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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVEIKINAME SIMĄ KUDIRKA IR JO SEIMĄ 
AMERIKOJE IR DŽIAUGIAMĖS JO LAISVE

‘Kur bakūžė samanota" (Iš ciklo 30 metų išeivijoje).JURGIS JUODIS

ATEITIES VIZIJOS
Tarp pagrįsto pesimizmo ir atsargaus optimizmo

Joseph Alsop praėjusį 
šeštadienį buvo beviltiškas 
pesimistas. Į kurią pusę ne
žiūrėsi, visur horizontai 
juodi. Portugalijoje gali įsi
galėti komunistai. Izraeliui 
gresia rimtas pavojus. Va
karuose viešpatauja tokia 
neviltis, kad net juodžiau
sios 1940 metų dienos at
rodo buvusios šviesios. Ta
da buvo bent tikėta perga
le.

Nors Alsopas ir laikyti
nas profesionaliniu pesimis
tu, visur įžiūrinčiu galutinį 
Maskvos laimėjimą, negali 
sakyti, kad šį kartą jo pesi
mizmas neturėtų pagrindo. 
Iš tikro net tie jauni kari
ninkai, kurie faktinai kon
troliuoja nūdienį Portugali
jos režimą, yra komunizmo 
simpatikai. Niekas tikrai 
nežino, kas atsitiks Ispani
joje kai Franco mirs. Grei
čiausiai ji pasuks Portuga
lijos keliu. Italija jau seniai 
negali sudaryti vyriausybės 
ir yra ūkiškai bankrutavusi. 
Graikija ir Turkija pergyve
na krizes, neaišku kuriuo ke
liu pasuks Jugoslavija, Tito 
mirus...

Alsopas paskutinį savo įs
pėjimą parašė iš Paryžiaus, 
bet ten gyvenąs Le Monde 
redaktorius Andre Fontaine 
žiūri kitaip. Girdi, Leninas 
savo laiku pasmerkė socia
listus už jų norą eiti į kom
promisą su kitomis partijo
mis, tačiau šiandien visos 
Pietų Europos komunistų 
partijos ieško bendravimo 
su kitom partijom ir visai 
nekalba apie ‘proletariato 
diktatūrą’. Žinia, gali pri
leisti, kad čia tik taktikos 
pakeitimas. Nesitikėdami 
greito laimėjimo, komunis
tai visur ieško Kerenskių, 
kurie sugriautų seną reži
mą, po ko juos nebus sunku 
pakeisti ‘proletariato dikta
tūra’. Tačiau Fontaine ma
no, kad Prancūzijos kaip ir 
visos Vakarų Europos ko
munistams Stalino era ir in
vazija į Čekoslovakiją pada
rė didelės įtakos ir todėl 
norėdami turėti pasisekimo, 
jie turi atsisakyti ‘rusiškų’ 
metodų ir priklausomybės 
nuo Maskvos.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

0 kaip į padėtį žiūri pati 
Maskva? Pasak Chicago Tri 
bune Maskvos koresponden
tą James O. Jacksoną ir 
ten žiūrima su tam tikru ne
rimu, kuris mažai panašus į 
džiaugsmą. Anot Maskvoje 
akredituotų diplomatų, vil
tis, kad Eurpoje įsigalės 
komunistai Kremliui nėra 
naujiena. To jau 1918 metais 
tikėjosi Leninas, panašių vil
čių būta 1930 metais, prasi
dėjus ūkinei depresijai. Toji 
tačiau pasibaigė fašizmo įsi
galėjimu ir pasauliniu ka
ru. Po jo kapitalistinės vals
tybės padarė didesnę pažan
gą negu socialistinės. Ir da
bar ūkinei sunkumai Vaka
ruose atsiliepia ir Rytuose. 
Kapitalo trūkumas Vakaruo
se apsunkina ir pažangą Ry
tuose. Už tat Maskvos pata
rimas Vakarų komunistams 
yra šiuo tarpu nusiraminti 
ir neišprovokuoti stipresnės 
reakcijos. Bet ar jie bus pa
klusnūs?

Taip galvojant atrodytų, 
kad Maskvos negali džiugin
ti ir paaštrėjusi padėtis Ar
timuosiuose Rytuose. Kaip 
žinia, arabų valstybių valdo
vai Maroko sostinėje Ra

LSS Seserijos sąskrydžio, įvykusio š.m. lapkričio 2-3 d. Hamiltone, Kanadoje, 
dalyvės su vyr. skautininke L. Milukiene. Sąskrydyje iš Kanados ir JA V da
lyvavo apie 130 dalyvių — tuntų vadovių, skautininkių ir židiniečių. Nuotrau
koje tik dalis sąskrydžio dalyvių. Bacevičiaus nuotrauka

bate sutarė, kad dėl Palesti
nos ateities turi sutarti pa
tys Palestinos arabai ir žy
dai, kurie iki šiol jokių san
tykių neturėjo ir sakosi atei
tyje neturėsią. Pažodžiui 
imant tai reikštų naują ka
rą. Iš kitos pusės, forma
liai atidavus Palestinos ara
bų interesų atstovavimą jų 
pabėgėlių organizacijom, 
arabų valstybės, kurios iš 
tikro gali su Izraeliu kariau
ti, t.y. Egiptas, Sirija ir Jor
danas, gavo laisvas rankas 
tartis su Izraeliu išeinant 
tik iš savo pačių, o ne Pales
tinos arabų, interesų. Kar
tu ir Palestinos arabų trem
tinių įsileidimas į Jungtines 
Tautas, už ką balsavo ir So
vietų Sąjunga, gali sudary
ti labai įdomų precedentą. 
Pagal ligšiolinę praktiką, JT 
balsą turėjo tik valstybės. 
Jei dabar bus klausoma 
tremties organizacijų, pagal 
tą principą turėtų būti iš
klausytas ir ... Vilkas. Žinia, 
tam trūksta naftos bilijonų 
paramos, bet kas gali žinoti, 
kas bus rytoj.

Vienu žodžiu, situacija 
rimta ir kasdieną besikei
čianti. Būti pesimistu ar 
optimistu verčia daugiau nu
jautimas, negu žinomi fak
tai.

(P. PETRUČIO PRANEŠIMUS 
TELEFONU IŠ NEW YORKO)

Ketvirtadienį, lapkričio 7 
d. 11 vai. Waldorf Astoria 
viešbutyje New Yorke buvo 
sušaukta spaudos konferen
cija kurioj Simas Kudirka 
ir jo šeima pirmą kartą 
susidūrė su gausiais spau
dos, radio ir televizijos at
stovais. Konferenciją atida
rė dr. R. Paegle. Konfe
rencijai vadovavo ir vertėja
vo D. Kezienė.

Be gausaus spaudos, radi
jo ir televizijos atstovų bū
rio, dalyvavo senatoriai Ja- 
vitz ir Buckley, kurie pasvei
kino Simą Kudirką ir pasi
džiaugė jo ir šeimos atvyki
mu į JAV.

Simas Kudirka perskaitė 
lietuvių kalba pareiškimą, 
kurį užbaigė prabildamas 
anglų kalba.

Simas Kudirka atsakyda
mas į klausimus pabrėžė 
sovietinę okupaciją, suglaus
tai papasakodamas savo per
gyvenimus koncentracijos 
stovyklose.

Pasibaigus konferencijai 
Simas Kudirka su šeima ir 
būriu spaudos atstovų, spe
cialiu informacijos autobusu 
buvo nuvykę Karalienės An
gelų parapijos bažnyčion, 
Brooklyne, kurioje buvo pa
krikštyta Simo motina Mari
ja Šulskienė.

Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, iš Chicagos ALT vi
cepirmininkas J. Valaitis, 
adv. P. žumbakis ir Mar
gučio vedėjas P. Petrutis. 
Iš Clevelando A. Rukšėnas.

Simas Kudirka su žmona, 
dviem vaikais ir motina 
Ameriką pasiekė praeitą 
antradienį, lapkričio 5 d. Pa
klaustas kuriame mieste jis 
norėtų apsigyventi, pareiš
kė norįs pasilikti New Yor
ke, kur yra gimusi jo moti
na.

Šiuo metu Simas Kudirka 
su šeima yra apsistoję vai
šinguose Gražinos ir dr. Ro
mualdo Paegle namuose.

SOVIETAI ATIDĖJO PUOLIMĄ? BRONIUS AUŠROTAS

Maždaug praėjusių metų 
pabaigoje kai kurie Kinijos 
gyvenimo raidos žinovai, 
jų tarpe toki kaip A.H. Stan- 
ton Candlin (Foreign Offi-

Simas Kudirka

MIELI LIETUVIAI,

Lapkričio 5 d. yra didelio džiaugsmo ir mora
linio teisingumo laimėjimo diena viso pasaulio lie
tuviams. šią dieną visų lietuvių pastangomis, po 
beveik ketverių metų nepavargstančio ir užsispy
rusio kovojimo, Simas Kudirka ir jo šeima atgavo 
laisvę ir atskrido į Ameriką. Jis yra simbolis visų 
lietuvių laisvės troškimo. Tegu jo pavyzdys dar 
stipriau sujungia visus lietuvius vieningai Lietu
vos laisvinimo kovai.

Sveikiname Simą Kudirką ir jo šeimą Ame
rikoje ir kartu džiaugiamės jų laisve.

Amerikos Lietuvių Taryba skelbia lapkričio 
rnėnesj SIMO KUDIRKOS MĖNESIU ir prašo vi
sų lietuvių nepailstamos pagalbos mūsų didžiausio 
tikslo — Lietuvos laisvės — greitesniam atsieki- 
mui.

ce žvalgybos pareigūnas) bei 
JAV Vyr. Štabo viršininkas 
adm. Thomas H. Moorer ti
kėjo, kad “SSSR buvo rim
tai pasiruošusi ‘operuoti’ Ki
niją”. Šioms prielaidoms 
tam tikrą svorį davė ir kaip 
tik tuo laiku Sovietų marša
lo Tolubko, žinomo raketų 
specialisto, paskyrimas To
limųjų Rytų ir Centrinės Azi 
jos kariško centro vyr. vadu.

Tačiau jau prabėgo 1973 
ir greit baigsis 1974 metai, 
o to laukiamo ‘žaibo smū
gio’ operacija dar neįvyko. 
Suprantama, kad šiuos reik- 
kalus kiek naujoje švieso
je mėgina mums aiškinti ir 
kiti rašytojai. Jų vienas, 
Daniel J. Sobieski, ‘Human 
Events’ savaitraščio bendra
darbis atpasakoja spalio 12 
d. numeryje.

Jis sako, kad šių dienų 
R. Kinija yra dar stipres
nė, negu kad ji buvo praė; 
jusiais metais. Ji turinti 
IlI-čią savo didumu ir pajė
gumu karo laivyną. Su 
pastarojo pagalba ji užgro
bė Paracel salas iš Vietna-

DR. K. BOBELIS
ALT pirmininkas

mo ir reiškia pretenzijas į 
Spratly archipelagą esantį 
apie 270 mylių nuo Vietna
mo ir 700 mylių į pietus 
nuo Hainan salos. Į R. Kini
jos nardlaivių sudėtį priskai- 
toma virš 40 vienetų, kai tuo 
tarpu D. Britanija teturin
ti tik 35, Prancūzija -- 21 ir 
Japonija - 12. Šio pobūdžio 
laivų statybos žinovai teigia, 
kad kiniečiai jau galį pasista
tyti ir ‘Polaris’ tipo laivus, 
pajėgiančius nardyti po pa
saulio vandenynus su A-bom 
bomis pakrautomis raketo
mis. Dar gera, kad tokių lai
vų raudonieji nepradėjo sta
tyti. Tačiau visai nese
niai, žinomas kiniečių fizi
kas, Chang Wei iš Tsing- 
Hua universiteto Pekine, va
dovavo fizikų ekskursijai 
dvi savaites keliavusiai po 
V. Vokietiją. Čia kiniečiai 
ypač domėjosi vokiečių ban
domais vandens-reaktoriais, 
galimais įruošti laivuose.

Galvojama, kad šio dešimt 
mečio pabaigoje kiniečiai jau 
turėsią nuo 10 ligi 30 tarp- 

(Nukelta į 4 psl.)
i
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AUSTRALIJOS PADAfiGĖJE
ANTANAS LAUKAITIS

LIETUVIŲ BENDRUOMENES PIRMININKO 
V. NEVERAUSKO PAREIŠKIMAS

Po Australijos dabartinės 
vyriausybės pripažinimo Pa
baltijo kraštų Sov. Sąjungai, 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdyba, 
esanti Adelaidėje ir, ypatin
gai jos pirmininkas V. Ne- 
verauskas, yra padarę labai 
didelių darbų prieš šį pripa
žinimą. Kartu su Australi
jos lietuvių bendruomene ir 
jos išrinktoji valdyba darė 
ir daro įvairių rūšių protes
tus. Valdybos pirmininkas 
V. Neverauskas, norėda
mas plačiau painformuoti vi
sus Australijos lietuvius 
apie iki šiol atliktus valdy
bos darbus, davė platų infor
macinį pasikalbėjimą, spau
dai, kurio svarbiausius punk 
tus pakartosiu ir aš.

Krašto Valdyba, kaip ir 
paskirų miestų valdybos, 
organizacijos ir eiliniai žmo
nės, savo protestus pareiš
kė mitingais, viešomis de
monstracijomis, eisenomis, 
tūkstančiais laiškų, telegra
mų, spauda, televizija ir kt. 
ir viso šio protesto centras 
buvo Krašto Valdyba su pir
mininku V. Neverausku.

Kaip pareiškė pirminin
kas, tik sužinojus apie pri
pažinimą, tuoj pat buvo su
sisiekta su VLIKu ir P .L. 
Bendruomene ir sušauktas 
greitas Pabaltiečių bendruo
menių pirmininkų posėdis. 
Reaguota visur buvo labai 
greitai, kai daugumoje vie
tų pačią iniciatyvą paėmė 
lietuviai.

Nemažo pritarimo buvo 
susilaukta ir iš australų, 
ypatingai iš visų opozicijos 
narių. Didelį reikalo supra
timą parodė ir paskirų reli
gijų vadovybės. Australijos 
Katalikų Vyskupų konferen
cija šį darbiečių žygį labai 
griežtai pasmerkė, panašiai 
padarant ir Liuteronų Baž
nyčios vadovybei. Keista, 
kad ir paskiri darbiečių par
lamentarai šiam pripažini
mui nepritarė, tačiau, kai 
vyko senate balsavimas, jie 
neišdrįso balsuoti prieš sa
vo partijos vadą.

Australiškoji spauda, ypa
tingai dešiniųjų, labai pla
čiai aprašė visuose dides
niuose miestuose, kai laiškų 
skyriai buvo pilni protesto 
laiškų. Taip pat radio ir te
levizija rodė visus didesnius 
protesto mitingus ir eise
nas.

Kituose kraštuose, kaip 
pareiškė pirmininkas V. Ne
verauskas, VLIKas, PLB V- 
ba, Diplomatijos Šefas S. 
Lozoraitis, Argentinos, Bra
zilijos, Kolombijos, Kana
dos, Venezuelos ir kt. 
kraštų lietuvių bendruome
nės ir paskiros organizaci
jos, neskaitant tūkstančių 
privačių asmenų, pasiuntė 
protesto telegramas, raš
tus ir laiškus ministeriui 
pirmininkui, opozicijos va
dui, ambasadoms ir Austra
lijos vyriausybės ir parla
mento nariams.

Su visais šiais pasireiški- 
siais protestais, buvo turėta 
ir nemažai finansinių išlai
dų, apmokant laikraščių skel 
bimus, išleidžiant specialius 
leidinius, plakatus ir kita. 
Šiam visam reikalui padeng
ti buvo renkama skubios 
aukos ir visi tautiečiai pa
sirodė labai dosnūs, auko
jant gražias sumas.

Iki šiol visa protestų 
energija buvo panaudota šio 
viso reikalo iškėlimui į 
viešumą, plačiai supažindi
nant australus su šiuo visu 
dalyku, kas, pagal atsiektus 
rezultatus, atrodo pavyko 
labai gerai. Dabartinei Dar
biečių vyriausybei šio rei
kalo neatšaukiant, visų Pa
baltiečių toiimesnis darbas 
bus daryti visus žygius per 
sekančiuosius rinkimus iš
rinkti liberalų vyriausybę, 
kuri yra Pabaltiečių reika
lams labai palanki. Atrodo,

kad vyriausybės rinkimai 
gali įvykti kitų metų pradžio 
je, nes darbiečių vyriausy
bės populiarumas visoje Aus 
tralijoje labai smarkiai ma
žėja ir opozicija tikisi pri
versti daryti naujus rinki
mus prieš laiką.

♦♦♦

Sydnejaus Apylinkės Val
dyba savo metiniame susi
rinkime pakvietė ir vėliau 
sudarė Komitetą Lietuvos 
Bylai ginti, kuris pasiskirs
tė sekančiomis pareigomis: 
pirm. prof. A. Kabaila, ižd. 
V. Patašius ir nariai 
dr. D. Kairaitis, mokyt. A. 
Reisgys, ir P. Ropė. Angliš
kai šis komitetas pasivadi
no “Australian Committee 
for Lithuanian Rights“. Šis 
komitetas ieškos būdų pain
formuoti australišką spaudą 
ir įtakingus asmenis apie 
esamą Lietuvos reikalų pa
dėtį, organizuoti peticijų rin
kimus, siųsti delegacijas pas 
įtakingus parlamento, sena
to ir vyriausybės asmenis 
ir tuo pačiu teikti informaci
ją apie Lietuvos reikalus. 
Komitetas yra numatęs pra
vesti nuolatinį aukų rinki
mą.

***
Mūsų iškilusis inžinierius, 

sportininkas, skautas ir, ži
noma, lietuviškojo jaunimo 
atstovas Algis Milvydas, 
apie kurį jau anksčiau bu
vau rašęs, šiomis dienomis 
gavo pranešimą iš N.S.W. 
Universiteto, kuriame nese
niai jis su honorais išlai
kė inžinerijos Master laips
nį, kad iš laikiusių šį laipsnį 
aštuonių jaunų inžinierių, jis 
buvo pats pirmasis, tuo gau
damas 300 dol. premiją, pa
skirtą vienos australų fir
mos. Ta proga inž. Alg. 
Milvydas yra pakviečiamas 
iš Melbourno, kuriame jis 
dabar gyvena, į Sydnėjų ir 
čia jo pagerbimui ir dovanos 
įteikimui, bus suruoštas spe
cialus pobūvis.

Jeigu iki šiol mūsų garsė
jantis inžinierius Algis Mil
vydas neturėjo laiko ar noro 
susirasti partnerės savo šei
mos gyvenimui, tai jo, taip 
pat labai gerai žinoma sesuo, 
Rasa Milvydaitė, neseniai 
sukūrė gražią lietuvišką 
šeimą su Gediminu Stat
kum.

Rasa Australijos lietuvių 
gyvenime yra labai gerai 
žinoma, ypatingai Melbour- 
ne. Būdama šiuo metu 
mokytoja, ji tiek savo studi
jų, tiek ir dabartiniu metu 
randa laiko lietuviškiems 
reikalams. Ji gera sportinin
kė, australų ir lietuvių krep
šinio ir tinklinio rinktinių 
dalyvė, ji labai aktyvi skau
tė, reprezentavusi Australi
jos lietuvius Jubiliejinėje 
stovykloje, ji Dainos Sambū
rio dainininkė, ji ir Jauni
mo Kongreso dalyvė, ji ir 
spaudos bendradarbė, ne tik 
kalbėdama, bet ir labai gerai 
lietuviškai rašydama. Savo 
jauname gyvenime Rasa ne
atsiliko nuo savo brolio Al
gio ir, sportiškuoju tašku 
matuojant, sunku būtų rasti 
jų tarpe laimėtoją.

Jaunasis, Gediminas Stat
kus, yra Hobarto universi
teto studentas. Šioje nedi
delėje lietuvių kolonijoje, 
atskirtoje nuo Australijos 
žemyno vandenimis, jis suor 
ganizavo ir vadovavo tauti
niams šokiams. Po vestuvių 
jis numato savo studijas 
baigti Melbourne ir čia nuo
latinai apsigyventi. Jis yra 
taip pat geras sportininkas, 
skautas, ateitininkas ir pri
klauso Romuvos korporaci
jai.

Jaunųjų Rasos ir Gedimi
no vestuvės įvyko lietu
vių bažnyčioje, gražiai gie
dant Dainos Sambūriui, kai 
vaišės, dalyvaujant virš pus

antro šimto žmonių, įvyko 
Lietuvių Namuose, kurias 
labai įspūdingai pravedė J. 
Meiliūnas.

Sveikinant abu jaunuo
sius su nauja lietuviška šei
ma, tenoriu jiems palinkėti, 
be jaukios šeimyninės lai
mės ir toliau taip gražiai da
lyvauti jų mėgstamose lie
tuviškose organizacjos, 
tuo pačiu rodant ir tą gražų 
pavyzdį mūsų lietuviškajam 
prieaugliui.

**♦

Melbourne įvyko kun. 
Prano V aserio parašytos 
knygos ‘Girių Sargai’ pri
statymas, kurį Lietuvių Na
mų menėje atidarė L.K. Fe
deracijos pirm. V. Laukaitis, 
pažymėdamas, kad kun. P. 
Vaseris, jau 24-ris metus 
klebonaudamas Melbourno 
lietuvių parapijoje, yra labai 
daug nusipelnęs. Jis buvo 
steigėjas katalikų savaitraš
čio ‘Tėviškės Aidai’, ilgus 
metus jį redaguodamas. Be 
šios knygos, jis jau anks
čiau yra išleidęs keletą ki
tų. Knygą pristatė adelai- 
diškis Pranas Pusdešris. 
Knyga yra 210 puslapių ir 
joje randasi šešios apysa
kos. Savo vaizdingame pri
statyme, P. Pusdešris pla
čiau apžvelgė rašytojo gy
venimą, kūrybą ir knygos 
turinį. Vykusiuose knygos 
apysakų skaitymuose daly
vavo ir meniškai ištraukas 
paskaitė: V. Miliauskas, E. 
Šeikienė ir P. Vaičaitis. Me
ninėje dalyje buvo A. Šei- 
kio per garsintuvus perduo
ta Maironio Šatrijos kalno 
baladės dalis ir choro daina 
‘Kur giria žaliuoja’, kai po 
pristatymo dainavo P. Mor
kūno vadovaujamas Vyrų 
Oktetas. Bendruomenės var 
du kun. P. Vaserį sveikino 
Apylinkės pirmininkas A. 
Pocius. Padėkos žodyje, 
pats rašytojas plačiau papa
sakojo savo atostoginius ra
šymo darbus, padėkojo vi
siems šios knygos pristaty
mo dalyviams, pasakyda
mas, kad jis didžiuojasi ra
šydamas žemaitiškai, kas 
yra neišvengiama, ypatingai 
vaizduojant žmones iš jo gim 
tosios Žemaitijos. Po visos 
oficialiosios dalies įvyko jau
kios vaišės.

MUMS RAŠO
Esu ilgametė Dirvos skai

tytoja. Paskaičius viename 
Dirvos numery nepasirašy
tą straipsnelį liečiantį L. 
Fondą ir jo steigėją, man pa
liko nemalonų įspūdį. Nema
nau čia atsakyti už LF dar
buotojus. (Į tokius užpuldi
nėjimus, neturėtų nei pa
liestieji asmenys kreipti dė
mesį). Rašau Jums, kadan
gi jaučiuosi užgauta, kaip L. 
Fondo rėmėja, nors ir ma
ža pinigų suma esame įsi
jungę į LF. Tikiu, kad ir 
daugiau LF rėmėjų panašiai 
jaučiasi.

Rimtam laikraščiui netik
tų savo puslapiuose talpin
ti tokius šmeižtus. Straips
nelio rašėjas turėtų išdrįs
ti pasirašyti savo pavardę, 
parodyti kiek tūkstančių yra 
įnešęs į LF ir tik tada disku
tuoti L. Fondo finansus. O 
jei, nieko nėra įnešęs - tai

New Yorko vyrų, choras ‘‘Perkūnas su vadovu muz. V. Strolia.

NEW YORKO VYRU CHORAS 'PERKŪNAS’ 
KONCERTUOS BOSTONE

Muziko Vlado Baltrušaičio 
1963 metais įsteigtą New 
Yorko Vyrų Chorą, jam 1967 
m. persikėlus į Chicagą, 
perėmė vadovauti muz. Vy
tautas Strolia. Vyrų choras 
1971 m. 'buvo pakrikštytas 
Perkūno vardu ir praėju
siais metais jis atšventė' 
savo dainos dešimties metų 
sukaktį iškilmingu koncer
tu, palydint simfoniniam or
kestrui, labai gausiai susi
rinkusiai New Yorko lietu
vių visuomenei. Chore dai
nuoja žinomas solistas-bosas 
Stasys Citvaras ir kiti rink
tinių balsų solistai, anks
čiau dainavę garsiame mu
ziko Mrozinsko New Yorko 
vyrų oktete. Dirigento muz. 
Vytauto Strolios asistentas 
Vytautas Daugirdas nuošir
džiai talkina visuose choro 
dainos reikaluose.

Savo repertuare choras 
turi paruošęs virš 80 dainų, 
kurių daugumą sudaro lietu
vių kompozitorių kūriniai, 
tačiau, šalia to, choras išpil
do gražesnes ištraukas iš 
žymesnių pasaulinių operų: 
Rigoletto, Užburtoji Flei
ta, Hoffmano pasakos ir mu
zikinius kūrinius kitų sveti
mųjų kompozitorių.

Be New Yorko ir aplinkb 
nių lietuvių kolonijų choras 
yra daug koncertavęs įvai
riuose Amerikos miestuose: 
Washingtone, Philadelphijo- 
je, Clevelande, Baltimorėje 
ir kitur. Šiuo metu chore 
dainuoja 35 įvairaus amžiaus 
ir profesijų dainos mylėto
jai. Choras yra išleidęs dvi 
savo įdainuotas plokšteles iš 
jų viena: ‘Labą rytą’ yra 
plačiai paplitusi tarp pasau
lio lietuvių.

Į Bostoną, dalyvauti Lie
tuvos kariuomenės 56-tos 
sukakties šventės minėjime 
š.m. lapkričio 24 d. sekma
dienį, Perkūno choras at
vyksta su nauju, patrioti
nei minėjimo nuotaikai pa
ruoštu, dainų repertuaru. 
Kai kurias choro dainų par
tijas pianinu palydės dr. 
muz. Vytenis Vasyliūnas.

Rengėjai LKVS Ramovė 
Bostono skyrius maloniai 
kviečia vietos ir aplinkinių 
kolonijų lietuvius atsilanky
ti į šventės minėjimą, pasi
klausyti skambių dainų ir 
operų ištraukų. Drauge pri-

. ...... ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦
t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

siminsime ir pagerbsime 
mūsų žuvusius karius, sa- 
vanorius-kūrėjus, partiza
nus, kritusius kovose dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

J.V. Sūduvas

t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
į♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦

ŽIEMOS EKSKURSIJA I 
LIETUVĄ

Išvyksta 1974 m. gruodžio 20 dieną ir 
grįžta 1975 m. sausio 3 dieną 

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)

Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
Kaina $853.00

Vykstantiems iš Chicagos — $119.00 
ir is Clevelando — 84.00 daugiau

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
NESIVĖLUOKITE!

Kelionės Į Lietuvą 1975 METAIS prasideda 
GEGUŽĖS mėnesį.

Patartina registruotis iš anksto.

Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininkė; ALDONA ADOMONIENĖ

(PR1CES QUOTED ARE EFFECTIVE NOVEMBER 1. 1974. 
AIR FARES SUBJECT TO GOVERNMENT AI’I’ROVAL).

neturėtų rūpintis svetimais 
pinigais.

L. Fondo rėmėjai mažiau
siai sujaudinti dėl savo su
dėtų pinigų ir toliau LF 
remia.

S. Baltrukėnienė 
Akron, Ohio

(82. 84. 88' V

T RYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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TARP MUSI1 KALBANT.
ALT metinės konferenci

jos nutarimuose skaitome ir 
tokį:

“5. Amerikos Lietuviu Ta
rybos konferencija atkreipia 
dėmesį kai- kurių organiza
cijų, sudarančių ALTą, ku
rios dar neįgyvendino savo 
skyrių aktyvesnio įsijungi
mo į ALTos vietinių skyrių 
veiklą, kad tą ‘ artimiausiu 
laiku padarytų, kaip buvo 
nutarta 1973 m. konferenci
joje.”

Kiek žinoma, ALT skyrių 
paskirtis yra surengti Vasa
rio 16 dienos minėjimus ir 
gautas lėšas perduoti ALT 
centrui Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Kokio didesnio 
aktyvumo norima iš tų ALT 
sudarančių org-jų? Jos dele
guoja savo atstovus, kurie 
rotaciniu būdu, tradicija vir
tusiu sutarimu kasmet vado
vauja minėjimo organizavi
mui ir jokia kita veikla 
metų bėgyje ALT skyriai 
nesirūpina.

Tos org-jos visą savo veik
lą atlieka savo skyriuose 
ar klubuose, tu rūpesčių 
jos neneša į ALT skyrius. 
Gi jei taip būtų, tai tos 
org-jos nustotų savaimingu
mo, atseit, įsijungtų į vietos 
ALT skyrius. Betgi kiekvie
na iš jų turi savo uždavi
nius ir gana plačius, turi sa
vo užnugarį -- narius, kurių 
ir tiktai visų narių sutelk
tinėmis jėgomis nuveikia di
delius darbus, turėdami 
prieš akis aiškiai nubrėžtus 
tikslus ir priemones jiems at 
siekti, nesiblaškant į šonus, 
ir nesklaidant jėgų. Ne 
viena iš ALT sudarančių 
org-jų leidžia savo laikraš
čius, žurnalus ir kita. Tai di
deli darbai ir rūpesčiai, ku
rių visų negalėtų aprėpti 
joks vienas komitetas, val
dyba ar taryba.

***
Šiais metais labiau kaip 

kitados išeivijos organizaci
jos susirūpino spauda skelb
damos vajaus mėnesius. Įdo
mu bus matyti tų vajų re
zultatus ne vien materialiniu 
požiūriu, bet ypač naujų pre
numeratorių skaičium, ar or
ganizacijos tą nutarimą tik 
paskelbia ar deda pastangų 
ir jo vykdymui.

Ta proga pravartu at
kreipti organizacijų valdy

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6»/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton 
įdėjus atitinkama sumą.

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

Saint 
Ajithony
Bavings

1447 So. 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

bų, komitetų ir parengimų 
organizatorių dėmesį, kad 
spaudai palaikyti, jos lygiui 
kelti yra reikalinga ne vien 
lėšų, prenumeratorių, bet 
ir bendradarbių, kad ren
gėjams netektų spaudoje dai 
rytis aprašymo ir nesulauk
ti, nes nebuvo pakviesti 
spaudos ar foto atstovai ar
ba iš atsilankiusių imamas 
įėjimo mokestis, kai po to jie 
turėtų dar aukoti kelias va
landas aprašymams ir būti 
atsakingi už praleistą korek
tūros klaidelę ar praleistą 
raidę įsigyti priešų. Tenka 
apgailestauti, kad šioje sri
tyje einama žemyn, todėl ir 
mūsų spaudoje informacinių 
žinių vis mažėja, o eiliniam 
skaitytojui tai yra patys įdo
miausi skyriai. Lietuviškos 
org-jos turi pačios palaiky
ti didesnį ryšį su spauda, 
kad jų veikla nemerdėtų, o 
gyvuotų ir nestokotų įverti
nimo. Bet štai ir šį kartą 
veiksnių konferencija, įvy
kusi New Yorke spalio 27-8 
dienomis neįsileido spaudos 
ir jau ne pirmą kartą. Vėliau 
išsiuntinėjama nutarimų ko
pijos visiems laikraščiams. 
Tokie uniforminiai praneši
mai menkina spaudos lygį.

♦♦♦

Dar viena spaudos nuo
smukio yda yra anoniminiai 
rašiniai net redaktoriams 
neišduodant savo pavardės. 
Na, anoniminių laiškų gau
na net ir patys redaktoriai 
kartais su grąsinimais ką 
nors atspausdinti arba ne
spausdinti. Jeigu jie rašytų 
su pagrindu, tai pasirašytų 
pavardę. Štai vienas tokių 
anonimų rašo: “Tu neskelbk 
nesąmonių, kad Lietuva 
okupuota, žmonės kankina
mi, kad kunigus ir religiją 
persekioja... Ten yra laisvė 
ir žmonės laimingai gyvena. 
Pasiklausk mūsų čionykš
čių dailininkų, kurie ten bu
vo nuvažiavę. Jie privile
gijuota klasė, kurie klauso 
valdžios, o tada raŠinėk tei
sybę, o ne tokius šmeižtus 
apie mūsų brangią tėvy- 
nę...

Gaila, laiško autorius, 
kaip energingas ir drąsus 
karys ginąs priešo okupuo
tą tėvynę, yra toks bailys, 
kad bijo net savo pavardę 
pasirašyti.

KINKUOS lltTUVių ŽINIOS L IfllS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIU 25 METŲ SUKAKTIS
biams. Ir tikrai per tą pus
valandį publika kvatojo ir 
plojo, kol toji humoristinė 
poezija pasibaigė.

š.m. spalio 27 d. erdvio
je Anapilio salėje susirinko 
apie 500 lietuvių paminėti 
Tėviškės Žiburių sidabrinę 
sukaktį. Tas Toronto kata
likiškas savaitraštis buvo 
įsteigtas 1949 metų gale ir 
jo steigėjai B. Sakalas, P. 
Alšėnas ir A. Rinkūnas pla
čiau parašė apie to laikraš
čio steigimą sukaktuviniame
T.Ž. 43 nr.

Minėjimą atidarė vienas 
iš steigėjų dr. S. Čepas, pa
kvietęs kun. P. Ažubali su
kalbėti maldą už mirusius 
steigėjus, bendradarbius ir 
skaitytojus.

Pagrindinę sveikinimo kai 
bą pasakė buvęs KLKat. 
Kultūros D-jos pirm. B. Sa
kalas. Jis priminė 1949 m. 
Montrealyje įvykusį liet, or
ganizacijų suvažiavimą tiks
lu įsteigti Liet. Bendruome
nę ir leisti vieną Kanados 
lietuvių laikraštį ‘Neprikl. 
Lietuvą’, kuris jau buvo lei
džiamas nuo 1940 m. ir re
daguojamas P. Rudinsko. 
Bet tuo metu pasikeitė re
daktoriai, N.L. pasuko į 
kairę (J. Kardelis tapo red.) 
ir nepasiekta susitarimo. 
Tas nesutarimas ir iššaukė 
reikalą leisti naują laikraš
tį Toronte. Iš Montrealio 
atkviestas dr. A. Šapoka 
daug prisidėjo prie naujo 
laikraščio steigimo ir jo ide
ologinės krypties nustaty
mo, būtent: naujas laikraš
tis turi būti katalikų lei
džiamas, bet jis turi paten
kinti ir tuos žmones kurie 
religiniais klausimais nesi
domi, bet kuriems rūpi visa 
kas lietuviška. Dr. Šapoka 
tapo pirmu redaktorium ir 
jo nustatyta laikraščiui linija 
tęsiama iki šiol.

Redaktorius kun. dr. P. 
Gaida savo paskaitoje pla
čiau apžvelgė liet, gyve
nimą, spaudos reikšmę ir T. 
Ž. vaidmenį Liet. Bendruo
menės sukūrime ir jos stip
rinime. Jis paminėjo kelis 
asmenis nusipelniusius Tėv. 
Žib. Dr. Šapoka nustatė 
laikraščio ideologinę kryp
tį, kun. Ažubalis suteikė 
materialinį pagrindą - 
dviem atvejais jis pastatė 
ir įrengė laikraščiui tinka
mas patalpas. St. Jagėla 
stipriai parėmė T. Ž. persi
kėlimą į Anapilį $1,000 su
ma.

T.Ž. sukaktį dar sveikino 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
KLB Krašto valdybos ir 
Apylinkės Tarybos vardu J. 
Simanavičius, KL Katalikų 
veikimo centro vardu dr. J. 
Sungaila. Iš Chicagos atvy
kę žurnalistų S-gos pirm, 
kun. Vaišnys ir iždin. J. Ja- 
nušaitis atvežė sveikinimus 
ir jauniems T.Ž. žurnalis
tams premijas, kurias čia 
pat išdalino -- A. Šileikai 
$100, R. Bįrgelytei $75 ir 
A. Čepui $50. Kiti sveikin
tojai įteikė ir čekius: E. 
Daniliūnas iš Londono (Spau 
dos baliaus) $1,200, V. Auš
rotas -- Paramos koperat. 
pirm. $250, Dr. S. Čepas -- 
Prisikėlimo koperat. pirm. 
$250, M. Abromaitis - To
ronto Apyl. Valdybos pirm. 
$200, A. Kuolas - Tautos 
Fondo Toronto atstovybės 
pirm. $50.

Šiais metais T.Ž. redak
toriui kun. dr. P. Gaidai 
suėjo 60 metų amžius, ta 
proga jam įteikta dovana - 
gražus įrėmintas paveiks
las. Jubiliatas padėkojęs už 
dovaną pasakė: “norėjau 
kaip nors išsisukti iš tos bė
dos, bet mane pričiupo...”

Oficialią minėjimo dalį 
baigus buvo paruošta skani 
vakarienė ir kavutė su tor
tais, o po to meninė dalis.

Chicagiškė solistė D. Stan 
kaitytė savo puikiu balsu vi
sus užbūrė. Daugelis to- 
rontiečių dar bebuvo jos bal
so girdėję, tai šiame vakare 
buvo tiesiog sužavėti. Ji pa
dainavo penkias lietuvių 
kompozitorių dainas ir dvi 
arijas iš operų Aida ir Car- 

men. Bisui dar padainavo 
vieną Kanadoje labai popu
liarią dainą, lietuviškai, ku
rių žodžių neįsidėmėjau, nes 
čia ją dainuoja angliškai 
“those were the days my 
friend”. Tos dainos kilmės 
nežinau, nors ją girdėjau 
dainuojant Vertinski Pary
žiuj prieš 45 metus.

Pagaliau į sceną kopė vi
sų lauktas Al. Baronas. Jis 
pasakė kad po tokio susikau
pimo ir svajonių, norįs sve
čius kiek pralinksminti. Per 
pusvalandį jis p.erskaitė 
apie 20 šiam vakarui paruoš
tų spyglių ir dyglių, kurių 
keletas nutaikinti T.Ž. re
daktoriams ir bendradar-

Hamiltono 'AIDAS’ Baltimorėje
Baltimoriečiai tautininkai 

pirmutiniai visoj Amerikoj 
Hamiltono lietuvaičių chorą 
Aidą pasikvietė antrą kar
tą. Šį rudenį dar ir Chi- 
cagoj tas sambūris pakarto
tinai lankysis.

Koncertas įvyko spalio 12 
d. Liet. Svetainėje. Kad ir 
nepilnos sudėties choras at
vyko, tačiau publikos anaip
tol neapvylė. Aidas dabar 
gerokai sustiprėjęs, meniniu 
lygiu pakilęs. Programą at
sivežė įvairią ir įdomią. Ša
lia rimtų, patrijotinių dainų 
buvo viena kita ir romantiš
kos nuotaikos, taipgi links
mų ir juokingų.

Choras šį kartą labiau 
vientisas, susilydinęs, ge
riau susidainavęs; balsai, 
kad ir neperstipriausi, skam 
ba darniai, aiškia tartimi ir 
jaunatvišku skaidrumu. Dai
nininkių veiduose spindi sa
vimi pasitikėjimas ir dainuo
jamų dalykų įsisąmoninimas

Šią Aido savybę dirigen
tas Ve. Verikaitis ne kartą 
parodė, dainos vidury stai
ga pasitraukdmas į šalį, dai
nininkėms visai nevadovau
damas, palikęs jas vienas 
dainuoti, pats scenos nuo
šaly kurį laiką stoviniuoja, 
lyg nieku dėtas. Arba 
netikėtai pats chorisčių tar- 
pan atsistoja.

Aidas jau susikūręs savi
tą stilių. Dažnai dainos pas
kutinis posmas atskiriamas 
ilgoka pauze - šitaip nekant
ri publika sugundoma ne- 
laiku ploti. Tik staiga, tar
si iš naujo įkvėptas, ener
gingu mostu dainą užbaigia 
smarkiu balso pakilimu. Ar
ba muzikinę frazę sulėtina, 
ją išdėsto išretindamas ir už
baigia plačiu pratęsimu.

Pats solistas Verikaitis 
visuomet patrauklus ir įdo
mus. Jo stiprus malonaus 
skambesio baritonas įvai
ruoja balso spalvomis. Čia 
jis, pakilęs į aukštumas, 
griaudėja, čia vėl nusilei
džia į vos sugaunamą pia
nissimo. Įspūdžiui išgauti ati 
tinkamas dainos vietas išryŠ 
kiną, kaitaliodamas balsą ir 
judesius. Klausytojai savo 
pašnekesiuose Verikaičiui 
skyrė vietą operoje.

Dainininkes ir solistą for
tepijonu sėkmingai lydėjo ir 
rėmė taip pat kanadietis, 
jaunas muzikas, Jonas Govė- 
das.

Po kiekvieno padainuoto 
dalyko prapliupdavo triukš-

Hamiltono mergaičių choras "Aidas", kuriam vadovauja muz. V. Verikaitis.

Prieš pora mėnesių girdė
jau tuos pačius artistus Jau
nimo centre Chicagoje (Ha- 
nau stovyklos baliuje), bet 
šioj salėje jų balsai geriau 
skambėjo, nes Anapilio sa
lės akustika geresnė negu 
Jaunimo centre.

Po Barono ‘benefiso’ minė
jimas baigėsi ir T.Ž. adm. P. 
Bražukas uždarymo kalboje 
dėkojo artistams, minėjimo 
ruošėjams ir visiems atsi
lankiusiems į šį iškilmingą 
T.Ž. minėjimą.

mingų plojimų ūžesys; ypač 
po dainų su solistu publika 
šurmuliavo, baladojo kojo
mis, šaukė ‘bis’. O kai paga
liau pajuto, kad koncertas 
eina į pabaigą, pradėjo net 
derėtis, garsiai prašydama: 
“Dar vieną dainą!” Kitas 
atsiliepia: “Dar dvi!”. Nedaž 
nai pas mus būdavo, kad 
klausytojai kokį meno sam
būrį taip atkakliai užsispy
rę nepaleistų nuo scenos, 
kaip šį kartą Aido daininin
kes ir jų dirigentą. Tuomi 
baltimoriečiai pareiškė dai
nos vertinimą, bet ir gilų 
sentimentą savajam jauni
mui, ypač šiam gražiam jau
nų lietuvaičių būreliui. Gal 
ne vienas vyresniųjų pare
gėjo tolimos ateities lietuvy
bės žybčiojimą.

Nuskambėjus paskutinei 
dainai, J. Švedo ‘Baltoms 
gėlėms’, vakaro šeiminin
kas VI. Bačanskas paskelbė 
koncerto pabaigą. Vyt. Ba
čanskas Aido antrosios vieš
nagės sumanytojas, rūpinę
sis dainininkių nakvyne bal- 
timoriečių šeimose, pasirodė 
scenoje su gėlių puokšte, 
kuri kartu su bučiniu, skir
tu visoms, įteikta viduryje 
stovėjusiai choro pirminin
kei.

Plojimams nuslūgus, už
baigos žodžiui pakviestas 
vietos liet, vyrų choro pirm- 
kas kun. Ant. Dranginis. Į 
viešnias jis maždaug šitaip 
prabilo: Dainos negalima at
skirti nuo gyvenimo. Mes 
keliaujame su daina. Ir jūs 
mielos sesės, lietuvaitės iš 
Kanados, patvirtinote šiuos 
žodžius. Jūs savo dainomis 
pakurstėte mūsų širdyse tė
vynės meilės ugnelę ir paska 
tinote ryžtą dirbti dėl Lie
tuvos laisvės, šį vakarą mes 
labai norėtume jus pasisa
vinti ir laikyti savo tarpe. 
Tačiau, nors gyvenat toli, 
mes didžiuojamės, kad tu
rime tokio gražaus jaunimo, 
kuris myli, kas yra lietuviš
ka. Savo dainavimu jūs įgi
jote sau pagarbos ir suteikė
te garbės mūsų mylimai tė
vynei Lietuvai. Širdingai dė
koju jums už tokį labai ma
lonų vakarą, kurį kiekvie
nas, manau, ilgai ilgai prisi
mins. Linkiu keliauti su dai
na, ir tegul tos dainos tei
kia gražių gražių prisimini
mų per visas jūsų gyvenimo 
dienas.

Šokiams grojo vietos liet, 
jaunimo kapela, taip pat pa

sivadinusi Aidu.
Žmonių kartu su jaunuo

mene atsilankė apie 200. 
Mūsų miesto išretėjusios 
lietuvijos mastu tai jau 
geras skaičius. Atsiliepę į 
pakvietimą, atvyko ir būre
lis washingtoniečių. Dalyva
vo vietos estų atstovai, 
taip pat ir vienas kitas ki
tų tautybių svetys.

Rengėjai, Taut. S-gos vie
tinis skyrius, dėkingas Bal
timorės visuomenei, kuri, 
supratusi reikalą domėtis 
mūsų jaunimo pastangomis, 
vakarą gražiai parėmė.

Rytojaus dieną, spalio 13- 
tą, sekmadienį, Baltimorės 
šv. Alfonso liet, parapijos 
bažnyčioje mišių metu Ai
das pagiedojo kelias gies
mes. Aukštuose gotiškuose 
šventovės skliautuose jauni 
gaivūs mergaičių balsai ypač 
įspūdingai aidėjo. Klebonas 
prel. L. Mendelis savo il
gokame pamoksle supažindi
no viešnias su šios, virš 
šimtmečio siekiančios, šven
tovės praeitimi, nusiskųsda- 
mas, kad parapiją išlaikyti 
grynai lietuvišką šiais lai
kais darosi vis sunkiau. Pa
kartodamas, dėkojo Ve. Veri 
kaičiui ir dainininkėms už 
suteiktą pamaldoms puošnų 
iškilmingumą.

Hamiltoniečių viešnagė 
Baltimorėje skaidriu spindu
liu švystelėjo mūsų kasdie
nos gyvenimo pilkumoje.

------ S.M.

Florida
PALM BEACH COUNT^ 

LIETUVIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

š. m. lapkričio 2 įvyko, 
klubo narių susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo pirm. 
J, Daugėla.

Kadangi vietinis lietuvis 
kunigas Bielskis, po sunkios 
operacijos dar tebeslaugo- 
mas savo namuose, tad tra
dicinės pamaldos prieš susi
rinkimą, neįvyko. Pirminin
kaujamo pageidavimu visi 
nariai palinkėjo, kad Klubo 
sekretorė Biliūnienė per
duotų kun. Bielskiui visų 
susirinkusių greito sugiji- 
mo ir sveikatos linkėjimus.

J. Daugėla pradėjęs susi
rinkimą kvietė visus narius 
pasisakyti dėl Lietuvių Die
nos surengimo Palm Beach 
County, toje pačioje Meto
distų šventovėje, 1975. II. 
15. Gi šios Lietuvių Dienos 
rengimo Komisijos pirm. R. 
Zotovienė susirinkusiems 
paaiškino apie numatomą 
dailės ir lietuviškų išdirbi
nių parodą, pabrėždama, 
kad "Lietuvių Diena nebus 
šiaip sau diena, bet bus su
rengta tokia, kokia geriau
sia yra įmanoma suruošti 
esamomis sąlygomis. Prie 
jos dar bus prijungta ir 
dail. Kulpa - Kulpavičiaus, 
medžio išdirbiniai. Ir ji tik
rai bus puiki, "užtikrino p. 
Zotovienė.

Susirinkusieji taip pat ap
tarė N. Metų surengimo rei
kalus. Nariai taip pat pri
tarė bendram Kūčių stalo 
paruošimui ir tam suorga
nizuoti buvo išrinkta atski
ra moterų komisija.

Po susirinkimo klubo na
rės svečius ir narius pavai
šino kavute ir skanėstais.

(b)
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SOVIETAI ATIDĖJO 
PUOLIMĄ?

MIRĖ JUOZAS JURKŪNAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
žemyninio tipo raketų. Jau 
dabar jie turį apie 25 rake
tas, galinčias pasiekti taiki
nius už maždaug 4,000 km. 
Taip pat jie galį turėti apie 
50 vidutinio atstumo raketų, 
nuskrendančių ligi 1,700 km. 
Pastarosios esančio ant jud
rių platformų ir galimos per
mesti į frontui artimas po
zicijas.

Panašiai ir R. Kinijos Ka
ro Aviacija yra žymiai pa
žengusi priekin ir yra rim
tas faktorius kariniuose ap
skaičiavimuose. Priskaito- 
ma, kad raudonieji iš viso 
galį turėti virš 3,500 įvai
rios paskirties lėktuvų. Dau
gumoje tai sovietiniai ar vie
toje gaminti MIGai ir TUpo- 
levai. Dar yra žinomi ir F-9 
modelio naikintojai. Pasta
rieji yra grynai kiniečių 
konstrukcijos aparatai, ga
lį skristi 1,400 mylių per va
landą greičiu. Jie taip pat 
buvę panaudoti 1972 m. LO- 
NOR A-ginklų poligone. Šios 
mašinos galinčios nuskrai
dinti 500 mylių A-bombą į 
taikinius SSSR teritorijoje!

Tačiau nežiūrint gana žy
maus SSSR kariško prana
šumo, lyginant abiejų jėgų 
čia turimus duomenis, rei
kia neužmiršti, kad Sov. 
S-gos Tol. Rytų armijų tie
kimas žymiai priklauso nuo 
Trans-Sibirinio geležinkelio 
veikimo. Šios arterijos nu
traukimas labai jau pa
liestų bolševikinių armijų 
kovingumą. Tai žinodami 
sovietai mėgino masinius 

tiekimus iš oro, kad tuo ke
liu bent laikinai galėtų pava
duoti tiekimą Sibiro geležin
keliu.

Pastaruoju metu buvo pa
stebėta, kad kiniečiai kei
čia savo karišką taktiką: 
vietoje blogai ginkluotų ir 
silpnai apmokytų pasienio 
milicijos batafijonų prie 
SSSR sienų yra permeta
mos karui parengtos divizi-

jos. Pirmuoju atveju buvo 
tikima, kad sumuštieji pa
sienio daliniai pavirs parti
zanų vienetais, puolančiais 
sovietų užnugario ryšius ir 
apsauginius dalinius. Gi da
bar manoma, kad kiniečiai 
mėgins prieš užpuoliką akty
viai priešintis, ypač Mand- 
žurijoje, kur yra sutelkta 
Raud. Kinijos pramonė.

Svarstant abiejų kariau
jančių pusių strategiją at
rodytų, kad sovietai priva
lėtų kuo trumpiausiu laiku 
sumušti frontines savo prie
šų divizijas ir veržtis į 
krašto gilumoje esančius A- 
energijos centrus, tiekimo 
sandėlius, karo aviacijos ba
zes ir pan. Karas privalė
tų būti labai trumpas. Gi iš 
kitos pusės, kiniečiai steng
tųsi užimti Valdivostoką, 
Charbiną ir Chabarovską, 
pačius svarbiausius sovietų 
centrus Tol. Rytuose.

Tačiau, kodėl Kremliaus 
strategai nepradeda šio pa- čioje. 
vojingo žaidimo? Ar jie bijo 
galimo JAV įsikišimo kinie
čių pusėje? Ar gal jie labiau 
bijo šio iš tėvynės išvaryto
jo rašytojo Solženitsino pra
našystės?! Solženitsin tei
gia, kad “busimasis karas 
prieš Kiniją nebus toks ko
kį SSSR bet kada privalėjo 
vesti prieš savo priešus: gi 
teks kariauti prieš beveik 
vieną bilijoną žmonių tu
rinčią tautą... Nei Kinijos 
armijos nei jų piliečiai nie
kada nekapituliuos, kaip kad 
yra galvojama vakariečių są
vokomis. Ir piliečiai ir kariai 
į rusus šaudys kol turės pa
rako ir šovinių.

Tai būsiąs pats kruviniau
sias ir ilgiausias karas žmo
nijos istorijoj. Panašiai kaip 
kad Vietnamo jis galįs 
užsitęsti dešimts, penkioli
ka ar ilgiau metų. Jo metu 
žus nemažiau kaip 60 milijo
nų geriausių vyrų... Ir po 
šio karo rusai jausis taip 
sunaikinti, kad jų beveik ne
liks šioje planetoje...”

A.A. Juozas Jurkūnas.

Mirė majoras Juozas Jur
kūnas - komunistų ir nacių 
kankinys.

Spalio 14 d. Lexington 
senelių namuose mirė Lie
tuvos kariuomenės majoras 
Juozas Jurkūnas, 76 metų 
amžiaus. Pašarvotas buvo 
Venskūno laidojimo koply-

Mes padidinome mūsų tarnauto ių skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

SENA patikima firma
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės j

GLOSE PARCEL SERVICE, IHC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455
CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovui: 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 K Marshall St., WA 5-8878 
BALTTMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOŠTON, Mass. 02127, 390 West Broariway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street, 486-1836 
DKTROIT, MicįL 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ĖLIZĄBETH, *N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTKAMCK, Mich. 48212. 11415 Jos. Campau* Av., 3.65-6350 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 413-0177 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd. FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE,

788-2545 
NEW BRITAIS, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road, —.............
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 
SAN FRA.NCISCO, Cal. 94122. 1236 — 9th Avė., LO 
ŠEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 363-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
TVORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

609-696-9796

Spalio 16 rytą buvo atly
dėtas į Šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčią ir čia, kun 
J. Rikteriui lietuvių kalba 
atlaikius gedulingas pamal
das, nulydėtas į Šv. Mari
jos kapines ir palaidotas am
žinam poilsiui.

A.a. J. Jurkūnas paliko 
žmoną Eleną ir sūnų Algi
mantą, gyv. Lietuvje, miru
sio brolio žmoną Jadvygą 
Jurkūnienę, gyv. Detroite 
ir brolio dukterį Ireną ir 
žentą Viktorą su šeima Pris- 
čepionkus, gyv. Kanadoje.

Po laidotuvių Balys ir 
Anastazija Semaškai, laido
tuvių dalyviams savo namuo 
se surengė pusryčius. Rei
kia pažymėti, kad velionio 
ligos ir laidotuvių metu la
bai daug darbo ir rūpes
čio įdėjo Balys ir Anasta
zija Semaškai. Jie per sep
tynias savaites kasdien li
goninėje ir paskui prieglau
doje lankydavo ir valgydin
davo. Be jų, atrodo, nie
kas kitas juo taip nebūtų rū
pinęsis. Jis čia gyveno vie
nų vienas.

A.a. majoras Juozas Jur
kūnas buvo gimęs 1898 me
tų spalio 3 d. Vilkaviškio 
apskrityje, Lietuvoje. Buvo 
baigęs Lietuvos karo mo
kyklą ir pasiekęs majoro 
laipsnio. Tarnavo 2-me pės
tininkų pulke. Paskui buvo 
perkeltas į kariuomenės šta
bą.

1940 m. okupavus Lietuvą 
rusams-komunistams, jis bu
vo suimtas ir kalinamas Ma
rijampolės kalėjime, kur bu
vo mušamas ir tardomas. 
Tik užėję vokiečiai jį iš kalė
jimo išleido.

Grįžęs į Prienus, rado 
žmoną su vaikais išvež
tą į Sibirą. Iš to nerimo sto
jo į savisaugos dalinius ir 
kariavo su vokiečiais rytuo
se prieš rusus. Vokiečiai dėl 
sveikatos jį iš kariuomenės

atleido. Grįžęs Lietuvoje 
gavo darbą Vilniaus miesto 
savivaldybėje.

Pradėjus generolui Ple
chavičiui organizuoti vieti
nę rinktinę, ir jis ten įsto
jo. Bet kai naciai norėjo 
rinktinę pasiųsti į rytų fron
tą, gen. Plechavičius pasi
priešino, tada geštapas ap
supo rinktinės štabą, visus 
karininkus suėmė, nuginkla
vo ir išgabeno prie Rygos 
į Selaspilio koncentracijos 
stovyklą, kur kartu pateko 
ir J. Jurkūnas. Frontui grįž
tant, visi tie rinktinės kari
ninkai buvo išvežti į Vokie
tiją ir ten paleisti. Vokieti
joje majoras J. Jurkūnas 
gyveno Hanau stovykloje, o 
1952 metais atvyko į šį kraš
tą. Čia dirbo įvairiuose fab
rikuose.

1956 m. gavo žmonos laiš
ką iš Sibiro ir sužinojo, 
kad duktė Nijolė mirusi. 
Nuo to laiko pradėjo ją ir sū
nų šelpti siuntiniais iš pra
džių Sibire, o paskui grįžu
sius Lietuvoje. Paskutinis jo 
siuntinys žmonai ir sūnui 
buvo pasiųstas š.m. bir
želio 12 d.

Jonas Bernotas

LIETUVIŠKOJI 
PROGRAMA KENT 

UNIVERSITETE
Lietuviškoji programa 

Kento valst. universitete 
gerai progresuoja. Lietuvių 
kalba mokoma šiais metais 
ir bus mokoma ateityje. 
Liet. Kolekcija, siekianti 
jau apie 7000 tomų, auga 
kasdien. Pastaruoju metu 
atsiuntė: Jonas Drąsutis iš 
Pittsburgh, Pa., — keturias 
dėžes periodinių leidinių; J. 
Botyrius iš Brooklyn, N. Y.,
— dvi dėžes knygų ir perio
dikos; Jonas Pranas Palu
kaitis iš Lakewood, Ohio — 
10 dėžių periodikos; Liudas 
Dovydėnas iš Scranton, Pa.,
— dvi autografuotas kny
gas; Adomas Kantautas iš 
Alberta, Canada, — retų 
periodinių leidinių ir žibun- 
tas Mikšys iš Paryžiaus — 
periodikos.

Lietuvių Stipendijos Fon
das gavo stiprią pradžią: 
vienas lietuvis, kuris prašė 
jo pavardės neskelbti, pa
žadėjo 5000 dol. Kiti auko
jo: dr. A. Razma — 25 dol., 
dr. A. Klimas — 10 dol., dr. 
V. Stankus — 100 dol., Al
girdas Rukšėnas — 100 dol., 
dr. John Cadzovv — 100 dol., 
J. P. ir B. Palukaičiai — 
100 dol.; viso jau gauta 
5,435 dolerių, šiuo metu or
ganizuojamas lietuvių ko
mitetas surenkamiems pini
gams kontroliuoti'; jo sąsta
tas bus netrukus paskelbtas.

Lietuvių kalbos kursas 
ir Liet. Kolekcija jau įrodė 
savo naudingumą: nuo 1972 
metų Kento valst. universi-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas / 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

731-8577
.749-3033

1-3712
5-5923
4-3930
4-7981

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

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601

LMKF Philadelphijos klubas spalio 20 d. surengė 
įspūdingą muziko ir dailininko M.K. Čiurlionio 100 m. gi
mimo sukakties minėjimą. Nuotraukoje programos da
lyviai - dail. Romas Viesulas ir pianistas Andrius Kup 
previčius su minėjimo rengėjom. A. Čepulio nuotrauka

tete užbaigta viena daktaro 
disertacija ir trys darbai 
magistro laipsniui Lietuvą 
ir lietuvius liečiančiomis te
momis. Disertacija pava
dinta: The Lithuanian
Question in the Third Du
rna; darbai magistro laips
niui : Augustinas Idzelis, 
Industrialization of Lithua
nian S.S.R.: a Case Study 
in Soviet Industrial Loca- 
tion Theory; Theodore W. 
Jenkins, kurio motina lie
tuvė — The Grand Duchy 
of Lithuania: A Bibliogra- 
phy of Primary Historical 
Sources; Daina Kojelytė — 
Works in English Dealing 
with Lithuanian-Americans.

Toks kiekis per nepilnus 
trejus metus lietuviškomis 
temomis paruoštų darbų ro

do, kiek galima padaryti, ir 
skatina surinkti 50,000 dol., 
kurių palūkanos bus naudo
jamos pastoviai finansuoti 
lietuvių kilmės studentą, 
apsiimantį rašyti disertaci
ją apie Lietuvą ar lietuvius. 
Stipendija bus pradedama 
skirti, kai bus surinkta 
20,000 dol., tik, žinoma, bus 
žymiai mažesnė.

Prašome remti mūsų dar
bą. Kiekvieną, kad ir mažą, 
auką siųskite: The Lithua
nian Fellowship Fund, Kent 
Statė Foundation, Kent, 
Ohio 4242.

Dr. John Cadzow

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PODAROGIFTS, INC.
primina, kad

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS

į Lietuvą ir USSS'Kalėdų šventėms: 
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZJOS APARATUS, KAMERAS. SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui, 

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis
MOSKVIČ 408 — IE
MOSKVIČ 412 — IE 
MOSKVIČ — Station Wagon — 426, 427 
ZAPOROŽEC ZAZ — 968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS .CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGA be jo
kių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEŠPOSYL- 
TORGU.
Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 

bendradarbiaujančios firmos:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019
COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.

4R8 Madison Avė., New York, N. Y. 10022
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

728 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-ves) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537
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KŪRYBA IR MOKSLAS;
KAI ATSIMINIMUOSE GYVA 

ŽEMDIRBIŲ TĖVYNĖ...
IGNAS ANDRAŠIŪNAS

Posakis: žemę pamilę - 
žvaigždžių ilgėjosi - realių 
pažiūrų žmogui beveik nieko 
apčiuopiamo nepasako. Ta
čiau romantiškų palinkimų 
asmenys jame gali įžiūrėti 
tolimos vizijos pranašingą 
šio posakio prasmę. Pana
šaus posakio vizija nusitei
kęs, 1924 m. lapkričio 3 d. 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijoje, Dotnuvoje, nedidelis 
būrelis jaunų studentų, ano 
meto atsikūrusios Lietuvos 
didžiųjų idealų skatinamas, 
įsteigė Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korporaciją Jau
noji Lietuva. Dalis to sąjū
džio pionierių buvo išėję ne 
tik Ž.Ū Akademijos moks
lams studijuoti reikalingas 
mokyklas, bet kovose dėl 
Lietuvos laisvės buvo atli
kę šventą pareigą tėvynei. 
Jie kautynių laukuose atlik
tais žygiais skatino viso są
jūdžio dalyvius mylėti savo 
tėvų žemę ne tik gražiais 
žodžiais, bet reikalui esant 
ir realiais pasiaukojimo dar
bais. Tuo metu jau buvo

P. Matulionis, pirmasis 
Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijos rektorius 11924- 
1928), Korp! Jaunoji Lietuva 
garbės narys.

nurimę visi kovos žygiai 
dėl Lietuvos laisvės. Vyko 
ramus valstybės atkūrimo ir 
lietuvių tautos kultūros kū
rybos darbas. Kultūros dar
bui, o ypatingai žemės ūkio 
kultūros ugdymui ir plėtoji
mui reikėjo rimtai pasiren
gusių tos srities darbinin
kų.

Korp! Jaunoji Lietuva stei 
gėjai, pasirinkę gražų šūkį 
Pro Patria, ir užsibrėžę 
jo įgyvendinimui veiksmin
gos apimties foną, ryškiu 
lietuvišku veidu atsisuko į 
mūsų kaimo žmonių kasdie
ninę buitį, į jo didžio vargo 
sunkią naštą, suprasdami 
savo pasirinkto kelio didžio
sios misijos svarbumą ir 
jausdami atsakingos parei
gos didumą, jie visa savo 
jaunatvės energija ryžosi 
pasirinktą uždavinį išspręs
ti tiksliai ir efektingai. No
rint pasirinktą tikslą įgy
vendinti, reikėjo tam darbui 
tinkamai pasiruošti. Gerų 
norų, tvirtos valios ir veiks
mingo ryžto netrūko. Stigo, 
gal būt, anot tos dainos 
žodžių, - tik per mažai dar
bo dienų...

Todėl Korp! JL rūpinosi, 
kad jos nariai būtų ne tik ge
ri žemės ūkio specialistai, 
bet taip pat, kad jie taptų 
ir sąmoningi lietuvių tautos 
sąmonės gaivintojai ir ugdy
tojai. Ano meto Lietuvos ag
ronomo ar miškininko darbo 
lauką sudarė ne tik grynas 
teoretinių žemės ūkio moks
lo žinių teikimas kaimo žmo
nėms, bet taip pat teko rū
pintis, kad kaimo žmonių 
dvasios akiratis būtų plates
nis ir jo galvojimo būdas bū
tų imlesnis. Vaizdžiai ta
riant, reikėjo palengva ra
cionaliai keisti mūsų ūkinin-

J. Tūbelis, ilgametis Lie
tuvos ministeris pirminin
kas ŽŪA garbės daktaras ir 
Korp! Jaunoji Lietuva gar
bės narys.
ko galvojimo būdą ir jo dva
sioje vykdyti naują moralinį 
atgimimą. Numetęs vergijos 
pančius, mūsų kaimo žmo
gus ieškojo naujų kelių ne 
tik savo ūkiniam gyvenimui 
tvarkyti, bet taip pat neliko 
jis abejingas, kad ir jo dva
sios vidaus turinys būtų 
stipriau prusinamas ir jo vi
dinė kultūra būtų ugdoma.

Ir kai korporacija JL šven 
tė savo penkerių metų 
sukaktį, 1929 m. lapkričio 24 
d., norėdama geriau įpras
minti savo dvasinės veiklos 
turinį ir pagerbti kovoje dėl 
mūsų tautos laisvės ir kul
tūros šviesųjį kanauninką 
dr. Juozą Tumą-Vaižgantą, 
korporacijos vardu ano meto 
valdyba šitaip kalbėjo:

‘‘Garbingas ir brangus 
Tautos Veterane! Tamsta 
savo dvasios sukurtais tur
tais atskleidei mūsų tautos 
atgimimo skaudų ir kartu 
džiugų tragedijos prologą. 
Dailės žodyje įpynei tautos 
gajumo, gyvybės, kovos ir 
pasiryžimo nemirštamą dva
sią. Nenuilstama lakia sie-

la verždamasis per audras 
pagimdei jaunajai kartai ne
nykstančių naujojo lietuviš
ko renesanso gadynę. Skleis 
damas humaniškumo idėjos 
spindulius žmonių miniai, 
gyvu pavyzdžiu paveikei, 
kad mes kiekviename pake
leivingame broly ir sesery 
matome žmogų.

Dabarties dienų kryžke- 
lyje Tamstos buities sukur
ti paveikslai jau yra įsikū
niję ir kūnijasi realiame gy
venime. Ir mums, jauniems, 
švenčiantiems Tamstos 60 
metų amžiaus sukaktuves, 
be galo malonu ir džiugu 
matyti Tamstą visados savo 
dvasia jauną, baltagalvį Se
nelį savo tarpe.

Šia proga, kada mūsų 
širdys dega galinga jaunat
vės ugnimi, kada mes ruo
šiamės kurti mūsų tautos 
ateities didingus rūmus ir 
kada reiškiame mūsų tautos 
gelmėse gimusių idealų vie
numą, su didžiausiu pagar
bos jausmu maloniai kviečia
me Tamstą būti Žemės Ūkio 
Akademijos Lietuvių Tauti
ninkų Studentų Korporaci
jos Jaunosios Lietuvos Gar
bės Nariu”.

Į šias jausmingas mintis 
kan. J. Tumas-Vaižgantas, 
kalbėdamas apie lietuvišką 
romantizmą, atsakė, kad lie
tuvių tauton romantizmas 
atėjo pavėlavęs, bet jis yra 
pagrindinis lietuvių tautos 
savumas, kurio nei tautinin
kai, nei kito vardo lietuviai 
neturi teisės išsižadėti.

Be šviesaus idealizmo ir 
optimizmo skatintojo, kai
mo buities dailiojo žodžio 
pavidale tapytojo ir kilnaus 
Pragiedrulių autoriaus, 
Korp! JL savo garbės narių 
tarpe turėjo dar šiuos žy
mius Lietuvos valstybės as
menis: Lietuvos respublikos 
prezidentą Antaną Smeto
ną, Didijį Lietuvos miški
ninką, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Gamtos matemati
kos fakulteto Garbės dakta-

rą, pirmąjį Ž.Ū Akademijos 
rektorių prof. - Povilą Ma
tulionį, ilgametį ministerį 
pirmininką Ž.Ū. Akademijos 
Garbės daktarą Juozą Tūbe- 
lį, Švietimo ministerį, Ž.Ū. 
Akademijos rektorių prof. 
Juozą Tonkūną, žemės Ūkio 
Akademijos rektorių, gam
tos mokslų ir filosofijos dak
tarą, Sibiro kankinį prof. 
Vincą Vilkaitį. Šių mūsų 
tautos didžiųjų mokslo ir po
litikos vyrų vardai rodo, kad 
Korp! JL buvo didžiai ver
tinama ir jos veiklos turinys 
prasmingai ir su dideliu dė
mesiu gerbiamas. Ir nevel
tui vienas garbės narys yra 
pasakęs: “Malonu Korp! JL 
tarpe yra būti, nes jos na
riai labai vertina mokslo pa
žangą, stropumą ir savo at
liktais darbais kelia pasigė-

J. Tonkūnas, antrasis 
ŽŪA rektorius, Korp! JL 
garbės narys.

rėjimo ir pasididžiavimo 
džiaugsmą”.

Betgi, anot mūsų tautos 
atgimimo dainiaus Maironio 
“Paimsim arklą, knygą, lyrą 
ir eisim Lietuvos keliu”, 
Korp! JL pirmoje eilėje rū
pinosi, kad jos nariai būtų 
vispusiškai pasirengę žemės 
ūkio kultūros ir švietimo ug
dymo darbui. Ano meto Lie
tuvos sąlygos reikalavo, kad 
būtų keliama mūsų tautos 
garbė, didybė ir gerovė. Šių 
tikslų galėjo siekti tik 
kilnios, valingos ir taurios 
asmenybės. Todėl Korp! 
JL dėjo visas pastangas, 
kad be gero Ž.Ū. Akademi
jos profesinio pasirengimo, 
dar būtų būsimo agronomo

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klientams:

Žemės Ūkio Akademijos centriniai rūmai, kurie buvo 
1944 m. besitraukiančių vokiečių kariuomenės dalinių 
susprogdinti.

ar miškininko išugdyta, iš
lyginta ir išbaigta valinga 
vidinė dvasinė kultūra.

Savaime suprantama, kad 
be tiesioginio žemės ūkio 
kultūrai kelti darbui pasi
rengimo, iš Korp! JL eilių 
išėję agronomai turėjo aiš
kiai susiformulavę lietuvio 
žmogaus tautinę sąmonę. Ji 
turėjo reikštis originalumu, 
laisvu nuo įvairių svetimy
bių. Šis faktorius skatino 
žiūrėti ir rūpintis, kad Lie
tuvos kaimo žmogus, be 
savo tiesioginės profesijos 
tobulinimo, taip pat nepa
mirštų ir savo tautinės in
dividualybės ugdymo.

Šiandien mūsų emigranti
niame gyvenime yra beveik 
jau pamiršta Lietuvos Jau
nųjų Ūkininkų organizaci-

V. Vilkaitis, trečiasis ŽŪA 
rektorius, Korp! JL garbės 
narys.

Žiūrėk kas reprezentuoja TAVE
kada mes statome
atominę jėgainę

The U.S. Atomic Energy Com- 
mission. The Federal Power 

Commission. U.S. Department of 
Health, Educaton and Welfare.
U.S. Environmental Protection 
Agency. U.S. Army Corps of 

Engineers. U.S. Department of the 
Interior. U.S. Department of 
Commerce. U.S. Department of 
Justice. U.S. Department of Housing 

and Urban Renewal. U.S. Department 
of Transportation. Ten yra Ohio 
agentūros kaip Ohio Power
Siting Commission. Ohio Department 
of Health. Ohio Industrial Com

mission. Ohio Statė Pire Marshal. 
Ohio Department of Industrial

ja Lietuvos ūkininko sąmo
ningam būdui formuoti yra 
suvaidinusi didelį vaidmenį. 
Jaunųjų ūkininkų Rateliai 
savo apimties ribose talpino 
apie 60,000 ano meto Lietu
vos kaimo organizuoto jauni
mo. Tai buvo natūraliose 
kaimo sąlygose išaugusi jau
nimo kultūrinė ir kartu pro
fesinė organizacija, kuri 
sparčiais žingsniais keitė 
mūsų sodžiaus veidą kultū
rine linkme. Ir to plataus 
jaunosios ūkininkijos judėji
mo baruose pirmaujanti vie
ta priklauso Korp! JL filis
teriams. Jie padedant ki
tiems kolegoms agrono
mams ir kaimų pradžios mo
kyklų mokytojams palygi
nant per trumpąlaiką suge
bėjo į šį sąjūdį suburti 
skaitlingą kaimo jaunuome
nę, kuri be pažiūrų ir reli
ginių įsitikinimų skirtumo 
energingai ir našiai keitė 
mūsų kaimo veidą plačia 
ir šakota kultūrine linkme. 
Apie 90°/o JŪR vadovų bu
vo prad. mokyklų mokyto- 
jai-mokytojos, kurių daugu
ma nešė ši naujo kaimo 
kūrimo idėją be jokio atlygi
nimo, be apmokamų antva- 
lanžių ir be streikų. Visų 
šio naujo sąjūdžio darbinin
kų motto buvo:

“Mes išeisim į darbą didį, 
Mūsų darbui dienų per ma

žai,
Mūsų žemė žaliuoja ir žydi 
Žydi sodai, laukai ir daržai”

(Nukelta į 6 psl.)

Relations. Ohio Environmental 
Protection Agency. Ohio Division of 
Wildlife. Ohio Department of Natūrai 

Resources. Ohio Department of 
Transportation ir kitos. Ir ten 
yra tūzinai vietinių agentūrų bei 
komisijų, įskaitant komisionierius 
septynių apskričių.

Taigi, jeigu jūs norite būti užtikrintas 

apie saugumą atominės energijos 
jėgainių, tik atsiminkite visus savo 

atstovus. Mes atsakomingi 
kiekvienam iš jų.

ILLU MIN ATIN G Co^a^
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KAI ATSIMINIMUOSE GYVA...
(Atkelta iš 5 psl.)

Tai buvo kruopštus, di
džiadvasis ir sutelktinas 
darbas, kuris realiais ir dar
bo našiais vaisiais skelbė 
šūkio: Pro Patria turiningą 
prasmę. Tai buvo darbo 
ir mokslo prasmingas deri
nys. Šio derinio esmę iš
reiškė šiais dainos žodžiais: 
“Darbas, mokslas ugdo ga
lią; Mes su jais vaga nu
eisim; Ir išarsim šviesią da
lią; Puoš tėvynę žygių vai
siai“.

Mūsų kultūrinio ir po
litinio darbo vairininkai daž
nai sako, kad nepriklauso
mos Lietuvos ekonominio ir 
ūkinio gyvenimo kooperati
nė sistema galėtų būti pa
vyzdžiu ir turtingai Ameri
kai. Ir kas buvo atlikta ir 
padaryta žemės ūkio koope
racijos srityje, tai yra ryš
kus mūsų organizacinio su
gebėjimo įrodymas. Malonu 
čia pastebėti faktą, kad pa
gal veikusius valstybės įsta
tymus buvo perorganizuota 
privatinė linų prekyba ir 
įjungta į ooperatinę preky
bos sritį. Tada beveik 80% 
šiai sričiai reikalingų darbi
ninkų sudarė Korp! JL na
riai. Jie atėjo dirbti papras
to linų prekybos brokerio 
darbo. Ir šį darbą jie sąži
ningai patraukliai ir pamo
kančiai atliko, kad Lietuvos 
linų augintojas daugiau ne
būtų privačių išnaudojamas 
ir apgaunamas. Neliko be JL 
korporantų pagalbos ir kitos 
kooperacijos sritys: kredi
tas, prekybiniai ir gamybi
niai kooperatyvai.

Našius, vaisingus ir skati
nančius darbus yra atlikę 
Korp! JL nariai-agronomai 
ir privatinėje žemės ūkio 
produktų apdirbimo pramo
nėje. Ir tais savo darbais 
jie įrodė, kad tautiškai ap
sisprendęs agronomas ar 
miškininkas sugeba sėkmin
gai kurti kovoti už geresnį 
ūkinį ir ekonominį Lietuvos 
žmonių gyvenimą.

Ir šiandien, kai Korp* JL 
verčia savo 50 metų sukak
tuvių lapą, josnariai gali drą
siai teigti, kad jie nevirto 
paprastais žemės ūkio ama
tininkais, bet savo dvasios 
polėkiais visados veržėsi į 
mokslo ir kultūros aukštu
mas, visados sielojosi, kad 
jų dvasios pasauliui šviestų 
mokslo ir. kultūros galybe 
spinduliuojančios žvaigždės.

Šūkis: “lūžk, bet nesilenk ’ 
iškeltas švenčiant Korp! JL 
dešimtmetį mūsų ano meto 
tautininkų studentų akade
minėje spaudoje, yra gyvas 
ir po 40 metų jos narių min
tyse ir širdyse. Ir sunkiųjų 
bandymų dienose jie liko 
jam ištikimi. O tie, kurie 
mūsų tautos laisvės priešų 
buvo palaužti ir nukankinti, 
jų šviesų atminimą su dide
liais pagarbos ir liūdesio 
jausmais pagerbiame.

Nors Korp! JL pagal ki
tų organizacijų pavyzdį ir 
neatkūrė savo tęsinio sve
tingoje Amerikos šalyje, ta
čiau dalis jos narių akty
viai įsijungė į Lietuvių Tau
tinių Akademinių Korpora
cijų Sambūrio sudėtį. Šia 
proga prisimindami būdingą 
Napoleono posakį: “senoji 
gvardija žūsta, bet nekapi
tuliuoja”, savo ateities veik
lą grindžiam prisidėdami 
darbu ir lėšom prie kultūri
nių paminklų statybos, ku
rių nei kandys nesugriau- 
žia, nei rūdys nesuėda, ku
rie šimtmečiais byloja atei- 
nančiom kartom irlieka žmo
gaus prasmingo gyvenimo 
didžiausi liudininkai..

• Lietuvių kalbos žody
nas, Mokyklai ir namams. 
Redagavo Antanas Klimas 
ir Stasys Barzdukas. Ilius
travo Zita Sodeikienė. 200 
psl. žodyno rengimą ir lei
dimą finansiškai parėmė 
Lietuvių Fondas. Išleido 
JAV LB švietimo Taryba. 
Kaina kietais viršeliais 6 
dol. Gaunama šiuo adresu: 
A. Kareiva, 7030 So. Rock- 
well St., Chicago, III. 60629.

OPPORTUNITY FOR 
PHYS1C1ANS 

For a emali joint accredited J.C.A.H. 
Hospital serving a community 50,000 
plūs. In a wholesome crime free area, 
good school systems, and Multiple 
Churchs.
General Practioneers, Orthopedic Sur- 
geon, Pediatricianns.
Apply call or vvrite to: Administrator 

WARREN COUNTY GENERAL 
HOSPITAL 
Sparta Rd.

McMinnville, Tenn. 37110 
615-473-3151

(83-86)

WANTED IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

MILLING MACHINIST 
and

TURRET LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints & close tolerance. No 
traineeg: 3 to 5 years experience to 
qualify. Excellent benefits. 

ROBINTECH INC.
342 1 Old Vestai Rd. 
Vestai. N. Y. 13850 

609-729-9381

DIRVA

VĖLINIU IŠKILMĖS CLEVELANDO

NAUJ. PARAPIJOJE

Vėlinių vakaras mūsų tau
toje nuo senų laikų būdavo 
skiriamas tam tikram bend
ravimui su mirusiais šeimos 
nariais, giminėmis ir arti
maisiais. Nepriklausomybės 
laikais ypatingą pagarbą ati- 
duodavome už laisvę kritu- 
siems kariams. Net okupaci
jų laikais (didžiam okupan
tų rūpesčiui!) žmonės rink
davosi į kapines prie žuvu
sių karių paminklų, uždeg
davo žvakes, padėdavo vai
nikus ar gėlių puokštes ir 
žinoma, neišvengdavo vieno
kių ar kitokių formų savo 
jausmų manifestacijų.

Šią tradiciją palaikant cle- 
velandiečiai po iškilmingų 
pamaldų N. parapijos baž
nyčioje, užsidegę žvakutes 
nuo didžiosios velykinės žva
kės, rinkosi prie lietuvių 
paminklo. Buvo įspūdingas 
ir didingas vaizdas toji ke
lių šimtų žvakučių jūra va
karo sutemoj. Tada pakvies
tieji Lietuvių bendruome
nės, karių-savanorių, ra- 
movėnų, birutininkių ir šau
lių atstovai, sujungę savo 
žvakučių liepsneles, uždegė 
žuvusių karių paminklo au
kuro liepsną. Bendras visų 
giedojimas (Lietuva brangi, 
Marijos giesmė) klebono 
kun. G. Kijausko ir jaunimo 
atstovų jautrūs žodžiai, jų 
atneštos gėlės ir vėliau vi
sų iškilmių dalyvių suneš
tos ir paminklo papėdėje 
sustatytos žvakės visą vėli
nių vakarą padarė gražiu, 
griaudžių ir prasmingu pa
kartojimu anųjų laikų vėli
nių vakarų.

Praėjusį šeštadienį Nauj. 
parapija priminė darbštų, 
dūzgiantį gerų' bitelių avilį: 
lituanistinėje mokykloje ver 
da darbas, salėje vyksta at
kaklios tinklinio komandų 
kovos (buvo tinklininkės iš 
Chicagos, Detroito, Cleve
lando), o kieme talkininkų 
būrys su sodininkystės spe
cialistu V. Apanium prieša
ky sodina ir persodina de
koratyvinius krūmus ir gė
lynus aplink bažnyčią ir prie 
salės. Klebonijoj vienas po 
kito pasitarimai, posėdžiai, 
biuletenių spausdinimas ir 
t.t.. Išvežus per eilę metų 
sukrautą geležies laužą ir ki
tokias čia žmonių sukrautas 
liekanas ir atidarius vartus 
tarp abiejų automobilių aikš

čių, bus palenvėjusi ta ilgai 
varginusi ‘parkinimo’ prob
lema. Dabar jau gana daug 
mašinų galės būti pastaty
tos abiejose aikštėse, ir ne
bereikės ieškoti vietos ap
linkinėse gatvėse. (pk)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _

LAPKRIČIO 10 D. šv. Kazimie
ro m-los pietas Nauj. parapijoje 
tuoj po pamaldų.

LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 
Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 17 D. 10:30 v.tuoj 
po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
festivalis.

LAPKRIČIO 17 D. Šaulių infor
macinis susirinkimas.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Ruošia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus 
Karaliaus šventė. Ruošia atei
tininkai.

GRUODŽIO 1 D. Tėvynės Gar
sų radijo 25 metų sukakties ban
ketas Lietuvių Namų salėje.

GRUODŽIO 7 D. ŠVENTARA
GIO II tomo pristatymas visuo
menei, dalyvaujant rašytojams 
Vyt. Alantui ir Baliui Gražuliui 
Lietuvių Namų salėje.

GRUODŽIO 8 D. Vytauto Puš- 
koriaus piano rečitalis. Ruošia 
Ateitięs klubas Liet. Namuose.

GRUODŽIO 15 D. Spaudos at
gavimo sukakties minėjimas N. 
parap. salėje. Ruošia LB.

GRUODŽIO 24 D. Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.
SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero 

m-los mokinių kalėdinis pasi
rodymas ir popietė su užkan
džiais.

SAUSIO 18-19 D. A. Galdiko 
paveikslų paroda. Ruošia atei
tininkai.

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

Da.il. A. Petrikonis prie vieno savo kūrinio. Jo darbų 
paroda įvyks Clevelande lapkričio 16-17 d. Nauj. parapi
jos salėje.

A. PETRIKO MENO PARODOS
CLEVELANDE

Š.m. lapkričio 16 - 17 d.d. 
Naujosios parapijos salėje 
Lietuvių Bendruomenės 
Ohio Apygardos valdyba 
ruošia vifeno iš žymiausių 
ir kūrybingiausių lietuvių 
dailininkų A. Petrikonio me
no parodą. Numatoma išsta
tyti 100 įvairaus dydžio pa
veikslų. A. Petrikonio meno 
parodą Clevelande, Čiurlio
nio namuose esame turėję 
1969 m. Jo paveikslai paro
dos lankytojams patiko, ir 
daug jų buvo nupirkta.

Gimęs 1923 m. Alytuje, 
busimasis dailininkas jautė 
tą mielą Dzūkijos padangių 
ir Nemuno pakrančių dva
sios dvelkimą. Ir tai bus jun
tama turtingame jo paveiks
lų kolorite ir kompozicijose. 
Ir toji lietuviška dvasia ir 
nuotaika daro menininką sa
vą, mielą ir artimą.

Meno studijas pradėjęs 
Vilniaus Dailės akademijoje 
ir tremtyje tęsęs Manches-

BALANDŽIO 6 D. Židiniečią 
madą paroda Nauj. parap, salėja,

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
Šventinis vakaras-balius.

BALANDŽIO 26 D, Čiurlionio 
ansamblio 35 rn. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 3-4 D. Ateitininką 
šeimos šventė.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIU KELIONEI 

I ARGENTINA c. c.
Išskrenda š. m. gruodžio mėn. 19 dieną 

per New Yorką.
Bilieto kaina iš Chicagos —

14/28 dienoms $770.00 asmeniui 
28/45 dienoms $694.90 asmeniui

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIU EKSKURSIJOMIS

Vasario mėn. 8 d. — EKSKURSIJA J HAVAJUS — 
4 salos, 15 dienu kelionė

$596.00 -Į- 10'i mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 d. — EKSKURSIJA l MEKSIKĄ — 
7 dienu kelionė (Mexico City, Acapulco) 

$339.00 -j- 10'< mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Kovo mėn. 10 d. — EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 
ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ, 10 dienu kelionė 
$939.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Balandžio mėn. 19 d. — ŠVENTŲ METŲ 
EKSKURSIJA l ROMĄ — 11 dienu kelionė 

$659.00 asmeniui (dvigubam kambary)
PRICES & AIR KARES SURJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED MASEI) ON TARINES AND EXCHANGES IN 

EFFECT AUGUST 1, 1974.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos, sudarome 

reikalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame in
formacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pa
saulio kraštus: parduodame lėktuvu biliętus, parūpiname 
reikalingas vizas.
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BELAUKIANT
terio ir Londono meno 
mokyklose, prisiėmė ir kai 
kurių simpatingų anglų mo
kyklos ypatybių.

Vartodamas įvairią tapy
bos techniką ir ūpestingai 
dirbdamas A. Petrikonis pa
siekia gražių rezultatų. Jis 
nėra vienos kurios siauro 
masto meno krypties sekė
jas, jo kūryboje galime įžiū
rėti įvairių krypčių: impre
sionizmo, ekspresionizmo, 
simbolizmo ir abstrakto. Kai 
kuriuose jo kūriniuose jau
čiamas stiprus polinkis me
tafizinėms problemoms. Jo 
kūriniuose juntama žmo
gaus dvasios nuotaika. Jis 
patrauklus savo ekspresio- 
nistinėj kūryboj. Ramus 
šviesos spindėjimas paveiks
le ar kartais prasiveržiąs 
peizaže audringumas yra A. 
Petrikonio polėkių nuošir
dus realizavimas.

Atrodo, kad ši paroda mū
sų kolonijai bus gražus kul
tūrinio gyvenimo praturti
nimas ir paįvairinimas, (pk)

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

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

(81-87)

KALĖDINIAI DOVANU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios, 

ypač, yra ten naudingos ir pageidaujamos.
Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka

moterų eilutėms arba suknelėms. 1 jardas
kainuoja ...................................................................$ 6.00

Lygi crimplene medžiaga suknelėms. 1 jardas ....$ 5.40 
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas ..........$ 7.80

(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų) 
viename siuntinyje).

Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga
314 jardo ....................................................................$50.00

Labai gera eilutei angliška medžiaga. 314 jardo .. . .$43.00 
Moterų paltams medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai . . $30.00 
Minko kailis moteriškam paltui ................................. $50.00
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai .............. $36.00
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai.

(Cardigans) ............................................................$16.50
Vyriški nailono marškiniai ............................................$ 9.50
Sulankstomi lietsargiai, labai geri ............................ $ 8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon

skarelės su blizgučiais ............................................$ 7.20
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių,

Žemės Ūkio Akademijos 50 metų sukaktį minint Chi
cagoje prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės bu
vo padėtas vainikas už mirusius ŽŪA mokojomo perso
nalo narius, studentus bei absolventus. Iš kairės: Rima 
Beliūnaitė, agr. Bronius Gaižauskas ir Marija Eivaitė.

Alekso Šeštoko nuotrauka

televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias iš čia negalima pasiųsti. Taip pat siūlome 
pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui "Olimpia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba 

kitas šalis.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01.460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

NAUJAS LIETUVIS 
ADVOKATAS

Šiais metais sėkmingai 
išlaikė Ohio Valstybinę Bar 
Exam jaunas lietuvis — 
Bronius Taoras, gimęs 
Augsburge, Vokietijoj 1948 
m. Su tėveliais ir broliais 
apsigyveno Pittsburghe, Pa. 
Būdamas gimnazijoje ir 
universitete priklausė prie 
Neries tautinių šokių gru
pės ir lietuvių skautų. Bai
gė Pittsburgho Universite
tą 1970 m. įsigydamas 
Bachelor of Science diplo
mą iš fizikos. Baigęs moks
lą apsigyveno Clevelande. 
Po vienerių metų dirbdamas 
prie Republic Steel nusista
tė vėl tęsti mokslą toliau 
Clevelande Valstybiniame 
Universitete — John Mar- 
shall Law School, kurią bai
gė šiais metais birželio mė
nesį įsigydamas teisių dak
taro diplomą.

šiuo metu naujasis advo
katas dirba adv. Algio šir
vaičio įstaigoje Lietuvių 
Namuose. Linkime adv. 
Broniui Taorui daug sėkmės 
ateityje.

• Dr. K. Pautienis vyksta 
į Torontą, kur lapkričio 10 
d. pakviestas šaulių kuopos 
skaityti paskaitą apie rū
kymą ir širdies ligas ir de
monstruoti filmus.

• Clevelando Ateities Klu
bas atsidėkodamas už kun. 
P. Dzekoraičio sukakties 
pranešimų spaudinimą, per 
E. Alšėnienę atsiuntė auką 
10 dol. Ačiū.

• Pranas Puškorius, gyv. 
Clevelande, negalėdamas da
lyvauti Dirvai paremti ba
liuje, per V. Bacevičių at
siuntė auką 20 dol. Ačiū.

Superior Avino/
■and lcan ASSOCIAHON *

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 ^V4%
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20.000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 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.

• Aldona Bliumentalienė, 
Irena Gedrienė (iki N. Me
tų), Bronė Mainelienė, Ni
jolė Palubinskienė, Irena 
Rydelienė, Romas Apanius 
(po N. Metų) yra Grandinė
lės Tėvų komiteto nariai. Su 
pagalba visų tėvų jie orga
nizuos šokėjų grupės bėga
miems reikalams reikalingą 
materialinę-piniginę para
mą. Tam jie visi (visos) 
turi jaunystę ir patikrintą 
darbštumą.

• Clevelando Vyrų okte
tas, per savo vadovą R. Ba
bicką, iš gauto honoraro už 
atliktą programą Dirvos ba
liuje, įteikė auką Dirvai pa
remti 50 dol. Ačiū.

• J. Balbotas, Cleveland, 
Ohio, negalėdamas dalyvau
ti Dirvos baliuje, įteikė au
ką 10 dol. Ačiū.

• Jonas Pažemis, muzi
kas, instrumentalistas pra
dėjo ruošti Grandinėlės sce- 
ninių šokių kapelą naujiems 
šokių pastatymams. Nauji 
šokiai bus atliekami eilėje 
grupės pasirodymų ir spe
cialioje GRANDINĖLĖS ba
liaus programoje.

• Daivos Matulionytės 
barokinis ansamblis iš Chi
cagos atliks senoviškų lietu
vių melodijų ir pasaulinės 
barokinės muzikos koncertą 
Clevelando Tėvynės Garsų 
radijo sidabrinio jubiliejaus 
bankete, kuris įvyksta sek
madienį, gruodžio 1, 3 vai. 
p. p. Lietuvių namų salėje.

Bankete bus pagerbti Tė
vynės Garsų radijo steigė
jai, talkininkai ir rėmėjai.

Bilietai į banketą jau 
gaunami pas T. G. vedėją ir 
Sidabrinio jubiliejaus komi
teto narius. Bilieto kaina 
$7.50.

• Šventaragio, Vyt. Alan
to istorinio romano II tomo, 
kuris leidžiamas Vilties lei
dyklos, jau atspausdintas ir 
yra rišykloje, pristatymas 
Clevelando lietuvių visuo
menei įvyks š. m. gruodžio

r

Arūnas Čiuberkis ir Jūratė Petraitytė priimant jau
nimui premiją. q Juškėno nuotraukos

OHIO LIETUVIU GYDYTOJU 
DRAUGIJA REMIA JAUNIMĄ

PBASAS KARALIUS
Š.m. lapkričio 2 d. Lietu

vių Namuose įvyko OLG Dr- 
jos metinis susirinkimas ir 
po jo - daktarų balius, 
kaip jau įprasta vadinti vi
są tą junginį: kokteilius, 
vakarienę, meninę progra
mą ir pasilinksminimą. Dar
bo posėdyje šalia įprastų 
Dr-jos pirmininko praneši
mų ir einamųjų reikalų 
buvo moksliška Dr. V. Čei- 
čio paskaita “Laparoskopi
ja •

Šiais metais baliaus da-

7 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namų salėje. Į pristatymą 
atvyksta autorius rašytojas 
Vytautas Alantas, buvęs 
Lietuvos Aido vyr. redakto
rius, ir rašytojas Balys Gra
žulis, kuris kalbės apie šį 
monumentalų veikalą. Pri
statymą rengia ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdy
ba.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami į šį pristatymą at
silankyti. Įėjimas veltui.

AUTO ELECTRICIANS & AUTO 
MECHANICS & AUTO PAINTERS 
DEFINITE EXP. NEEDED. SALA
RY 1S OPFN. LIBERAL BEN

EFITS. MON. TO FR1. 
FOREIGN CARS. 

ROLLSTON MOTORS 
442 E. 92ND ST. 

NEW YORK, N. Y. 
212-427-6155

(83-87)

WANTED 
ELECTRICIANS 

Journeymen or 8 years reJaied e.x« 
perience $4.70 per hour, plūs over- 
time, company paid benefits and stea- 
dy employment. Convenient Northeast 
Detroit location.

Apply Employment Office
9 a. m. to 3 p. m. 

WOODAL INDUSTR1ES INC. 
7565 E. McNICHOLS 

DETROIT, MICH.
An Equai Opportunity Employer 

(83-89)
TOOL ANO DIE 

REPAIR
Need a man experienced in large 
progressive dies to take charge of 
afternoon shift, Excellenl company 
benefits.

CENTER MFG. INC.
990 — 84TH ST. 

BYRON CENTER, MICH. 
616-878-1537

(83-85)

COLI) HEADERS
Experienced supervisors and 
operators. Needed by a jrrowing 
suburbau Nut manufacturer.

For AH Shifts.
Excellent pav and fringe benefits 
Call John Hartz — 313-647-2100

INDUSTRIAL AND 
AUTOMOTIVE FASTENERS 

INC.
3200 W. 14 Mile Rd. 

Royal Oak, Mich.
(83-84)

Danutė Bankaitytė
lyvių daugumą sudarė jauni
mas. Jų buvo daugiau kaip 
100! Tai mūsų studentija ir 
neseniai universitetus bai
gusioji ar aukštesnių moks
lo laipsnių siekiančioji mū
sų šauni, graži ir puošni 
jaunuomenė. Ohio Liet. Gy
dytojų Draugija šių metų 
1,000 dolerių premiją (jau 
18-toji!) kaip jau buvo užsi
minta spaudoje, paskyrė 
Clevelando jaunimo komite
tui, telkiančiam lėšas įreng
ti Lietuvių namuose jauni
mo kultūriniam-informaci- 
niam centrui. Įteikdamas 
premiją Dr-jos pirmininkas 
Dr. D. Degesys trumpu bet 
taikliu žodžiu paaiškino, ko
dėl šių metų premija teikia-

Ginius Mačys

Alvydas Narbutaitis ir Rimas Aukštuolis atliekant 
programą.
ma ne kokiam nors jau atlik
tam kultūrinės svarbos už
mojui pagerbti, bet būsima- 
jam, dar neatliktam. Pirmi
ninko nuomone, tas jauni
mo centras bus jungianti 
vieta, kur jaunimas galės 
pabendrauti, pasisemti rei
kalingų žinių apie Lietuvą, 
pasikeisti naujais įspūdžiais 
ir patyrimais. (Jaunimo kam 
bario komitetas vadovauja
mas Dr. V. Stankaus, pa
gal susitarimą šu Lietuvių 
namų direkcija, turi sukel
ti 5,000 dol. grynais pini
gais ar lietuvių namų akci
jomis. Ligi tos sumos jiems 
dar trūksta 1,000 dol.). 
Premiją priėmė jaunimo 
kambario komiteto nariai Jū 
rate Petraitytė ir Arūnas 
Čiuberkis. Pastarasis trum
pa kalba padėkojo gydyto
jams ne tik komiteto, bet ir 
viso jaunimo vardu.

Meninę programą atliko 
jaunimas. Kanklininkė Da
nutė Bankaitytė virtuoziš
kai paskambino muz. Alf. 
Mikulskio ‘Rapsodiją’ ir dar 
drauge su sesute ir broliu 
keletą kūrinių. Ta nepapras
to grožio muzika, išgauta 
įgudusiais jaunųjų kankli
ninkų pirštais iš gerų ins
trumentų, nutildė salę ir bu
vo išklausyta sukauptu dė
mesiu.

Po to gitaristas kompozi
torius Ginius Mačys atliko 
tris savo kūrinius. Jis - mo
derniosios muzikos atstovas. 
Jo gitara, sustiprinta mik
rofono pagalba, skamba la
bai garsiai. Visų kūrinių rit

Baliaus dalyviai ploja programos atlikėjams.

Klausantis pranešimą...

mas toks pats, tik melodi
niai motyvai įvairuoja. Ar 
nevertėtų gabiam Giniui pa
bandyti kitokio ritmo ir ki
tokio pobūdžio dalykėlių su
kurti? Gal ir lietuviškų dai
nų motyvai tam praverstų?

Girdėjom dar du gitaris
tus: Rimas Aukštuolis ir Al
vydas Narbutaitis padaina
vo pora gražių dainelių, 
pritardami gitaromis. Po 
to jie paskambino ir lietu
viškų šokių pynę.

Tą trumpą muzikinę pro
gramą tvarkė Jūratė Pet
raitytė.

Vakarienę organizavo Po
nios Degesienė ir Mainelie
nė ir jų talkininkės. Kiek
vienas baliaus dalyvis turė
jo pats pasiimti maistą iš 
daugybės rūšių skanių patie
kalų.

Ir čia turime su pagar
ba pažymėti tikrai kara
lišką daktarų vaišingumą: 
visi kviestieji jaunieji sve
čiai buvo pavaišinti veltui. 
Tai jau tikrai negirdėtas 
dalykas ir maloni staigme
na mūsų miesto istorijoje. 
Yra aišku, kad Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija ir jos 
dabartinė valdyba - pirm. 
Dr. D. Degesys, ižd. Dr. A. 
Aželis, sekret. Dr. V. Stan
kus, vicepirm. Dr. J, Balčiū
nas ir narys Dr. J. Stankai
tis - pelnė jaunimo dėkin
gumą ir daug simpatijų. 
Mes, vyresnioji karta, taip 
pat tariame ačiū už Draugi
jos gražų sumanymą ir pa
rodytą dėmesį ir supratimą 
jaunimo reikalų.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus IVilfiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujoji Lietuvių Veterinarijos Gydytojų Draugijos iš
eivijoje valdyba. Iš kairės: vicepirm. dr. K. Latoža, pirm. 
K. Kamauskas ir sekr. dr. L. Kriaučeliūnas. Trūksta 
nuotraukoje ižd. dr. A. Brizgio. V. Noreikos nuotrauka

* ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba, per ižd. 
Oskarą Kremerj, atsiuntė 
Dirvai paremti 100 dol. Be 
to, Chicagos, Cicero ir East 
Chicagos skyriai bendromis 
jėgomis vasario 1 d. rengia 
Chicagoje spaudos balių, 
kurio metu Dirvos novelės 
laureatei rašytojai Biru
tei Pūkelevičiūtei, konkur
so mecenatas Simas Kaše- 
lionis įteiks 500 dol. premi
ją. Baliaus pelnas skiriamas 
lietuviškai tautinės minties 
spaudai paremti.

Neto Yorko lietuvių gydytojų susirinkime, spalio 12 d. 
prie vaišių stalo dr. Leonilda Giedraitienė ir dr. Anas
tazija Goeldnerienė. Dr. V.P. nuotrauka

A. A.

MARCELEI PETRAITIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų j. v. s. PRANĄ

PETRAITĮ, ir jo šeimą nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime

Clevelando jūrų skautų 
"Klaipėdos” vietininkija

PADĖKA

A. t A.
VLADUI VERBYLAI

mirus, nuoširdi padėka karsto nešė
jams, visiems palydėjusiems j kapus, 
pareiškusiems žodžiu ar raštu užuojau
tą, aukojusiems šv. Mišioms, ar šiaip 
kuo nors prisidėjusiems. Taip pat nuo
širdi padėka Čiurlionio Ansambliui už 
giedojimą.

Dėkoja velionies:
žmona, sūnus, dukros, 

t broliai ir sesuo

• Dr. L. Kriaučeliūnas, 
atsiliepdamas į Dirvos pra-' 
šymą ir neturėdamas laiko 
ieškoti naujų prenumerato
rių, pridėjo auką 50 dol. 
Ačiū.

• V. Meiliūnas, iš Brook- 
lyn, N. Y., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
12 dol. Ačiū.

• Svajūnas Mikalčius, 
Loredo, Texas, atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 
auką 10 dol. Ačiū.

• Skulpt. P. Vėbra, siųs
damas Dirvai paremti 10 
dol. pažadėjo Dirvos loteri
jai duoti savo darbo skulp
tūrą ”Aušros Vartų Mari
ja”. Dėkojame už piniginę 
auką ir skulptūrą.

• Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų suva
žiavimas įvyksta lapkričio 
28 d. gruodžio 1 d. Chicago
je. Suvažiavimo posėdžiai 
vyks Lietuvių Tautiniuose 
namuose, banketas Saber 
Room, 8900 W. 95 St.

• BALFo Philadelphijos 
skyrius š. m. lapkričio mėn. 
30 dieną šv. Andriejaus pa
rapijos salėje ruošia BALFo 
30 metų sukakties minėji
mą. Pagrindinę kalbą pasa
kys BALFo direktorius Fe
liksas Andriūnas, meninę 
dalį atliks solistė G. Anta- 
naitytė-Ugianskienė.

• D. Martinkus, iš Sun- 
rise Beach, Mo. Dirvai pa
remti atsiuntė 12 dol. Ačiū.

AUKOS
DIRVAI

4.
5.
6.
7.

Jaunavedžiai Vladas Žukauskas ir Julytė Sakalauskai
tė.

NAUJA, TIKRAI 
LIETUVIŠKA PORA

Š. m. rugsėjo mėn. 21 d. 
Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero buvo su
tuokti du lietuviško jauni
mo veikėjai Julytė Saka
lauskaitė ir Vladas Žukaus
kas.

Abu jaunieji yra baigę 
aukštuosius mokslus ir stip
riai, nuo mažens, įleidę šak
nis j lietuvišką veiklą.

Jų pilna skautuose, liet, 
studentų sąjungoje, abu il
gamečiai "Grandis” šokėjai, 
abu liet, operos dainininkai 
ir šokėjai, pranešėjai, lau- 
žavedžiai ir visur kur tik

John Evans laidotuvių koplyčioje Chicagoje atsisveikinant su a.a. pik. Matu 
Naujoku š.m. lapkričio 3 d. Kairėje kalba ALTS-gos Chicagos skyriaus pirm. 
Petras Bučas. Garbės sargyboje - Antanas Juodvalkis-. VA. Račkausko nuotrauka

Lietuvių Tautinių Namų salėje lapkričio 3 d. įvyko Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio metinis susirinkimas. Buvo išklausyti pranešimai ir išrinkta nau
ja valdyba iš šių asmenų: dr. Vytautas Dargis, Algis Janušas, Marius Kas- 
niūnas, Eguenijus Knukšta ir Romas Šiaudikis. Revizijos komisija perrinkta 
ta pati: dr. Jonas Juodikis, Nardis Juškus ir Algis Modestas. Viršuje dalis susi
rinkimo dalyvių. Apačioje susirinkimo prezidiumas: pirm. inž. Jonas Jurkūnas, 
sekretorė Genovaitė Modestavičienė ir buv. pirm. Audronė Gulbinienė skaito 
pranešimą. V. A. Račkausko nuotraukos

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
K. Kalendra, Weston ... .$11.00
E. Stanat, Chicago..........
F. Bočiūnas, Hartford .. 
A. Jankauskas, Chicago
R. Medelis, Willowdale 
A. Lapinskas, Chicago .. 
J. Vidūnas, Worcester . 
J. Juodgudis, Chicago ..
S. Sližys, Dearborn .... 
R. Kašuba, Lyndhurst .. 
J. Zubrickas, Kankakee 
Pranas Puškorius, Cleve. 
Zigmas Jakulis,

Rocky River ..............
Kostas Naudžius,

Los Angeles ..............
Danielius Martinkus, 

Sunrise Beach ..........
A. Budreckis, Quiney .. 
Dalia Orantas, Willowick 2.00 

cnly. Ūnion shop. AH benėfiU. No J Povys, Grand Rpids . . 3.00'automotive work. No lay otts. ’ *

reikalingos jaunos lietuviš
kos jėgos.

Gaila, kad jaunieji Žu
kauskai, Vlado tarnybos 
reikalais, jau š. m. gruodžio 
mėn. turi išvykti, keletai 
metų po pasaulį.

Tikime, kad jie nuo lietu
viško jaunimo nenutrūks, o 
grįžę su dar didesne patir
timi vėl įsijungs į lietuviš
ko jaunimo veiklą. L. Ab.

DIE MAKERS
Experienced in small progressive dios

105 year oi d company. 
SUPERIOR SEAL & STAMP CO. 

1401 VERMONT 
DETROIT. MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(83-90)

7.00
10.00
2.00
2.00
7.00
7.00
2.00
1.00

10.00
12.00
20.00

2.00

3.00

12.00
10.00

V. Romanas, 
Wilkes-Barre ............. 10.00

ALT Chicagos Skyrius,
Chicago .........................100.00

30 METŲ IŠEIVIJOJE
Dail. Jurgis Juodis, atžy- '• 

mėti 30 metų, išeivijoje, 
leidžia spalvotas tautinių 
paveikslų reprodukcijas* 
(7x9):

1.
2.
3.

Mano Tėvų žemė. 
Laisvės Lietuvai.
Tėvynės Laisvė Ne
mari.
Kalantos mirtis. 
Kovojantis Simas. 
Margio pėdomis.
Kur bakūžė samano
ta.

8. Birštonas 'nakty.
9. Rytmetis Punioj.

10. Eisim broleliai namo.
KAINA: Viena reprodukci

ja — $4.00.
Trys — už $10.00.

Užsisakyti: Jurgis Juodis 
214 Eldert La. 
Woodhaven, N. Y. 11421

2.00
2.00
2.00
5.00

Juozas Kartanas, Omaha 
j R. Isdunis, Cahokia .... 
j Ignas Janavičius, Cleve. 
I K. Pautienis, Cleveland 
( Edv. Leleiva,

Richmond Hill ..........
A. Steponavičius, Euclid
V. Vinclovas,

Richmond Hts..............
J. Juškus, Rochester ....
T. Valius, Toronto ....
Prez. A. Smetonos

Minėjimo K-tas, Detroit 25.00
Spaudos Sukakčių minėjimo 

K-tas, Detroit .............. 40.00
VI. Morkūnas, Los Angeles 7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

7.00
5.00

10.00
2.00
2.00

♦ Elena Rašytinis, De
troit, Mi., atnaujindama 
prenumeratą pridėjo auką 
Dirvai paremti 10 dol. Ačiū.

• Bronius ir Agota Tiš- 
kai, E. St. Louis, III. padidi
no Vilties įnašą atsiųsdami 
25 dol. Ačiū.

• Antanas Grinius, Dir
vos bendradarbis Detroite, 
padidino Vilties įnašą, at
siųsdamas 10 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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