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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VIRŠUJE: Chicagoji. rugsėjo 7 d. miesto centre bu
vo suruoštos pabaltiečių demonstracijos, protestuojant 

1 dėl Australijos vyriausybės pripažinimo Pabaltijo 
kraštų prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Kairėje bend
ras plakatų vaizdas. Dešinėje prie vieno būdingesnio 
plakato Juozas Mackevičius ir Gražvyda Giedraitytė.

V. A. Račkausko nuotrauka.

Amnestijos ir lygybė
Vaizdžiai tariant, prezi

dentas Fordas vienu plunks
nos brūkšniu užbaigė savo 
medaus mėnesi su spauda. 
Atleisdamas Nixoną nuo at
sakomybės, jis vėl grąžino 
Watergate reikalus į laikraš
čių pirmuosius puslapius. 
Skaitytojų pasisakymai esą 
2 prieš 1 Fordo nenaudai.

Triukšmo, nors gal ir ne 
tokio didelio, Fordas turė
jo tikėtis. Dabar atrodo, kad 
jo kalba apie tam tikrą am
nestiją dezertyrams jau bu
vo j vadas j Nixono nuo at
sakomybės atleidimą. Žodis 
amnestija čia netinka, nes 
faktinai Nixonas kaltu nepri
sipažino ir nėra jokio teis
mo nubaustas. Už tat iš For
do pusės žiūrint, jam, rasit, 
būtų buvę naudingiau dar 
palaukti, bent iki spalio 1 
dieną turinčios prasidėti 
Nixono artimųjų patarėjų 
bylos. Iš kitos pusės žiū
rint, tai nebūtų labai garbin
ga. Visų pirma, be Nixono 
Fordas niekados nebūtų at-

PABALTIJO SANTARVEI 40 METU
Prieš 40 metų rugsė

jo 12 d. buvo pasirašyta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
draugiškumo ir bendradar
biavimo sutartis - Pabaltijo 
Santarvė. Sutarties signata
rai buvo užsienių reikalų 
ministeriai: Lietuvos -- St. 
Lozoraitis, Estijos - J. Sel- 
jamas, Latvijos -- V. Mun- 
ters. Pagrindinis Santarvės 
organas buvo periodinės tri
jų užs. reik, ministerių 
konferencijos. Tarp 1934 ir 
1940 įvyko 11 tokių konfe
rencijų. Pabaltijo Santarvės 
sudarymas sustiprino trijų 
valstybių politinį svorį.

Santarvės tikslams vyk
dyti buvo sudaryti pagelbi- 
niai ir patariamieji orga
nai, kaip juristų biuras, 
ekspertų komisija ir kt. 
Speciali komisija buvo suda
ryta tarifų suvienodinimo 
projektui išdirbti. Juristų 
biuras iškėlė sumanymą su
vienodinti trijų valstybių 
įstatymus.

Santarvė leido bendrą 
žurnalą -- Revue Baltiąue,

VYTAUTAS MESKAUSKAS

sidūręs Baltuose Rūmuose, 
o jei taip, jis turi atsilygin
ti. Antra, viso krašto inte
resai reikalauja greičiau 
užbaigti Watergate bylą.

Nors ir sakoma, kad prieš 
įstatymus turi būti visi ly
gūs, tačiau net konstituci
jos autoriai prieš porą šim
tų metų žinojo, kad gyveni
mo praktika reikalauja išim
čių. Už tat jie prezidentui 
davė atleidimo (pardon) tei
sę be jokių sąlygų. Pasku
tiniais dešimtmečiais prezi
dentai ta teise naudojosi 
vidutiniai 167 kartus į me
tus ir dėl to nebuvo ypatin
go triukšmo.

Už tat teisiniai žiūrint, 
prie Fordo būtų sunku pri
kibti. Faktinai net ir Nixo- 
nas prieš atsistatydinda
mas galėjo tą patį padaryti 
su savo buvusiais artimiau
siais patarėjais Haldemanu, 
Erlichmanu ir Mitcheliu.

su straipsniais anglų, prancū 
zų ir vokiečių kalbomis. 
Paskutinė laida buvo sovie
tų konfiskuota 1940 m. bir
želį, kai sovietai okupavo 
Pabaltijo valstybes. Sovie
tai taip pat apkaltino Pa
baltijo vyriausybes tuo, kad 
Pabaltijo Santarvė buvo mi- 
litarinė sutartis, nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą.

Lygiagrečiai su oficialio
mis baltietiško bendradar
biavimo pastangomis kilo 
visų trijų kraštų visuome
nės nuoširdus kooperavi- 
mas ir draugiškumas. Suda
ryta eilė organizacijų; buvo 
rengiamos ‘pabaltiečių sa
vaitės’, tautinių švenčių 
progomis buvo iškeliamos 
atitinkamos valstybės vėlia
vos kituose pabaltiečių kraš
tuose; nuolat pasikeičiama 
studentų, savivaldybių ir ki
tų organizacijų ekskursijo
mis, ir pan.

Tas tradicinis bendradar
biavimas tęsiamas ir išei
vijoje. (E) 

Paskutinėm dienom net pa
sklido žinios, kad bent pir
mieji du to ir prašė iš Nixo- 
no.

Nixonas tačiau tokius pra
šymus su pasipiktinimu at
metęs. Tai kalbėtų už tai, 
kad Nixonas, juos atleidęs 
su pagyrimu, dabar pakei
tė savo nuomonę. Iš viso, 
pasikalbėjimų užregistravi
mas juostose prileidžia pažiū 
rą, kad Nixonas nesijautė 
daręs kokį nusikalstamą 
darbą, nes kitaip jis tų pasi
kalbėjimų nebūtų registra
vęs arba prasidėjus senato 
tyrinėjimui tas juostas sunai
kinęs. Jis tas juostas išlai
kė eventualiam apsigyni
mui, nes be jų visi apkaltin
ti galėtų aiškintis ir teigti 
viską padarę prezidento įsa
kymu.

Ko Nixonas ir iš viso 
JAV politikai nesuprato yra 
nauja viešojo gyvenimo mo
ralė, kuri iš politiko reika
lauja tokio švarumo, prie ku
rio jie nebuvo įpratę. Prak
tiškai žiūrint. tokį idealą la
bai sunku įgyvendinti. Im
kime, kad ir tokį pavyzdį. 
Prezidentas Fordas yra įpra 
tęs kiekvieną dieną kiek 
paplaukioti. Už tat jam rei
kalingas maudymosi basei
nas, kuris jau yra buvęs 
Baltuose Rūmuose Roosevel 
to laikais, bet vėliau panai
kintas. Baseinas atseisiąs 
apie 300.000 dolerių. Paimti 
tuos pinigus iš valstybės 
biudžeto tuo laiku, kai rei
kalaujama didžiausio taupu
mo, būtų nepopuliaru. Už 
tat sugalvota pinigų papra
šyti iš visuomenės. Tą sumą 
iš tikro nebūtų sunku surink 
ti ir ją sumestų, aišku, dau
giau pasiturintieji, kurie už 
tą paslaugą reikalui esant 
norėtų tikėtis ir sau palan
kumo. Ar tai nėra užmas
kuoti kyšiai? Pagal naują 
moralę -- tai būtų!

Istorija moko, kad visos 
revoliucijos sukeltos lygy
bės vardan faktinai pasibai
gė dar didesne nelygybe. 
Jei Mao Cetungui ar Brež
nevui šiandien būtų reika
lingas baseinas, jis tuojau 
būtų pastatytas valstybės 
lėšomis. Net nuo valdžios

JA V Kongreso atstovas J. Hanrahan dalyvavęs demonstracijoje, kalba i susirin
kusius. A. Šeštoko nuotrauka.

Mao Kinija siekia sutriuškinti 
visus vieną po kito BIW>S p>l™s

Į Mao Kiniją vyksta JAV- 
bių ambasadorius. Kas yra 
ta Mao Kinija?

Šiais metais Kinijos Liau
dies, Respublikoje Mao pri
skaitė aštuonius šimtus mili
jonų gyventojų. Valstybėje 
nėra mažumų. Visi gyvento
jai kinai. 1980 metais Kini
jos gyventojų skaičius pa
sieks vieną bilijoną. 2000 
metais, apskaičiuoja žurna
listas Henry J. Taylor, pu
sė mūsų planetos gyvento
jų bus kinų tautybės! Sovie
tų Sąjunga, JAV-bės, net 
Indija, Japonija ir Indonezi
ja su arabais nesudarys, 
visi krūvoj, Kinijos Liaudies 
Respublikos gyventojų skai- 

vairo nustumtas Chruščio
vas, palyginti su kitais So
vietuos piliečiais, gyveno di
delėje prabangoje. Mintis 
tačiau, kad Nixonas toliau 
galėtų patogiai gyventi, ke
lia piestu visus ‘svieto ly
gintojus’ Amerikos spaudo
je. N.Y. Times reikalauja, 
kad kongresas turėtų palik
ti tik miriimales išlaidas bu
vusio prezidento išlaikymui.

Normaliai galvojant, visas 
triukšmas dėl Nixono at
leidimo už atsakomybę tu
rėtų greitai pasibaigti. Juk 
yra daugiau svarbių reika
lų! Kas tačiau gali teigti, 
kad iš tikro gyvename nor
maliais laikais?., 

čiaus. Pagal Mao sakymus, 
kuriais kinai vadovaujasi 
kaip dogmomis; ‘‘Kinijos sie
kis yra pergalėti daugelį, 
preišintis mažumai, sutriuš
kinti likusiuosius vieną po 
kito”.

Šiuo keliu dabar pradeda 
žengti mįslingasis Azijos su- 
per-milžinas, įsidėjęs savo 
kišenėn branduolinę bom
bą.

Nuo 1858 metų Kinija 
buvo teritorija, kur pelnus 
grobė Vokietija, Anglija, 
Rusija ir Japonija. Visi gro
bė, visi teriojo -- o Kinija 
stiprėjo, provincijos tvirti
no abipusius ryšius. Sveti
mos intervencijos nesugrio
vė, bet sustiprino Kinijos 
galią. Į vieną valstybinį vie
netą suaugo Kantono kraš
tas, Geltonosios upės slė
nis, Pietinė Kinija. JAV 
talkinant, atrodo, netrukus 
bus prijungtas Taivvanas.

Marksistinis režimas gana 
agresyviai išsiveržia už Ki
nijos sienų. Per pastaruo
sius porą metų Kinijos javų 
ūkis kentėjo vienur sausras, 
kitur potvynius. Buvo ne
derlius ir buvo lokaliniai ba
dai. Tačiau Mao eksporta
vo kaipo dovaną 200,000 to
nų ryžių ... į Kubą. Kinijos 
techninis know how demons
truojamas naujai išdygusio- 
se juodojo kontinento, Afri
koje, valstybėse. Vienur ki
nai stato geležinkelius, kitur 

užtvankas ir hidro-elektri- 
nes. Raudonoji Kinija neju
čiomis tampa visų biednųjų 
skurdžiųjų naujagimių vals
tybių vadove. Greta JAV- 
bių ir Sovietų Sąjungos ma
syvų susiformuoja trečioji 
galybė. Gal būt tos trečios 
galybės potencialas privertė 
Baltuosius Namus prieteliš- 
kai linkčioti tolimam Peki
nui, pagal pragmatistinės 
politikos nuostatus, ignoruo
jant JAV-bių interesus ir 
bešališką istorijos teismą.

Kinijos Liaudies Respubli
ka niekina bet kokius poli
tinius blokus, ji atmeta bet 
kokias detentes. Mao neno
ri, kaip Brežnevas flirtuoti 
su gėrybių už dyką tiekė
jais. Mao kalba rimtai. Mao 
verčia įsiklausyti į jo posa
kius ir be sąlygų sutikti su 
jo politika. Sujungęs milži
niškas savo teritorijas į vals
tybinį vienetą, Pekinas jun
gia į vienetą naujas valsty
bes ir jaučiasi esąs padėties 
viešpats ir veiklos rykys.

Tuo tarpu Kinijos Liau
dies Respublika tebestovi 
badmiriavimo būklėje. Aš
tuoniasdešimt nuošimčių.gy- 
ventojų verčiasi žemės ūkiu. 
Vidutinis kino ūkininko me
tinis netto uždarbis yra ... 26 
doleriai. Tą skurdų pinigą jis 
išspaudžia iš savo privatiško 
sklypelio, kur augina daržo
ves nuo komunoje atlieka- 

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 69 — 2 DIRVA 1974 m. rugsėjo 18 d.

AUSTRALUOS PADAAGĖJE
—i, i AHTMiAS LAUKAITIS

Delegacija pas kardinolq
Sąryšyje su Australijos 

vyriausybės pripažinimu Bal 
tijos kraštų Sovietų S-gai, 
visų trijų Pabaltijo tautų 
delegacijos ir specialūs ko
mitetai, kartu ir su bend
ruomenių valdyboms visoje ] 
Australijoje daro didžiausią 
darbą, susitinkant su įžy
miaisiais Australijos žmonė
mis, duodant jiems šiuo 
reikalu tinkamos medžiagos 
ir prašant paramos prieš 1 
šį vyriausybės žygį.

Sydnėjuje lietuvių dele
gaciją priėmė Australijos 
Katalikų Bažnyčios galva 
kardinolas Freeman. Šią lie
tuvių delegaciją sudarė: inž. 
V. Bukevičius - ALB Kraš
to Tarybos pirmininkas, J. 
Maksvytis - ALB Sydnėjaus 
Apyl. pirmininkas, kun. P. 
Butkus - Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas ir B. Barkus -- 
skautų tuntininkas ir jau
nimo atstovas.

Ši delegacija pateikė kar
dinolui specialų raštą, pla
čiai paaiškinant visą vyriau
sybės padarytą pripažinimą 
ir pabaltiečių didelį nepasi
tenkinimą tuo reikalu. Sa
vo žodyje kardinolas Free
man pasakė, kad jis mūsų li
kimą labai gerai supranta ir 
pabaltiečius iš visos širdies 
užjaučia. Jis delegacijai pa
rodė Melbourno katalikų 
laikraštį ‘The Advocate’, ku
riame yra įdėtas Australijos 
visų vyskupų laiškas Aus
tralijos ministeriui pirminin
kui E.G. Whitlam, griež
tai protestuojant dėl pada
ryto tokio neteisėto vyriau
sybės sprendimo. Kardino
las pažadėjo vėl šį reikalą 
iškelti sekančiame Australi
jos vyskupų suvažiavime, 
įvykstančiame rugsėjo 9 die
ną, kad jie per savo vyskupi
jas ir parapijas plačiau ir 
aiškiau savo žmonėms paaiš
kintų šį visą Pabaltijos 
reikalą.

Po labai nuoširdaus ir 
draugiško pasikalbėjimo su 
kardinolu, jis lietuvių dele
gacijai pažadėjo padaryti 
šiuo reikalu viską, kas tik jo 
kompetencijoje yra galima.

♦♦♦

i Su šiais metais Austra
lijos daugumas lietuviškų 
organizacijų pradėjo švęsti 
savo 25-rių metų darbo su
kaktis. Viena iš mūsų Syd
nėjaus senųjų organizacijų 
yra Australijos Liet. Katali
kų Kultūros Draugija, kuri 
savo šią sidabrinę sukaktį 
pradėjo kun. P. Butkaus at
laikytomis pamaldomis. Šiuo 
metu šią draugiją Sydnėju
je sudaro: A. Vinevičius -- 
pirmininkas, dr. R. Kava
liauskaitė - vicepirmininkė, 
E. Badauskienė -- sekreto
rė, K. Badauskas - iždinin
kas ir A. Skirkienė -- pa
rengimų vadovė. Per savo 
veiklos dvidešimtpenkerius 
metus Sydnėjaus Katalikų 
Kultūros D-ja yra išvariusi 
didelę darbo vagą, rengiant 
įvairius kultūrinius ir šal
pos parengimus. Šiuo metu 
yra renkamos aukos Religi
nei Šalpai Lietuvoje ir ši 
draugija yra surinkusi jau 
apie 600 dol.

MAO KINIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mu laiku. Kinas ūkininkas 
yra absoliutus komunos ver
gas. Kiekvieno kino svajonė 
turėti dviratį, kuris kainuo
ja 75 dol. Taupydamas per 
tris metus kinas nuperka tą 
kuklią susisiekimo priemo
nę.

Kas yra Mao Kinija? - 
klausia rūpestingas Azijos 
milžino stebėtojas.

Kinija yra mįslė; skamba 
atsakymas.

tas pradėjo mūsų senovės 
praeitimi ir, priėjęs prie 
Vilniaus, jis paprašė S. Dau
guvietytę - šniukštienę pa
deklamuoti Maironio ‘Vilnių’, 
Pagrindinė paskaita apie 
Vilnių buvo labai gili, įspū
dinga ir tikrai su dideliu rū
pestingumu paruošta. Prele
gentas ją paįvairino įvairiais 
eksponatais, paveikslais, dia 
gramomis ir kt. Minėjimas 
buvo baigtas Jūratės Reis- 
gybės deklamuota ištrauka 
iš Balio Sruogos ‘Giesmė 
apie Gediminą’.

Minėjimas, turtinga eks
ponatais paroda ir gili Č. Liu 
tiko paskaita, labai gražiai 
ir vaizdžiai priminė Sydnė
jaus lietuviams mūsų sosti
nės istoriją, gyvenimą praei
tyje ir dabartyje ir esamą 
didelę Vilniaus reikšmę kiek 
vienam lietuviui. Be apylin
kės pirmininko padėkos žo
džių, aš tikiu, kad kiekvie
nas matęs šią parodą ir gir
dėjęs tą puikią paskaitą, 
nuoširdžiai liko dėkingas 
mūsų naujajam sydnejiškiui 
Č. Liutikui ir už paskolini
mą dalies reikšmingi ekspo
natų, chicagiškiui Br. Kvik
liui.

Adelaidėje šiais metais 
Flinders University Gamtos 
Mokslų Fakulteto Biologi
jos bakalauro laipsnį gavo 
Vytautas Paulius Neveraus- 
kas. Gimęs 1953 m. Ade
laidėje ir baigęs katalikų 
gimnaziją, jis su kreditais 
labai sėkmingai baigė uni
versitetą. Šiuo metu jis dir
ba prie elektros jėgainės 
Torrens saloje ir jo darbas 
yra nustatyti kiek žalos 
elektros jėgainė padaro jū
ros gyvybei. Šis visas 
darbas yra universiteto prie 
žiūroje, todėl vėliau, jį ap
gynus, bus V. Neverauskui 
duotas magistro laipsnis.

Nuo pat savo jaunystės 
V. Neverauskas dalyvavo 
lietuviškoje jaunimo veiklo
je, savaitgalio mokykloje, 
tautiniuose šokiuose ir skau
tuose, vėliau*ir dabar pri
klausydamas Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui ir Lietu
vių Studentų S-gai.

Sydnėjaus Lietuvių Klu
bas yra šiuo metu virtęs 
kaip tikra meno galerija. 
Maždaug 50 dailininko L. 
Urbono paveikslų puošia 
abiejų klubo salių sienas, kai 
mūsų iškiliosios jaunosios 
dailininkės R. Dambrauskai
tės dovanoti vario išdirbi
niai labai gerai derinasi prie 
L. Urbono ir neseniai K. An- 
kaus dovanotų paveikslų. 
Klubo įėjimą visuomet puo
šia vienas ar keli labai me
niškai padaryti Alg. Pluko 
įvairių progų plakatai, kas 
visuomet sukelia ne tik 
savųjų, bet ir svetimtaučių 
didelį pasigėrėjimą.

Yra ir pas mus tūkstanti
ninkų. Štai Melbourno Lie
tuvių Namų remontui po 
tūkstantinę paaukojo Pet
ras Naujokaitis ir T. ir A. 
Bikulčiai. Namų remontai 
eina pilnu tempu ir tuoj mel- 
bourniškiai galės ir vėl 
pilnai džiaugtis savo lietuviš
kais namais.

**♦

Sydnėjuje gyveną teisi
ninkas Vyt. Skrinska su žmo 
na, buvusia teatro šokėja, 
susilaukė didelės staigme
nos, kai neseniai į jų namus, 
po aštuonerių metų nebuvi
mo, sugrįžo sūnus Tyris. 
Per tą laiką jis apkeliavo 
pasaulį ir paskutiniuoju me
tu gyveno Kanadoje būda
mas žvejys ir miško kirtė
jas. Grižęs tikisi pradėti ra
mų gyvenimą Sydnėjuje.

Australijos Federalinis 
Baltų Komitetas nutarė at
spausdinti 100.000 specialių 
lapelių apie Baltijos tautas, 
kurie vėliau bus paskleisti 
australų tarpe.

Australijos Bendruome
nės laikraštis ‘Mūsų Pasto
gė’ paskutinio savo nu
merio 4-ris puslapius at
spausdino anglų kalba, pla
čiai nušviečiant visų trijų 
Baltijos tautų istorinę padė
tį. Šio angliškojo teksto 
‘Mūsų Pastogės’ buvo at
spausdinta 4000 numerių, 
tačiau jų labai greitai pri
trūko ir dabar antrosios lai
dos yra atspausdinta 6000 
egzempliorių. Šie angliškieji 
tekstai yra dalinami austra
lų visuomenininkams, ypa
tingai dabar, kai yra renka
mi masiniai peticijų para
šai prieš įvykstantį senato 
posėdį šio mėnesio vidury-

**♦

Rugpiūčio 25 dieną Syd
nėjaus Lietuvių Klube įvyko 
labai įdomus ir gražus Vil
niaus įkūrimo minėjimas. Sa 
Įėję buvo suruošta paroda 
apie Vilnių, kurioje buvo iš
statyta labai daug ir įdo
mių eksponatų. Šios paro
dos organizatorius ir buvu
sios įdomios paskaitos skai
tytojas buvo Č. Liutikas, ku
ris pats asmeniškai turi 
labai didelį Lietuvą liečian
čių dalykų archyvą, taip pat 
šiam reikalui gaudamas ir iš 
Amerikos Br. Kviklio atsiųs
tų senųjų laikraščių ekspo
natų. Ši paroda savo įvairu
mu ir vaizdumu patraukė 
visų dalyvių akis, iš kurių, 
ypatingai jaunesnieji, apie 
Vilniaus garsiąją praeitį ne
labai daug ką ir žinojo.

Susirinkusius, virš poros 
šimtų tautiečius, pasveikino 
Apylinkės pirmininkas J. 
Maksvytis pristatydamas pa 
skaitos prelegentą Č. Liuti
ką. Minėjimas buvo pradė
tas jaunosios mūsų daininin
kės Gr. Žigaitytės daina 
Maironio ‘Trakų Pilis’, kurią 
solistė sudainavo ypatingai 
gražiai. Paskaitą prelegen-

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
S-gos Tarybos sesija

LKDS veiklos reikalams 
aptarti š.m. rugpiūčio 17 d. 
Chicagoje įvyko Tarybos se
sija. Dalyvavo 21 tarybos 
narys, Chicagos skyriaus na
riai ir eilė svečių. Buvo iš 
Paryžiaus atvykę inž. A. ir 
B. Venskai, iš Bostono St. 
Lūšys, iš Clevelando A. Ka
sulaitis, Pr. Razgaitis, A. 
Pautienis, iš Detroito B. 
Brizgys, Pr. Polteraitis, iš 
Phoenix P. Maldeikis, iš Chi
cagos dalyvavo dr. K. Šid
lauskas, dr. J. Meškauskas, 
kun. V. Bagdanavičius, kan. 
V. Zakarauskas, B. Žukaus
kas, K. Mickevičius, St. 
Rauckinas ir visi Centro 
Komiteto nariai

Pirmajame sesijos posėdy 
je buvo apžvelgta Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są
jungos vidaus ir užsienio 
veikla. Sąjungos pirminin
kas Vladas Šoliūnas skati
no skyriuose sustiprinti vei
kimą, susirūpinti naujais na
riais ir kviesti jaunimą įsto
ti į sąjungą. Europos Lie
tuvių Krikščionių Demokra
tų Tarybos pirmininkas inž. 
Adolfas Venskus savo pra
nešime apžvelgė plačią krikš
čionių demokratų veiklą 
tarptautinėse unijose ir Eu
ropoje ir sėkmingą lietu
vių krikščionių demokratų 
atstovavimą jose.

LKDS atstovauja Vokieti
joje dr. P. Karvelis, Švei
carijoje dr. J. Eretas, Itali
joje prel. V. Mincevičius, 
Prancūzijoje inž. A. Vens
kus, Brazilijoje prel. P. Ra- 
gažinskas, Venezueloje J. 
Kukanauza, Australijoje A. 
Raudys. Kanadoje Toronte 
ir Australijoje veikia sąjun
gos skyriai. Urugvajuje 
buvęs LKDS atstovas žur
nalistas K. Čibiras-Verax 
prieš savo mirtį spėjo pa
siųsti Tarybos sesijai atmin
tinus sveikinimus.

Užsienio skyriaus vedė
jas A. Pautienis apibūdino 
sąjungos ryšius su kitomis 

I

Didžiausias kailių 
pasirinkimas / 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto)

je, kur yra paduotas svars
tyti ir buvęs vyriausybės 
pripažinimas.

185 North Wabash Avenue 2nd Fl&or 
Chicągo, III. 60601

*

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAIT1S 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.

tarptautinėmis ir šio krašto 
organizacijom bei įtakingais 
asmenimis. Tarybos vardu 
buvo priimtas dr. K. Šidlaus
ko parašytas jprotesto laiš
kas Australijos ministeriui 
pirmininkui dėl Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų pripaži
nimo Sovietų Sąjungai.

Vlike LKDS yra atsto
vaujama Pr. Vainausko Ta
ryboje ir A. Razgaičio Val
dyboje. Ryšiai su kitomis 
politinėm grupėm yra palai
komi geri ir tvirtai pasisa
koma už vieningą Vliko ve
damą Lietuvos laisvinimo 
kovą. Centro Komiteto vice
pirmininkui Stasiui Lušiui 
yra pavesta rūpintis sąjun
gos reikalais Vlike.

Dr. K. Šidlauskas refe
ravo LKDS įstojimo į Ame
rikos Lietuvių Tarybą klau
simą. Buvo pasisakyta, kad 
LKDS pilnai remia ir talkina 
Altai, kaip lietuvių politi
nei veiklai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse vadovau
jančiam veiksniui.

Antrajame sesijos posė
dyje buvo apžvelgta prel 
Mykolo Krupavičiaus pa
minklo statymo monografi
jos leidimo, spaudos, kitų 
leidinių ir istorinės me
džiagos telkimo klausimai.

A. Kasulaitis yra para
šęs anglų kalba ir į ispanų 
kalbą yra išversta A. Gra- 
žiūno parašyta Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są
jungos istorija. Abi istorijos 
yra numatytos išleisti, kad 
angliškai ir ispaniškai kal
bantys susipažintų su lietu
višku krikščionių demokratų 
sąjūdžiu ir tuo pačiu su Lie
tuva.

Trečiame posėdyje buvo 

svarstyta Lietuvių Krikš
čionių Demokratų ir Lietu
vių Fronto Bičiulių santy
kiai. Šių dviejų grupių san
tykiai yra atnešę žalos lietu
viams katalikams, stipriai 
susilpninę katalikų įtaką lie
tuvių visuomenei. Buvo per
žvelgti ankstesni bandymai 
rasti sutarimo. Taryba yra 
pasiūlius Centro Komitetui 
būti atviram esmingiem^ 
Lietuvių Fonto Bičiulių pa - 
siūlymams.

LKDS Tarybos sesijos 
posėdžiai praėjo vieningai 
ir darbingai. Centro Komi
tetas susidarė tolimesnio 
darbo gaires ir sieks LKDS 
veiklos suaktyvinimo, (inf.)

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS
506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

MACHINE SHOP. Expe- 
rienced machinist and/or 
mechanically inclined per
son for instrument manu- 
facturer. Southampton, Pa. 
area. Please call 215-357- 
3744. Equal opportunity em
ployer. (62-69)

PRODUCT ENGINEERS
With good drafting. malh and me- 
chanlcal ability. Prefer individualu 
with leadership potynlial who is ac- 
tively pursuing an Engineering career. 

Apply Employment Office 
CRAWFORD DOOR 

JIM WALTER DOORS
4270 Hight Ecorse. Mich.

An Eoual Opportunity Employer 
(66-71)
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KOLŪKIEČIŲ PENSIJOS
Lietuvoje kolūkiečiams 

mokamos pensijos tvarko
mos pagal “Pensijų ir pašal
pų kolūkių nariams įstaty
mą”.

Tas įstatymas veikia vi
soje Sovietų Sąjungoje, be 
kokių nors specifikacijų Pa
baltijui, kuris okupuotas 
prieš trisdešimtį metų, kur 
žmonės turi kitas, kaip ki
tur, darbo stažo gradaci
jas ir pensijų ištarnavimo 
sąlygas. Nenuostabu, kad 
pensijų paskyrimas sulaukia 
daug klausimų iškyla daug 
neaiškumų, paskirtų pensijų 
peržiūros bylų. Žmonės 
skundžiasi atitinkamoms įs
taigoms. Žmonės iškelia 
savo nepasitenkinimą bei 
biurokratines klaidas per 
spaudą.

Pensijos apskaičiuojamos 
iš vidutinio mėnesio žemės 
ūkio darbuotojo faktinio atly 
ginimo už darbą kolūkyje 
per bet kuriuos 5 metus. 
Vidutinis mėnesinis uždar
bis už 5 metus nustatomas 
dalijant bendrą uždarbio su
mą, gautą už darbą kolūkio 
visuomeniniame ūkyje per 5 
kalendorinius metus, iš še
šiasdešimties.

Toks yra pagrindinis skai
čiavimas, nustatytas aukš
čiau cituotais įstatymo saki
niais.

Specifiniai pažymėtą, kad 
nuo uždarbio, didesnio kaip 
100 rublių, senatvės pensi
ja nustatyta tvarka skiria
ma 50% uždarbio. Pav. kar
vių fermos darbuotojas, per 
penkerius metus gavęs dar
bo užmokesčio vidurkį 123 
rublius, vis dėlto negauna 61 
rublį ir 50 kap., bet tiktai 
53 rublius ir 43 kap. Dėl 
tokio pensijos apmažinimo 
nuskriaustasis parašė skun
dą laikraščiui (Valstiečių 
laikraštis, Nr. 95). Pensi
ninkui atrodo, kad nuo kas
mėnesinės pensijos nusuko 
9 rublius 7 kapeikas.

"Apskaičiuota teisinga”, 
atsako laiškų redakcijai ko
mentatorius. Kaip matyti iš 
įstatymo pastraipų turinio ir 
iš skundo: apskaičiavimas 
nėra teisingas. Devyni rub
liai lengvai išgaravo iš pen
sininko biudžeto. Šį faktą, at 
rodo, laikraščio komentato
rius, laiko išaiškintą, abejo
nių nesukeliantį. Jis nenu
rodo karvių prižiūrėtojai iš 
Kapsuko rajono Doviės ko
lūkio E. Ambraziejienei, kur 
ieškoti jai nedamokamų de
vynių rublių. Įvairūs įstaty
mo aiškinimai bei papildy
mai, be abejo, talkino vals
tybei, ne bejėgiam su vals
tybe kovoti pensininkui. 
Devynių rublių nuskaičiavi- 
mą gali išaiškinti pensinin
ko amžiumi.

Panažiai išnaudojama ir 
ilgamečio, nepertraukto dar
bo kolūkyje iliuzija. Žmo
nėse yra įsitikinimas, kad 
valstybė labai vertinanti 
darbininko pastovų buvimą 
darbovietėje, darbo nekei
timą, sąžiningumą; Rokiš
kio rajono ‘Tarybinės že
mės’ kolūkio karvių melžė
ja Emilė Kalvelytė gavo pro
gos nusivilti tokia iliuzija. 
Ji dirbo kolūkyje karvių 
melžėja 20 metų ir tikėjo 
gandu, kad prie jos pensi
jos pridės 10% priedą. Jai 

atrodė, kad valstybė respek
tuos jos 20 metų išlikimą 
karvių melžėjos pareigose. 
Ji laukiamo priedo negavo. 
Moteris pasiskundė spaudai. 
Spauda (V.l.) atkirto: “prie
dai už ilgametį nepertrauk
tą darbo stažą nepriskaičiuo
jami”.

Daug neaiškumų sukelia 
1949-1956 metų laikotarpis, 
kada nepastovūs dar kolū
kiai buvo visaip keičiami sa
vo valdomis, inventoriumi ir 
gyvuliais. Kai kada kolū
kiai susijungdavo, kai kada 
pereidavo į tarybinių ūkių 
kategoriją. Žmonės, kurie 
tais metais vargo kolūkiuo
se, žiauriai kentėjo dėl jų 
mėtymo iš vieno kolūkio į ki
tą, į tarybinį ūkį. Dabar 
nevisad gali jie įrodyti savo 
darbo stažo specifikacijų, 
nei savo darboviečių savy
bių. Juo labiau, kad tada 
žmonės visiškai nebuvo su
sipažinę su bendrojo sovie
tinio pensijų įstatymo savy
bėmis.

Tačiau, kai kurie kolūkių 
pensininkai priskirti aukštes 
nei kateogrijai: tai poli
tiniai išsitarnavimai. Kaip ir 
kitų darbo branžų bolševi
kiniai politiniai veikėjai, taip 
ir kolūkiečiai politiniai dar
buotojai, greta bendrų pen
sijų, gauna specialias, ‘per
sonalines’.

Žmonių nelygybė yra so
vietinės santvarkos žymė.

NESIDOMI 
KOMUNISTINE 
PASAULĖŽIŪRA

“Ugdyti komunistinę pa
saulėžiūrą!” per visą pirmą
jį puslapį pasipuošė ‘lozun
gu’ ‘Komjaunimo tiesa’.

Galėtumėm nekreipti dė
mesio į lenininio komjauni
mo ‘organą’, nes tokių atsi
šaukimų randame kas die
ną. Tai, nelyginant anekdo
tiško susirinkimo epizodas:

- Kodėl kalbėtojas, kas 
dešimtį žodžių, surinka 
‘Draugai!’ ir suduoda kumš
čiu į stalą? -- paklausė vie
nas susirinkimo dalyvis.

-- Jis rūpinasi, kad mes ne- 
užmigtumėm per jo paskai
tą, - buvo paaiškinimas.

Šio anekdoto prasme išaiš 
kinami sovietinės periodi
kos ‘lozungai’, dešimtme
čiais nesikeičią pirmuose lei
dinių puslapiuose.

Vienur skatina budėti ties 
“lenininiu ideologiniu pali
kimu”, kitur liepia nesnaus
ti prie darbo, ‘soclenkty- 
niauti’. Tad ‘Komjaunimo tie 
sa’, sovietinės rutinos tvar
ka, ragina puoselėti komu
nistinę pasaulėžiūrą.

Norint mąstyti, reikia ži
noti, įspėja laikraštis.

Tad ‘kryptingam’ mąsty
mui parengti Vilniaus baldų 
įmonių susivienijime 
įmonių susivienijime pra
dėtas atitinkamas semina
ras. Dėl mums nesupranta
mos priežasties, laikraštis 
pavadina korespondenciją 
‘Pirmasis žingsnis*, tarytum 
iki šiol nebūta komunisti
nės indoktrinacijos ir pro
pagandos seminarų!

Kaip bepavadinsi, nepaga-

Los Angeles lietuviai iškilmingai paminėjo Lietuvos prezidento A. Smetonos 
100 metą gimimo sukaktį. Prieš minėjimą dalyvaujant organizacijoms, buvo 
pakeltos Letuvos ir Amerikos vėliavos.

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS MINĖJIMAS
KALIFORNIJOJE VISOS NUOTRAUKOS L. KANTO

Prezidento Antano Sme
tonos šimtmetinės gimimo 
dienos minėjimas sutapo 
su Tautos švente, rugsėjo 
8 d. ir praėjo gero organi
zacinio pasiruošimo ir dide
lio visuomenės susidomėji
mo ženkle.

Minėjimo programą pa
rengė specialus Los Ange
les lietuviškų organizacijų 
komitetas. Minėjimas sudė
tas iš dviejų dalių: bažny
čioje ir salėje. Šv. Kazi
miero parapijos kieme 10 
vai. 15 min. ryto, žmonėms 
gausiai susirinkus, buvo at
liktas iškilmingas vėliavos 
pakėlimas, kuriam vadova
vo Lietuvių tautinės są
jungos skyriaus pirmininkas 
inž. Antanas Mažeika ir 
šaulių kuopos vadas Kazi
mieras Karuža.

Iškilmingos pamaldos at
laikytos Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, giedant pa
rapijos chorui ir solistams. 
Vargonavo ir vedė chorą 
kompozitorius Bronius Bud
riūnas. Iškilmingas Mišias 
atnašavo ir turiningą, mi
nėjimui pritaikytą, giliai 
patriotinį pamokslą pasakė 
tėvas Bruno Markaitis S.J. 
Pamokslininkas plačiai ap
žvelgė Laisvosios Lietuvos 

dinsi, atkaklus smegenų plo
vinis vyksta su pasaulyje 
dar nematytu intensyvumu 
visoje Sovietijoje. Šis, vilniš 
kis, seminaras, vienas iš 
šimtų tūkstančių.

Į fabriko aktų salę buvo 
suvarytas “komjaunimo po
litinio švietimo ratelis”. Pir
moje eilėje sėdo partinės 
organizacijos sekretoriai, 
komjaunimo organizatoriai.

Įvyko tarpusaviai rinki
mai, arba nominacija pasi
skirstyti pareigomis, pasi
rengti sekančiam posėdžiui.

Seminaras ėjo įprasta ru
tinos tvarka. Mes neminėtu- 
mėm tos rutinos epizodo, 
vien dėl gailesčio Dirvos po
pieriui. Tačiau būdinga 
‘smulkmena’ priverčia pašte 
bėti šią ‘Komjaunimo tie
sos’ korespondenciją, kaip 
tikro lietuvių tautos dvasi
nio genocido faktą.

Išvardintų komjaunuolių 
tarpe matome visus su 
lietuviškais vardais -- Sigi
tas Kaladžinskas, Sigita 
Krygerytė...

Seminaro iniciatorius ir 
kartu ir įmonės direkto
riaus pavaduotojas N. Lebe- 
dev, į seminarą sukvietęs 
jaunuolius buvo komjauni
mo organizatorius G. Bara- 
nov. Kalbėtojas seminare 
apie “pogrindį buržuazinėje 
Lietuvoje” buvo L. Mandel. 
Seminaro nuotraukas paga
mino I. Fišer.

Seminarą aplankė ir ‘Kom
jaunimo tiesoj’ aprašė G. Ca- 
riov. (zž)

ALTS-gos Los Angeles 
skyriaus pirm. inž. A. Ma
žeika atidaro minėjimą.

Pagrindinis kalbėtojas inž 
J. Jurkūnas.

epopėją surišęs istorinių lai
mėjimų bei kataklizmų įvy
kius su prezidento A. 
Smetonos asmenimi.

Pamaldose dalyvavo orga
nizacijų vėliavos (8) - tarp 
kurių: Neolituanų, Ramo
vės, skautiškų draugovių. 
Mišias užprašė L.A. Orga
nizacijų komitetas. Bažny
čia buvo besimeldžiančiųjų 
perpildyta, kas rodo, kad 
tokiais atvejais bažnyčios 
patalpos išaugusiai Los An
geles lietuvių kolonijai jau ir 
kiek perankštos.

12 vai. Parapijos salėje 

prez.

įvyko Iškilmingoji Akade
mija, į kurią suėjo nepap
rastai gausiai dalyvių. Sce
noje tautiniais raštais pa
dengtas piupitras, didelis, 
puošniuose rėmuose, arch. 
J. Steikūno nupieštas Pre
zidento Antano Smetonos 
portretas.

Akademiją pradėjo įvado 
žodžiu LTS-os skyriaus pir
mininkas inž. A. Mažeika. 
Įneštos, L.A. šaulių kuopos 
vadui A. Karužai vadovau
jant, aštuonių organizacijų 
vėliavos, kurios paštatytos 
ant scenos, ornamentuojant 
Prezidento portretą. JAV- 
himną sugiedojo solo bosas 
Antanas Polikaitis, kom. 
B. Budriūnui akompanuo
jant.

Parapijos vadovas, prela
tas msgn. Jonas Kučingis 
perskaitė turiningą ir poe
tišką invokaciją: “Amžinasis 
Dieve, Tu iš amžių gilybės 
pašaukei mūsų tautą į būtį 
ir savo galybės pirštu nuro- 
dei jai gyvenimo ribas ir 
jai valdyti siuntei kunigaikš
čių, karalių ir prezidentų.

Palaimink, Viešpatie, mus 
šiandieną čia susirinkusius, 
pagerbti vieną mūsų tautos 
sūnų, kurį buvai papuošęs 
prezidento aureole, kad jis 
vestų mūsų tautą laisvės, 
lygybės ir brolybės takais.

Suteik jam, Viešpatie, 
gausų atpildą savo karalys
tėje ir maloniai pažvelk į 
mūsų tautą, nešančią šian
dien kruvinos vergijos pan
čius. Duok jos vaikams, 
šiapus ir anapus Lietuvos ri
bų, stiprybės ir ištvermės 
nepalūžti gyvenimo bandy
muose, išlikti ištikimais savo 
tautos idealams ir amžinoms 
vertybėms”.

Akademijai pravesti inž. 
A. Mažeika pakvietė organi
zacinio komiteto pirmininką 
inž. Vytautą Čekanauską. 
Akademijos vedėjas prista
tė auditorijai salėje esantį 
buv. Lietuvos ministrą pir
mininką, savanorį kūrėją, ge 
nerolą Joną Černių ir buv. 
kariuomenės vado generolo 

Stasio Raštikio žmoną Ele
ną Mariją Raštikienę. Gen. 
S. Raštikis, sunegalavęs, ne
galėjo dalyvauti Akademijo
je. Pakviestas tarti tradi
cinį žodį Lietuvos generali
nis konsulas dr. J. J. Biels
kis, trumpu ir nuoširdžiu 
kreipimusi, pasveikino susi
rinkusius lietuvius patriotus 
ir pasidžiaugė Los Ange
les lietuvių kolonijos ištiki
mybe tautos idealams. Kon
sulas prisiminė generalinio 
konsulo titulo gavimo senti
mentą: tai įvyko jo gimimo 
dienoje.

Prie kalbėtojo pulto pa
kviestas pagrindinis minėji
mo kalbėtojas, svečias iš 
lietuviškos sostinės, iš Chi
cagos, inž. Jonas Jurkū
nas. Sutiktas ir palydėtas 
gausiais aplodismentais pre
legentas kalbėjo apie Pre
zidentą Antaną Smetoną. 
Svečio paskaita buvo spal
vinga savo gyvu turiniu, pui
kiu perteikimu, logiška savo 
struktūra, kalbėtojo iškal
bingumu ir absoliučiai užtik
rintu plačios, sudėtingos te
mos valdymu. Inž. J. Jurkū
nas paėmė savo paskaitos 
išteities punktais Preziden
to Antano Smetonos as
mens, auklėtojo, žurnalisto, 
visuomenininko ir valstybi
ninko akcentus. Paskaitos 
koncentracijoje prelegentas 
iškėlė personalinį jubilieji
nio asmens primatą jo gyve
namame periode. Itin 
narname periode. Itin įdo
mus buvo ilgas įtarpas pas
kaitoje, kur panaudoti as
meniški prezidento A. Sme
tonos svarstymai apie demo
kratijos prigimtį, apie įvai
rius demokratijos sąvokos 
aspektus. Šis tekstas dar ne
buvo gavęs viešumos.

Inž. Jono Jurkūno paskai
ta ištisai tilps Dirvoje 
vėliau.

Meninę Akademijos dalį 
atliko solistė Janina Čeka- 
nauskienė ir pianistė Rai
monda Apeikytė. (Ši Akade- 

(Nukelta į 5 psl.)

Lietuvos gen. konsulas dr.
J. Bielskis kalba minėjime.

Minėjimo programą pra
vedęs inž. J. Čekanauskas.
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Grandinėlės šokėjai š.m, rugsėjo 20 d. išvyksta S dienų gastrolėm į tradicinį 
Cadiz miesto festivalį. Šis angliakasių miestelis pietinėje Ohio dalyje 3 dienas tam
pa didžiule scena, kurioj programų išpildo rinktinės grupės suvažiavusios iš 
įvairių šio krašto vietovių. Cadiz yra apie 112 mylių į pietus nuo Clevelando. 
Grandinėlė pasirodys su savo programa rugsėjo 20, 21 ir 22 d. J. Garlos nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
RESPUBLIKONŲ 

TAUTYBIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

JAV Respublikonų parti
jos Paveldo Grupių (Herit- 
age Groups) tarybos ketvir
tasis mėtinis suvažiavimas 
įvyko š. m. rugsėjo 13-15 
d.d. Bostono Statler Hilton 
viešbutyje. Trisdešimt dvi 
tautybių organizacijos at
siuntė per 300 atstovų šiam 
suvažiavimui.

Suvažiavimo ruošimo ko
miteto pirmininkas Dr. J. 
H. Tashjian (armėnas). 
Bostono lietuviai prisidėjo 
prie šio suvažiavimo ruošos, 
būtent: informacijos sky
riaus vedėjas buvo Gintaras 
Karosas, padėjėju Bronisla- 
vas Talutis; į svečių pri
ėmimo skyrių įėjo adv. Zu
zana Shalnienė ir Felicija 
Grendelytė-Grendal.

TRIS ŠAULIŲ KUOPOS 
POSĖDŽIAVO BOSTONE

P. Juozo Stašaičio namuo
se š. m.
susirinko nepapraston suei- 
gon Jono Vanagaičio (Bos
tono), Dr. Vinco Kudirkos 
(Worcesterio) ir Martyno 
Jankaus (Brocktono) šaulių 
kuopos. Susirinkusieji pa
minėjo Tautos šventę ir ap
tarė šaulių rinktinės forma
vimosi reikalus.

rugsėjo mėn. 8 d. v’si

LAISVĖS VARPO 
VAKARAS

Rytų Massachusetts lie
tuvių radijo valandos Lais
vės Varpo tradicinis rudens 
vakaras įvyks š. m. spalio 
13 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje.

ANTANAS MATJOŠKA 
PAGERBTAS 60 M. 
SUKAKTIES PROGA

Bostono, Worcesterio ir 
Brocktono šaulių kuopų vei
kėjai bei bičiuliai gražiai 
pasveikino visuomenininkų 
Antanų Matjoškų jo 60 me
tų sukakties proga ponų J. 
Stašaičių rezidencijoje, Bos
tone. Juozas Stašaitis sole- 
nizantui įteikė LŠS "Kara
liaus Mindaugo Medalį” su 
pažymėjimu, apibūdinda
mas anų, kaip nenuilstomų 
daugelio' lietuvių draugijų 
veikėjų. Su būdingu kuklu
mu Antanas Matjoška pri
ėmė žymenis ir reikšdamas 
padėkų pastebėjo, kad ”mes 

esame kovotojai už
Lietuvos laisvę. Jei netek
tume talkininkų, tai nežiū
rint ar vadai ar eiliniai, 
nieko neatliktume.” Jis 
kvietė visus į talkų ir pri
žadėjo, kad ir toliau dirbs 
lietuviškų visuomeninį dar
bų tol, kol sveikata ir jėgos 
leis.

JAV LB Bostono apygar
dos pirm. Skudžinskas pa
sveikino sukaktuvininkų, 
primindamas, kad pozity
vioje veikloje metai neturi 
daug reikšmės. Worcesterio 
šaulių kuopos vardu sveiki
no A. Matjoškų Algirdas 
Zenkus, o Brocktono šaulių 
vardu J. Bielkevičius.

Iš tikro pagerbtuvės tu
rėjo įvykti sausio 1 d., bet 
sųmoningai buvo laukta iki 
Tautos šventės. Solenizan- 
tas yra didelis lietuvių dar
buotojas. Anot JAV LB 
Bostono apygardos pirmi
ninko, "kartais Antanas 
Matjoška tik vienas tempia 
Bendruomenės vežimų.”

Antanas Matjoška gimė 
1914 m. sausio 13 d. Bos
tone. Dar kūdikiu būdamas 
grįžo Dzūkijon su tėvais. 
Jis augo ir lavinosi lenkų 
okupuotame Vilniaus kraš
te. Jis veikė šv. Kazimiero 
draugijoje ir skautuose. Už 
lietuviškų veiklų lenkų ka
lintas ir pagaliau ištremtas 
1937 m. Atvyko į Worces- 
terį ir įsijungė į vyčių, SLA 
ir Vilniui Vaduoti Sųjungos 
veiklų. Nuo 1939 Bostone 
veikia Tėvynės mylėtojų 
draugijoje, So. Bostono pi
liečių draugijoje, SLA kuo
poje, Balfo ir Alto skyriu
je. Jau eilę metų pirminin
kauja LB Bostono apylin
kei. Jisai ir dalyvauja Bos
tono tautininkų veikloje. 

Visi Bostono apylinkių lie
tuviai linki šiam neeiliniam 
visuomenės veikėjui daug, 
daug darbingų metų ir iš
tvermės.

WORCESTERIO ŠAULIŲ 
KONCERTAS.

š. m. spalio 19 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 67 Vernon St., 
Worcestery, Mass. Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa 
ruošia rudeninį koncertų. 
Meninę programų išpildys 
Bostono vyrų sekstetas, 
kompozitoriui J. Gaideliui 
vadovaujant.

Algirdas Budreckis

BOSTONO PARENGIMAI
• Tautos šventės minėji- 

mas-koncertas įvyks rugsė
jo mėn. 22 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų. Kalbės rašy
tojas Vytautas Alantas iš 
Detroito, dainuos operos so
listas Stasys Liepas, akom
panuojant komp. J. Kačins
kui.

• "Laisvės Varpo" vaka
ras spalio 13- d. Dainuos so
listas R. Jakutis iš New 
Yorko.

• Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto tra
dicinis balius mokyklai pa
remti įvyks spalio 19 d.

• Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 100-to metų 
gimimo sukakties iškilmin
gas minėjimas įvyks lapkri
čio 3 d. Dainuos sol. Audro
nė Simonaitytė iš Chicagos 
ir Benediktas Povilavičius. 
Rengia jungtinis lietuvių 
organizacijų komitetas.

• Bostono vyrų seksteto 
dainos vakaras lapkričio 9 
d.

• Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 56-tos sukakties 
minėjimas lapkričio 24 d. 
Dainuos New Yorko vyrų 
choras "Perkūnas". Rengia 
LKVS "Ramovė” Bostono 
skyrius.

DĖMESIO
Trans-Atlantic Travel 

Service ir Globė Parcel 
Service, 393 West Broad- 
way South Boston, Mass. 
02127, tel. (617) 268-8764. 
praneša, kad klijentų pato
gumui įstaiga bus atidaryta 
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
pietų ir KASDIEN nuo 9 
vai. iki 5 va), vakaro.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

HAMILTON
• Pirmojo Lietuvos pre

zidento A. Smetonos 100 m. 
gimimo ir 30-ties metų mir
ties sukaktį kartu su Tau
tos švente surengė Hamilto
no DLK Algirdo šaulių kp. 
rugsėjo mėn. 8 d. Minėjimas 
buvo pradėtas VA parapijos 
šventovėje, kur šv. Mišias 
atnašavo prel. J. Tadaraus- 
kas, o pritaikytų tai dienai 
pamokslų pasakė kun. L. Ja
nuška.

Po pietų, Jaunimo Cent
re įvyko akademija-koncer- 
tas. Vietos kp. pirm. P. Ka
nopa, trumpai sustojęs prie 
tos dienos iškilmių, atsisto
jimu kvietė pagerbti pir
mąjį Lietuvos prez. A. Sme
tonų. Po prel. J. Tadaraus- 
ko invokacijos ir KLB-nės 
Hamiltono ap. pirm, L. 
Skripkutės padėkos šau
liams už šių iškilmių suren
gimų, sekė torontiečio J. 
Vaičeliūno paskaita. Prele
gentas jų padalino į dvi da
lis: 1) nušviesdamas Tau
tos šventės reikšmę, kartu 
užakcentuodamas dideliuo
se įvykiuose mūsų silpnų 
tautinį susipratimų ir 2) iš
keldamas prez. A. Smetonos 
nuopelnus mūsų tautai. Pro
gramų užbaigė mergaičių 
choras Aidas. Nežiūrint šil
to oro ir išvykos į Midlan- 
dų, akademijoj dalyvavo 
apie šimtinė hamiltoniečių.

• Vilniaus Diena yra ren
giama vietos Tautos Fondo 
sk. valdybos spalio mėn. 5 
d. Jaunimo Centre. Tai die
nai pritaikytų paskaitų 

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME:
7*Ą% — 4 metų su $10,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6J/i % — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.Ę.I.C., Washington, D.C. Eqiial Opportunity Lenda- 

gįaint 
Ayptliony 
Bavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

skaitys Vilniaus krašto pe
dagogė P. Ancevičienė, o 
meninę programos dalį iš
pildys Toronto Varpo cho
ras. Po oficialios dalies bus 
pasilinksminimas, grojant 
D. Ferri orkestrui. Į minė
jimų atvyksta visi Ontario 
prov. Vilniaus krašto lietu
viai (atrodo, kad šis minė
jimas bus vienintelis!), tad 
savo gausiu atsilankymu, 
parodykime meilę mūsų sos
tinei, kartu paremdami gra
žius Tautos Fondo tikslus.

• Iš koncertų Europoje 
rugpiūčio mėn. 31 d. į Ha
miltonų grįžo vietos choras 
Aidas. Mergaitės davė kon
certus Anglijoj, Vokietijoj 
ir Italijoj.

• Lietuvos kariuomenės
atkūrimo minėjimas bus 
lapkričio mėn. 23 d. Jauni
mo Centre. K. B.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

138 bed acute care hospital 
DIRECTOR OF NURSING 
Available for qualified applicant. 
Minimum of 5 years experience. Mas- 
ters Degree desired, however, not rc- 
quired. Salery negotiable.

ALSO 
REGISTERED NURSES 

For all aervices & all shifts. Good 
starting salary. Differential for even- 
ing and night ahift. Excellent fringe 

benefits. Apply call or write to 
Administrator

COLLETON COUNTY 
HOSPITAL

219 Lemacks St. 
Walterboro, S. C. 29488 

An Equal Opportunity Employer 
(64-7H

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reafty, 31715 
Vine St., ,Willowick. Ohio 
44094. Tek.943-0910.

A- BORIS HLIPOl

Sunkiausiai gi panešamos gyvenimo sąlygos buvo 
trijuose kambariuose, kurie buvo sukalti iš buvusios po
niško buto salės. Plotas buvo perskirtas ploniausiomis 
kartoninėms pertvaromis, kurios tiesiog piktybiniai 
išdavikiškai perteikdavo kiekvienų gyventojų šnabž
desį, lengviausią pasikasymą.

Kraštutiniame prie paradinių durų kambaryje gyve
no bevaikiai Mogilevskiai: spaustuvininkas, linotipinin
kas, dabar metrampažas Abramas Moisejevičius, ty
kiausias ir geraširdiškiausias penkių dešimčių metų su
kumpęs melancholikas ir jo žmona, seniai nužydėjusi, 
visad užverktu akių. Dažnai girdėjome Revėkos Naumov- 
nos verkšlenimus: “Dievuli mano! Atsiųsk man vaikeliu- 
ką. Bent mažylėlį. Berniuką. Venelį. O kad turėčiau vai- 
keliuką...”

- Tylėk, Riva, tylėk. Ašaromis Venelio nepagimdysi, 
nepažiūrėsiu,

- Tik užsinorėk, aš tau tokį bernpalaikį padirbsiu, 
kad žado neteksi, - žvengė iš vidurinio kambario že
mesnysis Leningrado GPU skyriaus narys Nikalojus 
Pavlovičius Oniščenka.

- Ar tai tu toks? Ar tai tu vaiką padirbsi?! - 
cypliai atsiliepdavo jo žmona Aleksandra Ivanovą, 
kurią buto įnamiai vadino Šuročka. - Vaiką? O kodėl man 
vaiko nepadarai? Dvasna tu nusivalkiojusi! Kitiems tas 
darbas nesunkus, o jums, šėtonams, lengviau žmogų 
sušaudyti, kaip vaiką padaryti...

- Tylėk, sterva, -- kriokė Oniščenka -- įkalinsiu, 
nepažiūrėsiu, kad esi mano žmona!

- Pamėgink, įkalink!
Ir tuoj pat siautė muštynės. Pergalė visad buvo 

Šuročkos, kuri buvo mėsinga, su buroko spalvos žan
dais, aukšta, liemeninga šatenė. Tačiau po mūšio ji išbėg
davo virtuvėn, visa sujaukta, suknia sudraskyta, krū
tys išvirtusios iš sunkios, ką stovintieji prie savo 
primusų viengungiai godžiai stebėjo.

- “Bobikė kieta. Nieko neprikišti!”.
Šuročka staugė:
- Jis žudo mane. Ta dvasna! Jis visai nužudė mane! 
Ji vėlė ranka ašaras per visą veidą, rodydama men

ką įdrėskimą ties stambiu rusvu spenuku.
Paniuręs Oniščenka užsirakindavo tam tarpui vonioj 

ir kuo šlykščiausiai keikdamas ir dūšias ir Dievą 
spiaudė kraują nuo apdraskytų lūpų ir sutraiškytos 
nosies.

Mano kambario bendragyventinis, pedagoginio insti
tuto studentas Ženia Serikovas, tamsuoliško kaimo dia
kono sūnus, buvo užguitas, išsekęs padaras, net ir vir
tuvėn prie savo primuso stovėti tiktai tada ėjo, kada ten 
žmonių buvo kuo mažiausiai.

Kiekviena tikrinimų anketa parblokšdavo Ženią mirti
na baime. Jis gerai žinojo, kad koks nors prašalaitis gali 
jį apskųsti paslėpus savo ‘nedarbininkišką socialinę 
kilmę”: visose anketos Ženia rašėsi esąs buožės kumečio 

' sūnus.
Iki Ženia rado prieglobstį tamsioj mano kambario 

kertėj, jis gyveno kaip papuola ir kur papuola, nes bijo
jo lįsti į bendrabutį. Jis nesugebėjo rasti nuolatinę patal
pą. Aš sutikau Ženią literatūros vakare, skirtame Ma- 
jakovskiui; taip atsitiko, kad įsitraukiau pašnekesin su 
Ženia (jis mėgo eilėraščius), susipažinau, pakviečiau 
ušsukti pas mane ir pavaišinau jį arbata su kažin

kokiomis nuobiromis nuo mane elgetiškų pietų.
Kad tiktai jūs matytumėte, kaipženia švietė! Jis kir

to, atrodo, netiktai dantimis, liežuviu, lūpomis, gomu
riu, bet ir akimis, ausimis, šnervėmis, visais viduriais, 
visa savo esybe. Jis pernakvojo mano kambaryje ir taip 
liko gyventi. Vargais ne galais, dėl mano bičiuliškų san
tykių su namų prievaizdu, įregistravau ženią buto įnamiu 
mano kambaryje, pirkau jam, derėdamasis iki apsiputo- 
jimo, iš Diubarri trikoję sofą, kuriai ketvirtą koją 
sudūrėme iš poros senų plytų, rastų prie malkų sandėlio 
- ir Ženia pražydo, pradėjo gyvenimą mano kamba
ryje, kaip jis pats pasako: “Kaip Kristaus užantyje”.

Bendragyventinis jis buvo tykus, kuklus, geras, ne
kalbus, visą laisvalaikį po paskaitų betūnąs prie savo 
knygų ir prie sąsiuvinių, susiūtų iš rudo prasčiausio 
popierio.

Kai kada atkišdavau jam kąsnį - jis nė žodžių nesu
randa kaip beatsidėkoti - juo labiau ir man juk lengva 
nebuvo; bendrai gi jis buvo plikas kaip pilkiausias 
tilvikas, įsikraustė su dviem aptrintais brezentiniais 
portffeliukais, su viena baltinių-pamaina, su dviem pai
šeliais, sąsiuviniais ir nieko, nič nieko daugiau: tai buvo 
visas jo turtas.

- Aš gyvenu kaip senovės išminčiai, - juokėsi Ženia, 
- ominia mea mecum porto.

Neužilgo mūsų reikalai trupučiuką pagerėjo. Buvau 
bebaigiąs Technologinį, pradėjau gauti darbelių su 
braižiniais, su skaičiavimais, dirbau techniku viename 
tyrimo institute. Ženia, gerai įsavinęs kalbas (gink 
Die, koks buvo tų kalbų tarimas), gavo versti žurna
lams ir leidykloms. Daug darbo gauti jam nevyko; ver
timus medžiojo stambūs literatūriniai tūzai, bet vis dėlto, 
gyvenimas gėrėjo, jautėmės sotesni.

(Bus daugiau)
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HAMILTONO DAINININKĖS EUROPOIE
Hamburgo lietuviai labai 

apsidžiaugė, kad šiemet pa
sisiūlė atvykti iš Kanados 
Hamiltono lietuvaičių choras 
Aidas. Šiam svarbiam įvy
kiui buvo rengtasi iš. anksto 
ir nutarta ta proga sureng
ti ‘Hamburgo Lietuvių Sa
vaitę’.

Savaitės atidarymas įvy
ko rugpiūčio 22 d. 7 v.v. 
didžiojoje Katalikų Akade- 
mijo salėje. Salė buvo pa
puošta Lietuvos trispalve ir 
tautinėmis juostomis. Iškil
mes atidarė kun. V. Šarka 
savo sveikinimo kalba, kuri 
lietė viešnias-svečius iš Ka
nados, o paskiau ir visus 
tautiečius, susirinkusius 
Hamburge. Į šį sveikinimą 
atsiliepė gyvu žodžiu Aido 
dirigentas V. Verikaitis ir 
lietuvių liaudies daina visas 
mergaičių choras. Jis pa
demonstravo savo intensy
vų darbą Kanadoje.

Pertraukos metu visi da
lyviai nuėjo į kitas dvi sa
les, kur buvo paruošta lie
tuviška meno paveikslų, pla
katų, laikraščių, įvairių leidi
nių knygų paroda. Vienoje 
salėje Vasario 16 gimn. mo
kyt. Alf. Krivickas išdėstė 
eksponatus iš dabartinės 
Lietuvos, o kitoje salėje ant 
stalų mirgėte mirgėjo lietu
viškų knygų, žurnalų, laik
raščių bei įvairių leidinių, 
pasirodžiusių tremtyje,: Eu
ropoje ir užjūriuose. Viskas 
buvo įdomu stebėti ne tik lie 
tuviams, bet svetimtau
čiams. Svetimieji negalėjo 
atsistebėti tuo faktu, kad 
lietuviai tremtyje pasiliko 
gaivalingi, kūrybingi ir su
gebėjo paruošti išleisti la
bai daug ir gražių meniš
kai vertingų leidinių. Po 
šios apžvalgos, sekė trečio
ji 1 dienos dalis. -- filmai. 
Filmus rodė mokyt. A. Kri
vickas ir Boertas Meyer’is. 
Filmų kokybė nedidelė, bet 
visiems brangi, nes lietė 
Lietuvos gamtą, kraštą bei 
tremtinių veidus.

Rugpiūčio 23 d. Aidas lan
kėsi Hamburgo miesto rotu
šėje. Čia priėmė mergai
tes bei visus kitus lietuvius 
pagal nustatytą protokolą 
senato direktorius kultūros 
ir mokslo reikalams - Bon- 
net, pasveikinęs Aidą, at
vykusį į garsųjį Hamburgo 
miestą, kur kasdien iš viso 
pasaulio atplaukia keli šim
tai laivų, kur yra meno ir 
kultūros centras, kur ge
nialus muzikas Brahmsas 
įsteigė chorą ir ilgus metus 
jam vadovavo ir kur visada 
yra didžiausios galimybės 
kiekvienam pasireikšti, nes 
hamburgiečiai mėgsta gerą 
muziką bei jos atlikėjus. Pa
dėkos žodį gražia taisyklin
ga vokiečių kalba tarė E. 
Šakienė. Mūsų jaunimas ir 
palydovai buvo pavaišinti 
skania sunka ir cigaretė
mis.

V. Verikaitis dirigavo Ai
dui Hamburgo rotušėje di
džiojoje karalių ir diplo
matų salėje. Choristės šei
mininkų garbei padainavo 3 
dainas: lietuviškai, vokiškai 
ir angliškai. Salė nepapras
tai graži ir akustiniu atžvil-

• Rūta Lee-Kilmonytė, 
kino ir televizijos aktorė, 
rugsėjo 28 d. specialiai at
vyksta j Chicagą pravesti 
Lietuvių Kongreso banketą, 
Pick Congress viešbutyje. 
Bilietus į banketą galima 
įsigyti pas O. Gradinskienę 
tel. FR 6-1998.
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giu ideali davė galimybę 
mūsų Aidui tobulai perteik
ti liaudies dainų melodijas. 
Po’ šios ceremonijos, prisi
statė valdžios tarnautoja, 
kuri gryna anglų kalba aiški
no didžiausias rotušės įžy
mybes -- meno paminklus. 
Tuo būdu ji supažindino mū
sų viešnias su visa Hambur
go praeitimi. Čia malonus vi
zitas truko apie ištisas dvi 
valandas. Visi buvo paten
kinti tokiu priėmimu bei 
dvasios praturtinimu.

Popiet visos choristės 
skubėjo į Universiteto salę, 
kur buvo trumpa repeticija 
ir susipažinimas su scena 
bei salės akustika. Visos 
mergaitės ir jų dirigentas 
buvo sužavėti gražiomis, 
erdviomis koncertui tinka
momis patalpomis. Hambur
go gi lietuviai bijojo ar tos 
visos 1211 kėdės bus klausy- 
tojų-žiūrovų užpildytos. Juk 
pirmosios dienos po vasaros 
atostogų ir pirmosios saulė
tos dienos šią vasarą. Nie
kas neskubės į koncertų sa
les, kai parkuose, prie van
denų, šiluose, miškuose taip 
ramu, šilta, smagu, gražu ir 
sveika!? Nežiūrint to, kaiku- 
rie rengėjai buvo optimistai. 
Jie jautė, kad daugelis Ham
burgo gyventojų susirinks, 
nes visas miestas buvo jau 
10 dienų plakatuotas, išsiųs
ta daugeliui asmeniškų pa
kvietimų ir buvo panaudo
tos visos modernios prie
monės Aido pagarsinimui. 
Turizmo prospektai turėjo 
patalpinę Aido skelbimą, iš 
anksto apie tai rašė laikraš
čiai - didieji dienraščiai ir 
radijas paskelbė.

Popiet mūsų jaunieji me
nininkai nuvyko į Hamburgo 
televizijos studiją. Čia jie 
dainavo vieną vokišką ir 
lietuvišką dainą. Buvo su
suktas filmas ir dar truputį 
vėliau dar syk teko pasiruoš
ti jau šį kartą originaliai 
teko pasirodyti televizijoje 
su vokiška daina ‘Freitags- 
magazin’ programoje. Ža
vios tautinių rūbų spalvos, 
gražūs jauni lietuvaičių vei
deliai ir geras dainavimas 
buvo gera raklama visai lie
tuvių tautai. Po šio pasiro
dymo visi skubėjo į dižiąją 
koncertų salę Hamburgo 
Universitete, kur jau gau
siai rinkosi publika. Jos 
tarpe buvo daugiausia jauni
mo iš mokyklos suolo. Ne
trūko ir senesnio amžiaus 
žmonių. Buvo valdžios atsto
vų. Jų tarpe ir senato direk
torius socialiniams reika
lams Winkelmann, Kana
dos, Čilės, Belgijos ir Ame
rikos konsulatų atstovai. 
Matėsi įvairiaspalvių egzo
tiškų veidų, kurie atstovavo 
savo kraštus. Kiekvienas tu
rėjo rankose programą ir ją 
atidžiai studijavo.

Punktualiai pasigirdo 
skambutis ir ant podiumo 

Hamiltono mergaičių choras "Aidas".

graikščiai žengė 49 Kana
dos lietuvaitės, kiek vėliau 
pianistas Jonas Govėdas ir 
dirigentas solistas Vaclovas 
A. Verikaitis. Publika pasi
tiko šį gražų ansamblį ilgu 
plojimu. Tikrai gražus ir di
dingas vaizdas! Tvirtai stovi 
būrys gražių ir giedra ir jau
nyste trykštančių mergaičių 
gražiausiuose tautiniuose rū 
buose. Jos stovi labai tvar
kingai ir pasiruošusios pre- 
zentuoti išprususiai publi
kai lietuvių, vokiečių ir ka
nadiečių liaudies dainas. 
Prie fortepijono užima vietą 
jaunas pianistas Jonas Govė 
das, neseniai baigęs Toron
to universiteto konservato
riją, ir laukia ženklo pra
dėti. Pasigirsta gražūs, švel
nūs koncertinio fortepijono 
garsai ir prie jų prisijun
gia gražiausi mergaičių bal
sai...

Visas vakaras tampa pa
sakų vakaru. Žiūrovai - klau
sytojai tarytum užburti klau 
sosi kiekvienos dainos, kuri 
skamba harmoningai ir savo 
kalba maloniai paliečia klau
sytoją. Mergaitės tai labai 
jaučia ir dainuoja su didžiau
siu užsidegimu. Puikiai se
kasi ir solistui. Publika ploja 
ir tuo būdu rodo savo dė
kingumą. Supranta tai diri
gentas ir leidžia mergaitėms 
keletą dainų pakartoti.

Čia pasirodo chorvedys 
kaip geras solistas. Jo bal
sas stiprus ir malonus. Bal
so tembras vidurinėje ska
lėje yra lengvas, žavus, tie
siog idealus!-Jis puikiai jau
čia, kad jis labai priklauso 
nuo šių jaunų mergaičių 
entuziazmo! Gražus susidai- 
navimas. Hamburge Aido 
koncertas praeina didelio 
pasisekimo ženkle. Tai pakvi 
tavo žymūs vietos chorve
džiai, geri muzikai. Vi
siems lietuviams džiaugs
mas ir pasididžiavimas Ha
miltono lietuvaitėmis, ku
rios buvo išrinktos iš 800, 
ten gyvenančių lietuviškų 
šeimų. Tai reprezentatyvus 
meno kolektyvas, sugeban
tis tinkamai populiarinti lie
tuvišką liaudies dainą sve
timtaučių tarpe. Po šio di
džiai pasisekusio koncerto 
choristės ir jų palydovai bu
vo pavaišinti vietos moterų 
rūpesčiu. Čia gražiai pasi
reiškė šeimininkių rolėje: 
Lipšnieriė, Brokšienė, Šter- 
nienė, Klimaitienė, Dr. Pa- 
šaitienė, Malinauskienė, Kra 
pauskienė, Etzweilerienė ir 
kitos tiesioginiai ar ne tie
sioginiai. šiušeliai, Lipšytė, 
Šileris, Lingė, Klimaitis, 
Norvilai, Garylius ir daug 
kitų šokdino mergaites. Bu
vo ir tokių, yatingai iš vy
resnės kartos, kurie pasirū
pino viešnioms, svečiams 
numalšinti troškulį. Kun. V. 
Šarka padėkojo Aidui, vi
siems vadovams, svečiams 
bei geradariams, kad prisi
dėjo prie pasisekusio Aido

Prezidento Antano Smetonos minėjime Los Angelėje meninę programą attiku
sios sol. J. Čekanauskienė ir pianistė Raimonda Apeikytė. L. Kanto nuotrauka

PUIKUS KONCERTINĖS SCENOS PERLAS
Prezidento Antano Sme

tonos minėjimo Akademijo
je, rugsėjo 8 d. Los Ange
les mieste, buvo trumpa ir 
įspūdinga meninė programa. 
Programoje dalyvavo mezzo 
sopranas solistė Janina Če- 
kanauskienė ir pianistė Rai
monda Apeikytė. Ne kartą 
teko, koncerto lankytojo pri
vilegija pasinaudojus, rašyti 
apie šių mūsų koncertinių 
pajėgų talentus. Pakviestos 
Akademijos meninei daliai 
užpildyti, dvi menininkės iš 
tos dalies padarė ištisinį 
muzikinį vienetą: minimali- 
nės apimties koncertą, savo 
koncentruoto, lakoniško pa
sirodymo jėga. Tiktai akade
minis momentas sulaikė su
žavėtą auditoriją nuo bisų 
reikalavimų.

Repertuare buvo šeši da
lykai: du instrumentui ir 
keturi vokalui. Pianistė pa
skambino J. Brahmso rap
sodiją opus 79 nr. 2 ir tris 
M.K. Čiurlionio preliudus. 
Nors J. Brahmso duoklė 
gausiausia, kamerinei muzi
kai, su būdingomis tam žan
rui tonacijomis, kai kurie jo 
darbai prasiveržia akcentuo
tu audringu temperamentu. 
Tokį dalyką paėmė Rai
monda Apeikytė aptaria
mam repertuarui. Nenuosta
bu, kad tokia dažna buvo pe-

koncerto. Choro vadovui, 
administratoriui J. Pleiniui, 
pianistui J. Govėdui, choro 
valdybos pirmininkei K. Pa- 
reštytei ir solistei sopranui 
buvo įteikta trispalvė juos
ta - kaspinas. Visas Aidas 
gaus specialią lietuviš
ką lėkštę, kuri dabar gami
nama fabrike. Ją būtinai tu
rės gauti Hamiltono Aidas 
ir Clevelando Grandinėlė, ku 
rie labai gražiai pasirodė Vo
kietijoje ir kituose kraštuo
se. (šr) 

dalo aplikacija. Akordų stip
rumas tūrėjo siekti instru
mento maksimumą. Ilgokas 
numeris praskambėjo kate
goriškai, ištisai ir (jeigu ri
zikingai tarti) su pilnu, klus
niu klaviatūros atliepiu į 
tekstūrą ir pianistės inter- 
pretatorės talentą.

Trys čiurlioniški niuansų, 
trukmių, savaimingų kon- 
tradikcijų preliudai pra
skambėjo ištiso veikalo bū
du.

Kaip vieną, taip ir kitą 
veikalą, pianistė perdavė be 
gaidų, ir vėlei įrodydama 
savo fenomenalią atmintį, 
įžvalgumą. Tatai itin iš- 
keltina dėl čiurlioniškųjų 
preliudų sudėtingumo.

Mezzo Janina Čekanaus- 
kienė padainavo tradicinę 
‘Kur bakūžė samanota’, ‘Ty
kiai, tykiai’ B. Budriūno 
aranžuotą, ‘Šauksmą’ B. 
Budriūno pagal Alės Rūtos 
eilėraštį ir ‘Laisvųjų dainą’
VI. Jakūbėno (1937 metų 
data).

Retai susidaro toks kūry
binis trikampis, kuris susi
darė dainuojant ‘Šauksmą’. 
Visi trys kūrybinio trikam
pio stimulai buvo koncer
to salėje: eilėraščio autorė 
rašytoja laureatė Alė Rūta, 
kompozitorius laureatas Bro 
nius Budriūnas ir solistė 
Janina Budriūnaitė-Čeka- 
nauskienė. Tas retas suta
pimas buvo pasveikintas ap
lodismentais.

Solistės repertuaras turė
jo nuoseklią slinktį iš me
lancholiškojo demiromanso 
‘Kur bakūžė samanota’, per 
plačios, temperamentingos 
Broniaus Budriūno kūrybos 
stichiją, į solo-oratorinę V.
Jakūbėno dainą ‘Laisvųjų
daina’. Šiame kūrinyje su
krečia ir uždega tragikos 
epilogas, su sakytiniu pizzi
cato sakiniu, su forte staig
mena.

‘Tykiai, tykiai’, B. Budriū
no aranžavimas praturtinęs 
vedamąjį dainos motyvą, 
epiškos prigimties dalyką 
pavertė perdėm lyrišku, su, 
akompanimento gausa, kur, 
kaip ir vokale, perpasako
jama vis intonacijomis tur
tėjančios variacijos. ‘Šauks
me’ sukrečia iki natūrtaliz- 
mo apnuoginto aitraus ap
maudo dvasia.

Janina Čekanauskienė bu
vo puiki .plačia chromatine 
skale. Jos mezzo nesutinka 
kliūčių visuose registruo
se, bet teka laisvai, be jokios 
jaučiamos įtampos. Malonu
sis balso tembras ir mezzo 
sultingumas kažin kaip, nau
joje šviesoje pristatė 'Šauks
mą’, tarytum sutirštinęs vei-

JURfilS GLIAUDĄ
kalo koloritą. Ažūrinius jo 
atspalvius pavertęs metalu, 
atskambančiu išgyvenime, 
teksto dramatizmą bese- 
kant.

Solistės dikcija, kaip tai 
tradicinga, jos puiki talki
ninkė interpretacijos me
ne. Jai akompanavo Rai
monda Apeikytė, kaip visad 
nepa'mainima talikininkė so
listui siekiant laimėjimų.

Minikoncertas, Akademi
jos meninė dalis, netikėtai 
tapo vertybe savyje. Pui
kus koncertinės scenos per
las.

Minėjimas •••
(Atkelta iš 3 psl.) 

mijos dalis Dirvoje įvertina
ma atskirai).

Minėjimo baigiamąjį žodį 
tarė inž. A. Mažeika, dėko
damas auditorijai ir pro
gramos atlikėjams. Prele
gentas inž. J. Jurkūnas at
vyko į iškilmes savo lėšo
mis; klebonas prelatas J. Ku 
čingis leido pasinaudoti sale 
nemokamai.

Minėjimas baigtas Tau
tos himnu, auditorijai gie
dant. Iškilmingai išneštos 
organizacijų vėliavos.

Vėliau, Tautinių Namų 
salėje buvo pietūs, prisipil- 
džius jaukiai salei. Čia buvo 
ilgokas pasižmonėjimas, po
kalbiai. (Koresp.)

"GRANDINĖLĖS” 
FILMAS LOS ANGELĖSE

Rugsėjo 21 d., 7:30 v. v. 
šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje bus rodomas 
Pauliaus Jasiukonio susuk
tas dokumentinis garsinis 
filmas "GRANDINĖLĖ 
PRIE RAMIOJO VANDE-
NYNO”, vaizduojantis 
"Grandinėlės” tautinių šo
kių ansamblio gastrolę Los 
Angelėse 1973 metais, šalia 
šio filmo bus rodomas prie
das, pavadintas "GAMTOS 
DRAUGAI”. Tai filmas — 
spalvotas su pritaikyta mu
zika — apie Los Angeles 
lietuvių skautų veiklą 1955- 
1958 metais. Bilietus bus 
galima gauti prie durų. 
Bendras seanso laikas apie 
pusantros valandos. Visi 
maloniai kviečiami atsilan
kyti, pasigrožėti jaunimo 
pasirodymu ekrane, o taip 
pat ir prisiminti savo jau
nystės dienas. Pelnas ski
riamas lietuviškų filmų ga
mybos fondui. Rengia "Gin
taras" — lietuviškų filmų 
ir plokštelių gamyba, Hol- 
lywoode.
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rių. 0 jų reikia ieškoti A. Va- 
leškos, V. Petravičiaus, A. 
Kurausko ir kitų dailininkų 
asmenyse.

• LIETUVIŲ Fonde šiuo 
metu pagrindinio kapitalo 
yra 950,000 dol. ir tik 50,000 
dol. betrūksta pasiekti pir
mąjį tikslą - milijoną dole
rių. 0 sektinų aukos'pavyz
džių pasitaiko beveik kiek
vieną savaitę. Štai Marija 
Vasienė, gyvenanti Phila- 
delphijoje, vietoje paminklo 
kapinėse jos vyrui a.a. prof. 
Antanui Vasiui, per Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
valdybą lietuviškiems reika
lams paaukojo 3,000 dol. Iš 
jų 1,000 dol. Lietuvių Fon
dui, 1,000 dol. Kultūros Ži
diniui New Yorke ir 1,000 
dol. JAV LB Krašto valdy
bai jaunimo lituanistiniam 
auklėjimui. Toks paminklas 
bus amžinesnis už grani
tą, nes ypač LF įdėti pinigai 
per daugelį metų vis duos 
procentus, byrančius litu
anistiniam švietimui ir lietu
vių kultūriniams - kūry
biniams užmojams paremti. 
Infliacijos debesys, šiuo me
tu labai sumažinę LF pelną, 
tikimasi, kad praeis ir vėl at
plauks geri, turtingi metai.

♦ TIK KĄ, M. Morkūno 
spaustuvėje Chicagoje at
spausdintas, pasirodė vienas 
iš puošniausiai išleistų mū
sų knygos istorijoje veika
lų ‘Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose’. Dail. A. Kuraus 
ko knygų apipavidalinimo 
meistro, sukomponuotame 
viršelyje, Balio Sruogos 
portreto siluetams prasiver
žiant, matyti netoli šimto pa
vardžių. Tai vis autoriai, 
tame didžiuliame beveik 
600 psl., veikale rašantieji 
apie prof. Balį Sruogą. Ra
šytinio teksto yra 552 psl. ir 
dar eilė jų, jau kitokiame 
popieriuje, paskirta Balio 
Sruogos fotografijoms nuo 
jaunystės iki mirties. Vei
kalas, kruopščiai redaguotas 
ir išleistas velionio našlės 
istorikės dr. V. Sruogie
nės, bandžius surinkti visą 
medžiagą, per 25 m. nuo B. 
Sruogos mirties (jis mirė 
1947 m.) paskelbtą išeivi
jos spaudoje. Taip pat dar 
kai kurie žinomi autoriai ar 
buvę B. Sruogos draugai, 
studentai bei pažįstami, 
redaktorės buvo specialiai 
užprašyti parašyti veikalui 
atsiminimus ar aptarimus. 
Taip, kad veikalą, kur išky
la B. Sruogos tėviškė, jau
nystė, gimnazija, universi
tetas, studijos užsienyje, 
darbas Lietuvos universite
te, teatre, jo, kaip rašyto
jo ir vieno iš didžiausių lie
tuviško teatro novatorių, as
muo, skaitai kaip gyvenimiš
ką romaną, pilną pavardžių, 
nuotykių ir ypač tų situaci
jų, kuriose buvo aptariami 
ar sprendžiami aktualūs 
kultūriniai reikalai, ne kar
tą nuvedę į painias intrygas. 
Atrodo, kad redaktorė nieko 
nebando užtušuoti, Balį 
Sruogą įvairių žmonių atsi-

FURNITURE CITY UPHOLSTERY
OF GRAND RAPIDS

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR 
EKPERIENCED

FABRIC CUTTERS 
SEWING MACHINE OPERATORS

TRAINEES ACCEPTED

148 Front St. S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49502 

616-459-3548
(65-71)
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Kanados šaulių moterų sąskrydyje. Kalba LŠST mo
terų vadovė Ona Mikulskienė. Šalia stovi E. Šarkauskie- 
nė ir centro valdybos nariai A. Mikulskis, M. Jokubaitie- 
nė ir S. ,Tn1rn.haitix.

ŠAULIU MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS KANADOJE
Kanados šaulės rugpiūčio- 

18 d. prie Hamiltono, Lietu
vių Medžiotojų ir žvejotojų 
klubo sodyboje suruošė vi
sų Kanados šaulių moterų 
sekcijų sąskrydį-gegužinę. Į 
sąskrydį buvo pakviesta 
LŠST Moterų vadovė Ona 
Mikulskienė ir visos sekci
jos šaulės. Drauge nuvyko 
Elena šarkauskienė, Ona 
Čiuprinskienė, Stasė Migli- 
nienė, o taip pat ir LŠST 
vicepirm. komp. Alfonsas 
Mikulskis.

Sąskrydyje kalbėjo Ona 
Mikulskienė ir puikią pa
skaitą skaitė prof. Emilija 
Putvytė. Pabaigai žodį tarė 
Kanados šaulių rinktinės 
pirm. Povilas Kanopa ir 
S-gos vicep. Alfonsas Mi
kulskis.

Sąskrydis ir gegužinė bu
vo labai gražiai organizuo
ta. Visų kuopų šaulės savo 
pasiimtas pareigas pavyz
dingai atliko. Kilni idėja — 
gegužinės pelną, kurio su
sidarė apie pusketvirto šim
to, paskirti lietuviškai 
spaudai, susilaukė daug pa
gyrimų. Tai puikus sutarti
no ir nuoširdaus veikimo 
pavyzdys. Vyriausia sąs
krydžio vadovė — Hamilto
no š. m. sekcijos vadovė. 
Stasė Petkevičienė. Cleve
lando uniformuotos sesės 

minimuose pastatydama su 
visomis dvasinėmis stipry
bėmis ir silpnybėmis. Vieni 
ir pačių įdomiausių veikalo 
skyrių yra žmonos dr. V. 
Sruogienės ir dukters Dalios 
Sruogaitės-Bylienės atsimi
nimai apie vyrą ir tėvą, koks 
jis buvo šeimoje, kelionėsė, 
kūrybos ekstazėse, su žmo
nėmis ir t.t. Tikiu, kad šis 
veikalas savo įdomumu ke
lioms naktims ištisai prira
kins ne vieną skaitytoją. Gi 
mane, atsiminimus įsiskai- 
čius, sapne nukėlė net į B. 
Sruogos tėviškę Baibokus. 
Ten jaunystės metais teko 
ne kartą viešėti, nes tėvai 
artimai draugavo su Baibo- 
kuose ūkininkavusiu profe
soriaus broliu Aniolu Sruo
ga.

labai papuošė sąskrydžio iš
kilmes. Buvo širdingai pri
imtos ir pavaišintos.

Clevelande šaulės judriai 
reiškiasi ne vien kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopoje, 
ruošdamos tradicines šven
tes, paskaitas, tautinių tra
dicijų kurselius — konkur
sus, bet mielai talkina ir 
visai lietuviškai veiklai, pa
vyzdingai atlikdamos pasi
imtas pareigas,.

Vasaros metu šaulės, kar
tu su šauliais — šaudymo 
sporto mėgėjais, šaulio Al
fonso Andriušaičio ūkyje, 
bandė savo taiklumą, taip 
pat savo moteriškom ran
kom paruoštais užkandžiais 
ir dainomis sukurdavo ma
lonią nuotaiką.

Rudens darbai prasideda 
šį sekmadienį, 4-tą vai. Lie
tuvių Namuose moterų sek
cijos susirinkimu, ateities 
veiklos planam aptarti ir ri
kiuotės pasimokyti. Nes pa
tirta, kad uniformuoti šau
lės ir šauliai labai pagraži
na mūsų tautinių iškilmių 
vaizdą. Ypatingai atkreipia 
svetimųjų dėmesį viešose 
eisenose ir apie pačią eise
ną susidaro rimtesnį įspūdį.

Prie sekcijos veikia rašto 
būrelis, vadovaujamas šau
lės Jadvygos Budrienės. Jo 
užduotis ne vien spaudą in
formuoti apie šaulių veiklą, 
bet rašyti straipsnius šau
lių Sąjungos ideologiniais 
klausimais, aktualiomis lie
tuviškojo gyvenimo temo
mis, kaip tautinės kultūros 
puoselėjimo, lietuvybės iš
laikymo, tautinio auklėji
mo ir kita.

Rašto būrelio narės skai
to paskaitas įvairiomis te
momis ir, reikalui esant, 
gali pageidaujama tema 
duoti paskaitas kitų kuopų 
šaulėms bei kitom mūsų or
ganizacijoms.

Taip pat sekcijoje veikia 
ir meno ratelis, vad. pianis
tės Genovaitės Karsokienės, 
sėkmingai atlikęs programą 
šaulių surengtoje Motinos 
Dienoje.

Spalio mėn. 26-27 dieno
mis Clevelando šaulės ir 
šauliai ruošiasi dalyvauti 
Chicagos Vytauto Didžiojo 
kuopos 20-ties metų sukak
ties šventėje.

Spalio 20-tą sesės pasi
ruošę išklausyti mūsų kuo
pos pirmininko, savanorio- 
kūrėjo lt. dr. K. Pautienio 
paskaitos ir pažiūrėti filmo 
apie širdies ir vėžio ligas.

šaulės ir šauliai žygiuoja 
’’už tautos garbę ir Tėvynės 
laisvę”. (gk)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS 
CHICAGOJE

Chicagos lietuvių organi 
zacijų jungtinis komitetas 
rengia Prezidento Antano 
Smetonos minėjimą Chica
goje. Minėjimo akademija 
bus 1974 m. spalio 6 d. Maria 
HS auditorijoje. Programo
je dalyvauja: kultūrininkas 
Vytautas Alantas (paskai
ta), pianistas Vytautas Sme
tona, dainininkė Audronė Si
monaitytė, aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė ir kt.

Jaunimo Namuose, b. 
Čiurlionio Galerijos patalpo
se, rengiama Antano Sme
tonos raštijos paroda, rug
sėjo 27 d. iki spalio 5 d. Joje 
išstatoma: A. Smetonos 
parašytos knygos, jo reda
guotieji bei leistieji žurna
lai, laikraščiai, periodikoje 
paskelbtieji straipsniai, pas
kaitos, laiškai, nuotraukos, 
o taip pat numizmatikos ir 
filatelijos rinkiniai, kuriuo
se įamžintas Prezidentas 
Smetona, bei kita istorinė 
medžiaga, originalai. Pa
rodos rengimo vadovai: Bro
nius Kviklys ir Liudas Kai
rys.

Minint Argentinos Susivienijimo 60 metų sukaktį. 
Prieky Kordobos skyriaus pirmininkas Vincas Sadudas 
ir SLA centro pirm. Raul Stalioraitis.

ARGENTINOS SUSIVIENIJIMUI
60 METU

Š.m. liepos 9 d. lietuvių 
parapijos bažnyčioje iškil
mingos pamaldos už miru
sias narius, kurias atlaikė 
kun. Švedas iš Rosario.

Prieš pradedant pamaldas 
Susivienijimo jaunimas tau
tiniais rūbais apsirengęs, su 
Lietuvos ir Argentinos vė
liavomis įėjo bažnyčion ir 
fter fnišias garbingai stovėjo 
prie altoriaus. Laike mišių 
giedojo Šv. Cecilijos lietuvių 
choras. Pamaldoms pasibai
gus visi dalyviai, jaunimas 
su vėliavomis ir gėlių 
vainiku suėjo į parapijos so
delį prie lietuviškojo kry
žiaus padėjo vainiką mirusių 
garbei.

SLA pirmininkas Raul 
Stalioraitis perskaitė sąrašą 
mirusių laike vienų metų. 
Pareikšdamas didelį gailestį 
kad mūsų gerų veikėjų gre
tos retėja, lietuviai žymiai 
mažėja, atsiskirdami nuo mū 
sų amžinai. SLA veikėjas 
Albinas Orlauskas pasakė 
gražią kalbą tos dienos pro
ga. Jo kalba buvo labai jau
dinanti ir labai tinkama. Po 
pamaldų SLA patalpose 
buvo šeimyniški pietūs na
riams.

Liepos 13 SLA salione įvy 
ko sukakties minėjimas. 
Pažymėtina, kad visad 
SLA minėjimai būdavo gau
singi, bet šiemt žymiai gau- 
singesnis: bažnyčia buvo pil
nutėlė ir erdvus salionas 
perpildytas.

Minėjimą atidarė geras 
veikėjas SLA Leopaldas 
Stankevičius ir su Alicija 
Bakaitiene vadovavo labai 
gabiai.

Pirmiausiai iškilmingai 
buvo įneštos Lietuvos ir Ar
gentinos vėliavos, lydint Su
sivienijimo jaunimo tauti
niais rūbais. Pasigirdo gau-

1974 m. rugsėjo 18 d.

Vienas iš stalų birutininkių baliuje. Sėdi: Apanius, Va- 
lienė, Malcanas, Valys, Kersnauskai, Vyšniauskienė, 
Malcanienė, Augustinavičiai. V. Bacevičiaus nuotrauka

PASISEKĘS BIRUTININKIŲ BALIUS
Clevelando birutininkių 

darbas nenuėjo veltui. Pir
masis rudens balius praėjo 
su dideliu pasisekimu. Biru
tininkių grupė Clevelande 
yra nedidelė, ir joms su
rengti tokį vakarą buvo ne
lengva. Buvo įdėta daug 
darbo, ir daug nemigo nak
tų. Clevelando birutininkių 
svarbiausias noras yra pa
dėti jaunimui įsijungti į 
kultūrinį darbą. Jos drąsi
na jaunimą dirbti, o pažen
gusias jėgas eiti į sceną. 
Surengdamos šį balių, biru- 

sios publikos rankų ploji
mas - padėka už toki gra
žų lietuvišką ir patriotišką 
pasirodymą. Vėliavos buvo 
išstatytos scenoje iki pasi
baigė iškilmingas minėji
mas. Šv. Cecilijos choras 
sugiedojo Lietuvos ir Ar
gentinos himnus ir daugelį 
kitų gražių dainelių. Dai
nuojant ‘Ei Pasauli, mes be 
laisvės nenurimsim’ pasigir
do gausus rankų plojimas ir 
balsai Nenurimsim, ne! Cho
rui vadovavo St. Majauskas, 
pianinu akompanavo E. Mi- 
kučionienė, daug metų ne- 
pavargstamai dirbanti Šv. 
Cecilijos chore.

Paskiau sekė organizacijų 
sveikinimai. ALOS Tarybos, 
Parapijos, Liet. Centro ir ki
tų. Sveikindamas J.šiušis 
Senelių Židinio vardu įteikė 
SLA Centro pirm. R. Stalio- 
raičiui pergaminą su jo 
paties eilėraščiu skirtu SLA 
Centro pirmininkui. 

Iš krikštynų pobūvio... Rugsėjo 2 d. Lietuvių Nar 
muose buvo suruošta J. ir M. Saudargų sūnelio Jono- 
Vytauto krikštynų pokylis į kurį atsilankė ir Clevelando 
meras Ralph J. Perk. Nuotraukoj iš kairės J. Saudargas, 
sūnų ant rankų laiko Milda Jokūbaity t ė-lSandargie- 
nė ir šampaną kviečia, išgerti meras Ralph J. Perk.

V. Bacevičiaus nuotrauka

tininkės ne tik suteikė Cle
velando visuomenei progą 
išgirsti jaunuosius meninin
kus, bet kartu jaunuolės pa
simokino kaip surengti kul
tūringą balių. Vadovių pa
mokomos, mergaitės gražiai 
ir įvairiai išpuošė stalus, ir 
pasipuošę specialiai tam va
karui suprojektuotais rū
bais, mandagiai ir vikriai 
padavinėjo į stalą.

Vakaro programą išpildė 
sol. Audronė Simonaitytė ir 
pianistas Vytautas Smeto
na. Akompanavo Vytautas 
Puškorius.

Programa buvo gal kiek 
per rimta, bet jauni, gražios 
išvaizdos menininkai, buvo 
gerai pasiruošę, savo dalį 
atliko su giliu įsijautimu, ir 
tuomi privertė publiką su
sikaupti ir jų atidžiai iš
klausyti.

Vakaras praėjo kultūrin
gai ir linksmai. Publika bu
vo rinktinė, ir jos prigūžėjo 
daug. Visi atėjo su entu
ziazmu ir gražiai išsipuošę. 
Pakili nuotaika tęsėsi visą 
vakarą. Svečiai džiaugėsi 
gražiais stalais, skaniu ir 
neįprastu maistu, ir puikia
šokių muzika. Buvo taip 
jauku ir linksma, kad nie
kas nenorėjo eiti namo, ir 
tik vėlai pradėjo nenorom 
skirstytis.

Manau išreiškiu visų ba
liuje buvusių mintis, linkė
dama bihrutininkėms, kiek 
pailsėjus, ir vėl panašų po- 
būv. surengti.

Dalyvė

Baigus sveikinimus prasi
dėjo meninė programa. Bu
vo atliktas vaidnimas, vaiz
duojąs SLA istoriją. Rolę 
gražiai atliko S. Stankevičiū
tė ir kiti. O veikalėlį pa
ruošė didelis jaunųjų an
samblio buvęs vadovas Hec- 
toras Levanavčius.

Paskiau pasirodė SLA 
trys grupės šokėjų, vado
vaujamos O. Zabarauskaitės 
-Casas ir Irenos Simanaus- 
kienės. Pašoko daug gražių 
lietuviškų - tautinių šokių. 
Vieni ir kiti labai gražiai ir 
stebėtinai atliko savo roles. 
Šokiams grojo jaunuolis 
Juozas Romeika. Į tą garbin
gą minėjimą buvo atvykę ir 
iš Kordobos už 900 kilo
metrų nuo Bs Aires sve- 
lų* Juozas šiušis
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Pranas Karalius, peda
gogas ir laikraštininkas, 
įvairiomis progomis bend
radarbiavęs Dirvoje, dabar 
pasitraukęs pensijon, mie
lai sutiko Dirvoje tvarkyti 
Clevelando lietuviškojo gy
venimo kroniką, atstovauti 
Dirvą įvairiuose parengi
muose. Dirva džiaugiasi su
laukusi tokios aktyvios tal
kos, kas duos galimybių la
biau išryškinti Clevelando 
"lietuviškojo gyvenimo įvy
kius. Pr. Karalius pasiekia
mas telefonu 321-2526.

• Lietuvių Konservatorių 
Klubas šį penktadienį, rug
sėjo 20 d. 8:30 v. v. Cleve
land Heights Public Libra- 
ry, 2345 Lee Rd. pristatys 
paskaitininką dr. Donald E. 
Barbock, kuris kalbės te
ma ”As the Watergate fog 
lifts”. Po susirinkimo vai
šės.

• Lietuvių Fondo reika
lais rugsėjo 22 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose praneši
mus padarys iš Chicagos 
atvykę dr. A. Razma, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. Balukas ir 
dr. Valaitis. Po to bus ro
domas Fondo lėšomis viena
me universitete paruoštas 
filmas apie M. K. Čiurlionį. 
Bus gera proga išsikalbėti 
ir išdiskutuoti Fondo veiklą 
ir ateitį liečiančiais klausi
mais. Ta proga bus regis
truojami nauji LF nariai.

CLEVELANDO

Lietuvių Dienos Clevelande programos atlikėjai. Iš kairės: Paulius Alšėnas, 
Anita Pakalniškytė, Genovaitė Karsokienė, Antanas Pavasaris ir Bronius Kazė- 
nas- J. Garlos nuotrauka.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS CLEVELANDE
š. m. rugsėjo 8 d. turėjom 

gražų, įspūdingą ir darniai 
pravestą Tautos šventės mi
nėjimą. Gražų sekmadienio 
rytą įvyko iškilmingas vė
liavų pakėlimas prie lietu
vių paminklo. Himnų gar
sams skambant Lietuvos 
vėliavą pakėlė PLB garbės 
pirm. St. Barzdukas, JAV 
vėliavą — paskautininkė 
Eglė Giedraitytė ir parapi
jos vėliavą — vienas jos 
steigėjų — Juozas Sadaus
kas. Visas ceremonijas 
tvarkė Antanas Jonaitis. 
Abiejų parapijų bažnyčiose 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos su pritaikintais ir 
patriotiškais pamokslais, 
kun. B. Ivanausko šv. Jur
gio parap. ir kun. G. Kijaus- 
ko Nauj. parap., pakiliai
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yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama — 7lz2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

ABITURIENTAI
• Lietuvių abiturientų, 

baigusių šiais metais aukšt. 
mokyklas, pristatymas vi
suomenei įvyks š. m. spalio 
5 d. Lietuvių Namuose.

• Dalia Rydelytė baigė 
Vilią Angelą Akademiją. 
Studijuos Cleveland Statė 
Universitete medicinos 
technilogiją.

giedotomis chorų giesmėmis 
Daugelio organizacijų vėlia
vos bažnyčiose su jų paly
domis taip pat prisidėjo 
prie šventiškos nuotaikos.

Po pietų Nauj. parapijos 
salę pripildė gražus skai
čius šventės minėjimo daly
vių. Džiuginantis buvo la
bai gausus jaunimo dalyva
vimas. Mat, jaunimui buvo 
patikėtas viso minėjimo 
pravedimas. Ir tai jie atliko 
su pasigėrėtinu sumanymu, 
drausme ir pareigingumu. 
Jaunimo grupė, vadovau
jant Jūr. Petraitytei, pelno 
pripažinimą!

Atidarydamas šventės mi
nėjimo aktą LB Clevelando 
Apyl. pirm. J. Malskis pa
sveikino visus susirinkusius 
ir palinkėjo, kad lietuviška
sis atkaklumas nesilpnėtų, 
kad vilties jėga nemenkėtų 
gyvenant, dirbant ir auko
jantis Lietuvos laisvės auš
rai priartinti.

Jaunas 
Kazėnasi 
Lietuvos 
atstovas
laisvai sklandžia lietuvių 
kalba išdėstė savo gana ori
ginalias mintis šio minėji
mo proga.

Po to buvo dviejų solistų 
Anitos Pakalniškytės iš Ha
miltono ir Antano Pavasa
rio iš Kalifornijos koncer
tas. Abu solistai šioj pir
moj savo gastrolėj laimėjo 
daug draugų ir jų dainos 
meno gerbėjų.

Jaunutė (16 metų) solis
tė maloniai visus nustebino 
savo balso grožiu ir pilnu
mu, geru profesiniu pasi
ruošimu ir kruopščiu pro
gramos atlikimu. Jos graži, 
patraukli išvaizda, jos natū
ralus nuoširdumas taip pat 
bus geras priedas prie jos 
dabartinių ir ateities pasi
sekimų. Ji padainavo 12 dai-

dainininkas Br. 
sugiedojo JAV ir 
Himnus. Jaunimo 
Paulius Alšėnas

• Saulė Kazėnaitė baigė 
Vilią Angelą akademiją. 
Studijuos toliau Cleveland 
Statė Universitete Physical 
Therapy. Gavo stipendiją iš 
Euclid General Hospital.

(Kituose Dirvos numeriuo
se bus daugiau nuotraukų)

• Romualdas Strimaitis 
baigė Mayfield High Schooi. 
Studijuos John Caroll Uni
versitete prekybą.

nų, "Mano protėvių žemė” 
(B. Budriūno) padainuota 
su iškilmingu ir sykiu grau
džiu antspalviu kiek jautri 
jaunos dainininkės, tos pro
tėvių žemės dar nemačiu
sios, širdelė jautė. Alg. Bra
žinsko "Nemunėli”, ši popu
liari jaunimo daina taip 
meiliai ir nuoširdžiai solis
tės padainuota nuskambėjo 
kaip gražus, natūralus ir 
nenuduotai nuoširdus jau
nosios kartos jausmas savo 
Nemunėliui ir tėvų šaliai...
Jie,' tiesa, kiek kitaip aidi, 
negu senosios kartos pa
mėgtasis "Op, op kas ten, 
Nemunėli?” Solistės dainoj 
negirdėjom tų nostalgijos 
ar liūdesio aidų, o tik links
mą, žaismingą jaunos lietu
vaitės šauksmą. Rodgers- 
Hammerstein "Vienišas pie
muo” ir G. Puccini "O mio 
babino caro" ir kitos dainos 
bei arijos atliktos artistiš
kai ir tiksliai. Gana aukštą 
soprano koloratūros lygį so
listė pademonstravo Romeo 
ir Julijos valse (Ch. Gou- 
nod). žinovai sako, kad šio 
valso tempas turėjęs būti 
greitesnis. Anita Pakalniš
kytė visus nustebino* ir nu
džiugino. Visi kalbėjo apie 
ją pagiriančiai ir pranašavo 
jai gražią artistės-daininin- 
kės ateitį. Garbė jos tėvams, 
ypač motinai, padedančiai 
ugdyti ir puoselėti tą nepa
prastą talentą, mūsų lietu
viškos dainos-muzikos me
no reprezentantę - žvaigždę 
ateinančių dienų ...

Svečias iš saulėtosios Ka
lifornijos dramatinis teno
ras Antanas Pavasaris atve* 
žė mums daug džiaugsmo. 
Be abejonės tai aukšto pro
fesinio lygio dainininkas, 
kaip jau eilė kritikų įvairio
mis progomis yra pripažinę. 
Pasakojo žmonės, kurie jį 
girdėjo dainuojant svarbias

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių jmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland,
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland,
14406 Cedar Rd., University Hts.,- Ohio

Ohio 
Ohio 
Ohio

*44119 
44103 
44112 
44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

roles Venezuelos operoje 
Caracas mieste, kad jo vai
dyba ir dainavimas žavėda
vo publiką. Solistas yra gar
sus savo švelniu ir labai pa
traukliu "pianissimo”. Savo 
populiarioj arijoj iš operos 
"Perlų žvejai" (muz. G. 
Bizzet) jis tą savo "pianis
simo” pademonstravo. Bene 
stipriausi įspūdį sukėlė muz. 
G. Gudauskienės daina "Si
mui”. šioj dainoj solistas ir 
akompaniatorė Gen. Karso- 
kienė sukūrė gilaus drama
tiškumo momentą, ne vie
nam iš klausytojų išspau
dusi ašaras ir Šiurpios Simo

• Ligija Rociūnaitė baigė 
Independence High Schooi. 
Studijuos Cleveland Statė 
Universitete. Priklauso 
Čiurlionies ansamblio kank
lių grupei.

* Apdraudos reikalais ge
niausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lehj tel. 531-2211.

J. Garlos nuotraukaDalis publikos Tautos šventės minėjime.

Kudirkos nedalios prisimi
nimą.

Pagaunančiai ir jautriai 
atlikta S. Gailevičiaus "Kla
jūnui". Bet, tur būt, labiau
siai publiką sužavėjo "bis- 
sui” padainuotos arijos iš 
op. "Rigoletto" ir daina 
"Granada”? Arijas iš operų 
girdėjome prancūzų ir is
panų kalbomis. Klausytojų 
džiaugsmas būtų buvęs dar 
pilnesnis, jeigu tas arijas 
būtume išgirdę lietuvių kal
ba.

Tautos 
zuotojai 
Apylinkės 
pagirtiną 
čiant abu solistus. Jie mūsų 
neapvylė.

Abiem solistams akompa
navo pianistė Genovaitė 
Karsokienė. Savo nelengvas 
ir sudėtingas pareigas ji at
liko su jai įprasta precizija 
ir kruopštumu. Pranešėja 
Živilė Kliorytė savo uždavi
nį atliko pasigėrėtinai.

Po koncerto buvo pasi- 
žmonėjimas ir vakarienė. Ir 
čia šventės rengėjai bandė 
įvesti pagirtiną paprotį: 
prie didžiojo svečių stalo 
kviesti visus be išimties. 
Tik šeimininkių nuostatai 
vertė rengėjus iš anksto 
pranešti joms svečių skai
čių. Vakarienę skaniai pa
ruošė p. Mainelienė padeda
ma jaunų talkininkių.

Dar yra gera proga su 
dėkingumu paminėti kon
certo mecenatus, kurių pa
ranka pagelbės rengėjams 
"galus su galais suvesti".

(pk)

šventės organi- 
LB Clevelando 
valdyba atliko 

užmojį, pakvie-
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Amerikos Lietuviu Tarybos programos komisija 
Amerikos Lietuvių Kongreso programai sudaryti. Iš 
kairės: dr. K. Šidlauskas, dr. J. Valaitis, dr. V. Šimaitis ir 
T. Blinstrubas.

Pianistas
A. SMETONASKVIETIMAS Į KONGRESĄ

PREZIDENTO «SIIETIIVISM1BIM1S IIETRIIITE
Š. M. RUGSĖJO 29 D., SEKMADIENI.

Lietuvos Respublikos Prezidento ANTANO 
SMETONOS 100 metų ir mirties 30 metų sukakčių 
minėjimą Detroite rengia Detroito lietuvių organi
zacijų komitetas š. m. rugsėjo mėn. 29 d., sekma
dienį, 10 vai. 30 min bus iškilmingos pamaldos visose 
trijose Detroito lietuvių parapijų bažnyčiose. Orga
nizacijos kviečiamos jose dalyvauti su vėliavomis 
pasirinktose bažnyčiose.

12 vai. 30 min. Lietuvių namuose, 3009 Tilman 
g-vėj, Detroite, prasidės minėjimo akademija, kon
certas, o po to bendri pietūs. Paskaitą skaitys iš New 
Yorko Lietuvos generalinis konsulas ANC1TAS SI
MUTIS. Koncertą duos pianistas ANTANAS SME
TONA.

Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti mi
nėjime. Organizacijos prašomos ir į akademiją atsi
nešti vėliavas.

Į akademiją-koncertą auka 3 dol., o į akademiją, 
koncertą ir pietus auka 6 dol. nuo asmens. Mokslei
viai į akademiją ir koncertą įeina be aukos.

Gen. Konsulas
A. SIMUTISRENGIMO KOMITETO VYKDOMASIS

PREZIDIUMAS

Amerikos Lietuvių Tary
ba nuoširdžiai kviečia visas 
lietuvių organizacijas daly
vauti Aštuntajam Amerikos 
Lietuvių Kongrese rugsėjo 
28-29 dienomis Pick-Cong- 
ress viešbutyje, Chicagoje. 
Kadangi ne visų organizaci
jų valdybos ir jų adresai 
žinomi ALTos centrui, to
dėl ir organizacijos raštu 
negavusios kvietimo daly
vauti kongrese, prašomos 
savo atstovus j Amerikos 
Lietuvių Kongresą atsiųsti 
pranešant ALT centrui at
stovų pavardės raštu.

Atstovų rinkimams yra 
nustatytos tokios taisyklės:

1. Dalyvauja visi Ameri
kos Lietuvių Tarybos cent
ro nariai.

2. Centrinės, bendrinės 
organizacijos siunčia po 6 
atstovus.

3. ALT skyriai bei orga
nizacijų bendrieji komitetai 
atskirose vietovėse siunčia 
po 6 atstovus.

Vietinės draugijos, klu
bai, kuopos bei skyriai siun
čia po 1 atstovą nuo kiek
vienų 10 narių.

5. Laikraščių redakcijos 
ir lietuvių radijo programos 
siunčia po 3 atstovus.

Kongrese dalyvauti kvie
čiami ir svečiai, visa patrio
tinė lietuvių visuomenė.

Malonėkite nedelsiant iš
rinkti atstovus j kongresą 
ir pranešti ALT centrui, 
2606 West 63rd Street, Chi
cago, Illinois 60629, raštu 
atstovų vardus ir adresus.

AUSTRALIJOS 
PREMJERAS ATVYKSTA 

I AMERIKĄ

Australijos ministeris pir
mininkas Whitlam atvyksta 
j Ameriką. New Yorke jis 
bus rugsėjo 28 ir 29 dieno
mis, o rugsėjo 30 Jungtinė
se Tautose jis pasakys kal
bą. Turimomis informacijo
mis VVhitlam sieks Jungti
nių Tautų Generalinio se
kretoriaus posto. Taip pat 

JAV kongreso atstovas J. Hanrahan, dalyvavęs Chi
cagoje suruoštoje demonstracijoje rugsėjo 1 d. miesto 
centre, pareiškė: "Kaip Simas Kudirka atgavo laisvę, 
taip vieną dieną atgaus laisvę ir nepriklausomybę Lietu
va, Latvija ir Estija". Tribūnoje stovi iš kairės: estų 
atstovas, inž. A. Rudis, vysk. V. Brizgys, kun. Trimakas, 
dr. K. Bobelis, latvių atstovas ir pranešėjas A. Jasai
tis. V. A. Račkausko nuotrauka

rugsėjo 25 dieną j Ameri
ką atvyks ir Australijos už
sienio reikalų ministeris, 
kuris Jungtinėse Tautose 
kalbės spalio 8 dieną..

PLB valdyba kviečia vi
sus lietuvius Australijos 
premjero atvykimo proga 
iš naujo suaktyvinti protes
tų akciją, min. pirmininko 
adresu siųsti telegramas 
Australijos delegacijai 
Jungtinėse Tautose ir viso
je Amerikoje ruošti protes
to demonstracijas. Ypatin
gą akciją išvystyti prašo
mi New Yorko ir apylinkių 
lietuviai, kaip galima dides
nes demonstracijas sumo
siant prie Jungtinių Tautų 
būstines Australijos prem
jero kalbos metu.

• Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje Aštuntame Ame
rikos Lietuvių Kongrese 
Chicagoje atstovaus Prezi
dentas Povilas P. Dar- 
gis, Viceprez. Aleksandras 
Chaplikas ir iždininkė Euf- 
rozina Mikužiūtė.

AUKOS
DIRVAI

M. Eymontt,
Cherry Hill, N. J..........$7.00

J. Naujokaitis, Cleveland 3.00
J. Gepneris, Chicago .... 2.00
T. Bukaveckas, Chicago .. 5.00 
Jonas Jasinskas,

Ocean City......................20.00
Ona Mitinąs,

Fremont Center .......... 2.00
Pr. Žilaitis, Grant Rapids 4.00 
X. Y., Detroit .................  2.00
L. Mathews, Brooklyn .. 2.00 
A. Indreika, Chicago .... 2.00 
J. Saikus, Cleveland .... 2.00 
S. Reliuga. Detroit .... 5.00 
A. Benas, Cleveland .... 7.00 
Jūrų šaulių Švyturio

kuopa, Detroit ............. 10.00
St. Butkaus šaulių

kuopa, Detroit.............. 10.00
J. Urbšaitis, Cleveland .. 2.00
R. Nemickas, Riverside .. 7.00
J. Senikas, St. Jean ....14.00
A. Diržys, Kirtland..........25.00

BUDIS BUTtHAS

Nesibaigiančios skaučių eilės išsirikiavusios Chicagos skautų stovykloje Rako 
miške. E. Būtėno nuotrauka

• NAUJĄ darbo sezoną 
pradėjo du Chicagoje egzis
tuojantys chorai: Jaunimo 
choras, vedamas muz. Faus
to Strolios, ir Dainavos an
samblis, vadovaujamas muz. 
Audronės Simonaitytės. 
Abiejų chorų pirmąsias šio 
sezono repeticijas teko as
meniškai stebėti. Apie Jau
nimo choro repeticiją, rugsė
jo 4 d. vakare Jaunimo 
centre, Draugo dienraštyje 
tebuvo paskelbta tik viena 
informacija. Bet tėvai ir jau
nimas ją pastebėjo ir į pir
mąją repeticiją subėgo 81 
jaunuolis, iš jų 13 į chorą at
ėjo pirmą kartą. Tai akivaiz
di žinia, kad lietuvių jauni
mas tikrai domisi šiuo Jauni
mo centro vadovybės globo
jamu choru ir ypač juos pa
traukia choro vadovo muz.
F. Strolios bei globėjo kun. 
Alg. Kezio asmenybės. Muz.
F. Strolia, pasitikęs gausų 
būrį jaunųjų choristų, ir-

Ona Elerts, Chicago .... 5.00 
VI. Knistautas, Cleveland 3.00 
H. Kripavičius,

Timberlake .................  5.000
A. Pavasaris, Los Angeles 10.00
M. Iešmantas. Cleveland 7.00
J. Januševičius, England 11.00
S. Lukoševiičus, Elizabeth 2.00
P. Račiukaitis, Baltimore 2.00
V. Baltrušaitis, Chicago .. 2.00
Z. Peckus, Cleveland .... 2.00
G. Petkus, Hollywood .. 2.00
V. Petkus. Lakeline .... 4.00
V. Kairys, Chicago.......... 1.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

Chicagos skautai žygiuoja į paradą Rako stovykla
vietėje. E. Būtėno nuotrauka.

mosios repeticijos pradžio
je pastebėjo, kad jam nerei
kia rinkti ‘šiukšlių’ nuo gat
vės, kad lietuvių išeivija yra 
išauginusi puikių jaunuo
lių, nuoširdžiai įsijungiančių 
i meninius vienetus ir apla
mai į lietuvišką veiklą. Pir
masis Jaunimo choro pasiro
dymas bus rugsėjo 27 d. 
kun. G. Kijausko išleistu
vių vakare, gi gruodžio 14 
d. Jaunimo centre numato
mas choro krikštynų koncer
tas. Atėjęs į Jaunimo cho
ro repeticijas ar koncertus, 
matai stebėtiną mūsų augan 
čio jaunimo tautinę gyvybę.

Dainavos ansamblis repe
ticijas pradėjo rugsėjo 10 d. 
taip pat Jaunimo centre. Į 
pirmąją repeticiją susirinko 
apie 40 dainaviečių, daugu
moje veteranų ar vėliau įsi
jungusių į ansamblį. Iš nau
jųjų choristų pirmoje repe

ticijoje tesimatė tik viena 
jauna JAV lietuvaitė, tu
rinti gerą balsą ir nuošir
džiai norinti dainuoti an
samblyje. Ansamblio vado

vei muz. A. Simonaitytei tai 
maloni dovana, nors dar lau
kiama apie 10 naujų choris
tų. Pradedant pirmąją se
zono repeticiją ansamblio 
pirm. Aleksas Smilga prista
tė naują valdybą ir atsklei
dė ateities planus. Rugsėjo 
29 d. Dianavos ansamblis 
giedos miesto centre esan
čioje katalikų šventovėje, 
kur įvyks pamaldos Ameri
kos Lietuvių kongreso, šau
kiamo ALT’os, proga. Vasa
rio mėn. Dainava atliks va
landos programą pagrindi
niame Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime. Tai bus 
statinis koncertas. Ateinan
tieji 1975 m. minės Dainavos 
ansamblio 30-ties metų su
kaktį. Sukakties proga nu
matomas religinis koncer
tas ir nauja, linksma lietu
vių kūrėjų parašyta operetė. 
Operetei muziką parašyti 
sutiko muz. G. Gudauskie
nė. Dabar ieškoma, kas 
parašytų operetei libretą. 
Prieš pradėdama vesti pir
mąją šio sezono repeticiją, 
Dainavos vadovė muz. A. Si-- 
monaitytė pastebėjo: “Per 
vasarą vieni kitų pasiilgom 
ir tikrai malonu pradėti nau
ją sezoną...” Dainavos an
samblio pirm. A. Smilga ir 
vicepirm. J. Paštukas atos
togų proga keliavo po Eu
ropą, Italijoje susitiko su iš 
Lietuvos pasitraukusiu muz. 
Jurgučiu ir išsiskyrė su vil
timi, kad muz. Jurgutis, at
vykęs į Chicagą, galės padė
ti muz. A. Smonaitytei ir 
Dainavos ansambliui.

•JAUNI lietuviai studen
tai, studijuoją, dailę Chica
gos Meno institute ar kitose 
mokslo įstaigose, kreipėsi į 
Jaunimo centro direktorių 
kun. A. Kezį su prašymu, 
kad Jaunimo centro vadovy
bės globoje Jaunimo cent
re būtų įsteigtas lietuvių 
dailės seminaras. Jie norį 
giliau susipažinti su lietu
vių daile, su jos šaknimis, 
atsirėmusiomis į tautosa
ką, su lietuvių dailininkų kū
rybiniais laimėjimais ir pn. 
Jaunimo centro vadovybė 
mielai sutiktų tokį seminarą 
globoti, jei atsirastų lekto-

(Nukelta į 6 psl.)

Dalis Jaunimo choro narių, susirinkusių į pirmąją re
peticiją rugsėjo 4 d. Jaunimo Centre Chicagoje. Vidury 
muz. F. Strolia.
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