gausiau šiuo
se demonstracijose daly
vauti.

• Ats. majoras Kazimie
ras Daugvydas prenume
ruoja Dirvą ir jos teikiama 
informacija yra patenkin
tas. Taip pat Dirvą prenu
meruoja ir skaito ir jo sū
nus Daugvydas jr. Dirvos 
palaikymui ir jos gerinimui 
K. Daugvydas įteikė $10.00 
auką.

• Eduardas Vasiliauskas, 
suprojektavęs ir pastatęs 
Mercy kolegijos patalpose 
gražų, laike Vasario 16 mi
nėjimo, kryžių žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, užsipre
numeravo metams Dirvą.

• Kultūros Klubas gegu
žės 6 d. poetės Marijos 
Sims namuose turėjo savo 
metinį susirinkimą ir išsi
rinko naują valdybą: An
tanas Musteikis — pirmi
ninkas, Jonas Švoba, Lidija 
Mingėlienė, Rožė Bilaitie- 
nė, Stefa Kaunelienė ir Vin
cas Tamošiūnas — vicepir
mininkai, Mirga Mikulionie- 
nė ir Juozas Augaitis — iž
dininkai, Jurgis šenbergas 
— sekretorius.

Revizijos komisija: Al
fonsas Gilvydis, Joana Švo- 
bienė ir Kazys Sragauskas.

Į klubą įstojo 4 nauji na
riai: P. ir Ponia Kanapie- 
nai, Sofija Staniškienė ir 
Bronė Vasiliauskienė.

MATERIAL HANDLERS
2 shifts open, 8 a. am. to 4:30 
p.m.; 4:30 p.m. to I a.m., $2.55 

start, 9c night premium. Four 
inereases Ist year. Company ben
efits. Overtime avaliabie. Apply 
in person 9 to 3 p. m., W. T. 
Burnett & Co., 353 Montiyedeo 
Rd. & B. & ORR, Jessup, Md., 
E.O.E. (36-40)

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 METAL MAN

Experienced. Paid vacation. Blue 
Cross & Blue Shield, uniforma fur- 
nished. Ali Co. benefits. Exc. working 
conditions. Apply in person to Mr. 
Bob Langshaw.

KIRKWOOD DODGE
4800 Kirkwood Highsvay 

Newport, Dela.
(36-40)

OPENINGS FOR 
GR1NDER 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.

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 rafes & all 

fringe benefits 

FALCON TOOL CO 
20771 RYAN

WARREN. MICH. 48091 
313-536-6242

(36-38)

TIME STUDY MAN
Minimum 2-3 yrs. practical experi- 
ence. Maintain and cstablish PW 
rates on manual and machine con- 
trolied operations. Some project work. 
Call 216-481-5900 or send resume to:

R. E. STADELMAN

ANCHOR INDUSTRIES INC.
1725 LONDON ROAD 

CLEVELAND. OHIO 44112 
(37-39)

FURNITURE Finisher. An ideal op- 
porlunity to ”get away from it all” 
in suburban Atlantic City. This is a 
permanent position with ideal work- 
ing conds. in a modern shop for in
dividual exp‘d in preparing new fur- 
niture for delivery. Good starting 
rate with all paid benefits. including 
vacation & retirement. Apply to: 
Mr. Ed Seddon. Kensinglon Furni- 
ture & Carpet. 200 Tillon Rd.. North- 
field, N. J. Call collect: (609) 
641-4800. (38-40)

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

FORD MOTOR CO.
Utica Plant needs

• MILLWRIGHTS
• ELECTRICIANS
• SEWING MACHINE

REPAIRMEN
• HYDRAUL1C REPAIR

Proof of 10 years experience or journeyman’s card reųuired. 
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

6845 SO. MESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

^f^^TRYSMODERNIšKOS " 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS fe 
®

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Detroite balandžio 10 d. mirė pirmasis Amerikoje pakeltas { 
seniorus Korp! Neo-Lithuania korporantas Antanas Banionis. Atsi
sveikinant prie karsto stovi: neolituanės šen. Dalia Gaižutytė ir 
fil. Audronė Vaitiekaitytė. J. Gaižučio nuotrauka

ARŪNAS VAITI ĖRAITIS,
Korp! Neo-Lithuania Detroito pa
dalinio pirmininkas, gegužės 4 
d. baigė Michigan universitetą ir 
gavo dantų chirurgo laipsnį. Pir
majai praktikai A. Vaitiekaitis iš 
vyksta į Chicagą.

WANTED AT ONCE
DIEMAKERS

Mušt be experience on 
progressive dies.

Good benefits, overtime. 
DETROIT, MICH. 

313-962-1055
(34-38)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BU1LDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT
Steady iob, top wages. full benefita.

JER'ED INDUSTRIES
1300 S. COOLIDGE 
(Near 15 Mle Rd.) 

B1RB1NGHAM. MICH. 
313-647-1200

An Equal Opportunity Employer 
(38-46)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
SHEET METAL PROTOTYPE 

and
SAMPLE MAKERS

Mušt have layout experience. 
Steady work and gringe benefits. 

MINOW1TZ MFG. CO. 
27941 Groesbeck Hwy. 
Roseville, Mich. 48068

An F.qual Opportunity Employer 
(36-31)

WANTED AT ONCE 
IST LASS SKILLED 

MACHINIST
Immediate openings for all classes 
of machinist for both first and 
second shift work with overtime. 
Permanent positions, excellent work- 
ing conditions, and company benefits. 
Please call or send resume to:

TELEDYNE LEWISBURG
INDUSTRIAL PARK

LEWISBURG, TENN. 37091 
(615) 359-4531

An Equal Opportunity Employer 
(38-40)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

PUNCH PRESS OPERATORS
IST & 2ND SHIFT

If you have experience as a punch press operators, and 
want a steady job with good fringes, join a company that 
is experiencing dramatic growth and offers security for 

the future. Apply in person at Schauer Manufacturing Corp., 
4500 Alpine Avė., Blue Asch, Ohio.

W1LBUR NEEDS YOU!
Your say your a MACHINIST Ist CLASS and you can 
diagnose, repair and make parts for all types of machinery... 
Then why kaven’t you called us???? We have!
—Company paid Blue Cross/Blue Shield and life insurance. 
—10 paid holidays.
—40 hrs. per week plūs steady overtime.
—Excellent vvorking conditions.

Call (201) 481-3100 N0W ! ! !
Ask for Byron Peterson

W1LBUR B. DRIVER CO.
1875 McCarter Hwy. Newark, N. J.

An Equal Opportunity r«".ploy«»-
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GRĄŽINKIME LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 
VISIEMS LIETUVIAMS!

Gana tylos dėl vaikų vežiojimo po komunistų stovyk
las! Gana tylos dėl visokių komunistų primetamų kon
certų, paskaitų bei parodų! Gana vienybės ardymo Lie
tuvos laisvinimo darbuose!

Lietuvių Bendruomenė turi būti visų lietuvių, turi 
įtraukti naujuosius ateivius ir iki šiol LB užmirštus 
senosios kartos imigrantus ir jų išugdytą jaunimų, 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.

Į 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 Daugėlq - Aleksq Laikūnq - 

Pauliu Mitalq - Algimanta Pautienį 

- Vladq Pauža - Pranq Razgaitį
(sk)

• Paulius Mitalas, akty
vus jaunimo veikėjas, Cle
velando neolituanų pirmi
ninkas ir ALT S-gos Cle
velando Skyr. Vald. narys, 
atlikęs JAV karinę prievo
lę, baigęs biznio adminis
traciją, gilina studijas Case 
-Western Reserve Univer

sitete ir dirba kaip finansų 
planuotojas, kandidatuoja į 
JAV LB Tarybą ir PLB 
Seimą.

• Algis Rukšėnas pasira
šinės savo knygą apie Simą 
Kudirką ”Day of Shame”, 
gegužės 25 d. tarp 12 ir 1 
vai. p. p. Higbee’s krautu
vėje mieste, knygų skyriu

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU

je 5 aukšte. Negalintieji 
tuo metu į krautuvę atsi
lankyti, bet norį knygą įsi
gyti su autoriaus autogra
fu, prašom skambinti tele
fonu 579-3550.

• Vaclovas ir Birutė Ged
vilai persikėlė iš New Yor
ko į Clevelandą. Birutė Vil- 
kutaitytė-Gedvilienė grafi
kos menininkė yra sesuo 
žinomų clevelandiečių: Am- 
brazienės, Mikoliūnienės ir 
Civinskienės. Jie per Daną 
Čipkienę įsigijo Willowicke 
prie pat ežero gražią rezi
denciją.

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

152 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

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

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Kaip praeityje taip ir 
šiemet Clevelando Sau
lių Kuopos Moterų Sky
rius rengia Motinos Die
nos minėjimą, kuris 
įvyks gegužės _ 20 dieną 
4 vai. popiet, Čiurlionio 
Ansamblio nmuose 
(10908 Magnolia Dr.).

Jei motinos pagerbi
mas, apskritai, turi gi
lią prasmę, tai mūsų iš
eivių tarpe tasai minėji
mas įgyja dar ir ypatin
gą reikšmę. Ne tik kad 
motinos meilė, globa ir 
rūpestis supo ir saugo
jo mūsų pirmuosius 
žingsnius šioje žemiš
koje kelionėje. Bet kai, 
netaip jau tolimoje pra
eityje, mūsų tautos sū
nūs kovojo ir kovos lau
ke krito už Lietuvos ne
priklausomybę, ir vėl kai 
partizaninėse kovose žū
davo nuo naujo pavergė 
jo rankos — keno jei ne 
motinos širdis kentėjo la
biau? Ir ar mažai mūsų 
motinų buvo ištremtos į 
žiaurųjį Sibirą — už tai, 
kad išaugino mylinčius 
savo tėvynę ir jai pasi
aukojusius sūnus! Moti
nos meilė ir kančios — 
kaip jautriai jos atsispin 
di mūsų liaudies dainos 
žodžiuose "Tyliai, tyliai 
Nemunėlis teka, ne taip 
tykiai kaip motulė ver
kia...". Ir nebus nei vie 
no kas, šio minėjimo ty
los minutėje, nenulenks 
galvą pagerbimui savos 
motinos, lietuvių motinų 
bendrai, gyvų ir mirusių, 
o taip pat prisiminime pa
vergtosios motinos Tė
vynės.

Sesės šaulės šį minė
jimą rengdamos prisime
na tarp kitų ir šaulę Emi
liją Putvienę, mirusią 
tremtyje Sibire, kurios 
ir du sūnus žuvo nuo oku 
panto rankos.

Minėjimo metu pritai
kintą paskaitą skaitys J.

EKSKURSIJOS I LIETUVA 
1973 METAIS

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Wal- 
ter Rask-Rasčiausko organizuoja turistines ekskursijas į 
Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos ir vyks- 
sklandžiai. Visos grupės turi patyrusius palydovus. Eks
kursijų maršrutas yra sekantis:

6 DIENOS LIETUVOJE
5 DIENOS VILNIUJE (įskaitant '/j dienos kelionę į 

TRAKUS). 1 DIENA KAUNE. 5 DIENOS TALLINNE 
(Estijoje).

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:

Prašome pasirinkti Jums tinkamiausia keliones datą 
ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmo- 
kėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant 
dviese kambaryje: atskiras kambarys — $85.00 papildomo 
mokesčio, o ekskursijose su Roma — $100.00 papildomo 
mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OK 
GOVERNMENT APPROVAL.

Nr. 4 Birželio mėn. 25 d.
R CHICAGOS — $897.00 14 dienų kelionė

Nr. 4-A Birželio mėn. 25 d.
B CHICAGOS — $1012.00 21 diena (su Roma)

Nr. 5 Liepos mėn. 9 d. 14 dienų kelionė
B CHICAGOS — 897.00 B NEW YORKO — $797.00

Nr. 5-A Liepos mėn. 9 d. 21 diena (su Roma)
B CHICAGOS — $1012.00 E NEW YORKO — $912.00

Nr. 6 Liepos mėn. 15 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $907.00 Iš NEW YORKO — $812.00

Nr. 7 Liepos mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — 897.00 B NEW YORKO — $797.00

Nr. 8 Rugpiūčio mėn. 1 d.
B CHICAGOS — 897.00

14 dienų kelionė

Nr. 9 Rugpiūčio mėn. 13 d.
Iš CHICAGOS — $1012.00

21 diena (su Roma)

Nr. 10 Rugpiūčio mėn. 22 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $872.00 Iš NEW YORKO — $772.00

Nr. 11 Spalio mėn. 1 d.
Iš CHICAGOS — $782.00

15 dienų kelionė

Nr. 12 Gruodžio mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $787.00 B NEW YORKO — $687.00

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
Chieago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 
Ameriką: taikiame informacijas kelionių reikalais į visus 
pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

Budrienė, ir kanklėmis 
paskambins šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyk
los jaunių - kanklininkų 
grupė, kurią šiam jų "de
biutui" paruošė sesė šau 
lė O. Mikulskienė. Atsi
lankiusios motinos bus 
pagerbtos joms prise
gant po gėlelę. Minėjimo 
programai pasibaigus 
svečiai bus pavaišinti ka-

va.
Tikimasi, kad į minėji

mą atsilankys ne tik mo
tinos, bet ir šiaip gausus 
skaičius svečių, taip pat 
ir mūsų jaunuomenė.

Ona N.
• Perkant ar parduodant 

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

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20.000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie E. 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobuso. 
Parduoda savininkas. Skam 
binti 3-7 vai. vak. tek: 
486-6540. (35-38)

10 minučių. Pigu.

HOUSE FOR SALE
For sale by ovvner off 

East 185 St. Bungalow, 2 
bedroom down, extention 
up. Full basement, nice 
yard. Tel.: 261-2561.

(38-39)

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS lietuvei pensinin
kei moteriai. Netoli East 
185 gatvės. Galima naudo
tis virtuve ir kitais pato
gumais. Taipgi savininkė 
gali pagaminti maistą, jei 
asmuo pageidautų. Skam
binti savaitės dienomis po 
5:30 vai. vak. tel. 481-7081.

(37-38)

Albany, N. Y. 
12.00

Amarilio, Tex. 
$2.10

Ann Arbor, Mich. 
$1.60 •

Atlanta, Ga. 
$2.00

Austin,Tex. 
$2.10

Bangor, Me. 
$2.05

Concord, N. H.
$2.05

Dalias,Tex. 
$2.10

Denver, Colo. 
$2.10

Dės Moincs, Iowa 
$2.05

Detroit, Mich. 
$1.60

Erie, Pa. 
$1.60

Indianapolis, Ind. 
$1.60

Kansas City, Mo. 
$2.05'

LaCrosse,Wis. 
$2.00

LasVegas, Nev. 
$2.50

Los Angeles, Calif. 
$2.60

Louisville, Kv. 
$2.00

Philadelphia, Pa. 
$2.00 

Phoenix, Ariz. 
$2.50

Pittsburgh. Pa. 
$1.60

Pontiac, Mich. 
$1.60

Portland, Oreg. 
$2.60

St. Ianiis. Mo. 
$2.00 

All rates plūs tax.

Net 10 minučių tolimos distancijos skambinimas gali būti visai nebrangus.
Tik išsukite savo užmiestinius skambinimus patys, be operatoriaus pagalbos 

tarp 5 ii- 11 P. M. nuo sekmadienio iki penktadienio.
Kainos yra net žemesnės po 11 P. M. ir savaitgaliais.
Tuo būdu jūs galite išlaikyti žemą kainą 

kada skambinate tolima distancija
Net 10 minučių. (5) Ohio Bell

Kaina pažymėta už valstijos ribų .skambinimams išsukus pačiam fl>e operatoriaus patarnavimo) 
iš rezidencijos ar įstaigos telefonu Amerikoje (išskyrus Aliaską ir Hawaii) įr skambinimams į vielas 
su operatoriaus patarnavimu, kur tiesioginis išsukimas nėra galimas. Kaina ’šsukus pačiam netaikoma 

skambinimams person-to-person, apmokant, viešbučių svečių, kredito kortelėm, "collect" ir 
skambinimui, kurio mokestis pervedamas į kitą numerį.

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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-GOS SEIMUI 
RENGTI KOMITETO 

TREČIAS PRANEŠIMAS
Seimo banketo reikalu

Detroitiškiams, taip sa
kant vietiniams, daugeliui 
išsiuntinėti kvietimai į 
banketą, kviečiami asme
niškais susitikimais ir tele
fonu. Tačiau yra nusiskun
dimų, kad iš tolimesnių vie
tovių atvažiuojantieji at
stovai ir svečiai į Seimą ir 
Seimo Banketą, įvykstan
čius š. m. gegužės 26 ir 27 
d., nežino, kur kreiptis už
sisakyti vietų į Seimo Ban
ketą. Rengimo komitetas 
stengsis gauti atvykstan
čiųjų svečių ir atstovų są
rašus iš S-gos Centro Val
dybos iš anksto, nes ren
gėjai apie š. m. gegužės 20 
dieną turi turėti jau vi
siškai apytikrį dalyvių 
skaičių bankete. Todėl būtų 
pageidautina, kad Seimo 
atstovai ir svečiai apie savo 
dalyvavimą Seimo bankete 
praneštu Seimui rengti ko
mitetui ligi š. m. gegužės 
20 dienos šiuo adresu: Jo
nas Švoba, 1594 Beaupre 
Avė., Madison Heights, 
Mich. 48071, arba tel. (313) 
547-2859. Pranešimuose pa
žymėti vardą, pavardę ir 
dalyvių skaičių. Prie regis
tracijos į seimą ir į banke
tą bus išduodami bilietai į 
banketą.

Lėktuvais atvykstantiems
Seimas ir banketas vyks 

Troy Hilton Inn, Maple 
Road & Stephenson Hwy, 
Troy, Mich. 48084, telef. 
(313) 583-9000. Troy Hil
ton Inn administracija tvir
tina, kad iš Metropolitan 
Airport’o visų trijų stočių 
(terminais) kas 30 minu
čių galima gauti "Airport 

Korp! Neo-Lithuania Garbės Fi

listeriui

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, poniai ONAI BIEŽIENEI ir 

dukrai JOLANDAI reiškiame gilią 

užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

Korp! Neo-Lithuania nariams kol. BIRUTEI, 
KĘSTUČIUI ir VYTAUTUI su šeimomis, jų my
limam tėveliui

KAROLIUI CICĖNUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

Skautininkui

ANTANUI BANIONIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį ASTĄ ir

žmoną RŪTĄ ir kartu su jomis liūdime

"Gabijos” Skaučių Tuntas

Service” autobusiukų į 
Troy Hilton Inn, nuo 7 vai. 
ryto ligi 2 vai. nakties (7 
a. m. — 2 a. m.). Jei nesu
sirandama, prašom kreiptis 
į aerodromo informaciją.

ALT S-gos Seimui 
Rengti Komitetas

CHICAGO
MIRĖ DOMICĖLĖ 

ŠLEŽEVIČIENĖ

Chicagoje gegužės 8 d. 
mirė Domicėlė Šleževičienė, 
dantų gydytoja, 89 metų 
amžiaus, buv. ministerio 
pirmininko Mykolo Slevevi- 
čiaus našlė.

Velionė 1944 m. pasitrau
kusi iš Lietuvos į Chicagą 
atvyko 1944 metais ir čia 
iki mirties gyveno.
KULTŪRINĖS POPIETĖS

Popietė, susitikimas su 
muzike ir pedagoge Alice 
Stephens, rengiama sekma
dienj, gegužės 20 d., 4 vai. 
p. p., Lietuvių Tautinių Na 
mų pastogėje, 6422 S. Ke- 
džie Avė. (tel. 778-9878). 
šia popiete bus baigtas 
1972-73 m. popiečių sezo 
nas.

Ta proga malonu pašte 
bėti, kad šių popiečių ren
gėjai, Lietuvių Moterų Fe
deracijos Chicagos Klubas 
ir Lietuvių Tautinių Namų 
valdyba, susilaukia kaskart 
daugiau šilto pritarimo ir 
pasigerėjimo balsų iš po
piečių dalyvių, kurių skai
čius taip pat auga. Teko 
patirti iš inž. J. Jurkūno, 
popiečių programos vado
vo, kad esą jau suplanuota 
po vasaros atostogų, 1973- 
74 m. sezonui popiečių pro
grama. Jos slinktyje būsią 
susipažįstama su eile lietu
vių, iškiliau pasireiškusių 
mokslo, meno ir kūrybos 
keliuose.

Kviečiame visus į Amerikos Liet. Tautinės S-gos

SEIMO BANKETĄ
v
S. m. gegužės 26 d., šeštadienį 8 vai. po pietų, 

TROY HILTON INN,
Maple Road & Stephenson Hwy., 

Troy, Mich.
Meninę programą atliks operos solistė ROMA 
MASTIENĖ, akompanuojant muzikui MANIGIR- 

DUI MOTERAIČIUI.

R. Mastienė

Šokiams gros VYTAUTO PETRAUSKO orkestras 
"ATŽALYNAS”.

Kurie dar nėra užsisakę vietų į ALT S-gos SEIMO 
BANKETĄ, tuo reikalu prašom kreiptis telef. (313) 
547-2859 į Joną Švobą ar telef. (313) 581-5318 į Juozą 
Leščinską.

SEIMUI RENGTI KOMITETAS

• ŠĮ SAVAITGALĮ JAV Įvyks 
ta atstovų rinkimai j naująją LB 
Tarybą. Nors pati Taryba yra 
daugiau garbės, o ne darbo vie
netas ir ji išeivijos lietuvių gy
venimo negali pasukti viena ar 
kita linkme, bet patekimas ĮTa- 
rybą demokratinių rinkimų ke
liu kiekvienam kandidatui yra 
ambicijos ir garbės reikalas. 
Išrinktųjų atstovų pareigos nė
ra didelės: per porą metų nuva
žiuoti į keturias ar penkias sesi
jas. Kiek iš oficialių šaltiniųte- 
ko patirti, dabartinės Tarybos 
sesijose visgi dalyvaudavo ne vi
si išrinktieji atstovai.

• ARTĖJANT rinkimams Į 
naująją LB Tarybą, Chicagoje 
kursuoja visa eilė sąrašų su 
siūlomais rinkti atstovais. Vie
ną tokių sąrašų pasiėmiau Lie
tuvių Tautiniuose namuose Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus rengtame vakare 
gegužės 5 d. Kadangi sąrašas 
viešai buvo išdėstytas Tauti
niuose namuose, valia tikėti, 
kad jis yra laiminamas tautinės 
srovės žmonių. Jame randame 
ir tokias gerai žinomas pavar
des, kaip T. Blinstrubas, Z. Dai- 
lidka, A. Kučys, Kun. A. Tra
kis, J. Valkiūnas ir kt. Skelb- 
darni savo idėjas, šio sąrašo 
kandidatai ypač gražiai pabrė
žia vieną punktą: "Raginti tėvus 
šeimose puoselėti krikščio
niškai tautinę pasaulėžiūrą, skie- 
pijant vaikų dvasioje pasididžia
vimą savo kilme, kalba, isto
rija ir mūsų Įnašu Į šio kraš
to gyvenimą, primenant lietuvių 
tautos didvyriškumą ir per šimt 
mečius sudėtas aukas kovoje už 
laisvę..." Regis, šiame punkte 
labai aiškiai bei konkrečiai iš
dėstyta tai, ko LB turėtų siekti. 
Šiame sąraše pasigendam žino
mo tautinės srovės veikėjo dr, 
L. Kriaučeliūno pavardės, bet už 
tai randame tvirtų principų ko
votoją už šviesesnę Lietuvos 
ateitį, dabartinĮ Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininką dr. K, 
BobelĮ, kuris oficialiai priklau
so Lietuvių Fontui ir kelis me
tus buvo tos organizacijos Chi
cagos apyg. pirmininkas, ypač 
gyvai išvystęs veiklą.
• LIETUVIŲ FRONTO siū

lomam sąraše, po kuriuo pasi
rašo Bendruomenei Remti Drau - 
gija, siuntinėjamam anoniminiu 
būdu, be atgalinio siuntėjo adre
so, matome eilę tikrai stiprių 
kandidatų: kun. J. Borevičių, ra
šyt. A. KairĮ, dr. P. Kisielių, 
kun. G. Kijauską, inž. Br. Nai- 
n{, dr. A. Razmą, prof. V. Var- 
d{ ir kitus. Beje, tiek daug LF 
pasidarbavusio ir dabar visa šir. 
dim Altai vadovaujančio dr. K, 
Bobelio pavardės šiame sąraše 
nėra. Atrodo, kad daktaras nusto. 
jo LF vadų "malonės" todėl, kad 
daugiau šiuo metu dirba Altai, 
o ne LB. Ar galima tok{ žygi pa
teisinti gyvenant demokratinėje 

santvarkoje? Ar mums neberei
kalinga Altą, kuri 1945-46 m. V, 
Europoje iš dalies gal apsaugo
jo mūsų likimą, kad nebuvom su
grąžinti tiems, nuo kurių pabė
gom. Kas be ko, Altos darbus 
bei metodus galim dažnai pakri
tikuoti, bet iš savo bičiulių rato 
neišstumti tų žmonių, kurie ve
da Altą tvirtu darbo keliu. Įdo
mu, kad Bendruomenei Remti 
Draugijos sąraše tarp kitų žy
mių frontininkų randame ir di
džiai gerbiamą dr. L. Kriauče- 
liūną. Per eilę metų stebėdamas 
šio žmogaus nepaprastą inicia
tyvą visuomeniniame darbe, 
ypač didžiųjų švenčių organiza
vime, esu apie jĮ spaudoje pri
rašęs nemažai objektyvių, teigia
mų žodžių. Ir kas darydavosi po 
to: kai kurie LF žmonės laiš
kais, telefonais ar žodžiu vis per. 
spėdavo ar reikšdavo nepasi
tenkinimą, kad apie tą asmenį ra
šant "persūdyta", kad geriau bū - 
tų to asmens taip nekelti. Į tuos 
žodžius ar siūlymus iš šalies, 
kaip kad ir kitais atvejais, nie
kad nekreipiau dėmesio ir ėjau 
tiesiu keliu. Dabar žiūriu, kad 
dr. L. Kriaučeliūnas jau Įtrauk
tas Į LF žmonių rekomenduo
jamus sąrašus. Atskirai išleis
tose LF gairėse yra Įdomių 
užuominų, ko siekia šis gyvas 
sąjūdis: "Ugdyti tautinį susipra 
timą išeivijoje, auklėti jauni
mą lietuviškoje dvasioje, padėti 
jaunimui rasti ryšį su vyresnią
ja karta, padėti jam išlaikyti 
tautines tradicijas; remti tau
tinių vertybių kūrėjus ir jų kū
rybinius laimėjimus nešti Į vi
suomenę; remti LB organiza
ciją ir jos veiklą; remti kiek 
vieno kito veiksnio, organiza
cijos ar pavienio asmens Lietu
vai ar išeivijai naudingą suma
nymą ar veiklą; gerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę, branginti jų 
atminimą ir eiti jų keliais..."

• TRETYSIS ir gal pats Įspū
dingiausias sąrašas, atsiųstas 
dabartinės LB Tarybos prezidiu
mo pirmininko inž. V. Kamanto, 
pirmajame puslapyje didelėmis 
raidėmis prisistato "Būkim pa- 
žĮstami", o toliau rašo: "Mes 
kandidatuojame Į Tarybą ir Į 
Seimo atstovus, nes norime ma
tyti Lietuvių Bendruomenę tvir
tesnę ir kūrybingesnę". Tarp 
kitų punktų, šiuo sąrašu kandi
datuojantieji skelbia: "Mes steng
simės plėsti informacijos tink
lą šio krašto gyventojams apie 
pavergtos Lietuvos padėtĮ ir 
JAV lietuvių gyvenimą; mes 
stengsimės siekti naujų susita
rimo kelių LietuviųBendruome- 
nės ir Amerikos Lietuvių Tary
bos santykiuose..." Įdomu, kas 
gi tokie tikrai pozityviu darbo 
bei taikos su kitais veiksniais 
keliu nori vesti Lietuvių Bend
ruomenę? Taip, tai daugumoje 
jaunesniosios kartos atstovai: 
Dalia Dundzilienė, 35 m. skau

tų ir LB veikėja; Rimas Gen
čius, 19 m. žurnalistikos studen
tas; Vytautas Kamantas, 43 m., 
skautininkas, dabartinės LB Ta
rybos prezidiumo pirmininkas; 
Vaclovas Kleiza, 40 m., atei
tininkų veikėjas, dabartinės LB 
Tarybos prezidiumo sekreto
rius; Eduardas Skališius, 38 m. 

BRANGŪS LIETUVIAI!
Artėjant JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos na

rių (kartu ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
atstovų) rinkimams š. m. gegužės mėn. 19 ir 20 dieno
mis, mes, žemiau išvardinti kandidatai, jaučiame pareigą 
pavergtos tautos akivaizdoje pareikšti savo įsipareigoji
mus:

1. Vieningai siekti Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo ir vispusiškai remti veiksnių laisvės kovos 
pastangas. Kauno jaunimo šūkis "LAISVĖS LIE
TUVA”, telieka šviesiu veiklos kelrodžiu. ‘

2. Planingai derinti visas LB jėgas su kitomis išei
vijos institucijomis: Diplomatine Tarnyba, Vliku, 
Balfu ir Altą. Pagaliau juk turi būti vieną kartą 
išlyginti LB ir Altos santykiai!

3. Griežtai kovoti su okupanto visokiais agentais 
įvairiais būdais drumstančiais mūsų vienybę ir 
atsparumą kovoje už lietuvybę ir laisvę.

4. Sutvarkyti aukų rinkimą lietuvybės išlaikymo 
veiklai remti ir Lietuvos laisvės kovai vesti.

5. Rūpintis lietuviškų telkinių išlaikymu, lietuvių 
socialinė globa ir socialinių bei fraternalinių orga
nizacijų subūrimu vargstantiems lietuviams pa
dėti.

6. Remti savo spaudą ir lietuviškų parapijų, mo
kyklų, organizacijų, ypač jaunimo, veiklą.

7. Raginti tėvus šeimose puoselėti krikščioniškai 
tautinę pasaulėžiūrą, skiepijant vaikų dvasioje 
pasididžiavimą savo kilme, kalba, istorija ir mū
sų įnašu į šio krašto gyvenimą, primenant lietu
vių tautos didvyriškumą ir per šimtmečius sūdė 
tas aukas kovoje už laisvę.

8. Visokeriopai skatinti ir remti kūrybinį išeivijos 
reiškimąsi, kad mūsų kultūriniai lobai liudytų 
lietuvių tautos gyvybę ir jos teisę į savarankišką 
gyvenimą.

9. Nuoširdžiai siekti lietuvių veiklos derinimo ir 
darbų pasidalinimo LB pirmųjų steigėjų dvasioje.

Per balsavimus lauksime paramos iš visų, kuriems 
mūsų įsipareigojimai yra priimtini ii- tikslai siektini. 
Kandidatai į JAV LB

Tarybą:
Teodoras Blinstrubas 
Dr. Kazys Bobelis 
Zigmas Dailidka 
Dr. Zenonas Danilevičius 
Jonas Jasaitis 
Jūratė Jasaitytė 
Andrius Juškevičius 
Antanas Kučys 
Dr. Vladas Šimaitis 
Jonas švedas 
Kun. Ansas Trakis 
Jonas Vaičiūnas 
Jonas Valkiūnas 
Kan. Vaclovas Zakar^nsVas

architektas, Balfo direktorius, 
LB Waukegano apylinkės penkių 
kadencijų pirmininkas; Juozas 
Šlajus, laikraštininkas, II Jauni
mo kongreso informacinės ko
misijos pirmininkas; Daiva Vait
kevičiūtė, 23 m. prekybos moks
lų studentė, neolituanė.

♦ TAIP MAŽDAUG rinkimų 
išvakarėse aptarėm tris pagrin
dinius kandidatų sąrašus, plačiai 
paskleistus Chicagoje ir apylin
kėse. Visų sąrašuose suminė
tų pavardžių toli gražu nesura
šiau, bet stengiausi iškelti tik.
mano nuomone, svarbesnes. Iš 
šių ar kitų sąrašų gegužės 19 ir 
20 d.d. rinkėjai išsirinks tuos, 
kurie jiems atrodys labiausiai 
patikimL Tik vieno balsuoto
jai neturėtų pamiršti — balsuo 
ti už tuos, kurie atliks savo, kaip 
atstovo, pareigas ir nepraleis 
Tarybos sesijų.

Kandidatai Į PLB Seimą:
Teodoras Blinstrubas 
Dr. Kazys Bobelis 
Zigmas Dailidka 
Dr. Zenonas Danilevičius 
Jonas Jasaitis 
Jūratė Jasaitytė 
Andrius Juškevičius 
Antanas Kučys 
Dr. Vladas Šimaitis 
Kun. Adolfas Stašys 
Jonas švedas 
Kun. Ansas Trakis 
Jonas Vaičiūnas 
Jonas Valkiūnas 
Kan. Vaclovas Zakarauskas 
------------------------------ (sk)


	1973 Geg.16 0001
	1973 Geg.16 0002
	1973 Geg.16 0003
	1973 Geg.16 0004
	1973 Geg.16 0005
	1973 Geg.16 0006
	1973 Geg.16 0007
	1973 Geg.16 0008

