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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TIESOS MOMENTAS
Nuo ko bėga vietnamiečiai?

Liūdnos žinios apie Sai
gono vyriausybės kariuome
nės pasitraukimą iš didelės 
dalies teritorijos iš karto 
manyje sukėlė piktą džiaugs 
mą. Dėl to, kad traukėsi ar 
tiksliau tariant -- bėgo -- ne 
tik kariai, bet ir šimtai tūks
tančių civilių. Tie bėgo be 
jokio įsakymo, įrodydami, 
kad ir blogiausia ‘balta’ vy
riausybė vis dėlto yra ge
resnė už ‘raudoną’, kad ame
rikiečių aukos Indokinijos 
kare -- 55.000 žuvusių ir 
112 bilijonų dolerių ginklais 
ir materialinėm gerybėm -- 
visdėlto buvo paklotos sie
kiant gero tikslo. Priešin
gu atveju, tie šimtai tūks-

Vakariečių nuolaidos sovietams
Pastaruoju metu pasauli

nėje spaudoje labai pagausė
jo straipsnių apie Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferenciją. Daug ra
šoma, kad konferencija ei
nanti į pabaigą su nežy
miomis sovietinėmis nuo
laidomis, bet dideliais laimė
jimais, kurių jie siekė gauti 
per eilę metų. Tą proble
mą nagrinėja ir žymiausių 
laikraščių vedamieji.

Vasario 18 d. The Chris- 
tian Science Monitor rašo, 
kad Didžiosios Britanijos 
premjerui Harold Wilsonui 
viešint Maskvoje, Brežne
vas primygtinai spaudė grei
čiau sušaukti kitą konfe
renciją. Dienraščio korespon 
dentė Elizabeth Pond rašo, 
kad vakariečiai -- Europos 
valstybės, JAV ir Kanada -- 
faktinai pripažino Maskvai 
sienas, kurias Sovietų Są
junga pasiekė po II Pas. 
karo. Už tai iš Kremliaus 
teišsiderėjo vieną koncesi
ją - sujungimą išskirtų šei
mų.

The Washington Star va
sario 26 d. vedamasis rašo: 
“Rusai jau seniai pasiekė 
savo svarbiausią tikslą: per 
antrąjį pasaulinį karą užim
tų Baltijos valstybių ir Ry
tų Europos formalų ratifi
kavimą”.

The Philadelphia Inquir- 
er kovo 2 d. rašo, kad Ir- 
landijos užsienio reikalų mi
nistras Garret Fitzgerald 
pareiškęs, kad rusai laimė
jo didžiųjų Vakarų valsty
bių sutikimą sušaukti vir
šūnių konferenciją, pažadė
dami kiekvienai atskirai

Pasaulio Baltų SANTALKOS posėdžio, įvykusio 1975 m. kovo 4 d. New Yorke 
dalyviai. Iš kairės pirmoje eilėje: A. Spirge, A. Anderson, I. Pleer, buvęs pir
mininkas, U. Grava, naujas pirmininkas, dr. J. K. Valiūnas, A. Liejinš. Antroje 
eilėje: P. Saar, D. Hazners, J. Riekštinš, H. Raudsepp, E. Valaste, J. Audėnas, 
J. Simanson, A. Vedeckas, O. Balodis, T. Aldzers. Bruno Rozitis nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tančių pabėgėlių juk galė
jo su džiaugsmu sutikti sa
vo ‘išvaduotojus’!

Tokio įspūdžio negalėjo 
nusikratyti ir aršiausi JAV 
įsivėlimo į Indokinijos karą 
kritikai. Juo buvo sukrės
tos ir N.Y. Times bei Wa- 
shingtono Post redakcijos. 
Editorialuose abu laikraščiai 
pasisakė prieš staigų bet ko
kios pagalbos Pietų Vietna- 
mui nutraukimą, nors to 
anksčiau siekė.

Pabėgėlių nuotraukos, ku
rios dabar atskleidė tiesą 
milijonams amerikiečių, 

įvairias koncesijas.
The Chicago Tribūne ko

vo 15 d. bendradarbis Bill 
Anderson rašo, kad JAV 
prezidentas Ford pataria
mas nutraukti Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimą. Senatas esąs 
priešingas, nes jis bijąs rea- 
akcijų iš dviejų milijonų 
amerikiečių, emigravusių iš 
kadaise buvusių laisvų Ry
tų Europos kraštų.

Kovo 18 d. The New 
York Times koresponden
tas iš Ženevos rašo, kad So
vietų Sąjunga nori greičiau 
baigti visus Europos Saugu
mo . ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos susitarimus ir 
birželio 30 d. paskelbti dek
laraciją apie Rytų-Vakarų 
detente. Tuo reikalu Brež- 
envas išsiuntinėja atitinka
mus savo raštus didžiųjų 
Europos valstybių vyriausy
bių galvoms. Sovietų Sąjun
ga, pirmiausia pasiūliusi šią 
konferenciją, labiausia rūpi
nasi, kad būtų patvirtintas 
Europos žemėlapis, susida
ręs po II Pas. karo. Dar esą 
nebaigta susitarti dėl laisvo 
keliavimo, dėl užsienio dar
bininkų ir žurnalistų, ir kitų 
humaniškų klausimų, ku
riais daugiau domisi Vaka
rai.

Bendrai imant, sovietai 
deda visas pastangas, kad 
prieš 30 metų Yaltos konfe
rencijos Roosevelto, Chur- 
chillio ir Stalino padaryti nu
tarimai pripažinti visą Rytų 
ir Vidurio Europa sovie
tams, dabar būtų patvirtin
ti. (ELTA) 

prieš kelis metus buvo nau
dojamos įrodymui, kad ame
rikiečiai kovoja ne toje pu 
sėje. Panašiomis nuotrauko
mis -- rašo dabar The Wall 
Street Journal - buvo sten
giamasi įrodyti, kad Viet- 
kongas yra labai populia
rus sąjūdis, kad Ho Chi 
Minhas laimėtų kiekvienus 
laisvus rinkimus, kad korup
cinė ir diktatorinė Saigono 
vyriausybė negali laimėti 
tautos širdies.

“Well, - rašoma ten toliau 
-- žmonės dabar balsuoja ko
jomis. Pabėgėliai bėga ne tik 
nuo karo veiksmų. Faktinai 
jie nesitraukia nuo kauty
nių, bet slenka į sritis, kur 
bus kovojama ateityje. Vie
nintelis to desperatiško bė
gimo paaiškinimas yra toks, 
kad jie pasirinko geriau gy
venti Saigono režime negu 
Hanojaus”.

“Šiaip ar taip tarp tų dvie
jų režimų yra milžiniškas 
skirtumas. Hanojaus yra 
vienas iš žiauriausių ir dau
giausiai reikalaujančių pasi
aukojimo iš savo pavaldi
nių. Galima ginčytis dėl eg
zekucijų skaičiaus po Hano
jaus pergalės, tačiau negali 
paneigti istorinio fakto, kad 
komunistinė revoliucija bū
tų kur nors įsigalėjusi visai 
be egzekucijų”.

N. Y. Times su tuo, žino
ma, nenori visu 100°/o sutik
ti. Jis įsakė savo kores
pondentams apklausinėti pa
bėgėlius, kodėl jie bėga. 
Dalis jų nežinojusi, juos apė
musi panika ir tiek. Galiu 
lengvai įsivaizduoti, kad 
toks klausimas pabėgėliams 
atrodė iš viso toks kvai
las, kad nevertas atsakymo, 
o be to, patyrimas moko at
sargumo. Kas žino, kas bus 
ir dėl to geriau apsimesti 
kvailiu. Bet to užteko N.Y. 
Times aštuonių skilčių ant
raštei: “Torrent of Refugees 
in South Vietnam Laid to 
Fear of War, Not of Com- 
munism”

Atseit, kova už amerikie
čių simpatijas dar nėra lai
mėta. Kas toliau? Kariškai 
galvojant, pasitraukimas 
prieš stipresnes jėgas kar
tais yra visai gudrus žygis, 
ypač turint galvoje tą psi
chologinį šoką, kurį Ameri
kai davė pabėgėliai. Gal jo 
akivaizdoje kongresas pa
skirs daugiau lėšų, duoda
mas galimybės gintis geres
nėse pozicijose. Tai būtų

Vasario 16 d. prie Lietuvos Respublikos aikštės pa
minklo Montevideo mieste su Lietuvos, Urugva
jaus ir Argentinos vėliavomis per apeigas budi Urug
vajaus 'Ąžuolyno' ir svečių Argentinos Lietuvių Cent
ro šokėjai. Arg. Lietuvių Centro pirm. Alf. Ruplėnas 
kairėje. Prieš tai Lietuvos atstovas P. Amerikai A. 
Grišonas, Urugvajaus Liet. Kultūros dr-jos ir ULB pirm. 
St. Goda padėjo vainiką prie Nepriklausomybės pa
minklo miesto centre.

Prancūzija gerina 
savo karių būklę

BRONIUS AUŠROTAS

Beveik visų V. Europos 
ir JAV karių gyvenimas ir 
ekonomiškas lygis yra žy
miai aukštesnis negu jų bu
simųjų priešų, Sovietijos 
kontroliuojamų satelitų ir 
pačios SSSR. Sunku būtų 
jį palyginti su Prancūzijos 
karių atlyginimais, netu
rint tikslių duomenų kiek 
uždirba Sov. S-gos eilinis 
kareivis ar puskarininkis. 
Beveik netektų abejoti, kad 
Prancūzijos karininkai, anks 
čiau skaitęsi tautiniu elitu 
ir papuošalu, būtų blogiau 
atlyginami negu tokias pat 
pareigas atlieką Rytų Euro
pos valstybėse karininkai.

Š.m. III.17 Time savait
raštis yra surinkęs įdomių 
duomenų apie dabartinį 
Prancūzijos karių ekonomiš
ką ir morališką nuosmukį, 
su kuriuo būtų pravartu ir 
mums susipažinti.

Atseit jau gen. de. Gaul- 
le Prancūzijos kariškas pa
jėgas yra apibūdinęs “kaip 

geriausia išeitis ir didžiau
sias laimėjimas. Bet dėl to 
negali būti visai tikras. Grei
čiau galima tikėtis tokio ga
lo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės atkels savo var
tus keliems šimtams tūks
tančių naujų pabėgėlių, nes 
pagal analisto Stephen T. 
Hosmer šaltus apskaičiavi
mus dar 1970 metais (žiūr. 
jo knygą “Viet Cong Repres 
sion and Implications for the 
Future") sunku tikėtis, kad 
Viet Congas pasitenkintų 
tik 100.000 egzekucijų. Prieš 
kokius nors tolimesnės atei
ties rinkimus JAV kongre
sas, tikėdamasis jų balsų, 
net galės tyliai priimti re
zoliuciją ... iškelti Vietnamo 
klausimą Jungtinėse Tauto
se, kuriai, žinoma, nebus 
duota jokios eigos. 

paskutinė tautinė pilis”. Ta
čiau kaip teigia savaitraš
tis “Ši tvirtovė jau yra ge
rokai apgriuvusi”. Taip pat 
ir karių moralė yra jau tiek 
pašlijusi, kad panašus suki
limas, koks įvyko 1968 m. 
gegužės mėn. galįs kilti ir 
kariuomenėje. Tokią nuomo
nę apie savo kariuomenę 
(slaptame raporte, kurį kaž
kokiu būdu gavo Time ko
respondentai) pareiškė gen. 
Alain de Boissieu, rašyda
mas apie kariuomenėje įves- 
tinas reformas. Gi gen. A. 
de Boissieu yra gen. de 
Gaulle žentas; jis teigia, kad 
“profesionalų karių kadrai 
neteko pasitikėjimo savo va
dovybe”.

Daugeliui įsisenėjusių ne
gerovių bent dalinai suma
žinti, Prancūzijos preziden
tas Valery Giscard d'Es- 
taing skatino savo minist
rų kabinetą pagerinti karių 
ekonomišką padėtį. To pasė
koje ministrai nutarė pakel
ti eilinių kareivių algas: 
vienon mokėtų JAV valiuta 
60 centų per dieną, eilinis 
dabar gaus $1.80 ar $55 per 
mėnesį. Taip pat kareiviai 
galės nemokamai gauti pra
važiavimą, kartą per mė
nesį, aplankyti savo arti
muosius. Jaunesniems kari
ninkams buvo pažadėtas 
daug spartesnis pakėlimas 
laipsnyje, kad sulaikyti jau
nų ir gabių karininkų bėgi
mą į pramonę. Taip pat 
buvo išleisti nauji nurody
mai sumoderninti esamas se 
nas kareivines, kurios jau 
senokai nebuvo matę naujų 
dažų ant savo sienų. Iš
leidžiant šiuos gana plačius 
kariuomenės pagerinimo 
nuostatus prezidentas pasi
džiaugė, kad “tai esąs gal 
pirmas platus žingsnis karių 
gyvenimui pagerinti”.

Gi iš esmės imant tai jau

Bražinskai laisvi
Pranas ir Algirdas Bra

žinskai rašo ir jų advokatai 
praneša, kad teisminiai jų 
byla buvo galutinai išspręs
ta š. m. sausio 17 d. Aukš
čiausiame Turkijos Teisme 
Ankaroje. Tai reiškia, kad 
kovoje dėl Bražinskų laisvės 
Turkijos žemėje yra pasiek
ta didelė pergalė prieš So
vietų Sąjungą: nei Turki
jos vyriausybė, nei teismas 
Bražinskų neišdavė sovie
tams, nors jie labai trukdė 
teismo eigą, o Bražinskams 
teko keturis metus kentėti 
iki buvo gautas galutinis 
nuosprendis.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, budė
jęs ir visą laiką veikęs dėl 
Bražinskų laisvės, dabar de
da visas pastangas jiems iš 
Turkijos išvykti į kurį kitą 
kraštą, kur gyvenama lietu
vių. Kai kurios Bražinskų 
bylos aplinkybės apsunkina 
jų emigraciją. Tačiau, kai 
jie gaus pabėgėlių statusą, 
emigracijos klausimas pa
lengvės. Jei emigracija dar 
užtruktų, Bražinskai mė
gintų įsikurti tuo tarpu 
Turkijoje, bet jau kaip lais
vi žmonės. (ELTA) 

esąs antrasis karių gyveni
mui sunormalizuoti etapas. 
Jau š.m. sausio mėn. gana 
neveiklus Krašto apsaugos 
ministras Jacques Soufflet 
buvo pakeistas; jo vietoje 
atsistojo labai energingas 
Ivon Bourges. Pastarojo pa
vaduotoju buvo parinktas la
biausiai Prancūzijoje ordi
nais apdovanotas parašiuti
ninkų generolas Marcei Bi- 
geard.

Teigiama, kad pastarosios 
reformos yra buvę būtinos, 
nes mobilizuotieji tapo la
bai sunkiai suvaldomi; jie 
jau drįsdavo atskiromis pro
gomis demonstruoti prieš 
savo vyriausybę. Taip pav., 
prieš paskelbiant virš aptar
tus pagerinimus, apie 50 ka
rių, dalyvavę komjaunuolių 
susirinkime Nancy mieste, 
viešai kritikavo esamą ka
rių padėtį. Po keletos di
nų apie 150 kareivių aukš
tyn iškeltomis rankomis ir 
sugniaužtais kumščiais, žy
giuodami Verdun miestelyje 
demonstravo prieš blogą ap
rūpinimą...

Kas yra svarbu, kad di
džioji kariškos vadovybės 
dalis jau senokai pritarė ir 
reikalavo įvesti tai kas buvo 
tik dabar padaryta. Pran
cūzijos reguliarioje armijo
je yra priskaitoma 330,000 
vyrų, iš kurių 2/3, ar 220,000 
jaunuolių yra mobilizuoti 
naujokai. Gi pastarieji yra 
buvę blogiausia apmokami 
iš visų V. Europoje karių: 
prancūzas naujokas retai ka
da galėdavo sau pasivėlinti 
užeiti į kavinę ir išgerti 
stiklą vyno... O tai, prancū
ziškuoju mastu, yra buvę 
jau labai blogai.

Gi kiek tai liečia karių 
gyvenamas patalpas tai jos 
yra buvusios, ir dar kai kur 
yra, tikrai apgailėtiname 
stovyje: labai dažnai neveik
davo šildymas, nusiprausti 
trūkdavo karšto vandens, 
ar nuplauti suprakaitavusį 
kūną po ne taip lengvų ka
riškų pratybų. Kariams taip 
pat būdavo draudžiama po
litikuoti ir ... nešioti ilgus 
plaukus! Nors tokioje Olan
dijoje ar V. Vokietijoje ka
riai galėdavo gėrėtis užau
gusiomis garbanomis... Dė
lei šių ir kitų netobulu
mų ir negerovių, gi svar- 

(Nukelta į 2 psl.)
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VAKARIENĖ IR KONCERTAS

■ laiškai Dirvai

Kovo 16 d., sekmadieni, 
Prisikėlimo salėje įvyko pa
rapijos metinė vakarienė su 
koncertu ir loterija, kur at
silankė apie 400 parapijie
čių, svečių, jų tarpe ir kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Va
karą atidaręs parapijos Ta
rybos pirm, pavaduotojas A. 
Kuolas pasveikino atsilan
kiusius paminėjęs kad ši lie
tuvių parapija yra didžiau
sia ir lietuviškiausia iš vi
sų lietuvių parapijų, nes joje 
darbavosi žymūs kunigai, 
kurių keletą išvardino, jų 
tarpe ir dabartinį kleboną 
kun. Augustiną Simanavi
čių. Klebonas sumanė, o pa
rapijos Taryba pritarė Pri
sikėlimo bažnyčią atskirti 
nuo parapijos salės, pada
rant atskirus įėjimus ir per
tvarkant kai kurias sienas, 
bet susidurta su lėšų klausi
mu. Šiame krašte didelės 
pajamos gaunamos iš loteri
jų, tai ir eita tuo keliu, bet 
miesto ponai pareikalavo 
įnešti iš anksto dešimtį tūks
tančių loterijos premijoms. 
Dėka gerų parapijiečių tal
kai, greit surinkome už bi
lietus netik tą dešimtį 
tūkst. premijoms, bet ir kitą 
10 tūkst. pelno. Tokiu būdu 
lėšų klausimas beveik iš
spręstas.

Vakarienės invokaciją su
kalbėjo kun. K. Pugevičius. 
Vakarienės metu vyko ir 
koncertinė dalis, kurią išpil
dė neseniai iš okup. Lietu
vos atvykę žymūs smuiki
ninkai Danutė Pomerancai- 
tė ir jos vyras Jurij Ma- 
zurkevicz. (Apie jų odisėją 
jau rašiau Dirvoj). Artis
tus pristatė publikai Vaitie
kūnaitė, paminėjusi kad Ma- 
zurkevičiai jau turėjo kelis 
koncertus Toronte, kuriuos 
gražiai aprašė ‘Star’ ir ‘Glo
bė’, jie anksčiau yra laimė
ję muzikos premijas Leip
cige, Bukarešte ir Montre- 
alyje. Mazurkevičiai išpildė 
duetu Talemano sonatą, 
Sporo duetą, Mozarto Ron
do (turkų maršą) ir bisui 
Mozarto menuetą. Publika 
labai susikaupusi išklausė 
koncertą. Artistai gavo karš 
tų plojimų padėką ir gėles.

Po koncerto vyko paįvai
rintas loterijos bilietų trau
kimas vadovaujant J. Šarū
nui. Ping-pongo lošėja Plu- 
čaitė mėtė sviedinėlį į pub-

Prancūzija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

biausia dėl labai menku
čių atlyginimų, 40% visų 
Prancūzijos armijos etatinių 
vietų ligi pastarojo meto 
yra buvusios laisvos.

Klausiama kodėl taip atsi
tiko? Dalinai todėl, kad 
Prancūzija užsigeidė lenkty
niauti su JAV ir Britani
ja, įsigydama savo atomi
nius ginklus, kuriuos jiems 
atsisakė patikėti II-jo Pa
saulinio karo sąjungininkai. 
Ištobulindami ‘force de frap- 
pe’ prancūzai turėjo išleisti 
milijonus dolerių tuo pat me
tu laikydami žymias pėsti
ninkų jėgas. Tuo metu, kai 
šiandien JAV ir Britani
ja kariškam biudžetui iš
leidžia apie 5-6% visų tau
tinių pajamų, Prancūzija pa
sitenkindavo išmesdama die 
vo Marso garbei tik 3% tau
tinių pajamų. Taigi tai dali
nai ir paaiškinama, kodėl 
taip turėjo nukentėti Pran
cūzijos armijos moralė ir 
ekonomiškas lygis.

Ar Prancūzija klydo iš- 
vystydama savo atominius 
ginklus? Į tai reiktų atsa
kyti ir taip ir ne. O Mask
vos Gen. Štabas, ruošda
mas planus V. Europos oku
pacijai, turės labai pagalvo
ti, kiek divizijų skirti Pran
cūzijai, kuri galinti taip 
pat smogti atominėmis bom
bomis. Tai tokia ir būtų pa
guoda galvojant apie dviejų 
pasaulių ateities susidūrimą. 

liką ir kas jį sugavo atėjo į 
sceną ištraukti laimingą bi
lietą iš statinės. Laimikių 
buvo po $200, 500, 1000 ir 
vienas net už $2000. Iš 19 
laimėjimų 11 atiteko svetim
taučiams $6000 sumoje ir tik 
8 laimėjimai $4000 teko lie
tuviams, dėlto kad parapijiei 
čiai platino bilietus daugiau
sia savo darbovietėse, o ka
nadiečiai dėl loterijų ir bin- 
gų prajnušę savo galvas... 
Tais išmislais ir kanadie
čių azartu naudojasi netik 
lietuvių parapijos bet ir 
Liet. Namai (bingo).

Po loterijos dar ilgai mo
terys apstojusios Mazurke- 
vičius klausinėjo apie jų gy
venimą Lietuvoje ir įsikūri
mą Kanadoje. Jie pastoviai 
apsigyveno Toronte, turi 6 
metų dukrelę ir laukia atva
žiuojant iš Italijos savo tė
vų. Jos tėvas Pomeran- 
cas Neprikl. Lietuvoj gro
davo Metropolyje, Konrado 
kavinėj ir Palangos kurhau
ze. Danutė Mazurkevičie- 
nė-Pomerancaitė puikiai kal
ba lietuviškai, jos vyras 
kiek silpniau. Jie pritaps 
prie lietuvių ir ukrainiečių 
bendruomenių.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAI

Iki 1952 metų Kanados 
lietuviai neturėjo jokių nuo
savų bankinių įstaigų nei 
kooperatyvų, visi tautiečiai 
savo santaupas laikė ir pa
skolas ėmė kanadiškuose 
bankuose ar finansinėse 
kompanijose, kurios ėmė di
delius procentus. Žinodami 
kad Amerikoje nuo seniau 
veikia lietuviški bankai, 
nors ir ne kooperatyviniais 
pagrindais, bet aptarnaujan
tieji lietuvius lengvesnėmis 
sąlygomis, Kanados lietuviai 
sukruto steigti savo kredito 
kooperatyvus.

Pirmutinis kredito koope
ratyvas ‘Paramos’ vardu įs
teigtas Toronto 1952 me
tais. Jo steigėjais buvo J. 
Strazdas, V. Meilus, A. 
Kiršonis, S. Grigaliūnas, P. 
Šernas ir dar keletas ku
rių pavardžių neprisimenu. 
Tam kooperatyvui greit au
gant nariais ir kapitalu, 
daugelis tautiečių įsitikino 
savojo bankelio patogumais 
ir nauda. Neužilgo ir kitose 
didesnėse lietuvių kolonijo
se tokie kooperatyvų ban
keliai įsisteigė.

Dabar, po 23 metų tie ko 
operatyvų bankeliai savo 
nariais ir kapitalu tiek išau
go, kad juos jau pradėjo 
vadinti tikrais bankais. Pa 
prastai vasario, kovo mėne
syje, po suvedimo metinio 
balanso, šaukiami visuoti-

Toronto Lietuvių Namų moterų būrelio suruoštoj popietėj kovo 9 d. Lietuvių 
Namuose pasirodę talentai ir programos dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Ro
mas, Edvardas ir Loreta Stanuliai, Edvardas Labuckas. Sėdi: Almis Ledas, L. 
Nekrošienė, M. Kalvaitienė ir Vida Javaitė. Stovi: L. Kriščiūnaitė-Ramosz, 
Ramona Grigaliūnaitė, Aldona Birietaitė, E. Dauguvietytė-Kudabienė, B. 
Arūnas ir Vilius Pakštas. B. Tarvydo nuotrauka

Tradicinis Kauno teatro rūtos prisegimas prie To
ronto Lietuvių Namų scenos uždangos moterų suruoštoj 
talentų popietėje, kovo 9 d. Sega: buv. Kauno Operos 
solistė P. Radzevičiūtė-Kudabienė, Aitvaro režisie
rė L. Nekrošienė ir dail. T. Valius, paruošęs rūtą.

B. Tarvydo nuotrauka

niai narių susirinkimai, ku
riuose patiekiama nariams 
visos bankinės apyskaitos, 
paskirstomas pelnas ir da- 
renkami valdomųjų organų 
nariai, kurie pagal rotaci
nę tvarką turi keistis po vie
ną asmenį iš valdybos, kre
dito komisijos ir revizijos 
komisijos. (Kovo 16 d. 
įvykęs ‘Paramos’ narių susi
rinkimas, manau, bus Dirvo
je detaliau aprašytas).

Kredito kooperatyvai iš 
savo pelno kas met skiria 
nemažas sumas lietuviu 
švietimo ir kultūrinėms or
ganizacijoms, kaip tai: Vasa
rio 16 gimn., šeštadieninėms 
mokykloms, jaunimo stovyk 
loms, sporto organizaci
joms ir pan. Nors tiems pat 
tikslams skiria lėšas ir Lie
tuvių Fondas, turįs kol kas 
tik $115,000 kapitalą, bet 
kredito kooperatyvų skiria
mos sumos yra keleriopai 
didesnės. (Iki šiol KLF pa
skiriamos sumos sudaro 
apie $40,000, o kooperaty
vų apie $150,00).

Kanadoje veikia šie kre
dito kooperatyvai: Toronte 
‘Parama’ įst. 1952 m., narių 
3400, aktyvas $9135000; 
Toronto Prisik. par. įst. 
1962, narių 2500, aktyvas 
$7132000; Hamiltone ‘Tal
ka’ įst. 1955 m., narių 1750, 
aktyvas $5480000; Montrea- 
lyj ‘Litas’, įst. 1954 m., narių 
1650, aktyvas $5040000. Vi
so narių 9300, aktyvų $26. 
787 mil.

Kanadoje gyvena apie 27, 
000 lietuvių iš kurių apie 
3000 įsikūrė toliuose vaka
ruose -- Winipege, Edmon- 
tone, Vankuveryje. Jie ten 
neturi nei kooperatyvo nei 
bankelio, nors toks galėtų 
pav. Winipege, įsisteigti. 
Reikia tik iniciatorių. Kiek 
žinoma kituose kraštuose 
veikia tik Los Angeles lietu
vių kredito unija ir Melbour
ne (Australijoj) kred. koope
ratyvas ‘Talka’ (Laukaitis 
Dirva Nr. 21). Atrodo kad 
Amerikoje liet. kred.koope
ratyvams dirva nepalanki, 
nes pav. Los Angeles koope
ratyvo aktyvas nepasiekė 

nei milijono dol. o tik 
$456470 (Dirva Nr. 19). 
Šį kooperatyvą ten įsteigė 
vienas iš Toronto ‘Paramos’ 
steigėjų ir buvęs Paramos 
bankelio vedėju A. Kiršonis, 
kuris vėliau persikėlė gy
venti į JAV.

Rochester

Dail. Alfonso Dargio va
dovaujama meno studija 
Forma balandžio 8 d. 7 v. v. 
Sibly prekybos namų gale
rijoje atidaro savo studentų 
kūrinių parodą. Dalyvauja 
7 studentai. Paroda bus ati
daryta iki balandžio 26 d.

Los Angeles
• Vysk. M. Valančiaus mi

nėjimas įvyks š. m. balan
džio 20 d., sekmadienį, šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos, po to 
parapijos salėje ruošiama 
akademija. Bus dr. Gr. Va
lančiaus paskaita ir meniš
kas vyskupo Motiejaus Va
lančiaus raštų skaitymas 
bei montažas. Minėjimą ruo
šia Los Angeles žurnalistų 
skyrius su vietos meno vei
kėjais ir jaunimo organiza
cijomis — ateitininkais ir 
skautais. (jk)

SPECIAL — 8 DAY TRIP TO 
LITHUANIA, departing from 

New York on May 22, 1975. 
Price only $735.00. Includes air 
fare, first class hotels, three 
meals daily & sightseeing. Con- 
tact Sophie Trzeciak telephone 
215 — JE 5-7605. (24-26)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

- or
IST CLASS SKILLED 

VERT1CAL TURRET LATHE 
OPERATORS

GEAR CUTTER OPERATORS
FORM MILLING TYPE MACHINE 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prinls & elose tolerance.
THE STAHL GEAR & MACHINE CO.

3901 Hamilton 
Cleveland, Ohio 

216-431-2820
(22-27)

PO MINĖJIMU...
Visose lietuvių kolonijo

se vyko visa eilė įvairių mi
nėjimų. Svarbiausios jų - 
Vasario 16 ir Sausio 15. 
Smagu konstatuoti, kad į 
šiuos paskutiniuosius mūsų 
tautiečiai renkasi visados 
gana gausiai, ir dosniai re
mia paskirtį, Lietuvos lais
vinimo reikalą. Aukos be
veik nemažėja, nežiūrint 
kad jau praėjo 30 metų kai 
esame egzilėje, ir daugelis 
jau išėję iŠ darbo į pensijas, 
jų finansinis pajėgumas su
mažėjo. Į jų vietas, matyt, 
ateina jaunesnieji. Tačiau 
jie ateina pagelbon dau
giausiai finansiškai. Jie ne
labai rangiai dedasi į laisvi
nimo organizacijas ar šiaip 
į organizacijų vadovybes, 
kad ir turėdami tam reika
lui kvalifikacijas, gerai mo
kėdami šio krašto kalbą, 
gerai žinodami politines 
nuotaikas. Pavyzdžiui, Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riuose sėdi beveik vien seno 
amžiaus vyrai ir moterys, 
menko lankstumo ir mažu 
anglų kalbos žinojimu. Kai 
žiūri į mūsų laikraščiuo
se įdėtus paveikslus iš de
legacijų lankymosi pas gu
bernatorius ar merus, matai 
tik nusenusius, nunokusius 
veidus. Kokį jaunesnį vei
dą matysi tik vienur-kitur. 
Iš patirties žinome, kad jau
ni visur labiau mėgstami ir 
jie visur daugiau laimi ir 
ateičiai tolimesnėje distan
cijoje daugiau teiks reikš
mės. Seniai jau laikas keis
ti vaizdą.

Kitas klausimas: ar iš tik
ro tik A.L. Tarybos sky
riai turi ‘monopolį’ ruošti 
Vasario 16 minėjimus? Ko
dėl negalima pavesti tai at
likti vienais metais vienai 
kokiai neutraliai organiza
cijai, kitais kitai, sakysim, 
su Tarybos patarimais ar su
sitarimais. Pavyzdžiui, vie
nais metais gali ruošti jau
nimo organizacijos, kitais L. 
Bendruomenės padaliniai 
bendrom jėgom. Iš to gal 
atsirastų nauji politiniai ta
lentai, o jauni realiai įsisą
monintų į nepriklausomy
bės reikalu skelbto akto

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį (j 

lietuvį kailininke; 
Chicagoje

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

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

LAIDOTI VIV DIREKTORIAI

■fe

svarbą.
New Yorke A.L. Tary

boje panašus klausimas bu
vo iškeltas. Buvo pasiūly
ta, kad šiemet Vasario 16 
minėjimą būtų pavesta ruoš
ti jaunimui. Bet dauguma 
Tarybos narių tai atmetė, 
motyvuodami, esą, jaunimas 
užsiėmęs mokslu ir tuo me
tu jiems esą egzaminai. Bet 
yra žinoma, kad jaunimas 
kaip tik tuo metu organi
zuotai važiuoja į kalnus slidi
nėti. Tiesa, jie ten kartais 
prisimena ir tą Vasario 16. 
Bet kodėl ne kartu su visais; 
kodėl atskirai? Reikia bend
rumo, socialumo. Nesant 
bendro ryšio ir artimiau
sieji pamažu nusisvetimina.

Dar kitas dalykas. Tai 
ryšių palaikymas su vietos 
valdžios atstovais ir poli
tikieriais. Prie šitos New 
Yorke ALTarybos siste
mos, kur rotaciniu būdu 
kas metai keičiasi vadovy
bės asmenys, mes niekados 
neturėsime pasekmingų san
tykių su amerikiniais auto
ritetiniais asmenimis, nes 
mūsiškiai pirmininkai, vi
cepirmininkai ir sekretoriai 
kas metai vis keičiasi, vis 
nauji. Per Vasario 16 minė
jimą užmegsti ryšiai ir pa
žintis nutrūksta po minėji
mo, nes darbas lyg ir baig
tas. Mūsiškiai tuomet nebe
turi akstino palaikyti su 
anaisiais ryšius, nes greitai 
nebebus pareigose, atseit, 
nebeturės autoriteto, o su 
tokiais ir amerikiniai asme
nys nenori gaišinti laiko. 
Tas pats ir su amerikiniais 
žurnalistais ir laikraščiais. 
Jie nežino su kuo iš tikrų
jų palaikyti nuolatinius ry
šius. Tą reikalą reiktų būti
nai baigti tvarkyti, kaip jau 
veiksnių konferencijoje ne
perseniai buvo sutarta, įs
teigti Lithuanian Center, iš 
kur imtų reikiamas informa
cijas ar šiaip kontaktuotų 
lietuvių reikalais ne tik sve
timtaučiai, bet ir patys lie
tuvių interesantai. Į telefo
nų knygas galėtų būti įra
šyta specialiai stambiom rai
dėm Lithuanian Center, In- 
formation ar panašiai.

A. Koncė 
Woodhaven, N.Y.
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TARPTAUTINĖ SLAVISTŲ 
KONFERENCIJA

Okupuotoje Lietuvoje

Rūtų vainikėlis persegamas
i dešine...
<• c.

Pernai, rugsėjo 4-7 dieno
mis Kanadoje, Banfo mies
telyje įvyko tarptautinė 
slavistų konferencija. Suva
žiavimą surengė Kanados 
slavistų asociacija, Britų sla
vistų sąjungos, dalyvavo 
JAV slavistų draugijos. Sve
čiais buvo slavistų iš viso 
pasaulio. Suvažiavo apie 
1700 konferencijos dalyvių. 
Nenuostabu, kad tokiam da
lyvių skaičiui esant, suva
žiavimas pavirto paskaiti- 
niu, ne diskusiniu. Laiko sto
ka neleido diskusine tvarka 
vertinti 160 pranešimų ir 
paskaitų.

Mums įdomu pastebėti, 
kad konferencijoje dalyvavo 
Sovietų valstybės delegaci
ja, kurie, visų nuostabai, 
parvežė tiktai istorinių temų 
pranešimus. Jie su tikra 
baime vengė modernių ir 
šiuolaikinių temų. Istori
nės temos nesukelia kontra- 
versinių nuomonių reiškimo 
apie sovietinę tikrovę. Tad 
istorinės temos buvo sovie
tinės delegacijos žaibolai
dis. Tačiau ir istorinės te
mos provokavo aštrius pa
reiškimus, demaskuojančius 
sovietinę demagogiją moks
lininkų suvažiavime. Sovie
tų delegatas A. Dimšicas, 
kalbėdamas ‘istorine’ tema, 
apie viduramžinių rusų iko
nų meistrą Rublevą, pa
reiškė, kad filmas apie tą 
ikonų dailininką buvo de
monstruojamas visoje Sovie 
tų valstybėje. Neseniai ap
leidęs Rusiją poetas N. 
Koržavinas protestavo prieš 
melagingą tvirtinimą: filmas 
‘Rublevas’ buvo pagamintas 
užsieniui, filmas buvo rodo
mas kelias dienas viename 
Maskvos kino teatre. Ir 
tiek! Sovietų delegatas me
lavo, kad tas filmas rodytas 
visoje Sovietų valstybėje. 
Tas pat A. Dimšicas kon
ferencijos tribūnoje nesivar
žė visaip iškuoneveikti poe
to disidento Mandelštamo 
našlę, kuri išleido savo me
muarus laisvame užsienyje. 
Toks buvo sovietinio de
legato demagoginis debiu
tas tarptautinėje konferen
cijoje.

Ontario universiteto de
legatas D. Pospelovskis 
kalbėjo apie tautiškumą, ku
ris yra sovietinio disidentiz- 
mo šaltinis. Tas reiškinys 
itin reikšmingas tautose, ku
rios nėra slavų kilties, bet 
įjungti į Sovietų valstybę. 
Tose tautose ryškios atsi- 
skirimo nuo Maskvos ten
dencijos. Tai ryšku Ukrai
noje, nes ukrainiečiai labai 
jaučia savo jaunimo nu
tautinimą. Pabaltiečiai at
sparūs nutautinimui. Statis
tiniuose apklausinėjimuose 
pabaltiečiai vadina savd 
gimtąja kalba, savo kalbą. 
Toks pat atkaklus tautinis 
atsparumas matyti Gruzijo
je ir Vidurio Azijoje. Ten 
rusų kalba vadinama sveti
ma. Su tokiu nusistatymu, 
galvoja prelegentas, tos tau
tos neboja asimiliacijos pa
vojų.

T). Pospelovskio praneši
mas išprovokavo aštrius so
vietų delegatų puolimus. Vie 
nas sovietų delegatų, Tita- 
renka, pradėjo demagogiš
kai tvirtinti, kad dabar so-

vietinamos tautos 1920 me
tais pasirinko sovietinę sis
temą. Titarenka suriko D. 
Pospelovskiui “Kieno pusėje 
tamsta stovi?’’. Šis enkave- 
distiškas klausimas klaikiai 
suskambėjo mokslininkų 
konferencijoje. Argi tai svar 
bu mokslui žinoti, kieno pu
sėje stovi prelegentas?! Taip 
pat buvo visai aišku ‘kieno 
pusėje’ stovi sovietinis agi
tatorius.

JAV delegatas V. Treml, 
ekonomistas, atidengė įdo
miausių maskavimo faktų 
SSSR valstybiniame biudže
te. Prelegentas įrodė, kad 
Sovietų valstybės pajamos 
iš alkoholio gėralų skirtos 
dengti karinio biudžeto pro
peršas. Šios milžiniškos pa
jamos iš savo pavaldinių gir
dymo eina ginklams gamin
ti. Taip atsiekiamas ‘mora
linis’ tikslas: girdomi žmo
nės negali galvoti, svarsty
ti ir jungtis į protesto są
jūdžius.

Kada konferencijoje pa
sigirdo, kad žodžio laisvė 
yra visuomeninė šventeny
bė, sovietų delegatas Tita
renka pareiškė: “žodžio lais
vė yra pavojingesnė už lais
vę turėti ginklą’’,

Kanadiėtis prelegentas 
tvirtino, kad komunizmas 
lengvai tampa tikru fašiz
mu jeigu iš komunizmo atim
ti internacionalizmo mo
mentą. Komunizmas, kaip ir 
fašizmas remiasi totalitariz
mu, diktatūra ir žmonių 
kiršinimu vienas prieš kitą.

Bendras konferencijos da
lyvių įspūdis iš susitikimo 
su sovietiniais delegatais bu
vo apmaudus ir kartus. Pa
saulio slavistai buvo nu
stebinti sovietinių ‘moksli
ninkų’ skolastiškumu, prisi
rišimu prie režiminių tezių ir 
nuolatinių politinių bei de
magoginių temų vilkimu į 
paskaitas bei debatus. Ne

vieša yra sovietuose pas
laptis, kad jaunimas tuokia
si ‘kultnamiuose*. Rusų jau
nimas eina į cerkves. Lie
tuvoje besituokiančius palai
mina kunigas bažnyčioje. 
Režimo kontrolė visaip apei
nama. Tuokiamasi kitoje, ne 
savo gyvenamoje vietoje. 
Religinę santuoką mato tik
tai patikimiausieji draugai. 
Taip tuokiasi ir ... komjau
nuoliai. Vieša yra paslap
tis sovietuose, įsitikinimas, 
gal ir prietaras, kad bažny
tinė santuoka bus patvares
nė, tikresnė, tradicinė!

Beieškodami surogato, ku 
ris pakeistų bažnytinės san
tuokos patrauklumą, sovie
tuose stato ‘Santuokų rū
mus’. Tai namas, kur vedy
biniam aktui mėgina suteik
ti tam tikrą iškilmingumą: 
iš juostelių grojamas mar
šas, šampano taurė, gėlės, 
vestuviniai parėdai ir val
džios žymūnų (kai kada) ap
silankymas vestuvėse.

Vilniuje pastatė ir su pro
pagandine pompa atidarė 
‘Vilniaus santuokų rūmus’. 
Didelis, bunkerio pavidalo, 
pastatas stebina architektū
rine nesąmone: ceremonijų 
salė pasiekiama iš gatvės, 
atskaičius trisdešimtį laiptų 
į viršų. Šitaip uždusę su
tuoktiniai ir jų palyda pa
siekia salę. O jeigu lietus, 
vėjas, gruodas ir šlapdri-

buvo tarp kitų ir sovietinių 
delegatų korektiško moksli
nio santykio, laisvų deba
tų. Spauda gi pastebėjo, 
kad sovietai siunčia į tarp
tautinę konferenciją ne 
mokslo žmones, bet patyru
sius agitatorius ir savo pro
pagandos patikėtinius.

Nors konferencija buvo 
skirta labai specifiniam už
daviniui -- slavistikos moks
lui, kuris nesutelpa vien 
lingvistinėje sferoje, išplin
ta į šalies ekonomiką, ir Pa
baltijo tautų vienas kitas as
pektas buvo iškilęs. Šie 
aspektai, kiek jie buvo mi
nėti, kalba už Pabaltijo tau
tų lyg ir savitą poziciją 
bendroje sovietų valstybės 
masėje. Pabaltiečiai laiko jų 
kraštų okupaciją tarptauti
niu blogiu, nenori bet ku
riais atvejais sutapti su oku
pacine politika, atsparūs 
nutautinimui, toli sustoję 
nuo asimiliacijos.

Xerx

VIENOS DVIEJŲ SAVAIČIŲ

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Kaina nuo $739.00

Išvyksta: gegužės 28
birželio 11 rugpiūčio 20
birželio 25 rugsėjo 3
birželio 30 rugsėjo 19
liepos 16 lapkričio 21
liepos 18 gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų 
miestų su papildomu mokesčiu :pav., 

vykstantiems iš Chicagos 119.00
Cleveland 81.00 
Detroito 7 1.00 ir daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
393 West Broadwa.v, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8761

Savininke: ALDONA ADOMONIENĖ

A1R FAHI.S SVBJI.CT IO GUVI KXMI \ I AI’PROVAL.

SI. PERMINĄS

ba? O jeigu, žiemą, tie tris
dešimt laiptų į santuokos 
laimę, apledėjo? Tikėkime, 
kad oro prajovų metu vestu
vių dalyviai pasieks ceremo
nijų salę be niksto, be kojų 
išnirimo, pilni ūpo šokti ves
tuvinėje puotoje...

Kaune, galvos nesukdami, 
buvusią rotušę, Baltąją Gul
bę, paremontavo ir pava
dino ‘Kauno santuokų rū
mais’’...

Jaunieji ateina į vestuvių 
aktą su žiedais. Ceremoni
jos metu vyras užmauna 
žiedą savo žmonai, jaunoji 
užmauna žiedą savo vyrui. 
Tradicinis lietuviškas rūtų 
vainikėlis yra organiška civi
lių sovietinių vestuvių dalis. 
Jaunoji prisistato su rūtų 
vainikėliu, kuris prisegtas 
iš kairiosios pusės. Kada pa
garsina santuokos aktą, pa
brolys ir pamergė jauno
sios rūtų vainikėlį persega 

iš kairiosios pusės į de
šinę. Kodėl į dešinę? Kada 
visas gyvenimas turi krypti 
kairėn, ideologija, įsitikini
mai, auklėjimas, sovietinės 
santuokos metu jaunosios rū 
tų vainikėlis persegamas iš 
kairės į dešinę! Ar tame 
ceremoniale nėra įsibrovęs 
koks nors ideologinis ne- 
kryptingumas ir piktybinis 
nepilietiškumas? ‘Švyturio’ 
nr. 3, korespondentas Juo
zas šiupšinskas parbloškia 
mus sensacija: “rūtų vaini
kėlis persegamas iš kairio
sios pusės į dešinę’’.

Santuokos akte dalyvau
ja, kaip bažnytinėse apeigo
se, oficialūs asmenys. Tai 
‘ceremonmeisteris’, įvairūs 
deputatai, vykdomojo komi
teto atstovas, aišku, kvies
tieji svečiai.

Ceremonmeisteris prista
to įvykį:

- Sutinkami su LTSR 
Santuokos ir šeimos kodek
su vykdomojo komiteto ci
vilinės metrikacijos skyrius 
registruoja jaunojo (vardas, 
pavardė ir tėvo vardas) ir 
jaunosios (vardas, pavardė 
ir tėvo vardas), santuoką.

Ši įvado frazė stebina 
savo keista konstrukcija. Mi 
nima sąvoka, “civilinė metri
kacija”, implikuoja prieš
priešą ‘Bažnytinė metrika
cija’! Jeigu nebūtų to prie- 
priešiškumo, argi reikėtų 
vardinti ir pabrėžti ‘civili
nė metrikacija’? Užtektų 
pasakyti kategoriškai ‘met
rikacija’.

Ceremonmeisteris prime
na jauniesiems:

-- Gerbiami jaunavedžiai! 
Šiandien jūs tuokiatės ir 
kuriate tarybinę šeimą, lais
va valia prisiimdami ir vi
sus Tarybų valstybės įpa
reigojimus šeimai. Šiandien 
jūs nusprendėte peržengti 
bendro gyvenimo slenkstį, 
suvokdami savo pareigas ir 
atsakomybę visuomenei, tė
vynei, tarybų valstybei.

Kada jaunieji pareikš sa
vo apsisprendimą, kada su
mainys žiedus ir rūtų vaini
kėlis persegtas į dešinę pu
sę, vykdomojo komiteto at
stovas ima kaip reikiant 
prigrąsinti naujai porai:

-- Mes tikime, kad jūs 
deramai atliksite savo pa
reigas, auklėdami vaikus, 
mūsų komunistinės rytdie
nos žiedą, įdiegsite jiems 
darbštumą, pareigingumą, 
meilę tėvams ir tėvynei.

‘Tėvynės’ sampratoje čia 
minima visa plačioji SSSR.

"Tai atkelti laimės var
tai...” skelbia poetas apie 
‘santuokų rūmus’. Ceremo
nijų salėje valdžios parei
gūnas jaučiasi kaip ... ca
ras. Šį palyginimą provokuo
ja didelis, iki lubų, baldaki
mas, po kurio pareigūnas 
priima jaunavedžius. Balda
kimo draperijose pakabin
tas LTSR herbas. Tas bal
dakimas yra tikra kopija

P-

Buvę Kauno rotušės rūmai dabar paversti 
sutuoktuvių rūmais...

caro baldakimų, kuriuos tie
sė ties jo sostu. Senovė
je, gal būt, ir kitur naudo
jo panašius, su tikslu padi
dinti reikšmę ir įspūdį 
žmogaus, kuris sugebėjo įsi
brauti po baldakimu ste
bintį svečius.

Bunkerio stiliuje pasta
tytuose Vilniaus ‘santuokų 
rūmuose’ toks baldakimas 
yra siaubingas anachroniz
mas, žudantis beskonišku- 
mas ir prasčiausios rūšies 
valstybinė emblema!

Mums tikrai keista, kad 
sovietinių santuokų apeigy- 
nas nerado net tinkamo lie

tuviško pavadinimo apeigų 
vedėjui pavadinti. Šios parei 
gos vyras pavadintas ‘cere
monmeisteris’! Koks gi inty
mus sąskambis su tuo ar
chaišku cariniu baldakimu, 
po kuriuo puikuojasi koks 
nors sovietinis deputatas!

Visas tų ceremonijų deko- 
ratyviškumas atsiduoda ar
chaišku muziejiškumu ir ka
baretine butaforija. Lietu
viškas elementas tiktai vie
nas: rūtų vainikėlis. Tą rūtų 
vainikėlį traktuoja antiso- 
vietiškai: iš kairės perkelia 
į dešinę!

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metu su $l,0Q0, minimum. 
7'/j% — 4 metu su $1,000, minimum. 
6% 9c— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/į% — 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 įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
thony 

avings
t

1447 So. I9th Court • Cicero. Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cl<we<| Wed.
Juozas Gribauskas. vedėjas
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Baltimorės tautininkai minės sukaktį
Šiais metais iš eilės tre

čias Baltimorės tautininkų 
susirinkimas įvyko kovo 22 
d., kaip paprastai Liet. Sve
tainės Gintaro kambary. 
Perskaitytas Taut. S-gos 
bendraraštis, skelbiantis S- 
gos seimą Kapų Puošimo 
savaitgaly Clevelande. Bal- 
timorei atstovauti paketino 
vykti trys nariai.

Svarbiausias pasitarimo 
klausimas - mūsų skyriaus 
25-ių metų paminėjimo ruo
ša. Sukaktuvinis renginys 
bus balandžio 12 d., 7 vai. 
vak. Pagrindiniam žodžiui 
tarti pakviesta ir jau prane
šė dalyvausianti S-gos pirm. 
Emilija Čekienė. Lig šiol 
kiekvieną pavasarį baltimo- 
riečiams vis surengdavome 
kultūrinę pramogą. Taip bus 
ir šį kartą: vakaras su 
koncertine dalimi, kurią* at
liks Bostono liet, vyrų dai
nininkų šešetas, su muzi
kiniu vadovu komp. Jul. Gai
deliu. Savo tarpe jie turi ir 
solistą. Sambūris pas mus 
koncertavo prieš pusantrų 
metų, ir klausytojams paliko 
labai gerą įspūdį. Jų daina
vimas ‘sudinamintas’ -- paį

ČIURLIONIO
SUKAKTIES
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų Muzikų Sąjunga, at
žymėdama Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio gimimo 
100 metų sukaktį, skelbia 
konkursą:

1. Sukurti fortepijonui 
kūrinį. Tai gali būti sonata, 
siuita, preliudai, fugos ar 
kita.

2. Kūrinys turi būti ne 
trumpesnis kaip 15 minučių.

3. Skiriamos trys premi
jos: I-oji premija -- $750, 
Il-oji - $500, Il-oji - $300.

4. Kūriniams įvertinti bus 
sudaryta komisija, kuri bus 
greitai paskelbta spaudo
je.

5. Terminas -- M.K. Čiur
lionio gimtadienis, š.m. rug
sėjo 22. Iki tos datos kūri
niai turi pasiekti nurodytą 
adresatą.

6. Adresuoti: M.K. Čiur
lionio Konkursas, c/o Kul
tūros Židinys, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

7. Pasirašoma slapyvar
džiu. Atskirame voke, ant 
kurio užrašomas slapyvar
dis, reikia įrašyti vardą, pa
vardę, adresą, telefoną. Bus 
atidaryti tik premijuotųjų 
vokai. Kiti vokai bus komi
sijos sudeginti. Tad kiekvie
nas turi dar pažymėti, ko
kiu adresu grąžinti nepremi
juotus kūrinius.

Premijos mecenatas -- dr. 
Jonas P. Lenktaitis, Patri- 
jos leidyklos savininkas, bu
vęs Vilniaus filharmonijos 
direktorius, Vilniaus operos 
organizatorius ir direkto
rius, lietuviškos kultūros 
puoselėtojas, specialiai rė
męs muziką ir skyręs dvi 
stipendijas instrumentalis
tams studijuoti.

Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų Muzikų Sąjungos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
mecenatui, kuris suprato rei 
kalą ir kūrybine premija at
žymėjo genialų lietuvį kūrė
ją - muziką ir dailininką 
M. K. Čiurlionį. 

vairintas vaidybiniais jude
siais. Tikimės, kad ir dabar 
savo naujomis dainomis jie 
gebės pagauti publikos dė
mesį. O kalbėtojai supažin
dins su tautininkų veikimo 
pradžia Baltimorėje ir aps
kritai su S-gos įnašu šio 
krašto lietuvijos gyveni
mam

Šia proga dera žvilgterė
ti į tolimesnę praeitį, kaip 
čia reiškėsi tautinė mintis 
anksčiau. Jau nuo praėjusio 
šimtmečio pabaigos ši nau
sėdija buvo viena nedauge
lio išeivijos telkinių, kuriuo
se lietuvybės sąmonė stip
riau jaučiama. Nuo tada čia 
atsekami ir tautinės idėjos 
daigai, kurie vėliau išaugo 
tai vienu tai kitu pavadi
nimu.

Tarp pačių ankstyvųjų 
senosios ateivi jos draugijų 
čia įsteigta Koperniko Drau
gija (1890 m.), kiek vėliau 
DLK Kęstučio D-ja (1896). 
O šio šimtmečio pradžioj 
jų atsiranda visa eilė: Min
daugo, Simano Daukanto, 
Dr. Vinco Kudirkos, Vytau
to ir kitokiais vardais. Visos 
jos buvo savišalpos, kartu ir 
tautinės draugijos. ‘Tautinė
mis’ jos pasivadinusios dėl
to, kad skirtųsi nuo kitų vie
linių draugijų, vadinamų 
bažnytinių. Šias pastarąsias 
tautinės viršijo ir narių 
skaičiumi ir atliktais visuo
meniniais darbais. Šalia vie
tinių reikalų tautinėms drau 
gijoms, aišku, buvo nesveti
mi ir bendrieji tautiniai 
rūpesčiai.

Skleisdama tautinio turi
nio knygas, apšvietos darbą 
varė Tėvynės Mylėtojų D- 
jos kuopa, įsikūrusi dar pr. 
šimtmečio pabaigoj. Tau
tininkas V. Nagurnauskas, 
scenos veikalų rašytojas ir 
tų laikų baltimoriečių iškil
mėse prakalbininkas, vado
vavo vietos liet. Teatro my
lėtojų D-jai (1897-1915), ku
ri buvo tarp pirmutinių bal
timoriečių kultūrinių sambū
rių. Ankstyvą vietos lietu
vių tautinį sąmoningumą 
rodo ir Tautinis Knygynas, 
įsteigtas 1908 m., kuris tuo 
pačiu pavadinimu tebegy
vuoja ir dabar. Susivieniji
mo kuopa čia organizavosi 
jau 1886 m. Tuo laiku iš 
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DAR YRA VIETŲ SEKANČIUOSE GRUPĖSE:

#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO 
— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 Talline; 2 
Maskvoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEVY YORKO — 
$929.00; iš CHICAGO — $1048.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

#11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

Kovo .mėn. 16 d. įvyko Detroito Liet, kultūros klubo metinis narių susirin
kimas. Nuotraukoje iš kairės: A. Gilvydis, R. Bilaitienė, A. Musteikis - pirm.., 
L. Mingelienė, V. Mingėla. Stovi: A. Vaitekaitis, V. Selenis, E. Bulutienė, B. Va
siliauskienė, Staniškienė, V. Tamošiūnas, S. Kaunelienė, A. Grinius, F. Kana- 
pėnas, A. Sukauskas, J. Kanapėnienė, J. Baublys, V. Norvilaitė, J. Augaitis 
ir Norvilienė. K. Sragausko nuotrauka

EKSKUSIJOS I HAVAJUS — Lapkričio 22 d. — 
gruodžio 6 d. 4 salos, iš CHICAGOS — $599.00.
Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų į 

Europą, kuriais galite pasinaudoti ir nebūdami klubų 
nariais. Chicago — Miunchenas tiktai $435.00 (Ten 
ir atgal).

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

BUREAU
9727 South VVestern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš, Lietuvos pa
darome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip 
pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduddame lėk
tuvų bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARI.S ANO < OMINIS OF THIS ANNOUNCEMENT ARE 
SUBJI CT 1O CI1ANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

jokios kitos liet, gyvenvie
tės ‘Lietuviškame Balse’ 
(antrame iš eilės Amerikos 
liet, laikrašty, redaguota
me J. Šliupo) nerandame 
tokių iškalbingų tautinių rei
kalų gynėjų ir garsintojų, 
kokiais buvo sąmoningesnie- 
ji susivieniję baltimoriečiai.

Šio šimtmečio pradžioj jie 
jau turėję nusipirkę, kad ir 
nedidelę salę, kuri iškilmin
gai atidaryta 1905 m. Vėliau, 
1914 m., įsisteigusi Svetai
nės bendrovė 1921 m. pasta
tydino didelį visuomeninį 
namą, kuriuo ir dabar te
besinaudoja.

Prieš I-jį pasauk karą pra
dėjo veikti “Lietuvos Ba
landžių D-ja”, o karo metu 
“Sandaros" kuopa. Joms pri
klausė tautinės pakraipos 
vietos žymesnieji veikėjai.

Neprikl. Lietuvos laikme
čiu tautinio nusistatymo bal
timoriečiai sudarė Vilniui Va 
duoti S-gos skyrių, kuris, 
bolševikams paglemžus tė
vynę, pavirto Lietuvai Va
duoti S-gos 4-ju skyriumi. 
0 šis savo ruožtu nuo 1949 
metų pasidarė Tautinės S- 
gos 8-ju skyriumi.

Kokių tik liet, organiza
cijų kuopos arba skyriai bū
davo įkuriami Baltimorėje, 
jie dažniausiai turėdavo ne
didelį numerį. Tatai rodo, 
kad baltimoriečiai tautiniam 
veikimui būdavo jautresni, 
sukrusdavo tarp pačių pir
mutinių. BM

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAN Iš TORON
TO, DETROITO IR KITUR

Kaip aiškėja, didysis 
Čiurlionio Ansamblio kon
certas Clevelande susilaukia 
vis platesnio susidomėjimo. 
Jame vietas gausiai rezer
vuoja cleVelandiškiai. Bilie
tų pirkimas eina labai spar
čiai. Koncertu domisi ir toli
mesnių vietų lietuviai. Ne
maža bilietų užsisakė To
ronto, Detroito, Daytono, 
Akrono, Pittsburgho ir kitų 
vietų lietuviai, ketindami 
būti koncerte. Laikas užsi
sakyti bilietus, kol jie dar 
neišparduoti.

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

• ALIAS Detroito sky
riaus susirinkimas vyks ba
landžio 6 d. 12 vai. Dievo 
Apvaizdos Kultūros Centro, 
mokyklos klasėje. Darbo
tvarkėje: valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai ir 
valdybos narių metiniai pra
nešimai. Visi kolegos susi
rinkime kviečiame gausiai 
dalyvauti.

LB APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės 
Detroito Apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko kovo^23 
d. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros Centre. Su
sirinkimą atidarė apylinkės 
pirm. Jonas Urbonas ir pra
nešė, kad susirinkime daly
vauja JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas Juozas Gai
la. Taip pat jis pristatė 
dalyvaujančius kitus LB pa
reigūnus: Michigano apy
gardos pirm. Vytautą Pet
rulį, Tarybos prezidiumo 
pirm. inž. Algį Rugienių, 
vicepirm. Robertą Selenį ir 
tarybos narius: dr. Adolfą 
Damušį ir inž. Vytautą 
Kutkų. Atsistojimu ir tylos 
minute buvo pagerbti nese
niai mirę LB nariai: kapi
tonas Jurgis Mitkus ir Juo
zas Bacevičius.

Pirm. Jonas Urbonas per
skaitęs susirinkimo darbo
tvarkę, prašė ją papildyti ir 
prie 4 paragrafo pridėti 
4a ir toje vietoje leisti Juo
zui Gailai tarti žodį. Tuo 
reikalu ėjo diskusijos ir jo 
kalba daugumos pageidavi
mu buvo nukelta į pabaigą. 
Praėjusių metų susirinki

mo protokolą perskaitė Da
nutė Jankienė, kuris su 
įnešta Prano Zarankos maža 
pataisa, išdiskutavus, buvo 
priimtas ir patvirtintas.

Į mandatų komisiją iš
rinkti: Vladas Staškus, Ste
pas Smalinskas ir Antanas 
Miciūnas. Valdybos vardu 
pranešimus padarė: pirm. 
Jonas Urbonas ir ižd. Sigi
tas Viskantas. Atlikti LB 
darbai jau anksčiau yra ap
rašyti ir jų nekartosiu. Apy
linkės valdyba 12 mėnesių

laikotarpyje turėjo: pajamų 
$9,490.78; išlaidų $8,666.95 
ir kasoje turi $923.83.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Ąntąnas._Ngrus ir 
jame iškėlė tuos nesklan
dumus, kurie susidarė lan
kantis Simui Kudirkai Det
roite ir konstatavo faktą, 
kad LB apylinkės pirminin-_ 
kas Jonas Urbonas Šių ne
sklandumų nesistengė su-_ 
tvarkyti vietoje ir remiantis 
Lb įstatais, o visa reikalą 
išnešė už lietuvių veiklos ri
bų ir lietuvių radijo valan- 
dėle ‘Lietuvių Balsas’ ap
skundė stoties vadovybėLTr 

i- „„i-., j dėlToValandėlė turėjo nuos
tolių. Šį kontrolės aktą pa
sirašė tik du kontrolės ko
misijos nariai: dr. Kazys 
Karvelis Jr Antanas Norus. 
Trečias kontrolės komisijos 
narys dr. Adolfas Damušis 
su jų nuomone nesutiko ir 
savo nesutikimo priežastis 
paaiškino atskirai. Ilgi gin
čai ir diskusijos tuo reika
lu ėjo. Vieni gynė vieną 
pusę, kiti kitą. Pirmininko 
šalininkai ir gynėjai įrodinė
jo, kad kontrolės komisijos 
darbas tikrinti tik turtą ir 
kasą ir kitų dalykų neliesti. 
Siūlė aktą nepriimti -- 
atmesti. Kiti siūlė pareikšti 
pirmininkui papęikimą. Iš 
susirinkimo pasidarė teis
mas. Galutinai išsikalbėjus 
ir išsiginčijus, buvo priim
tas Stasio Simoliūno pasiūly
mas kontrolės komisijos 
aktą priimti ir patvirtinti 
su pridėtu trečiojo nario dr. 
A. Damušio raštu. Valdybai 
už gerą veiklą pareikšti pa
dėką.

LB Apylinkės valdy
bą sudaro 11 narių. Senie
ji, kurių nebuvo reikalinga 

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
1975 METAIS

American Travel Service Bureau šiais metais 
organizuoja sekančias keliones j Lietuvą:
GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ:
#7A — Rugpiūčio 10 d. rugpiūčio 25 d. iš NEW YOR

KO — $1150.00; iš CHICAGOS — $1269.00; 
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 
Romoje.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS.

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE). 
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.

rinkti yra: Jonas Urbonas, 
Martynas Stonys, Irena 
Sventickaitė, Gintė Damu- 
šytė, Sigitas Viskantas ir p. 
Sirgėdas. Nauji 2 metų ter
minui išrinkti: Mindaugas 
Gilvydis, Jaunutis Gilvydis, 
Alfonsas Raguckas, Vacys 
Lelis ir Marytė Alkevičiū- 
tė.

Į kontrolės komisiją 2 me
tų terminui išrinkti: Jurgis 
Mikaila, Pranas Zaranka ir 
Narimantas Udrys.

Tris atstovus į Pabaltie
čių Komitetą, Algio Zapa- 
racko pasiūlymu, parinkti 
ir paskirti pavesta valdy
bai. Pabaltiečių Komitete 
šiais metais vadovauja estai. 
Susirinkimas įvyks kovo 31 
d. Kultūros Centre.

Išrinkus valdybą, išklau
sėme JAV LB krašto valdy
bos pirmininko Juozo Gai- 
los žodį. Jis sekęs apylin
kes susirinkimą per daug ne
sijaudino. Sakė: tas pats 
X£a~vįsįĮT. Musų j^ksnjai, 
negali susitaMbTokiųidaly
kų yra ir viršūnėse. Noriu 
prisipažinti, kad reikalas 
svarbus ir mūsų reikalai 
kiekvieni metai darosi blan
kesni. Amerika Lietuvos 
okupacijos nors dar nepri
pažino, bet jų konsulų lan
kymasis Vilniuje rado, kad 
jau einama prie to. Mūsll 
atstovybėms jokio tęstinu
mo nėjra. Mirs jie ir josTūs 
uždarytos. Pernai lankėmės 
prezidentūroje ir buvome 
gražiai priimti, tačiau pada
rytų nuotraukų dar ir šian-/ 
dieną niekas neprisiuntė. Ir 
šiais metais veiksnių atsto-j 
vai buvo priiffiti "pFezideig^ 
tūroje, bet tas lankymasis j 
perduoti į Lietuvą buvo su
trukdytas. Mes iki šiol tu
rėjome geresnes sąlygas, 
kaip kad ukrainiečiai. Jų 
yra daug, bet jie negali to 
padaryti, ką padaro lietu
viai. Dirbkime visi! Jei būsi-

(Nukelta į 6 psl.)

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 jvairūmu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BALYS GRAŽULIS

ANTANAS RYLIŠKIS
Dzūkijos kultūrintojas

Kovo mėn. 4 d. Hot 
Springs, Ark., mirė moky
tojas Andrius Ryliškis, prieš 
pat mirti išleidęs labai įdo
mią ir reikšmingą savo at
siminimų knygą ‘Fragmen
tai iš praeities miglų*. Ta
čiau savo darbu pasidžiaugti 
jau nebesuspėjo. Dirvoje ir 
Drauge apie jo mirti buvo 
įdėta kelių eilučių kronikos 
žinutės, o kituose laikraš
čiuose nei tiek. Nei nekrolo
gų, nei užuojautų. O būta 
tai įdomios asmenybės, daug 
tėvynėje dirbusios ir daug 
padariusios. Reikėtų su jo 
asmeniu ir jo veikla arčiau 
susipažinti.

LIETUVOS “LAUKINIAI 
VAKARAI”.

Mokytojas Andrius Ryliš
kis buvo atkeltas į Varė
ną pradžios mokyklos ve
dėjo pareigoms 1924 m. At
vyko tartum į dažnai televi
zijoje matomus Amerikos 
‘laukinius vakarus*. Mušei
kos, ne policija, tvarkė mies
telį. Vienintelis policininkas
- nuovados viršininko padė
jėjas - bijojo ir išsižioti. 
Mėgino padaužas sudrausti
- buvo apstumdytas, apdra
skytas, kelis kartus apmė
tytas akmenimis. Gi suim
tieji ir nugabenti į Alytų, 
kelias paras daboklėje atsė
dėję, didvyriais į miestelį 
grįždavo.

Matėme televizijoje ko
kie nuotykiai laukia į ‘lau
kinius vakarus* atvykusią 
mokytoją. Panaši tikrovė 
laukė mokytojo ir Varėno
je. Mokyklą atidarius 1922 
m. į ją sugūžėjo mokiniai 
nuo 7 iki 27 metų amžiaus. 
Dviejuose nedideliuose mo
kyklos kambariuose visiems 
net atsisėsti vietos nebeuž
teko. Vėliau atėjusiems teko 
pasieniuose stoviniuoti. O 
mokytojas tik vienas ir tas 
pats vos keletą gimnazijos 
klasių baigęs jaunuolis, jau
nesnis už daugeli savo moki
nių. Todėl galima įsivaiz
duoti kokia rimtis viešpata
vo pamokų metu! Merginos 
kikeno, porelės meilikavosi, 
vaikai stumdėsi... Vargais 
negalais mokytojas apra
mindavo. O kai vienas pik
tųjų mušeikų per pamoką 
užsirūkė ir prašomas mesti 
tik iššaukiančiai šaipėsi, mo
kytojas pats cigaretę jam iš 
dantų ištraukė. Užtai mušei
ka drožė mokytojui į veidą. 
Mokytojas taip pat buvo 
kažkur muštis išmokęs. Jis 
kirto atgal. Ir susiėmė. O 
mokiniai klykė, ragino. Mo
kytojas stovėjo ant tako, o 
mokinys suole negalėdamas 
išsitiesti. Todėl mokytojas 
jį aukštielninką užvertė ant 
suolo ir gerokai apkūlė. 
Apmuštas, sugėdingas mu
šeika mokyklą paliko, o mo
kytojas liko pagarbos vertu 
‘savu žmogumi’.

Laimė, kad padėtis kas
dieną gerėjo. Vieni moki
niai vedė, kitos ištekėjo, dar 
kitiems nusibodo, o ir pava
sario darbai užgriuvo. Taip 
mokykla erdvėjo, tvarka ge
rėjo. Kai A. Ryliškis pra
dėjo Varėnoje mokytojauti, 
mokykla jau buvo erdvesnė
se patalpose ir joje tik vai
kai mokinosi. Tačiau mieste
lio tvarka ir jaunimas dar 
nebuvo pakitę.

Prieš pirmą pasaulinį ka
rą Varėna, išsistačiusi de
šinėje Merkio ir Varėnos 
upių santakoje, buvo dido
kas mūrinis miestas, apgy

ventas žydų, rusų ir lenkų. 
Varėnos laukuose rusai bu
vo įrengę didžiulį artileri
jos poligoną ir kariuomenės 
stovyklą. Prie Varėnos kry
žiavosi plentai ir geležinke
liai, todėl miestelis klestė
jo.

Į miestelį remiasi ir yra 
jo priemiesčiais, keturi lietu
vių ūkininkų kaimai - iš va
karų Antakalnis, šiaurėje 
Naujaulyčis, rytuose Užu- 
melnyčis ir kairėje Merkio 
pusėje Mitraukos kaimas. 
Varėnos žemės nederlin
gos, smėliuotos, o mieste
lyje darbo į valias, tai ūki
ninkai žemdirbyste neper- 
daug rūpinosi. Juk tuo laiku 
Varėnoje veikė Kartono fab
rikas, Krakmolo fabrikas, 
plytinė, kalkių degykla, Kok 
lių dirbtuvė ir degtinės pils- 
tytuvė. O reikėjo darbininkų 
ir dviems geležinkelio sto
tims - iškrauti prekes, ža
liavas, vežti į kariuomenės 
stovyklą, į fabrikus... Todėl 
kaimiečiai gerokai apmies- 
čionėjo. O kadangi dirbo ru
sams ir tarp rusų, tai pasisa
vino ir jų įpročių.

Išmoko rusiškai keiktis, 
dainuoti, gerti ir, žinoma, 
muštis. Mušėsi su rusų ka
reiviais dėl merginų, mušėsi 
kaimas prieš kaimą, mušėsi, 
kad girti.

Per pirmą pasaulinį karą 
miestelis sudegė. Sudegė 
fabrikai, dirbtuvės... Liko 
kartono fabrikas ir keletas 
mūrinių namų. Traukiniai 
nebėjo, Kairįjį Merkio kran
tą, su Mitraukos kaimu ir 
dalimi Varėnos žemių, užė
mė lenkai. Rusai nebegrįžo, 
užsiliko tik kelios aplietu- 
vėję kampininkų šeimos. Ir 
tik dalis Varėnos žydų at
sistatė medinius namukus, 
atidarė krautuvėles. Mies
telyje pilna griuvėsių ir jo
kio darbo. Ūkininkams teko 
grįžti prie žagrės. O jokios 
pagelbės iš niekur. Valdžia 
toli, į apskrities miestą 
Alytų 50 km. ir jokio susi
siekimo, tik arkliuku. Į 
abu galus dvi dienos. Ir taip 
puikioji Varėna liko net Die
vo užmirštu užkampiu.

Tačiau aplinkybės grei
čiau pasikeičia negu žmogus. 
Jaunimas vis tebelaikė save

Alvydas Vhsjl. tis

Andrius R y h 
miestelėnais, vis girtuoklia
vo, rusiškai keikėsi ir daina
vo, ir tebesimušė, kaip 
anksčiau. O ir buvo su kuo 
muštis. Buvusioje rusų poli
gono stovyklavietėje Lietu
vos kariuomenė įkurdino 
drausmės batalijoną - vagis, 
mušeikas, įvairiausius nusi
kaltėlius. Tokie gi gert ir 
merginėt mėgsta. Tai ir ėmė 
si su jais dėl merginų. Du 
kareivius net užmušė. Mu
šėsi ir su pasienio policinin
kais, kurių Varėnoje net vi
sas būrys įsikūrė. O smar
kiausiai tarpusavy. Išsisky
rė į dvi stovyklas - mu
šeikos vienoje, ramesnieji 
kitoje. Padaužos save vadi
no ‘razbaininkais’ o kitus ‘in

kų prie Varėnos šaulių namų 

teligentais*. Ir vieni, ir kiti 
pasišokimus ruošdavo atski
rai. Vieni merginas pas sa
ve šaukė, kiti pas save per 
jėgą tempė. Dėl to kildavo 
muštynės iki mirties. Per 
vienas tokias kautynes bu
vo peiliu nužudytas pado
rus jaunuolis. Kitas, tik pa
vasarį atrastas upėje su 
kiauru pakaušiu. Dažniau
siai mušeikos mėgindavo iš
ardyti ‘inteligentų’ vakaruš
kas.

Terorizuodavo jie ir toli
mesnių kaimų bernus per 
atlaidus į bažnyčią atvyku
sius. O kokios kautynės vyk
davo su perlojiškiais! At
eidavo tie būriu, apsiginkla
vę ir stengdavosi varėniš-

statybos darbų.
kius išprovokuoti. O į atlai
dus Perlojoje varėniškiai lyg 
į karą traukdavo. Ir nei tė
vai, nei policija tų karų ir 
netvarkos jau nepajėgė su
stabdyti.

O mokytojas Andrius Ry
liškis sustabdė.

(Bus daugiau)

• Nijolės Vedegytės-Palu- 
hinskienės dailės kūrinių 
paroda įvyks š. m. balandžio 
26-27 d. Detroito Kultūri
niame Centre Southfield, 
Mich. Parodoje bus išstaty
ta 25 kūriniai. Parodą ren
gia Detroito ir Windsoro L. 
Fronto Bičiuliai.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

Donizetti

Vytautas MarijoSIn*

MEILES ELIKSYRAS

Gina čapkauskienė

1975 m. 
1975 m. 
1975 m.

w
H

19 d., 8:00 vai. vak.
20 d., 6:00 vai. vak.
26 d., 8:00 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Diriguoja — VYTAUTAS MARIJOŠIUS 

(Balandžio 19 ir 20)
Alvydas Vasaitis
(Balandžio 26)

Režisuoja — Herbert Bea*ty

<

Arnoldas Voketaitis Stefan WictkMirga rita Momkienė Algirdas Brazis

Bilietai — MARGINIUOSE. 2511 W. 69th St, Chicago, IU.

Parteryje — *12.50, $10.00, $8.00 ir $6.00; balkone — $11.00, $730 ir $5.00.

Paštu užsakomi, kartu su čekiu: LITHUANIAN OPERA, 6905 So. Artesian Ave„ Chicago, III. 60629.
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Š. M. BALANDŽIO 26 D. (ŠEŠTADIENĮ)
NUOLATINĖJE CLEVELANDO SIMFONIJOS ORKESTRO BŪSTINĖJE — 

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO

DIDYSIS L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 35 METŲ

SUKAKTIES KONCERTAS
Clevelando skautija atliekant programą Kaziuko mu

gėje. V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDO SKAUTUOS DIENOS
Kovo 22 d. Naujosios pa

rapijos salėse nuo pat anks
tyvo ryto vyko Kaziuko mu
gės paruošiamieji darbai: 
skautai ir jų tėvai ruošė pa
viljonus, dėliojo įvairius sa
vo darbus, kuriuos jau kele
tą mėnesių savo sueigose 
buvo gaminę. Apatinėje sa
lėj mamos ir tėveliai ruošė
si priimti ir pavaišinti daug 
šimtų svečių -- mugės lanky
tojų.

Skelbtu laiku pradėtas 
mugės atidarymo ceremo
nialas, kurį sklandžiai tvar
kė tuntininkė v.s. N. Kers
nauskaitė ir v. sk. Vilija 
Nasvytytė. Su maršų muzi
ka iššaukti, drausmingomis 
gretomis įžygiavo visi trys 
tuntai ir svečių delegaci
jos (buvo atvykusių iš Det
roito, Chicagos). Garbės sar
gybos lydimas įėjo ir LSS Ta ■ 
rybos pirmininkas v.s. A. 
Saulaitis. Būrelis aguonėlių 
įteikė jam dėžutę su žemė
mis iš Lietuvos ir pareiš
kė esančios geros lietuvai
tės. Kelios minutės buvo 
skirtos iškilmingai priesai
kai - įžodžiui, kurį pravedė 
Tarybos Pirmininkas ir v.s. 
Pr. Karalius. Skautininko 
įžodį davė Klaipėdos vieti- 
ninkijos j. ps. Alvydas Nar- 
butaitis ir Pilėnų tuntinin- 
kas ps. Romas Vasys. Po 
trumpos, Kaziuko mugės 
prasmę apibudinančios kal
bos, v.s. A. Saulaitis perkir
po kaspiną ir atidarė mugę.

Pati mugė daug kuo ne
siskyrė nuo buvusiųjų. Pilni 
stalai ir lentynos vienas už 
kitą gražesnių ir įvaires
nių darbų -- medžio droži
nių, koplytėlių, siuvinių, ke
ramikos 
žaislų

čiuoti, kad lankytojai, įsi
gydami šių gaminių, ne 
vieną tūkstantį dolerių bus 
‘pakloję’. Salę ir net išlau
kinį salės fasadą puošė 
arch. Edv. Kersnausko 
kuopščiai su tikru meninin
ko išradingumu pagamintos 
dekoracijos. Visa tai ir mu-

Įsidėmėkite datą ir iš anksto rezervuokitės vietas ne tik sau, bet ir savo viešnioms bei 
svečiams. Bilietų kainos: 6 dol., 5 dol. ir 4 dol. asmeniui, studentams 2 dol.

Bilietų užsakymus paštu ar telefonu priima: H. Bankaitis, 4320 W. 21 lth St., Fairview Park, Ohio 
44126, teL 333-3780. Bilietus tiesiogiai įsigyti galima: I’atria prekyboje pas p. Gaidžiūną, Baltic Delicatessen 
pas p. Urbonavičienę arba Lietuviu Namuose telef. 531-2131.

Ansamblio vadovybė ir nariai rūpestingai ruoši įsi ir tiki, kad gausiai dalyvaudama publika užpildys 
erdvią koncerto salę, o sukaktuvinis 1,002-sis čiurlioniškių koncertas paliks neužmirštiną įspūdį.

Susitiksime Severance Hali! KONCERTO PRADŽIA PUNKTUALIAI 8 VAL. VAK.

Ta proga svečias laikė ilges
nį, labai aktualų ir įdomų pa
šnekesį, atsakinėjo į kelia
mus klausimus ir dalijosi 
skautiškos veiklos aktuali
jomis.

Susidariau įspūdį, kad visi 
buvę liudininkai tų trijų 
skautiškų dienų išsinešė ge
rus ir malonius prisimini
mus apie darbščius ir parei
gingus skautų vadovus, vi
sus skautus ir jų tėvus, (pk)- - - -

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

į 
J J

dirbinių, žvakių, 
Reikia skai-

LSS Tarybos pirm. v.s. A. Saulaitis atidaro Kaziuko 
mugę. Šalia stovi D. Kižys ir R. Vasys. Toliau mato
mi I. Balzinskaitė ir kun. G. Kijauskas. V. Bacevičiaus 
nuotrauka

gei teikė darnaus, rimto po
būdžio -- tuo Clevelando 
Kaziuko mugės, anot lanky
tojų iš kitų vietovių pasaky
mų, išsiskiriančios ir, kaip 
pareiškė mugę atidaryda
mas Tarybos Pirmininkas, 
esančios gražiausios visoje 
šalyje.

Apžiūrėję mugę, šimtai 
svečių ‘užgulė’ maisto tiekė
jus kafeterijoje. Tėvų -- 
maisto dalintojų stalas su 
puikiai paruoštais ir dai
liai išdėstytais valgiais, to
liau saldumynų -- tortų sta
las ir daugybė svečiams su
sėsti stalų, dailiai dekoruo-

Valgyklą aptarnavęs personalas: Urbaitis, Rydelienė, 
. Palubiuskienė, Žiedonis, Kazėnienė, Guobienė, Petkus, 

Johansonienė ir Bliumentalis. V. Bacevičiaus nuotrauka

S. V. Bacevičius, kurio nuotraukos dažnai puošia 
Dirvos ir kitų laikraščių puslapius, Kaziuko mugėje prie 
savo stendo pardavinėja spaudą. L. Johansono nuotr.

tų velykiniais motyvais nau
jai išdekoruotoj kafeterijoj, 
tikrai buvo gražus vaizdas. 
Paskirti tarnybai jauni skau
tukai ir skautės uoliai ėjo 
savo pareigas ir bematant 
nukraustydavo stalus, pa- 
ruošdami juos kitiems sve
čiams. Tvarka tikrai pavyz
dinga. Skautijos vadovai v.s. 
N. Kersnauskaitė, j.v. s. 
Dž. Kižys ir ps. R. Vasys, 
o ypatingai vaišių organi- 
zuotoja p. Kazėnienė paro
dė šia proga savo organiza
cinį įgudimą ir sugebėji
mus. Šiais metais veikė ir 
‘žaidimų klubas’ jauniesiems 
mugės svečiams ir pareigų 
nėjusiems skautams. Gaila 
tik, kad jis savo veiklą 
per anksti pabaigė, ir ‘jau
niausias jaunimas’ perdaug 
laisvai be priežiūros siau
tė ir triukšmavo salėje.

Mugės laikui baigiantis ir 
lentynoms ištuštėjus, pradė
ta programa, kurią prave
dė ps. Eglė Giedraitytė. 
Pradžioje su savo kūryba ir 
dainomis pasirodė neringie- 
tės vienos. Po jų Chicagos 
‘Miško Brolių’ kariškai draus 
mingas 12 skautų būrys va
dovaujamas s. Šalčiūno pa
demonstravo savo tradicinių 
užsiėmimų fragmentus ir 
padainavo keletą dainų. Ir 
pabaigai visi vienetai padai
navo savo mėgiamiausių dai
nų pritariant gitarų orkest
rui. Įdomus buvo jų atžygia- 
vimas į sceną su pritaiky
tomis dainomis. Šiais metais 
mugės lankytojų skaičius 
buvo mažesnis dėl tuo pačiu 
metu vykusių velykinių re
kolekcijų. Linkėtina, kad 
ateityje tų dviejų įvykių ka
lendoriai būtų geriau sude
rinti.

Sekmadienį, kovo 23 d. 
buvo pusryčiai pagerbti sve
čiams. Ir čia dalyvavo virš 
200 skautų, jų tėvų ir bičiu
lių. Šeimininkavo darbščio
sios ir nepailstančios mamos 
vadovaujant p. Kazėnienei. 
Ta proga v. sktn. Saulai- 
čiui vienetai įteikė savo dar
bų dovanėlių, o vyr. skau
tės padainavo savo sukur
tų kupletų.

Pirmadienio vakare v.s. 
A. Saulaitis susitiko su vi
sų trijų tuntų vadijomis.

* BALANDŽIO 5 D. 
ALIAS ir Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos pavasari
nis balius Lietuvių Namuo- 
se.

* BALANDŽIO 6 d. Ži- 
diniečių madų paroda Nauj. 
parap. salėje.

* BALANDŽIO 12-13 D. 
Dailininkių Balukienės ir 
Stankūnienės kūrinių paro
da ir poetės J. Švabaitės- 
Gilienės naujų knygų pri
statymas Lietuvių Namuo
se. Rengia Žaibo klubas.

* BALANDŽIO 19 “ 
Grandinėlės šventinis 
karas-balius.

* BALANDŽIO 20 
ALTS-gos Clevelando sky
riaus 25 m. sukakties minė
jimas.

* BALANDŽIO 26 
Čiurlionio ansamblio 35 
sukakties koncertas.

* BALANDŽIO 27 
Vysk. Valančiaus mokyklos 
25 metų sukaktis.

* GEGUŽĖS 3-4 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

* GEGUŽĖS 11 D. Moti
nos diena. Ruošia Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sek
cija.

* GEGUŽĖS 16-18 D. Li
tuanistinio instituto suvažia
vimas.

* GEGUŽĖS 24 D. ALTS- 
gos sukaktuvinio seimo ban- 
ke*aS'GEGUŽĖS 24-25 D. 

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 25 m. sukak
tuvinis seimas.

D. 
va-

D.

D.
m.

D.

Toronto Gintaro dainininkės kovo 16 d. atliekant pro
gramą Detroite. J. Urbono nuotrauka

* BIRŽELIO 1 d. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos moks
lo metų pabaigtuvių aktas 
N. parap. salėje.

* BIRŽELIO 22 D. Pen
sininkų klubo Joninių gegu
žinė.

* BIRŽELIO 29 D. LKVS 
Ramovė gegužinė.

* LIEPOS 20 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

* RUGPIOČIO 24 D. Žal
girio šaulių kuopos gegu
žinė.

* RUGSĖJO 6 Tautos 
Šventės koncertas. Rengia 
LB Clevelando apylinkė.

* RUGSĖJO 7 D. Tautos 
Šventės minėjimas.

* RUGSĖJO 27 D. Biru- 
tininkių parengimas.

* SPALIO 11 D. Dirvos 
60 metų sukaktuvinis ba
lius.

* SPALIO 25 D. Cleve
lando šaulių įsisteigimo 
penkmečio minėjimas.

* SPALIO 26 D. Šaulių 
sukaktuvių iškilmės.

* LAPKRIČIO 8 ir 9 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkė.

* LAPKRIČIO 22 “ “ 
riuomenės šventės minėji
mas. Rengia LKVS Ramo
vė.

* GRUODŽIO 31 D. Nau
jų Metų sutikimas. Rengia 
LB Clevelando apylinkė.

D. Ka-

DETROITO
LIETUVIAI

(Atkelta iš 5 psl.) 
te Washingtone, neužmirš
kite nueiti ir aplankyti sa
vo kongresmaną. Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone 
apleista. Namo tinkas by
ra ir reikalinga remonto.

1976 metais yra numatyta 
suruošti šokiu šventė. Da
ta dar neparinkta. Simas Ku 
dirka yra pakviestas aplan
kyti ir Pietų Ameriką. Taip 
pat daromi žygiai, kad jis 
nuvykų ir į Europą. Suka
mas filmas ir rašoma kny
ga.

Po kalbos Juozas Gaila 
atsakinėjo į klausimus. Čia 
vėl buvo grįžta prie nesuta
rimu ir ieškoma kaltininkų, 
Gavo pylos ir pats J. Gaila.

Susirinkimą baigiant LB 
apylinkės pirmininkas Jonas 
Urbonas pareiškė, kad jis 
iš pirmininko ir valdybos 
pareigų atsistatydina. Susi
rinkime dalyvavo labai daug 
lietuvių ir tur būt savo da
lyvavimu rekordą pasiekė. 
Pernai susirinkime dalyvavo 
visai nedaug, tik apie 30 
lietuvių. Visą susirinkimą 
pravedė Jonas Urbonas, 
sekretoriavo Martynas Sto
nys.

Adomas Varnas ir Marija Varnienė Lietuvių Tautinių 
Namų Chicagoje narių susirinkime. LTN didžiuojasi 
juos turėdami savo eilėse. Namų salėje Lietuvos Pre
zidento A. Smetonos portretas - dailininko Adomo 
Varno kūrinys ir dovana šiems namams.

A. Plaušinaičio nuotrauka

SUSIRINKIMAI
Balandžio 6 d. 12:00 va. 

Lietuvių Namuose įvyksta 
du susirinkimai: Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro ir SLA 352 kuopos. 
Trečias susirinkimas inži
nierių ir architektų tą pačią 
dieną ir valandą įvyksta 
Kultūros Centre.

PAVASARINIS BALIUS

Jutų šaulių Švyturio kuo
pos pavasarinis balius su šo
kių konkursu įvyksta ba
landžio 5 d. 7:30 vai. Lie
tuvių Namuose.

AUKA DIRVAI
Skautų ir skaučių tėvų 

komitetas įvertindamas įdė
tus Dirvoje Kaziuko mugės 
skelbimus ir aprašymus, pa
skyrė auką $15. Dirva nuo
širdžiai dėkoja už auką, ku
rią persiuntė A. Grinius.



DIRVA Nr. 26 — 71975 m. balandžio 2 d.

ATEINA

PAVASARIS KARTĄ PAVASARI MALONIAI KVIEČIAME VISUS It

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LAIŠKUS
d. Nauj. pa- 
tuoj po pa-

RAŠYKIME
Balandžio 6 

rapijos salėje, 
maldų ALT Clevelando sky
rius organizuoja specialią 
tarnybą padėti visiems lie
tuviams, kurie nori siųsti 
laiškus ar telegramas prezi
dentui Fordui ir JAV Kon
greso nariams, prašant, kad 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių okupacijos nepri
pažinimo ir toliau būtų lai
komasi ir tą faktą keltų 
tarptautiniame forume.

Visi lietuviai prašome šį 
sekmadienį po pamaldų už
eiti į Nauj. parapijos salę ir 
suteikti savo pavardę ir ad
resą, pageidaujant, kad bū
tų pasiųstas jūsų vardu 
laiškas.

• Rinkimai į Jaunimo Są
jungos tarybą įvyks šį sek
madienį, balandžio 6 d. po 
1 vai. mišių ONauj. parapi
jos salėje. Dalyvauja asme
nys nuo 16 iki 30 m.

Kai kieme pradeda spro
ginėti švelnūs žilvičiai ir, 
baigusi rūstauti žiema pas
kutiniais išblyškusiais ato
dūsiais blaškosi pavasario 
išsiilgusiame danguje, smar
kiau suplaka širdis ir artė
jančio pavasario pažadas 
skatina visus sukrusti ir 
ruoštis sveikinti artėjančias 
saulėtas dienas. Tas pats 
pavasario vėjelis savo švel
niais sparnais palietęs ir Cle
velando darbščias ir išra
dingas židinietes, paskatino 
jas atnešti mums visiems 
žiupsnį kvapaus ir džiaugs
mą žadančio pavasario dvel
kimą - nepaprastą ir origi
nalią madų parodą, kurią 
turėtų aplankyti visi, kurie 
domosi dailia moters išvaiz
da, patraukliais ir skonin
gais drabužiais, ir mėgsta 
jaukią, estetišką aplinką.

Parodą praves Petras Ma
želis. Jo meniškai paruoš
ta choreografija, gracingos 
ir talentingos clevelandietės 
lydimos specialiai pritaikin
tos kapelos muzikos, kuriai 
vadovauja R. Strimaitis,

MADŲ PARODĄ
Balandžio 6 d. 4 v. p. p. DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 

PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE.

Programoje dalyvaus viešnia iš Chicagos ELENA BLANDYTĖ ir MUZIKA kapela.

LB SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 13 d. 12 
vai. mažojoj N. parapijos 
salėje šaukiamas Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinkės susirinkimas. Dar
bų tvarka: ataskaitiniai val
dybos pranešimai, kontrolės 
komisijos pranešimas, val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimas. Kiti einamieji rei
kalai, klausimai 
mai.

ir sumany-

AUKA $3.00

%

1t
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RENGIA VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS

D. Orantaitė

Sol. E. Blandytė 
pražys, tarsi kvapios pava
sario gėlės, ir džiugins žiū
rovų akis. Modeliuotojų tar
pe dalyvauja ir jaunimas. 
Ypatingai malonu bus maty
ti vaikus, modeliuojančius 
sportinius, išeiginius bei 
kasdieninius drabužius.

Vienas iš parodos patrauk 
liausiu momentų bus nepap
rastas talentų derinys chi- 
cagietės Elenos Blandytės 
asmenyje. Elena Blandytė 
parodoje modeliuos savo pa
čios originalius drabužius ir 
protarpėmis paįvairins pro
gramą dainomis.

Svečiai bus vaišinami ži- 
diniečių pagamintais užkan
džiais, linksminant kapelos 
muzikai ir po programos.

Tai originalus ir profe
siniai aukšto lygio pobūvis, 
atitraukiąs mus nuo rūsčios 
kasdienybės ir priartinęs 
prie pavasarinės nuotaikos. 
Ne veltui židinietės savo po
būvį pavadino nostalgišku 
‘Kartą pavasarį’ vardu.
Paroda įvyks š.m. balan

džio mėn. 6 dieną 4 vai. po 
pietų Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos 
salėje. Programai baigiantis 
bus skirstomos įėjimo laimi
kių dovanos.

A. Balašaitienė

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus 25 metų sukakties 
minėjimas įvyks š. m. ba
landžio 20 d. 4 v. p. p. Lietu
vių Namuose. Prieš tai 2 v. 
p. p. tose pačiose patalpose 
šaukiamas skyriaus susirin
kimas. Visi nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
dalyvaut.

HOUSES FOR SALE

6822 Edna Avenue. 5x5 
double and 5 rooms single 
in rear. All for 11,000.

u
v K,

J**

1005 East 78 St. 6 rooms 
single, only 11,900.

Near Our Lady brick 3 
bedrooms, dining room, D/ž 
bath.

534 East 143 off Lake 
Shore Blvd. 5x5 double, just 
17,500.
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Clevelando Ramovėnų susirinkimo dalyviai. Pirmoj eilėj iš kairės: Ilgame
tis sk. iždininkas P. Mainelis, K. Morkūnas, sav. kūr. V. Braziulis, A. Miko
liūnas, choro vad. J. Kazėnas, J. Velykis, J. Malskis, pirm. A. Jonaitis ir ant
roje eilėje pirmas iš dešinės vicepirm. S. Astrauskas J. Garlos nuotrauka

6x6 double off Neff Rd., 
near Lake Shore Blvd., 
beautiful home.

GEO. KNAUS Realty
481-9300

819 East 185 St.
(26-27)

r

Magdalenos B. Stankūnienės kompozicija iš naujai 
sukurto gėlių ciklo, kuri bus išstatyta parodoje Cle
velando Lietuvių Namuose
• Dailininkių Magdalenos 

B. Stankūnienės ir Vandos 
Balukienės paveikslų paro
da ir poetės Julijos švabai- 
tės-Gylienės knygų prista
tymas įvyks balandžio 12-13 
d.d. Lietuvių Namų didžio
joje salėje. Parodos atida
rymas prasidės šeštadienį, 
7:30 v. v., kurio metu poetė 
J. švabaitė-Gylienė skaitys 
ištraukas iš savo naujų kny
gų "Gabriuko užrašai" ir 
"Septyni saulės patekėji
mai". Poetės knygas prista
tys PLB garbės pirmininkas 
Stasys Barzdukas. Parodą 
rengia Clevelando Sporto 
Klubo moterų tinklinio ko
manda.

balandžio 12-13 d.

• Income Tax pildo Bro
nius Taoras, Lietuvių Na
muose 877 East 185th St. 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais 5-8:30 v. v. šešta
dieniais 10:00-2:30 v. p. p. 
Kitom valandos pagal susi
tarimą. Tel. 531-8687.

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

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

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

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5/4% daily interest PLŪS...

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Ptnalty is Impofd tot withdrswals

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

1

Deposlts mušt remaln at least ona year.

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd.
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935

Krautuvė atidaryta pirmad. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 
Penktad. 9-9 v. v. šeštad. 9-6 v. v. 

Sekmafld. 10-3 v. p. p.

Open Saturdays 
Closed Mondays

Irvinvvare’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Also avallable are 7V> % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

Zuperio/ /bring/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) A

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Bostono vyrų sekstetas (N. Lingertaitis, H. Linger
taitis, V. Bruzgys, komp. J. Gaidelis, R. Lizdenis, P. 
Šimkus ir V. Eikinas) atliks meninę programą Ke
leivio sukaktuviniame baliuje. S. Urbono nuotrauka

"KELEIVIO” 70 METŲ 
SUKAKTIES SPAUDOS 

BALIUS

Bostono savaitraščio "Ke
leivis” 70 metų spaudos dar
bo sukakties minėjimas 
įvyksta š. m. balandžio mėn. 
27 d, 4 vai. po pietų Lietu
vių Piliečių Klubo salėse, 
368 W. Broadwav, South 
Bostone. Akademinei daliai 

Š. m. balandžio 4 dieną sueina trys 

metai kai mes paskutinį kartą atsisvei

kinom su mūsų brangiu vyru ir tėveliu 

A. A.

DR. VLADU RAMANAUSKU.

Pamaldos už velionį bus atlaikytos 

Šv. Jurgio bažnyčioje, balandžio 4 d. 

8:30 vai. ryto.

Liūdinti šeima

A. A. Inžinieriaus, profesoriaus, gene
rolo Stasio Dirmanto šeimos

PADeKA
Dideliu būriu išlydėjote mūsų mylimą tėvą, uošvį, 

senelį ir prosenelį į amžinybę. Parodėte jam daug pa
garbos, o mums jautrios užuojautos, kuri lengvino atsi
skyrimo liūdesį.

Sunku būtų čia kiekvieną išvardinti, bet prašome 
visų priimti mūsų nuoširdžiausią padėką.

J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys pakartotinai lankė 
jį ligoninėje, lankė koplyčioje, asistuojamas Kan. V. Za
karausko ir Kun. Dr. I. Urbono atnašavo iškilmingas 
Šv. Mišias, pasakė atsisveikinimo pamokslą ir kartu su 
Kan. V. Zakarausku palydėjo į kapines.

L.K.V.S. Ramovės Centro Valdybos pirmininkas 
gen. štabo pulkininkas K. Dabulevičius vadovavo Lai
dotuvių Komitetui, sudarytam iš šių organizacijų at
stovų:

L.K.V.S. Ramovės,
L.K.K. Savanorių Sąjungos, 
Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės, 
L.K.V.S. Ramovės Chicagos Skyriaus, 
L.D.K. Birutės Draugijos,
Pasaulio Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos, 
Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos Amerikoje, 
Akademikų Technikų Vyrijos Plienas, 
Lietuvių Istorikų Draugijos ir 
Lietuvių Profesorių Draugijos.

Pulk. K. Dabulevičius pravedė atsisveikinimo aka
demiją ir pasakė atsisveikinimo kalbą. Po jo atsisvei
kino organizacijų atstovai: Pulk. J. Švedas, Dipl. teis. 
M. Šnapštys, Ponia M. Babickienė, Prof. B. Račkauskas, 
Arch. A. Kerelis, Prof. Dr. J. Puzinas, Kun. A. Štašys, 
Inž. A. Didžiulis, Mišk. V. Žemaitis ir visuomenininkas 
Valerijonas Šimkus.

Garbės Sargybą prie karsto ir karstą nešė L.K.V.S. 
Ramovės, Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės, Kūrėjų 
Savanorių Sąjungos ir Vyrijos Plieno atstovai.

Laidotuvių direktorius Jonas Evans rūpestingai ir 
nuoširdžiai padėjo.

Gausios Šv. Mišių aukos, gėlės, užuojautos ir pa
minėjimai Drauge, Naujienose, Dirvoje, Laisvoje Lietu
voje, Garse, Tėvynėje ir kitur mums teikia raminančią 
paguodą, kad jo darbai, rūpesčiai ir siekimai yra ver
tinami.

DUKTĖ
ALDONA DIRMANTAITĖ-ŠIMAITIENĖ 

IR ŠEIMA

vadovauja rašyt. St. Sant
varas. Bus redaktoriaus 
Jackaus Sondos žodis, prof. 
dr. Prano Šveikausko pa
skaita. Spaudos baliaus kon
certinę programą išpildys 
solistė Birutė O. Aleksaitė, 
akompanuojant dr. Vyteniui 
Vasyliūnui ir Bostono Vy
rų sekstetas, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio. Į 
spaudos balių staliukus po 

10 asmenų prašome užsisa
kyti iki š. m. balandžio 21 
d. telef.: 268-9021 ir 268- 
.">317. įėjimas vienam asme
niui $12.50.

Drauge maloniai prašome 
pavienius asmenis ir atski
ras organizacijas savo au
komis prisidėti prie telkia
mo fondo "Keleivio” nau
joms spausdinimo maši
noms įsigyti.

Rengimo Komitetas

RAŠYTOJAS JURGIS 
GLIAUDĄ CHICAGON 

NEATVYKSTA

Dirvai pranešta iš Chica
gos. kad rašytojas Jurgis 
Gliaudą balandžio 6 dieną į 
Chicagą neatvyks. Rašyto
jas laimėjo Draugo romano 
konkurso premiją už roma
ną "Pagairė”. Iš viso tai 
yra dešimtoji jo literatūri
nė premija. Trys premijos 
Dirvos novelės konkursuose. 
Neatvykimo priežastis: to
limos kelionės tarp Los An
geles ir Chicago išlaidos. 
Buvo numatyta įteikti jam 
premiją per Draugo litera
tūros vakarą.

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
buvęs Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas, Sąjungos jubilieji
niame Seime š. m. gegužės 
24 d. Clevelande skaitys pa
skaitą apie Sąjungos 25 me
tų sukaktį.

• ALT S-gos jubiliejinia
me bankete š. m. gegužės 
24 d. Clevelande, Ramada 
Inn, meninę programą at
liks: sol. Audronė Simonai
tytė, jai akompanuos pianis
tė Birutė Smetonienė ir sa
vo poeziją skaitys Vladė 
Butkienė, kurios eilėraščių 
rinkinys "Išmarginta dro
bė” baigiamas rinkti Vilties 
spaustuvėje.

• Jadvyga Tūbelienė, gyv. 
Floridoje, sunkiai susirgo ir 
paguldyta į Miami Beach li
goninę. Linkime greit pa
sveikti.

INTENSYVUS LIETUVIŲ 
KALBOS KURSAS

KENTE

Šią vasarą Kento valst. 
universitetas siūlo sustip
rintą lietuvių kalbos kursą 
pradedantiems ar silpniau 
lietuviškai kalbantiems: per 
10 savaičių bus praeita išti
sų mokslo metų programa, 
ir kursą baigusiems bus su
teiktas 12 valandų kreditas. 
Beveik kiekvienu atveju 
kreditas bus užskaitomas 
kituose universitetuose ir 
kolegijose.

Kurse bus naudojama 
"Introduction to Modern Li
thuanian” ir pagal ją pa
ruoštos juostos. Be to, ketu
rias valandas kasdien stu
dentams pagelbės mokyto
jai, kilę iš Lietuvos ir kalbą 
literatūrine lietuvių kalba, 

šis kursas siūlomas greta 
anksčiau mūsų skelbtojo 
aukštesnio (upper division) 
kurso kalbantiems lietuviš
kai, už kurį bus teikiamas 
6 valandų kreditas.

Platesnė informacija tei
kiama, rašant šiuo adresu: 
The Lithuanian Language 
Section, c/o Critical Lan
guage Program, Kent Statė 
University, Kent, Ohio 
44242.

BUSINESS OF YOUR
• 0WN FOR $1,985 

lf you are ambitious, self-motivated, 
looking for that one opportunity to 
get you off and running, inveatigate 
this Unusual Business (Credit Card). 
A Small Investment and a Willing- 
ness to Work can provide you with 
Unlimited Earnings. Perfect Business 
for men, women & partnere, whatever 
your background. This Business is 
designed to Generate a Good Cash 
Return immediately. For details: 

Call G. P. S. Corp.
Toli Free — 800-241-3124

(26-32)

VLADAS BOTtNAS

A.A. L. Barauskas

• ŠEŠTADIENIO, kovo 22 
d. rytą Chicagoje nuaidė
jusi nelaukta žinia apie vie
no ir kūrybingiausių mūsų 
dienų aktorių ir lietuviš
ko dailiojo žodžio puoselė
tojų -- Leono Barausko mir
tį smarkiai pritrenkė Chica
gos ir apylinkių lietuvius. 
Aktorius Leonas Barauskas 
staigiai mirė nuo širdies 
smūgio artėdamas prie 49- 
tojo gimtadienio (gimęs 1926 
V.25) penktadienio, kovo 21 
d. vakare. Kovo 18 d. vaka
re, tik tris dienas prieš 
jo mirtį, Jaunimo centro 
koridoriuje mačiau Leoną 
skubantį į repeticiją. Kadan
gi ir aš tą vakarą bėgau 
į Lietuvių Fondo valdybos 
posėdį, su Leonu tik pasi- 
sveikinom, nors šiaip, bent 
kur susitikus, tuojau suras- 
davom temą apie ką nors pa
sikalbėti ir kartais tie mū
sų pokalbiai nebuvo trum
pi, nes jie visada liesda
vo bėgančių dienų kultūri
nio gyvenimo gyvuosius rei
kalus. Paskutiniame dešinlt- 
metyje akt. L. Barauskas 
su akt. J. Kelečium ir dar 
vienu kitu talkininku (jų 
tarpe kartais būdavo ir ve
lionio sūnus Andrius) buvo 
patys ryškieji veidai ne tik 
Chicagos scenoje, bet jų gas
trolės pasiekdavo ir kitas 
gyvas lietuvių kolonijas. 
Kaip žinia, akt. L. Baraus
kas su kitais mūsų dienų lie
tuviškos scenos pirmūnais 
labai laukė atvykstant rež.
J. Jurašo tikėdamas, kad su 
tuo gabiu ir drąsiu, okupan
tų iš Lietuvos išvarytu re
žisierium Chicagoje vėl at
gims tikrasis kūrybingas lie
tuviškas teatras. Todėl a.a. 
akt. L. Barausko mirties 
pranešime žmona ir sūnūs 
prašė visuomenę vietoj gė
lių siųsti aukas rež. J. Jura
šo kūrybinei veiklai remti 
fondui, kurio pirm, yra dr. 
J. Valaitis, o iždininkė 
akt. Z. Kevalaitytė-Visoc- 
kienė. Antradienio, kovo 25 

Rež. J. Jurašo kūrybinei veiklai remti fondo val
dyba susirinkusi posėdžiui pas fondo pirmininką dr. J. 
Valaiti, žinomą Altos ir Lietuvių Fondo veikėją. Sė
di iš k. i d.: akt. J. Kelečius, rašyt. K. Bradūnas, D. 
Sruogaitė-Bylaitienė, dr. J. Valaitis, akt. Z. Visockie- 
nė ir Margučio vadovas P. Petrutis. Stovi: kun. A. Ke- 
zys, SJ, rašyt. A. Kairys, A. Valeška ir akt. A. Diki- 
nis. Nuotraukoje trūksta fondo valdybos narių dr. A. 
Razmos ir VI. Būtėno. Lietuvių Foto Archyvo nuotr

d. rytą a.a. akt. L. Baraus
ko palaikus 80 automobilių 
vilkstinė palydėjo į Marąuet 
te Parko lietuvių šventovę ir 
po pamaldų į liet. Šv. Kazi
miero kapines. Gedulingų 
mišių metu, kurias atlaikė 
ir pamokslą pasakė kan. V. 
Zakarauskas, komp. D. La
pinsko studijos mokiniai at
liko komp. D. Lapinsko ra
šomų lotyniškų Mišių Ky- 
rie ištrauką, labai origina
lią savo muzika bei nuotai
ka, o taip pat įspūdingai 
giedojo chicagiečių jau vėl 
pasiilgta sol. A. Stempužie- 
nė, atvykusi į laidotuves iš 
Clevelando. Savo laiku akt. 
L. Barauskas su sol. A. 
Stempužiene ir komp. D. La
pinsku atliko meninę misi
ją P. Amerikos lietuviams 
ir kartu sudarė kūrybingą 
meninę trijulę kituose pasi
rodymuose. Akt. L. Baraus
ko ilgai ilgai pasiges ne tik 
šeima, giminės, ne tik Chi
cagos lietuviai, bet ir visa 
gyvoji išeivija, o taip pat 
ir tauta namuose, kurios rū
pesčiais velionis iki mirties 
silojosi ir taip pat ne kartą 
džiaugėsi tenykščių menin- 
ninkų atsiektais laimėjimais.

* CHICAGOS lietuviai su 
nekantrumu laukia atvyks
tant iš okup. Lietuvos išva
ryto rež. J. Jurašo. Kaip 
žinome, rež. J. Jurašo kūry
binei veiklai remti yra suda
rytas fondas ir į jį jau įplau
kė pirmasis tūkstantis dole
rių. Dr. S. Šimoliūnas 
100 dol. auka įamžino nese
niai mirusią savo žmoną 
akt. Dalią Juknevičiūtę-Ši- 
moliūnienę, 100 dol. auką 
atsiuntė Antro kaimo teatri
nis vienetas ir taip visa ei
lė pavienių asmenų. Įdomu 
priminti, kad Antro kaimo 
teatrinis vienetas, vadovau
jamas prievaizdos A.T. An
tanaičio, naujus šio sezono 
spektaklius pradės gegužės 
3 ir 4 d.d. Playhouse sa
lėje, Marąuette Parke. Ge
gužės mėn. pabaigoje Ant
ras kaimas atliks meninę 
programą Lietuvių Gydyto
jų s-gos suvažiavime Chi
cagoje, gi kovo 23 d. įvy
kusiame Chicagos Aukštes
niosios lit. mokyklos 25 m. 
sukakties minėjime draminę 
programą atliko Antro kai
mo nariai -- ČAL mokyklos 
absolventai: J. Jakštytė, V. 
Kavaliūnaitė, M. Sparkytė 
ir Eug. Būtėnas.

• ANTRO kaimo teatri
nio vieneto narys -- vete
ranas Rimas Cinką balan
džio 18 d. Jaunimo cent
re pasirodys su pirmąja gra
fikos darbų paroda. Ją 
rengia Jaunimo centro vado
vybės apatinėje salėje. Dail. 
Rimas Cinką gimęs Kaune. 
Jau vaikystėje mėgo piešti. 

Grafika ypač susidomėjo gy
vendamas Chicagoje, kur 
per du metus lankė dail. V. 
Petravičiaus studiją. 1972 
m. Illinois Lietuvių Gydyto
jų dr-ja paskelbė konkursą 
meno kūriniams, kuriuose 
būtu įamžinta Romo Kalan
tos auka. Tame konkurse 
pirmąją vietą kaip tik ir lai
mėjo Rimas Cinką. Šio paly
ginus jauno vyro laisvalai
kis skiriamas dviems meno 
sritims - teatrui ir gra
fikai. Scenoje R. Cinką jau 
matėm daug kartų. Balan
džio 18 d. jį bus įdomu pa
matyti kaip dailininką - gra
fiką. R Cinkos sesuo Valen
tina Cinkaitė-Kojelienė lie
tuvių gyvenime yra žinoma 
solistė, atlikusi rečitalį ir 
Chicagos vidurmiestyje. Ra
šančiam Cinkų šeimą teko 
pažinti dar ankstyvoje jau
nystėje, kai jų tėvelis kurį 
laiką buvo Vabalninko apy
linkės teismo sekretorium. 
Po to Cinkų šeima išsikėlė 
į Kauną, kur gimė Rimas. 
Atėjus okupacijoms Cinkų 
šeima turėjo pasitraukti į 
Vakarus.

Dail. Rimas Cinką
Eug. Būtėno nuotr

• MARGUČIO rengtas 
Toronto Gintaro koncertas 
šeštadienio, kovo 22 d. va
kare Jaunimo centro didžio
joje salėje, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Publika, o ypač 
jaunimas vos tilpo salėje, 
kur buvo pristatyta net pa
pildomų kėdžių. Gintaro at
likta pusantros valandos me
ninė programa su orkestro 
palydimais tautiniais šokiais 
ir mergaičių kvinteto daino
mis buvo labai gyva, tiesiog 
dinamiška, koncerto pabai
goje taip užgriebusi publiką, 
kad visa salė plojo šokė
joms į taktą ir sudarė bend
rą besidžiaugiančių puikiu 
koncertu visumą. Pranešė
jos R. Krasauskaitės intar
pai buvo įdomūs, puikiai at
rinkti, nors reikėjo paminė
ti autorius ir tų poezijos 
posmų, kuriuos pranešėja 
įjungė į savo tekstą. Tikrai 
malonu, kad tą gyvą, dina
mišką programą, kuri rodo
ma ne tik lietuviams, bet 
taip pat kanadiečiams ir net 
V. Europos žmonėms Rastro 
lių metu, parengė jauni Gin
taro vadovai: Rita ir Juozas 
Karasiejai, muz. Govėdas, 
D. Garbaliauskienė, D. ir A. 
Nausėdai. Prieš prasidedant 
programai trumpame žode
lyje Margučio vadovas P. 
Petrutis priminė telegramų 
siuntimą Washingtonui Bal
tijos valstybių okupacijos 
nepripažinimo reikalu, pa
stebėdamas, kad salės prie
angyje veikia telegramų 
siuntimo agentūra kiekvieną 
akimirką pasiryžusi padė
ti kiekvienam norinčiam 
pasiųsti telegramą. Iki šios 
dienos, t.y. trečiadienio, ko
vo 26, per Margutį į Wa- 
shingtoną buvo pasiųsta per 
2,500 telegramų. Tikime, 
kad telegramų taip pat 
nemažai pasiųsta ir per 
Altos centrinę įstaigą.
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