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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽVALGYBOS KALTE
Neturėjo tikro Vietnamo būklės vaizdo

Sėdant rašyti šias eilutes 
žinios iš Vietnamo priminė 
Kauną 1940 metais. Tas 
pats noras sudaryti komu
nistams "priimtiną” vy
riausybę, kuri neva tai ga
lėtų 'išgelbėti, ką dar gali
ma išgelbėti’, o iš tikro tik 
viską atiduoti ant auksinio 
padėklo. Tai daroma kilniu 
tikslu sumažinti aukas. Dėl 
to galima būtų ginčytis. Juk 
komunistai nebūtų komu
nistais, jei nebandytų išnai
kinti tą vadovaujantį sluok
snį, kuris yra priešingas jų 
ideologijai ir galėtų būti pa
vojingas jų santvarkai. Už 
tat kam jiems padėti? Ge
riau būtų daugiau žino
miems asmenims pabėgti, o 
mažiau žinomiems paskęsti 
chaose, iš kur nugalėto
jams nebūtų taip lengva 
juos išžvejoti, žinia, Saigo- 
no gyventojai yra kiek ge
resnėje būklėje negu Kau
no. Palyginti su Sovietų Są
junga, Lietuva buvo nykš
tukas, tuo tarpu Pietų Viet
namas buvo beveik lygus 
šiauriniam t. y. laimėtą te
ritoriją nebus lengva su
virškinti. Iš kitos pusės Ha
nojaus režimas yra griež
tesnis už sovietinį ir gyve
nimas ten daug sunkesnis 
negu Saigono pusėje.

Paliekant tolimesnę įvy
kių raidą ateičiai, šiuo tar- 

• pu sustokime prie kito įdo
maus klausimo, būtent, kas 
atsitiko, kad įvykiai Wa- 
shingtoną užtiko netikėtai, 
žinoma, ir Saigoną. Bet čia, 
rasit, mažiau stebėtina. Vėl 
atsiminkime Kauną, žinojo
me, kad gresia didelis pavo
jus, tačiau jį pasitikti ne
buvo ruošiamąsi. Kas galėjo 
pirko auksą ar bent odinį 
ploščių eventualiam ištrė
mimui, bet valstybiniu mas
tu nedaug buvo padaryta ar 
tiksliau: beveik nieko. Tą 
prisiminus mums sunku la-. 
bai priekaištauti vietnamie
čiams.

Washingtonas galėjo ge
riau numatyti. Komunis
tams pradėjus paskutinę 
ofenzyvą Gynimo Sekreto
rius James Schlesinger, ku
ris laikomas pačiu inteli
gentiškiausių Gynimo Se
kretoriumi JAV istorijoje, 
kovo 13 dieną aiškino, kad 
komunistai nori tik ’chip

Pasitraukimo panika Vietname... Bėgdami nuo artėjančių komunistų dalinių, pietiečiai kranti
nėje paliko savo mirusius, kuriuos nešėsi su savimi iki jūros.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
away’ džiungles, apleistas 
Saigono vyriausybes. Kovo 
31 dieną, kada komunistai 
jau buvo užėmę didelę dalį 
Saigono valdomos teritori
jos, Schlesingeris paties 
Saigono puolimo laukė tik 
už "mėnesio ar dviejų”. At
seit, komunistų toks greitas 
žygiavimas į Pietus jau bu
vo netikėtas. Pats Valsty
bės Sekretorius Kissingeris 
tai pripažino, sakydamas: 
"Man rodos, jog galima 
teigti, kad šiais metais ma
syvinė šiaurės Vietnamo 
ataka nebuvo laukiama.

Atrodo, kad ČIA bei Gy
nimo ir Valstybės Departa
mentų žvalgybos įstaigos 
kaž kodėl tikėjosi, kad ko
munistai laikysis savo iki 
šiol buvusios praktikos ir 
puls tik prezidento rinkimi
niais metais t. y. 1976 m. 
Antra, neturėta tikro vaiz
do' apie Pietų Vietnamo ka
rių moralės stovį, kuriam 
labai pakenkė pablogėjusi 
ūkinė būklė ir sumąžėjusi 
JAV pagalba. Per paskuti
nius du metus Pietų Viet
namo karių medžiaginis 
stovis pablogėjęs 40%, bu
vę atsitikimų, kad kareiviai 
neturėjo“ ko valgyti. Tie 
faktai nebuvo patiekti Wa-

Baltimorės tautininkai 
minėjo sukaktį

Baltimorės tautininkų pa
vasarinis parengimas balan
džio 12 d. sutapo su or
ganizacijos 25-rių metų gy
vavimo sukakties paminėji
mu. Atitinkamai ir vaka
ro turinys buvo iš dviejų 
dalių -- prakalbų ir koncer
to. Šventiškos nuotaikos tei
kė sk. nario, jauno daili
ninko Algim. Grintalio tapy
bos darbai, iškabinti Liet. 
Salės sienose. Taipgi jo su
kurta ir skoninga scenos 
puošmena -- sidabrinės spal
vos stilizuotų tulpių derinys 
su skaičium “25” vidury.

Vakarą pradėjo sk. pirm. 
VI. Bačanskas. Pasveikinęs 
susirinkusius, pakvietė Ju
liją Rastenienę, buv. pirmu
tinę Lietuvai Vaduoti S-gos 
4-tojo skyriaus pirmininkę, 
įvadiniam pranešimui. Palie- 

shingtonui visu ryškumu ir 
iš jų nebuvo padaryta rei
kiamų išvadų. Be to, JAV 
ambasada Saigone visas 
blogas žinias apie būklę grą
žinusi, ką darė ir kitos atsa
kingos įstaigos, bijodamos, 
kad žinios apie tikrą būklę 
gali tik paskatinti kongre
są pagalbą greičiau baigti.

Kenkė ir tai, kad Gynimo 
Departamentas neturėjo sa
vo žmonių prie atskirų viet
namiečių dalinių, kurie ga
lėtų referuoti apie tikrą sto
vį ir nuotaikas. Washing- 
tone, pavyzdžiui, anot The 
Wall Street Journal buvo 
manoma, kad Danangas ga
lėtų būti ilgai gynamas. Juk 
ten buvo du geri vienetai — 
"crack units”, marinai ir 
1-ji divizija. Bet čia nebu
vo žinoma, kad 1-ji divizija 
praktiškai 'ištirpo’, kai jos 
kariai sužinojo, kad Hue, 
kurios apylinkėse gyveno jų 
šeimos, buvo atiduota prie
šui.

žodžiu, kaip ten būtų, 
Washingtonas neturėjo tik
ro vaizdo ir vienintelė pa
guoda dėl to yra Agence 
France - Presse atstovavo 
Hanojuje pranešimas, kad 
"ten dabar pripažįstama, 
kad Pietų Vietnamo armi
jos demoralizacija buvo 
daug didesnė negu čia buvo 
tikimasi.” 

tusi vidurinės arba tautinės 
srovės Baltimorėje praei
tį - nuo apčiuopiamų apraiš
kų 19 šimtm. pabaigoj ligi 
šių dienų -- kalbėtoja primi
nė visus buvusius sk. pirmi
ninkus ir Taut. S-gos 25 me
tų laikotarpy stambesnius 
sk. kultūrinius renginius, 
savo apžvalgą baigdama 
poeto N. Rastenio patrioti
niu eilėraščiu. Šia proga sk. 
pirmininkas pasveikino sk. 
garbės narius-veteranus P. 
Jarą, einantį 96-siuos metus 
ir N. Rastenį.

Iš eilės pirmininkas sce- 
non pakvietė ir publiką su
pažindino su viešnia iš New 
Yorko, Tautinės S-gos pir
mininke, Emilija Čekiene. 
Susirinkusieji ją pasveikino 
plojimu. Baltimoriečių tarpe 
ji pirmą kartą. Tautinių

ALT S-gos I skyriaus New Yorke 25 m. veiklos minėjimo prezidiumas ir programos atlikėjai. 
Iš kairės: L. Žitkevičius, dr. E. Noakas, L Veblaitienė, gen. konsulas A. Simutis, dr. Br. Nemic- 

• kas, pirm. A. Krulikienė, inž. J. Butkus, J. Kiaunė, L. Virbickas ir inž. K. Krulikas.
L. Tamošaičio nuotrauka

PAMINĖJO 25 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ
Amerikos Lietuvių Tau

tinės S-gos Pirmojo sky
riaus 25 metų veiklos su
kaktuvinis minėjimas ir 
Prezidento Antano Smeto
nos knygos Pasakyta-Para- 
šyta II-jo tomo visuomenei 
pristatymas įvyko š. m. ba
landžio 13 d. Congregational 
Church svetainėje, Wood- 
havene, N. Y.

11 vai. buvo atlaikytos 
Šv. Mišios už mirusius sky
riaus narius Pranciškonų 
Vienuolyne, Brooklyne, N. 
Y. ir 3 vai. popiet įvyko mi
nėjimas, kurį atidarė ir 
sveikinimo žodį tarė sky
riaus pirmininkė Aldona 
Krulikienė. Sugiedojus Lie
tuvos himną, programai va
dovauti pakvietė dr. Broniii 
Nemicką; kuris sukvietęs 
garbės prezidiumą, vaiz
džiai nušvietė šio minėjimo 
tikslą. Savo įdomioje kalbo
je dalyviams paliko nepa
prastai gerą įspūdi, nupasa
kodamas A. Smetonos raštų 
išleidimą.

Inž. Kazimieras Krulikas 
skyriaus 25 m. veiklos ap
žvalgoje pažymėjo, kad 
kiekvienas tautietis savo 
laisvu noru pasirenka tokią 
organizaciją, kuri atitinka 

spalvų gėlių puokštele pa
puošta, savo kalboje ji 
priminė, jog šiuo metu ir vi
sa Tautinė S-ga švenčia 25 
metų sukaktį; aptarė S-gos 
tikslus ir atliktus didesnius 
darbus. Nors dabar nemada 
šnekėti apie praeitį, tačiau 
tik ant tvirtų praeities pa
matų lengviau kurti dabar
tį ir statyti ateities rūmus. 
Esame kad ir nedidelė, bet 
atspari, nepalaužiama tau
ta, kurį^per šimtmečius ver
gijos neišnyko ir neišnyks. 
Nors šiais laikais vienu at
veju kylantis Amerikos gy
venimo standartas, o kitu -- 
krintantis, palikdamas nei
giamų pėdsakų savo žmonė
se, nepraeina ir mūsų nepa
lietęs. Dvasiškai menkėjan
ti aplinka savo sūkurin trau
kia ir mus lietuvius: didžiuo
sius patriotinius siekimus 
vis dažniau iškeičiant į ma
žus asmeninius tikslus ir idė
jinį pasimetimą. Tačiau ma
lonu pripažinti, kad Taut. 
S-ga yra viena tų organi
zacijų, kuri šių dienų kovoje 
už laisvę nėra pasidavusi jo
kiam gundymui, kurios sie
kimų pagrinde yra rūpestis, 
kaip padėti tautai išsilaiky
ti ir patiems lietuviais išlik
ti. Kiekvienas sąmoningas

(Nukelta į 2 psl.)

jo jausmo idėjai — pasaulė
žiūrai, tokios apimties pa
seku dėka susiformuoja vie
netai, būriai, kuopos, bata- 

. lijonai, sąjungos. Taip at
sirado ir mūsų Amerikos 
Lietuvių Tautinė S-ga, o vė
liau 1949 metais liepos 29 
d. Tautininkų Klube Brook
lyne, N. Y. susiorganizavo 
ir ALT S-gos Pirmasis sky
rius, į kurį įsiregistravo 55 
nariai. Į skyriaus valdybą 
tada buvo išrinkti: pirmi
ninku visuomenei gerai ži
nomas ir daug pasidarbavęs 
Nepriklausomybės atstaty
mo veikloje Pranas Narvy
das, vicepirmininku Kazi
mieras Krulikas, sekreto
rium Juozas Butkus, iždi
ninku Juozas Garšva Sr. ir 
sekretorium iždo reikalams 
Antanas Duoba. Jų pastan
gomis skyrius aktyviai ir 
gyvai reiškėsi kultūrinėje, 
visuomeninėje ir politinėje 
veikloje. Ypatingai į sky
riaus aktyvią veiklą įsijun
gus ilgamečiui lietuviškos 
radijo valandos vedėjui Juo
zui Cinkui, nuo tuo laiko 
buvo daug pasidarbuota lie
tuvių tautos laisvės atsta

Dr. D. Degesys, D. Orantaitė. V. Jokūbaitis ir V. Ba
cevičius stebi R. Degesienę pasirašant peticiją Pabaltijo 
laisvės klausimu. J. Garlos nuotrauka

tymo plotmėje. Skyrius yra 
Vilties Draugijos narys su 
150 dolerių įnašu, Lietuvos 
Fondo narys su 100 dolerių 
įnašu ir skyriaus nariai yra 
įstoję į šį Fondą su 1,000 
dolerių našu. Aktyvesniųjų 
narių pastangomis yra su
rinkę aukų virš 500 dolerių 
Nepriklausomybės Fondui. 
Skyrius remia Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje, šeš
tadieninę mokyklą Brookly
ne, Balfą ir nemaža aukų 
skiriama labdaros tikslams.

Dailiojo žodžio meninin
kė Irena Veblaitienė malo
niu balsu paskaitė kelias iš
traukas iš A. Smetonos raš
tų Pasakyta-Parašyta. Leo
nardas Žitkevičius iš savo 
kūrybos paskaitė žavių ei
lėraščių, kurie sukėlė juoko 
iki ašarų, šioje srityje Leo
nardas Žitkevičius savoje 
kūryboje iš lietuvių tarpo, 
galima drąsiai sakyti stovi 
aukštai.

Minėjimui pasibaigus, 
skyriaus pirmininkė Aldona 
Krulikienė padėkojo daly
viams už atsilankymą ir pa
kvietė prie bendrų vaišių.

A. Jurgėla
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Baltimorės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

S-gos narys turi dirbti taip, 
tartum nuo jo vieno priklau
sytų visos organizacijos atei
tis.

Per 25-is metus mūsų 
veiklos kelyje buvo tam
sesnių šešėlių ir švieses
nių žiburėlių, kurie žadino 
viltį ir teikė drąsos ženg
ti priekin. Šiuo metu vėl 
esame tamsos apgauti, nes 
Valst. Dep-tas ruošia Lietu
vos laisvės bylos palaidoji
mą.

Ragino rašyti Amerikos 
spaudai, siųsti laiškus prezi
dentui ir kitiems pareigū
nams. Šios sukakties proga 
skatino atnaujinti ryžtą, bū
ti ištikimiems saviems idea
lams ir nenustoti vilties.

Nutilus plojimams po E. 
Čekienės kalbos, skyriaus 
pirmininkas perskaitė pavar 
dės mirusių sk. narių 25 me
tų laikotarpyje. Jie pagerb
ti minutės susikaupimu.

Pasveikinti skyrių - sukak 
tuvininką buvo atvykęs nuo
širdus lietuvių draugas, mū
sų renginių dažnas lankyto
jas, estų atstovas August 
Kuklane. Jis kalbėjo Ma- 
rylando estų legionierių ir 
Šiaur. Amerikos Estų Gy
nėjų Sąjungos vardu: “Isto
rija ir Baltijos jūra pada
rė mus visam laikui kaimy
nais, 120 metų mūsų abie
jų buvo tas pats likimas. 
Lietuvių tautos dvasia ir jos 
karių narsumas padarė ją 
didele valstybe, kurios ribos 
siekė nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros. Net mano tė
viškė pietinėj Estijoj vienu 
tarpu buvo lietuvių valdo
ma. Mes tvirtai tikime, kad 
Baltijos kraštai ir Lietuva 
bus laisvi ir lietuvių tauta 
savo žemėje amžiais laimin
gai gyvens”.

Skyrių taip pat sveikino 
Baltimorės Liet. Draugijų 
Tarybos pirmininkė adv. dr. 
E. Armanienė. Ji labai 
palankiai vertino vietos tau
tininkų veiklą šio miesto lie
tuvybei. Pabrėžė, kad jie 
noriai ir sąžiningai atlieka 
savo pareigas, kur tik būna 
pakviesti padirbėti. Be jų 
pati Taryba nebūtų tokia 
pajėgi, kokia ji dabar esan
ti. Dabartinės grėsmės aki
vaizdoje kalbėtoja ragino 
tautiečius netylėti, veikti, 
rašyti šio krašto pareigo- 
nims, siųsti padėkos ir pro
testo laiškus.

Po pertraukos prasidėjo 
koncertinė dalis, atliekama 
Bostono Liet. Vyrų šešeto. 
Nesant spausdintų progra
mos lapelių, dainų eilę pra
nešinėjo sambūrio pirm. 
Helmutas Lingertaitis. Iš vi
so jie padainavo 21 dalyką: 
15 jų atliko visas šešetas, 
o 6 padainavo solistas Nor
bertas Lingertaitis. Daugiau 
šia pasirinkta lengvo turi
nio dainos: gyvos, linksmos 
arba ilgesingos, romantinės 
nuotaikos. Jų tarpe kelios 
kompozicijos, sukurtos pa
ties sambūrio muzikinio va
dovo Jul. Gaidelio, pav.: 
“Barkarolė”, “Dana”, “Tik 
tave” ir “Užstalės daina”. Ki
tų atliktų dalykų autoriai 
progr. sąraše nepažymėti.

Solistas padainavo 3 liet, 
kompozitorių dalykus: “Kur 
bakūžė samanota”, “Dul- 
dul-Dūdelę” ir “Meilės dai
ną” ir 3 operų ištraukas: 
iš “Toscos” (Puccini), Herco
go ariją iš “Rigoletto” (Ver
di) ir ariją iš Džiordani 
operos “Fedora”.

Šešeto pažiba yra New 
England konservatorijoj dai 
navimo mokslą bebaigiąs 
Norb. Lingertaitis, savo pa
jėgaus, malonaus skambesio 
dramatinio pobūdžio balsu 
primenęs Wagnerio operų 
tenorus, vokiškai vadinamus 
Heldentenor.

Šešetas gerokai išlavėjęs, 
balsai gražiai apdailinti ir 
sulydinti į bendrą darnų 
skambesį. Jautrus savo va
dovo valiai, jaučia dainuoja
mo dalyko dvasią, ją atitin
kamai paryškina lengvais ju
desiais ir veido išraiška. 
Meistriškos komp. Jul. Gai-

RU/TRALIJO/ PADARGėlE
, ANTANAS LAUKAITIS

Jaunimo kongreso reikalai
Būsimame Jaunimo Kon 

grėsė P.Amerikoje, Austra
lijos lietuviams leidžiama tu
rėti 14 atstovų. Šis skaičius 
yra paskirstytas taip:Mel- 
bournui šeši, Adelaidei ir 
Sydnėjui po keturis. Atrodo 
kad šis skaičius bus tikrai 
permažas ir Krašto Valdyba 
turės derėtis su rengėjais 
dėl skaičiaus padidinimo.

Pagal nustatytą bendrą vi 
sai Australijai taisyklę, kan
didatai privalo gerai mokėti 
lietuvių kalbą žodžiu ir raštu 
amžius, kaip ir visur kitur, 
yra tarp 18 ir 30 metų, kai 
pirmenybė yra suteikiama 

delio fortepijonu palydos 
įkvepiami ir remiami, dai
nininkai scenoje jaučiasi 
laisvai, drąsiai, savimi pasi
tikį. Balsai plaukia lengvai, 
tarsi pasimėgaujant, tarsi 
sakytų: “ką čia mums reiš
kia -- vieni niekai, galėtu
me dainuoti ir dainuoti...” 
Sambūrio pirm-kas, praneš
damas dainuosimus dalykus, 
vienu tarpu taip ir išsita
rė: “Jūs taip daug neplo- 
kit, nes mes dainuosime vi
są naktį”. O publikai, žino
ma, to tik ir reikia. Virš 
programos šešetas padaina
vo dar 3 dainas: “Pilkus 
kelelius”, “Rožių tango” ir 
“Alutį”. Kad ir žinomos, 
ne kartą girdėtos dainos, 
bostoniečių lyg naujai nu
spalvintos, skamba įspūdin
giau.

Negalėčiau pasakyti, ku
rios dainos publikai labiau
siai patiko, nes visoms karš
tai plojo. Gal delnai garsiau 
pyškėjo ir dažniau buvo 
šūkčiojama ‘bravo’ už šešeto 
padainuotą visų pamėgtąjį 
“Arą” ir solisto atliktas po
puliariąsias operų arijas.

Apskritai, klausytojų dė
mesį bostoniečiai sugeba iš 
karto sutelkti ir jį visą laiką 
kelia ir kaitina.

Atsilankiusieji koncertą 
aptarė daugiau negu palan
kiai. Šis buvo jau antra
sis bostoniečių apsilanky
mas Baltimorėj. Kai kurie 
sakė, net trečią kart mielai 
šešeto klausytų, jei jis čia 
vėl koncertuotų; esą bosto
niečių dainavimas žmogų at
palaiduojąs nuo kasdienybės 
ir darbo įtempties, teikia 
dvasinio poilsio, nes iš daini
ninkų sklinda nerūpestingai 
linksma nuotaika.

Žmonių atsilankė apie 
150, atvyko keli washingto- 
niečiai, tarp jų dr. J. Ba
lys, “Nauj. Vilties” redak
torius ir kone nuolatinė bal- 
timoriečių renginių lankyto
ja E. Dambriūnienė, taip pat 
ir vienas kitas tenykščio jau
nimo. Vakarui orumo teikė 
Baltimorės lietuvių parapi
jos klebono prel. L. Men- 
delio su savo seseria atsi
lankymas. Abu, išbuvę visą 
ilgoką programos laiką, pasi
liko dar paviešėti tarp savo 
parapijiečių ir kitų sve
čių.

Rytojaus rytą, balandžio 
13, pabaigtuvėms -- vėly
viems pusryčiams kai kurie 
svečių ir sk. narių vėl su
sirinko Liet. Svetainės val- 
gojamaje. Mat, baltimorie- 
čiai, pas savo apnakvydinę 
seksteto vyrus, juos atve
žė prieš kelionę užkąsti. Čia 
pasišnekėta su E. Čekiene 
S-gos ir mūsų skyriaus rei
kalais. Atsisveikindami, bos
toniečiai dar padainavo ke
letą dainų, o Helmutas Lin
gertaitis, padeklamavo savo 
sukurtą eilėraštį. Sakėsi tu
rįs ir daugiau savo kūrybos 
dalykų, kurie dar niekur 
nesą buvę paskelbti.

Nuskambėjo bostoniečių 
dainos, nutolo sveikinimai ir 
prakalbos, bet kai kas ir už
siliks -- svarbiausia S-gos 
pirmininkės skatinimas ne
nustoti vilties, dirbti ir 
kovoti dėl tautos laisvės!

(sm) 

tam kandidatui, kuris anks
čiau dar nėra buvęs jokiame 
kongrese. Nors šiuo metu 
jau vyksta piniginis vajus, 
tačiau kiekvienas kandida
tas turi būti pasiruošęs su 
savimi turėti apie 1500 dole
rių, kas yra jau ne taip maža 
suma jaunuoliams.

Kiekvienas kandidatas tu
rės parašyti apie 1500 
žodžių rašinį, kuriam temos 
bus neužilgo duotos, kai tuo 
pačiu kiekvienas kandidatas 
turės komisijai pristatyti sa
vo tris rekomendacijas: vie
ną iš Lietuvių Bendruome
nės organo, antrą iš jaunimo 
organizacijos ir trečią -- pa
gal savo laisvą apsisprendi
mą. Kiekviename mieste 
bus sudarytos iš penkių 
žmonių rinkimo komisijos -- 
du iš žymesnių lietuvių inte
lektualų, vienas iš Jaunimo 
Sąjungos valdybos ir du iš 
jaunimo organizacijų.

Atrodo, kad mūsų atsto
vai bus gana nelengvai 
pakratyti, kol jie įgaus teisę 
atstovauti šio krašto ben
druomenę. Kalbant apie 
mūsų dabartinį jaunimą, yra 
labai įdomus buv. prie Kraš
to V-bos jaunimo reikalų ats
tovės Lidijos Pocienės pasi
sakymas: “Susidomėjimas 
lietuviškumo išlaikymo klau
simu jaunesniojoje kartoje 
egzistuoja, tik jų pažiūros 
skiriasi nuo vyresniosios kar 
tos. Jaunimas negali pasiten 
kinti tais pačiais tėvų idea
lais, kurie per dažnai jiems 
atrodo nerealūs ir pagrįsti 
sentimentais. Tačiau iš kitos 
pusės jie nėra pilnai asimi- 
liavęsi su gyvenamo krašto 
gyventojais ir jų tarpe yra 
kažkoks neapčiuopiamas pa
traukimas ir emocinis ryšys 
su tėvų gimtuoju kraštu. Pa
grindinis ir būtinas jų sieki
mas yra pažinti Lietuvą kaip 
gyvą kraštą, o ne vien tik pa 
sitenkinti vyresniųjų pasa
kojimais apie praeitį, gam
tos grožį ir praeities kultūri
nius atsiekimus.

♦♦♦

Viena iš didžiausių Austrą 
lijos jaunimo organizacijų -- 
Sydnėjaus sporto klubas ‘Ko 
vas’ -- turėjo savo metinį su
sirinkimą, kurio metu buvo 
išrinkta ir nauja sekančių 
metų valdyba, pasiskirsčiusi 
sekančiomis pareigomis: A. 
Laukaitis - pirm., D.New- 
man - vicepirm., V.Gulbinas- 
sekretorius, B.Paskočinas - 
ižd., Sanaigė Gustafson - mo
terų vadovė, P.Gustafson - 
vyresniųjų krepšininkų va
dovas, A.Šutas - jaunių vado 
vas, V.Laukaitytė ir J.Šlio
geris - jaunių atstovai.

‘Kovo’klubas turi narių ir 
narių-rėmėjų 250, kurie, 
daugumoje, susimoka savo 
nario mokestį ir klubą remia 
aukomis. Klubo vyrų ir mote 
rų pirmosios komandos šiais 
metais žaidžia pačioje aukš
čiausioje I-sios divizijos kla
sėje, ką atsiekti buvo įdėta 
labai daug intensyvaus dar
bo, nes šiuo metu Australi
jos krepšinio lygis yra aukš
tas. Be krepšinio klube kul- 
tyvuojama tinklinis, lauko ir 
stalo tenisas, golfas, sųashas 
šachmatai ir kt. Per perei
tus metus du kartus buvo su 
rengta automobilių orientaci 
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nės lenktynės, kurios sutrau 
kė didelį skaičių dalyvių, pa
sibaigiant sportiniu pikniku. 
Kadangi klube yra nemažai 
mišrių šeimų narių ir ne visi 
jų gali gerai suprasti lietuviš 
kai, tai klubo valdyba nutarė 
išleisti neperiodinius savo 
laikraštėlius angliškai. Šio 
klubo laikraščio ’The Kovas 
Inforacle’ jau išėjo keturi nu 
meriai ir jis yra ypatingai po 
puliarus jaunimo tarpe. Per 
pereitus metus klubas buvo 
padaręs apie 5000 dolerių pa 
jamų, išleidžiant unifor
moms, salių nuomoms, svie
diniams ir kt. nepilnus 4000, 
taip kad naujoji valdyba 
savo darbą pradėjo su geru 
tūkstančių. Be pagrindinių 
lietuvių sporto švenčių, ko- 
viečiai išvyksta į kitus mies
tus žaisti įvairiose primeny- 
bėse ir karnivaluose ir lietu
viškas Kovo vardas australų 
tarpe yra gana plačiai 
žinomas.

♦♦♦

Nesenai Melbourne savo 
75-rių metų jubiliejų atšven
tė gerai melbourniškiams pa 
žįstamas Vincas Liubinas. 
Buvęs kariškis nuo pat savo 
jaunystės dienų, kur betar
naudamas kariuomeėje jis 
baigė suaugusių gimnaziją 
išklausė teisę Vytauto Di
džiojo universitete ir buvo iš 
kilęs iki majoro. Melbourne 
gyvendamas, jis taip pat vi
są laiką yra gyvas ir judrus 
visuomeninkas, dirbdamas į 
vairiose organizacijose ir 
savo energiją perdavęs savo 
sūnui, kurį Australijos lietu
viai gerai pažįsta iš jo pui
kiai pravestų 1970-siais me
tais Lietuvių Dienų Melbour 
ne. Geriausių ir gražiausių 
dienų jubiliantui.

*♦*

Kiekvienais metais Sydnė 
juje vyksta egzilų skautų 
plaukimo karnavalas, kuria
me būna rungiamasi įvairio
se plaukimo distancijose. 
Šiais metais dalyvavo 350 da 
lyvių ir lietuviai pasirodė la
bai gerai. Ypatingai gerai pa 
sirodė Vida ir Ginta Viliunai- 
tės, J. Dambrauskaitė, V. 
Maksvytytė, G.Antanaitis, 
T. Pullinen ir E. Karpavičius 
Lietuviai skautai tik paskuti 
ėse estafetės rungtynėse 
pralaimėję, atidavė šventės 
laimėjimą vengrams, kai 
merginos užėmė trečią vietą 
Šiais metais įvykusi egzilų 
skautų stovykla taip pat pra 
ėjo su didelių pasisekimu. 
Stovyklai vadovavo šių me
tų egzilų skautų pirmininkas 
ukrainietis. Įdomus buvo 
vienas vakaras, kur kiekvie
na tauta buvo paruošusi va- 
rienei savo vieną tautinį 
valgį. Visa bėda buvo tik ta, 
kad visi valgiai buvo tokie 
skanūs ir skautai taip prisi
valgę negalėjo į savo išeigi
nes uniformas įlysti ir eiti į 
vėliavos nuleidimą.

♦♦♦

Australijos parlamento 
atstovas J.Kerrin, kaip rašo 
“News Weekly”, pasikeitė 
laiškais su dabartiniu Aus
tralijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Wilesee, užklausda
mas jį kaip dabar yra su Pa
baltijo kilmės Australijos pi
liečiais, ar jie galėtų būti pri
versti tarnauti Sovietų Są
jungos kariuomenėje. Minis- 
teris savo laiške senatoriui 
atsakė, kad jeigu pabaltietis 
su Australijos pasu keliautų 
Sovietų Sąjungoje, tai sovie

Sydney apylinkės veikėjas Povilas Alekna apdo
vanotas skautų rėmėjo ordinu. Aušros tuntininkas 
B. Barkus įteikia ordiną ir dėkoja už 1000 dolerių au-
tų.

tų valdžia galėtų tokį asme
nį priversti tarnauti sovietų 
kariuomenėje ir Australijos 
vyriausybė nieko negalįtų į 
tai padaryti.

♦♦♦

Lietuvių Akademinės Kor 
poracijos Romuva lituanisti
nio lavinimosi sekcija paruo
šė šiuos 65 spalvuotų skaid
rių komplektus lietuvių sa
vaitgalio mokykloms: Seno
vės lietuvių papuošalai, ar
cheologiniai radiniai su apra
šymais ir Vinco Jomanto 
skulptūra, su jo išsMIAIS 
aprašymais. V.Jomantas yra 
mūsų žinomas menininkas ir 
Melbourno Karališkojo Tech

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

V. Vilkaičio nuotrauka

nologijos Instituto skulptū
ros skyriaus vedėjas.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
A leading supplier in the aircraft in- 
duntry has opemngs for qualified per
sonnel in the following areas:

FOR 2ND SHIFTS

K. T. MILL 
TRACER MILL 
CINN. MILL

Good pay, pleasant working condi- 
tions. Overtime available. Applicants 
mušt have tools & ability to sėt up 
machines. Only individuals inlerested 
in permanent employment need apply.

Contact
MATT KANTAUSKAS

HENCO ENTERPRISES INC.
2241 LAKE ST.
NILES, MICH.

05-42)
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DAINŲ ŠVENTĖ TARNAUJA 
BOLŠEVIKINEI PROPAGANDAI

DIRVA

Okupacijos negandose lie
tuvių daina paversta bolševi 
kinės propagandos įnagiu. 
Lietuvių kalba privalanti tai 
kinti “entuziazmui” bolševiz
mą įdiegiant į žmonių 
dvasią. Todėl ir ‘Tiesos’ tvir
tinimas, kad ‘daina žmogui 
padeda darbe, kovoj, liūdint 
ir džiaugiantis, papildytinas: 
‘daina padeda komunizmą 
statyti’. Šita, propagandine 
linkme pasinešę, bolševiki
niai okupantai šoko organi
zuoti didžiulį, masini, dainų 
šventės renginį.

1975 metų Dainų šventė 
bus paskirta, rašo ‘Tiesa’ 
nr.80, ‘Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje trisdešimt 
penktosioms metinėms ir 
pergalės prieš fašizmą tris
dešimtmečiui’. Su šitokiu 
‘kryptingumu’ organizato
riai pradeda rikiuoti viską, 
kas susieta su Dainos švente

Ši respublikinė dainų šven 
tė neturės daugiau dalyvių, 
kaip kad turėjo kitos buvu
sios šventės. 30 tūkstančių 
yra ta dalyvių norma, kurią 
organizacinis komitetas pajė 
gia apžioti. Kada prasidėjo 
chorų, kviestinų į renginį, 
‘peržiūra’, paaiškėjo daug 
greit šalintinų defektų. Tie 
defektai nėra vokalinio pobū 
džio problemos, tai nėra cho
rinio dainavimo įgūdžio sto
ka, dirigentų kvalifikacija, ir 
panašiai. Defektai yra speci
finiai, sovietiški, mums tie
siog komiški. Mat, jeigu savi 
veiklinis chorinis kolektyvas 
iki Dainų šventės neįvykdo 
kokių nors gamybinių įsipa
reigojimų vykdomam pen
kmečiui, toks kolektyvas ne
gauna teisės pasirodyti Res
publikinės dainų šventės es 
tradoje

Tai primena Krylovo paša 
kėčią. Vienas, esą, štukorius 
organizavo chorą ir priėmė į 
tą chorą tiktai iš tokių, ku
rie negeria. Todėl išvijo iš 
choro degtinės ragavusius ir 
paliko blaivininkus. Choras 
gavosi toks, kad klausyto
jams ausys plyšo. ‘Už tat 
dainoriai degtinės nė už lū
pos...’ gyrėsi chorvedys.

■ laiškai Dirvai

AR TIKRAI LIETUVIAI DAR LAUKINIAI?
Prieš 15-ką metų Lenki

joje buvo pagamintas fil
mas apie Žalgirio mūšį pa
gal Henriko Sienkiewicziaus 
romaną ’’Kryzaci” (Kry
žiuočiai). Filme lietuviai 
pavaizduoti tiesiog lauki
niais: apžėlę-gauroti be 
drabužių tik j žvėrių kailius 
įlindę ir galvas apmovę taip 
pat žvėrių kailiais su bulių 
ragais.

Po antrojo pasaulinio ka
ro, vienoje tremtinių sto
vykloje Vokietijoje, Angli
jos karališkosios šeimos gi
minaitė, po atsisveikinimo 
su stovyklos gyventojais — 
vertėjai prasitarė, kad ji vi
siškai nesitikėjusi, jog lie
tuviai, būdami dar vanda
lais, galėję jai suruošti tokį

Su tokiu principu stvėrėsi 
Respublikinės dainų šventės 
organizatoriai už choristų ir 
chorų kvalifikacijų nustaty
mo! Kas iš saviveiklininkų 
nenuveikė gamybinių normų 
ir vengė ‘socialistiniai lenk
tyniauti’, tas Respublikinės 
dainų šventės dienomis tegu 
sėdi namuose, nors būtų dai
nos virtuozas!

Tai buvo vienas iš ‘atran
kos barjerų, didžiuojasi ‘Tie
sa’ savo socialistiniu budru
mu.

Repertuaras, savaime aiš
ku, vaidina didelę rolę. 
Estrada privalo tapti ‘ko
munizmo statybos’ inspirato 
re, ruporu, skatintoja. Todėl 
rašo ‘Tiesa’, “renginys priva 
lo patarnauti ir tarnauja 
meno saviveiklos plėtojimui, 
internacionaliniam, patrioti
niam ir estetiniam žmonių 
auklėjimui”. Žodis ‘patrioti
niam’ suprastinąs sovietinę 
prasme: nuo Baltijos iki 
Kamčatkos.

Gegužės ir birželio mėne
siais vyks rajoninės ir mies
tų dainų šventės. Per tuos 
renginius pasirodys kolekty
vai, kurie nedalyvaus ben
drinėje Respublikos šventė
je. Tai, atrodo, tam tikra 
nuolaida - kad neliktų visiš
kai suniekintos tų choristų 
pastangos, kurie dėl gamybi 
nio silpnumo negavo teisių į 
centrinio renginio estradą. 
Rajonų ir miestų dainų šven
tės taip pat skirtos propa
gandiniam poreikiui: rekla
muoti sovietinės diktatūros 
įvedimo ir pergalės prieš na
cizmą jubiliejus.

Pabrėžiama, kad visuose 
pasirengimuose smarkiai vei 
kia, viską rikiuoja ‘partiniai 
ir tarybiniai darbuotojai’. 
Dėl Dainų šventės tokio gru
baus supropagandinimo, ne
nuostabu, kad kompartijos 
ranka suka visus, mažus ir 
didelius, plataus renginio 
vairus. Bet...šitaip vadovau
jant, netgi žodis ‘lietuvių’, vi 
sai išguitas iš bet kurio šioš 
dainų šventės aptarimo. Tai 
rodo parengimo faktai.

kultūringą atsisveikinimą.
Neperseniai vienas Ame

rikos valdžios pareigūnas po 
ilgesnio pasikalbėjimo su 
vienu lietuviu, pasiteiravo 
apie skirtumą tarp lietuvių 
ir lenkų. Jam buvo atsaky
ta, kad pirmiausiai, labai 
skiriasi kalbos, jos net ne- 
giminingos, paskui skiriasi 
papročiai, žmonių būdas ir, 
pagaliau, lietuviai yra kul
tūringesni už lenkus, žmo
gus plačiai nusišypsojo ir 
tarė: — Dėl kultūros — aš 
labai abejoju, nes kai aš au
gau Detroite, gyvenau tarp 
lenkų ir lietuvių. Tada susi
dariau vaizdą, kad lietuvių 
tik labai retas kas skaitė 
kokį nors laikraštį, o lenkai 
skaitė ne tik lenkiškus, bet

Chicagos Aukštesniosios lituanistikos mokyklos abiturientai 25 mėty, šven
tės metu prie Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo, Jaunimo centro sodelyje, 
Chicagoje. V. Jasinevičiaus nuotrauka.

Chicagos Aukšt. Lituanistikos mokykla 
atšventė 25 metų sukaktį

Chicagos Aukštesnioji li
tuanistikos mokykla, kuri 
dirba Jaunimo centro patal
pose, atšventė 25 metų su
kaktį.

Kovo 21 d. įvyko mokyk
los meno parodos atidary- 

ir amerikoniškus laikraš
čius. Laikraščių prenumera
vimas aiškiai nusako žmo
nių kultūros apraiškas.

Nepriklausomoje Lietu
voje žurnalistų Sąjunga no
rėdama paskatinti užsisa
kyti laikraščių, paskelbė 
varžybas: pasiūlyti kiek 
galima trumpesnį posaki, 
kuris būtų šūkiu užsisakyti 
laikraščius. Varžybas lai
mėjo mjr. Petras Ličkus pa
siūlęs posakį: „Laukiniai 
laikraščių neskaito’’.

Iš visų anksčiau nusaky
tų įvykių peršasi mintis, 
kad mes dar tikrai negali
me lygintis savąja kultūra 
su kitomis Europos tauto
mis.

Spauda — laikraščiai, tai 
jau ir yra dalimi tautos 
kultūros. Jie mus ne tik ap
šviečia duodami naujienas, 
bet ir kultūrina. Yra šeimų, 
kurios prenumeruojasi net 
10 ir daugiau lietuviškų lai
kraščių. Su tokiais lietu
viais kalbant, tuojau jau
čiasi, kad jie ne tik orien
tuojasi visuose lietuvių rei
kaluose, bet ir žino kas de
dasi viso pasaulio lietuvių 
gyvenime, tiek išeivių, tiek 
ir pavergtoje tėvynėje.*

Neužsisakydami jokio lai
kraščio, mes savaime ati- 
trūkstame nuo lietuvių, jų 
visų reikalų, jų džiaugsmų 
ir rūpesčių. Metai iš metų 
tada mes vis tolstame nuo 
lietuvių ir tampame lietu
vių tautai mirusiais, tiek iš
eivijai, tiek Lietuvai.

Mūsų išeivijos laikraščiai 
duoda įvairiausias žinias ne 
tik vietines, bet ir iš pa
vergtos tėvynės, ir iš visų 
kultūros sričių: mokslo, me
no technikos, medicinos, 
sporto, o taip pat ir politi
kos bei ekonomijos. Skaity
dami lietuvišką spaudą, mes 
sudarome nuolatinį sąlytį 
vienas su kitu, kuris tampa 
niekuomet nenutraukiamu.

Baigiant Spaudos Vajų, 
LB Krašto Valdyba kreipia
si į visus lietuvius: į vai
kus, j tėvus, ir į senelius — 
padėkite užmegsti lietuviš
ką ryšį tiems savo pažįsta
miems, draugams ir gimi
nėms, kurių kontaktas su 
lietuviais yra beveik neeg- 
bistuojąs. Tai galite pada
ryti užsakant jiems lietu
višką spaudą.

Rimas česonis, 
LB Krašto V-bos 

vicepirmininkas 

mas. Jaunimo centro apati
nėje salėje buvo išstatyta 
26 absolventų paveikslai ir 
fotografijos. Parodą atidarė 
kun. A. Kezys, S.J., pasi
džiaugdamas absolventų me 
no pajėgumu bei domėji- 
musi, sveikino sugrįžusius į 
šią mokyklą su dideliu me
nišku įnašu į mūsų lietu
višką kultūrą, dalyvaujant 
šioje gražioje parodoje. Po 
parodos atidarymo žodžio 
įvyko meninė programa, ku
rią atliko šios mokyklos 
mokinės: R. Cibaitė, T. Drū
tytė, V. Kazlauskaitė, S. Mi- 
kutaitytė, R. Zubrickaitė. 
Jos padainavo keletą daine
lių, V. Kazlauskaitei prita
riant gitara. Paroda vyko vi
są savaitgalį ir ją aplankė 
gausus būrys lietuvių. Kad 
paroda taip gražiai pasisekė, 
jai daug energijos ir suma
numo įdėjo D. Bruškytė, 
o jai talkino A. Šaulytė, G. 
Čepaitytė, V. Kerelytė.

Kovo 22 d. mokyklos kla
sėje buvo iškabintos nuo
traukos iš mokyklos gyveni
mo 25 metų laikotarpyje. 
Jas tvarkė direktorius J. 
Masilionis, talkino K. Meš
koms, R. Čėrnius ir Pr. Ma- 
silionienė.

Kovo 23 d. akademinė ir 
meninė šventės dalis. Kop
lyčioje šv. Mišias atlaikė ir 
tai dienai pritaikytą pamoks 
lą pasakė kun. A. Kezys, 
S.J., o Mišių metu visiems 
kartu giedant vargonais gro
jo Manigirdas Motekaitis.

Po pamaldų visi susirin
ko prie Žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklo Jau
nimo centro sodelyje, kur 
mokyklos vardu abiturientai 
padėjo gražų gėlių vainiką, 
o abiturientas Arūnas Pem- 
kus tarė žodį, tarpe kito sa
kydamas: "... Mes girdime 
liepsnų liežuviuose Kalan
tos šauksmą: ‘Laisvės Lie
tuvai!’ Tai šauksmas, kuris 
turi rasti atgarsį mūsų šir
dyse... Budėkime ir dirbki
me, kad trispalvė vėliava 
vėl galėtų laisvai plevėsuo
ti Gedimino kalne...” Po iš
kilmių visi organizuotai su
grįžo į Jaunimo centro di
džiąją salę.

Virš 500 žmonių susirinko 
į salę. Netilpusieji į salę 
lipo į balkoną. Šią dieną, 
kaip niekados, Jaunimo cent 
ro didžioji salė pasidarė per 
ankšta ir negalėjo visų su
talpinti. Pagerbiant buvu
sius mokytojus (ar jų našles) 
bei dabartinius mokytojus 
Tėvų komitetas pakvietė 
juos į minėjimą svečiais (iš- 
siuntinėdami jiems svečio 
bilietus), o akademijos metu 
prisegė po gėlytę.

Chicagos Aukštesniosios 
lituanistikos mokyklos di
rektorius Juozas Masilionis 
atidarė akademiją, pakvies
damas sugiedoti Lietuvos 
ir Amerikos himnus. Invo- 
kacijai sukalbėti pakvietė 
vysk. V. Brizgi.

Sveikino Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, 
pasidžiaugdama mokyklos 
vaisiais ir linkėdama ilgai 
gyvuoti, šviesti ir auklėti 

tautiškai susipratusį jauni
mą, kuris ateityje bus va
dais bei visuomenininkais.

PLB pirm. B. Nainys, 
PLB Švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas, LF valdybos 
pirm. dr. A. Razma, JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. St. 
Rudys ir buv. dir. A. Rū
gytė džiaugėsi, galėdami 
pasveikinti šią mokyklą jos 
25 metų sukakties proga.

Raštu sveikino: Lietuvos 
diplomatijos šefas Stasys Lo 
zoraitis ir Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas.

Dir. J. Masilionis padėko
jo sveikintojams už gražius 
linkėjimus. Jis taip pat davė 
trumpą istoriją mokyklos, 
kuri buvo įkurta 1950 m. Per 
tuos 25 metus mokomajame 
personale dirbo 66 mokyto
jai, neskaitant pavaduoto
jų. Šios mokyklos moky
tojai parašė pačius pagrin
dinius vadovėlius ir prati
mus, kuriais naudojasi ir ki
tos aukštesniosios lit. mo
kyklos (Kanadoje, Anglijo
je, V. Vokietijoje ir k.). Kny
gas paruošė: D. Velička ir J. 
Masilionios “Lietuvių Lite
ratūros” 4 dalis, D. Velič
ka, Ig. Serapinas, J. Masi
lionis ir R. Černius “Le- 
tuvių kl. pratimus”, dr. V. 
Sruogienė ir V. Liulevičius 
“Lietuvos istorijos” vadovė
lius.

Nuo 1960 metų yra lei
džiami mokyklos metraščiai 
(dir. J. Masilionio prižiū
rimi), kuriuose atsispindi 
mokinių darbai ir veidai. 
Ruošiami kasmet tradiciniai 
vakarai (Tėvų komiteto), iš 
kilmingi Lietuvos nepriklau
somybės minėjimai, metraš
čio sutiktuvės, įspūdingos 
abiturientų išleistuvės. Jis 
priminė, kad yra išleistas 
mokyklos gražus 25 metų is
torijos leidinys “Lietuvybės 
švyturys”.

Buvo pagerbti mokyklos 
mirusieji mokytojai: Ona 
Krikščiūnienė, direkt. B. 
Babrauskas, dr. V. Literskis 
ir D. Velička, ir absolven
tai: Vidas Milavickas, Ar
vydas Rimas, Kęstutis Pet
rauskas, Zita Litvinaitė, Lai
ma Čepaitytė-Paulienė, Gra
žina Musteikytė ir Dalia 
Juknevičiūtė - Šimoliūnienė. 
Jų visų nuotraukos buvo įrė 
muotos į didelius stiklinius 
rėmus.

Po trumpos pertraukos 
sekė meninė dalis, kurią 
paruošė šios mokyklos mo
kytoja aktorė Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė. Programos 
dalyviai tik absolventai. Va
dovavo Jurgis Bradūnas. 
Pianistas Manigirdas Mote
kaitis paskambino F. Cho- 
pino ‘Impromptu, F.-sharp, 
Opus 36” ir J. Brahmso 
"Variacijos Paganini tema, 
Opus 35”. Dalia Eidukaitė 
padainavo “Mano gimtinė” 
(A. Kačanausko), "Vakaras” 
(E. Laumeskienės) ir “Išdy
kęs rudenėlis” (B. Budriū- 
no). Jai akomp. Manigirdas 
Motekaitis. Jurgis Bradū
nas gyvai skaitė savo bele
tristinę kūrybą. Tris sceni
nius dalykėlius atliko Antro
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DIENOS 
TEMOMIS

KOVOJU, ATSEIT, ESU!

XVII amž. prancūzų filo
sofas Rene Descartes savo 
filosofiją sutraukė į labai 
parankią formulę: Cogito, 
ergo sum — lietuviškai bus 
mąstau, atseit, esu.

Ta mintis man visada 
ateina galvon, kai pagalvo
ju apie mūsų visuomeninio 
gyvenimo nuotykius. Kur 
tik didesnio ar mažesnio 
masto susirinkimas, ten, 
žiūrėk, kalbėtojai ir taškosi 
gražbylystės perlais, net 
dūmai rūksta pro langus. 
Kova persimeta į spaudos 
puslapius, radijo valandė
les, na, ir „akis į akį”. Visi 
kalba palaimintos vienybės 
vardu, ir visi tą vienybę 
drasko be pasigailėjimo. 
Mes prie tos kovos taip pri
pratome, kad man kyla tam 
tikra baimė, kas atsitiktų, 
jei staiga šūviai nutiltų, 
kad visi kovotojai susėstų 
už vieno stalo ir, mandagiai 
lankstydamiesi vieni prieš 
kitus, vieningai įniktų plėš
ti mūsų visuomeninio bei 
politinio darbo dirvonus? 
Kažin ar tada mūsų plačio
ji visuomenė galutinai ne
užmigtų? Juk kai oratoriai 
putodami plėšosi, negi ra
miai miegosi?

šiaip ar anaip kalbėsime, 
pažanga reiškiasi kovojant, 
o ne miegant. Mes, lietuviai, 
sparčiai žengiame pirmyn 
daugindamiesi ne biologiš
kai, o ideologiškai ir politiš
kai. Turėjome vieną bend
ruomenę, bet, nepakęsdami 
stagnacijos, nutarėme ženg
ti pirmyn: bandome, sukur
ti antrą. Turėjome vieną 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gą, bet spaudos vienybės ir 
etikos vardan, sukūrėme 
Spaudos Klubą.

Kai kur ban
doma steigti po antrą Ben
druomenės apylinkę, nes 
vadovaujantieji sluoksniai 
smarkiai apsipyko ir sklan
desnės bei našesnės’ veiklos 
vardan nutarė ieškoti naujų 
kelių. Pažangos vardan, tur 
būt, netrukus imsime kurti 
naują Vliką, Altą, Kunigų 
Vienybę ir t.t.

Mąstome, atseit, kovoja
me: plečiame organizacijų 
tinklą, giliname ir plečiame 
ideologinius akiračius, išsi
juosę skelbiame vienybės 
idealą apsišaudydami, apsi- 
pykdami, aršiai gindami sa
vo vienybės idealą ir neig
dami savo priešininkų.

Vadinas, kovojame, at
seit dar esame!

Jonas Laumėnas

Kaimo artistai: Eugenijus 
Butėnas, Vaigailė Kavaliū
naitė, Jūratė Jakštytė ir Ni
jolė Sparkytė. "Siuntė mane 
motinėlė” liaudies dainų fan
taziją skambino kanklėmis 
Emilija Pakštaitė, o joms 
akompanavo Manigirdas Mo 
tekaitis. Eglė Juodvalkytė 
paskaitė savo kūrybos, o 
Jūratė Tautvilaitė padaina
vo keletą dainelių, jai pačiai 
pritariant gitara.

Pabaigai visi programos 
dalyviai išėjo į sceną ir kar
tu su svečiais salėje padai
navo linksmą kupletą. Visi 
programos dalyviai svečių 
buvo labai šiltai priimti ir 
palydėti gausiomis katutė
mis.

Po to sekė karšta vaka
rienė, paruošta šeimininkės
L. Matulevičienės. Mok. R. 
Bartuškienė įvažiavo į sce
ną su didžiuliu raguoliu, 
ant kurio užrašyta “25” su 
25-iom degančiom žvaku- 

(Nukelta į 4 psl.)
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tėm. Raguolis, tai mok. D. 
Eidukienės suorganizuota, 
abiturientu dovana Chicagos 
Aukštesniajai Lituanisti
kos mokyklai jos 25 metų 
jubiliejaus proga.

Mokytoja Nijolė Pupienė 
daug darbo įdėjo išjudinda
ma visus absolventus. Dar
bas buvo nelengvas. Vieni 
išsikėlę į priemiesčius, ki
ti pakeitę (absolventės) pa
vardes. Jai talkino Tėvų 
komiteto narės D. Liubins- 
kienė ir D. Viktorienė. 0 
visam Tėvų komitetui vado
vavo Juozas Derenčius.

Kad Chicagos Aukštesnio
sios lituanistikos mokyklos 
25 metų sukaktuvinė šven
tė praėjo taip iškilmingai, 
su pakilia nuotaika ir paliko 
visiems neišdildomus gra
žius įspūdžius, padėka vi
siems prisidėjusiems prie 
jos pasisekimo: absolven
tams, mokytojams, abitu
rientams, tėvų komitetui ir 
gausiai susirinkusiems sve
čiams. Irena Pemkienė

Okupuotoje Lietuvoje ST. PERMINĄS

ZUIKIAI IŠ MAGIKO KEPURĖS
TINKAMIAUSIOS DOVANOS 

VASAROS IR RUDENS SEZONUI

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Visi gerai pažįsta scenos 
stebukladarius, magikus. 
Toks, mitriu rankų vyras 
sugeba auditorijos akivaiz
doje išimti iš tuščios kepu
rės skareliu, buteliukų, žie
delių ir gėlyčių ir, pagaliau, 
visą gyvą, virpantį zuikį. 
Iš tokių pokštų magikas min 
ta.

Nekitaip atrodė padėtis 
okupuotoje Lietuvoje LTSR 
Liaudies kontrolės komite
tui kartu su Valstybiniu sta
tybos reikalu komitetu ir 
Centrine statistikos valdyba 
subėgus į bendrinį posėdį 
ir pasižvalgius po Vilniaus, 
Kauno ir Panevėžio miestų 
statybas. Planuose pastatai 
pastatyti, yra priėmimo ak
tai, o vieton nuvykus ... tik
tai piktožolėmis įžėlę plo
tai!

Visokios valdybos, rango
vinės artelės, schemininkai, 
planuotojai, aktų pasirašyto
jai, biudžeto sumų gaudy
tojai, tiek privilko ‘liaudies 
kontrolei* riebių zuikių iš 
magiškų kišenių, kad sovie
tinio budrumo organai tik 
griausmingai sužaksėjo visą 
padėtį pamatę, pasekmes

♦ 
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦l

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

KAINA NUO $739.00
Dar yra vietų sekančiose grupėse: 

birželio 11 
birželio 25 
birželio 30 

rugsėjo 3 
rugsėjo 19

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

Chicagos
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

liepos 18 
rugpiūčio 20 

lapkričio 21 
gruodžio 19

♦♦

♦

su

119.00
84.00
74.00 daugiau

ANKSTO —

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE

393 West Broadvvay. P. O. Box 116 
Šou t h Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8761
Savininke: ALDONA ADOMONIENĖ
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berikiuodami.
Dalykas buvo paprastas, 

sovietinis. Visa virtinė sta 
tybinių trestų, artelių, bui
tinio gyventojų aptarnavimo 
komitetų, komunalinio ūkio 
ministerijų, rajonų vykdo
mųjų komitetų, vietinių ir 
centrinių institucijų ir, pa
galiau, kompartijos centro 
komitetas su TSRS minis
trų tarybos posėdininkais 
suvirto į vieną neapžvelgia
mą, neperregimą, neperei
namą biurokratinį labirintą. 
Vieni kitus varo, ragina, 
gaudo, skatina, tikrina, ap
mauna.

Viskas paaukota sovie
tiniam biurokratiniam po- 
pierizmui: kad tiktai būtų 
gatavas penkmečio plane už- 
žymėtas pastatas. Jeigu 
toks pastatas dar nepasta
tytas arba tiktai įpusėtas, o 
statybos terminas jau čia 
pat, žymima: pastatas gata
vas. Mat, pasitikima, kad ne
trukus ir dar ilgesniam lai
kui. Prieš akis priėmimo 
aktas, tikrovėje nė pamatas 
nepradėtas lieti!

Net 16% tokių ‘magiko 
zuikių* įtraukta j “penkme
čio plano vykdymą“! Taip 
rašo Tiesa, nr. 76.

Kauno rajone dingo 25, 
000 kūbinių metrų gelžbe
tonio. Vilniuje neranda 500 
darbo vietų kompleksinių gy
ventojų aptarnavimo ‘atel
jė*. Popieriuje puikiai vei
kia 5 tonų baltinių per pa
mainą skalbykla - bet tokios 
nėra. Veikia ir atsarginių 
dalių bazė Vilniaus sosta- 
pilėje, bet tokios bazės nė
ra nė adreso! Virbalyje din
go 8 butų gyvenamasis na
mas su visais jo įnamiais. 
Ignalinoje atiduota eksploa
tacijai 90 individualių namų. 
Pradėjus namus skaičiuoti, 
nesuranda 21 namo. O Vil-

imtų 107 namų, dingo be pėd 
sakų 26 namai!

Tai vis “prirašymai 1974 
metų liaudies ūkio plane“. 
Tai vis fantastiškai ‘už- 
bėgimai už akių’ sunkiai 
judančiame penkmečio vyk
dymo plane. Už tokius ‘pri
rašymus* reikalauja atsaky
ti, reiškia papeikimus, žemi
na pareigūnus, kilnoja vado
vus, bet ‘prirašymų’ liga 
chroniška. Ji atgabenta iš 
kitų, ‘broliškų* respublikų. 
Be tokių ‘magikų zuikių* so
vietinė statybinė ir konst
rukcinė mašina negali eg
zistuoti.

Režminės propagandos 
poveikis toks stiprus, kad 
plano nevykdymas traktuo
jamas kaip neištikimybę re
žimui. Todėl, nesekmei pa
slėpti aukojama viskas: su
gebėjimas, vardas, karjera. 
‘Darbuotojai* tikisi, kad ka
da nors vėliau, kada sukčia
vimas iškils paviršiun, reži
minės propagandos periodas 
atslūgs, viskas praeis tarny
binio papeikimo ženkle.

Iš tikro, taip ir nutinka. 
Liaudies kontrolės komite
tas pasišvaisto, pasišvaisto 
papeikimais ir, taip, iki se 
kančių metų.

Mums, tačiau, neaišku, 
kad ten, praktikoje, besi
džiaugę geros skalbyklos 
darbu, turi pripažinti, kad 
tokia skalbykla tebuvo zui
kis magiko kepurėje? Kaip 
jie ten turi sutikti, kad ge
rai įrengto aštuoniabučio na
mo niekad nebuvo ir kad to
kio namo priėmimo komisi
ja sugebėjusi gerai atlikto 
darbo priėmimo aktą pateik
ti... sovietinės liaudies kon
trolei? Sovietinė tvarka! 
Magikai!

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms, 1 jardas (Suknelei reikia 
2*4 jardo) .......................................................... $ 5.00

Crimplene medžiaga; lygi, su ornamentais 
arba gėlėta. Tinka moteriškiems paltams, 
eilutėms, suknelėms. 1 jardas........................ $ 6.50

Labai gera vilnonė angliška vyriškai 
eilutei medžiaga.................................................$45.00

Nailoninės arba šilkinės skarelės.
Viena kainuoja .................................................$ 2.50

Geriausios rūšies nailoninės moteriškos 
kojinės. 1 pora ..................................................$ 2.50

Komplektas moteriškų nailoninių 
apatinių rūbų .................................... ................. $10.00

Vyriški išeiginiai nailono marškiniai ...........$10.00
Kojinės — kelnaitės (Tights). 1 pora ............$ 3.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas ....$ 7.50
Dirbtinio minko rudas kailis. 1 jardas ............ $17.50

šitos kainos yra su įskaičiuotu Sovietiniu 
muitu, reikia dadėti tik persiuntimo išlaidas $17.00

SPECIALUS SIUNTINYS, fl — 1975).
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai ne
permatomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 
1 vyr. išeiginiai marškiniai. 2 nailoninės ska
relės, 3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų 
kojinių, viskas su muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kainuoja ..................................... $125.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui "Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuviš
ku Šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hacknev Rd., London, E. 2. England. 
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pa
geidavimus.

kaviškyje iš naudojimui pri-

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome ▲ 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus. į

OPPORTUNITIES
Clark Control ia a leading manufacturer of industrial electrical 
motor controla. Aa a result of steady expan»ion a number of 
new positions are available.

Radial Drill Wiedmann (tapė controlled punch presą) 
Fabricatora Spm Welder

Mušt be able to sėt up work from blue prints & elose tolerance. 
All ųualified applicants should apply in person to:

CLARK CONTROL INC.
SUBSIDIARY OF

PiTl SyU/ANIA

1146 Rast 152 Street / Cleveland, Ohio 44110

We Are An Equal Opportunity Employer M/F

Ui CERTIFIKATU8 MOKAME:
— 6 metų su $l,0Q0. minimum. 

~*/į% — 4 metų su $1,000. minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000. minimum. 
6!z2<£ — 1 metų su $1,000. minimum.

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

SAVINGS 1NSUREI) UP TO S40.000.00 BY F-8.L.1.C.

alnt 
tiiony 

avings
VYT. ALANTAS Ištrauka iŠ romano

.s, SKRAJOJANTIS AGRONOMAS
Norgaila smarkiai susvyravo ir pažiūrėjo į žmoną. 

Rožė per tą visą pokalbį tylėjo tesirūpindama vaišė
mis, bet įdėmiai klausėsi vyrų pokalbio. Nuoskauda, 
kad Kostas nenorėjo mokytis ir dėl to neįgyvendino 
jos didžiojo ir slaptojo troškimo pamatyti sūnų 
užsivilkusi sutana, buvo apgijusi, bet neužgijusi, - 
yra žaizdų, su kuriom mes nukeliaujame ir į karstą - 
bet vis vien jai gulėjo ant širdies lyg ir sąžinės priekaiš- 
tėlis, kad kiti jos vaikai bus mokyti, o Kostas liks tik 
mokslo lyžtelėjęs. Ta nelygybė jai knietė visą laiką.

- Žiemą galėtume ir be Kosto išsiversti: apsiliuobtu
me ir vieni, -- ji kalbėjo iš lėto žiūrėdama i vyrą. 
-- Juk leidžiame i mokslus kitus vaikus. Kostas neno
rėjo mokytis Paąžuoliuose, tepamėgina kitoje mokyklo
je. Jam jau septyniolikti: jei dabar nepasimokys, vėliau 
niekad mokslo neberagaus.

-- Štai kur teisingai pasakyta, ponia Norgailiene! 
Geriu į tamstos sveikatą! - Rožėnas pakėlė savo stik
lą.

Kostas labai nustebęs ir dėkingas žiūrėjo j motiną: jis 
nelaukė iš jos tokio palankumo.

Rožėnas išvažiavo namo vėlai naktį. Važiavo, galima 
sakyti, apgraibom, nes motociklo švaitas teįstengė pro 
tirštą tamsą prasiskverbti labai netoli i priekį. Be to, 
pradėjo lynoti, ir kelias pasidarė dar slidesnis. Tiršta, 
sunki tamsa slėgė žemę, be jokių prošvaistėlių. Rožėnui 
kartais pasivaideliodavo, kad tamsa uždusins jį savo 
drėgname glėbyje. Daiktais jis turėdavo kone visai su
stabdyti mašiną, nes švaitas pasinerdavo į rūką, kaip 
i patalus ir priešakyje nieko nebebuvo galima matyti.

-- Tur būt, visi Paąžuolių pelkių pinčiukai nakties tam
sybėse su davatkom orgijas kelia? - jis murmtelė
jo. - Kad tik ir aš nenukrapaliočiau pas juos i svečius?

Gal velniava nori mane apakinti, kad nerasčiau kelio 
namo? Tas jo alus, tai tikrai velnio griebtas: 
dar pasiutesnis už Dumčienės šermukšninę! Ne, ne, nė
ra jokios abejonės: Ragutis iš manęs juokauja, visi 
nelabieji nori susukti man galvelę, bet aš tvirtai sto
viu ant savo kojų ir žinau, ką kąrąs ir kur einąs... Kostą 
pasiunčiau į mokyklą: gerą pradžią padariau! Reikės 
dar pasiųsti Žaldokiuką ir Stančikiuką, o gal ir daugiau. 
Mes per ilgai čiupinėjomės su velniavom, sulindusiom už 
jaujos ardų, bet daugiau jokie tamsybių gaivalai mums 
kelio nebepastos: aida, iš pelkių i kalneli, iš lūšnelių 
į raudonslogį mūrelį! Mes taip nužiebsim švaitais Lie
tuvos padangę, kad visos tamsybių velniavos, kurios 
pančioja mums kojas, galvatrūkčiais kaukdamos išneš 
kudašių pragaran! -- Žarėnas rykteklėjo, pasistiebdamas 
ant motociklo paminų ir atmesdamas galvą atgal. - 
Per ilgai, sakau, per ilgai mums muilino akis atžagarės 
pamėklės! Žemė, kuri dunda po mano kojom, turi tarnau
ti mums, jos šeimininkams! Aš ją myliu... ne, nežinau, 
kartais aš ją myliu, kaip savo motiną, o kartais neken
čiu, kaip pamotę, nes ji nenori pasiduoti... Maldauda
mas ir poteriaudamas tu nieko* iš motinos žemės ne
išpeši: tik prievartaujama ir prakaito aplaistoma ji su
minkštėja ir tau pasiduoda šnabždėdama į ausį, kaip ta 
nugalmonėta mergelė: mylėk mane, glamonėk mane, 
imk, mane, aš tavo! Reikia jai įšvirkšti naujo kraujo: ji 
per ilgai buvo apleista...

Rožėnas pasijuto stovįs kelio viduryje ir kalbąs 
pats su savimi.

-- Jei aš nenoriu nakvoti lauko viduryje, e-r-r-r-g-o, 
turiu kastis pirmyn, - jis vėl sumurmėjo paminda
mas gazą.

1447 So. 49th (’ourt • Cicero. Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon.. 9-P- Tuea., Thurs., FriM 9-5: Sat„ 9-1; ( kmed Wed.

Juokas GribnuskaM. vedėjas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

185 North Wabash Avenue 2nd Floor
Chicągo, III. 60601
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BKURYBA IR MOKSLAS11
LŽS Centro Valdyba planuoja ateities darbus

Petrikonio ir Šalnos kūrinių parodoje Chicagoje. V. Noreikos nuotrauka

PETRIKONIS 
IR ŠALNA
DETROITE
Manau, kad Detroito lietu

vius tikrai pradžiugins dail. 
Antano Petrikonio tapybos 
ir dr. Jono šalnos šaknų 
skulptūros paroda, kuri 
įvyksta Kultūros centre ge- 

-gužės 3 ir 4 d.d.
Tos rūšies paroda kaip 

tik buvo suruošta Chicago
je Marąuette Art Gallery ir 
tęsėsi nuo kovo mėn. 22 iki 
balandžio mėn. 27 d.

Pastebėtina, kad šių pa
rodą aplankė daug meno 
mėgėjų ir išsinešė gerą 
įspūdį.

Dail. Antaną Petrikonj iš
eivijos lietuviai gerai pažįs
ta iš jo kūrybos. Daugelio 
lietuvių namuose randame 
šio darbštaus ir kūrybingo 
dailininko darbų. Jis gana 
spalvingas. Tematika įvairi 
— nukelia į istorinį pasau
lį, susimąstai prie šaunios 
simbolikos, gėriesi peizažu. 
Stebina ir technikos įvairu
mas, spalvų imantrumas.

Dail. Petrikonis, lyg ne
nuorama, vis pasinešęs į 
naujus kūrybos pasaulius, 
nuolatos ieškąs, nuolatos 
besiveržiąs atkasti iš pa
slapčių gelmių grožį, prie 
kurio susimąsto žmogus.

Žinoma, daugeliui patiks 
kaimas žiemą at Vytautas 
didysis mūšio lauke, žodžiu 
tie kūriniai, kurie mūsų šir
džiai labai artimi.

Dail. Antano Petrikonio 
kūrybos lobiu galima gėrė
tis ištisomis valandomis.

Dr. Jonas šalna pasirin
ko kelią į šaknų skulptūrą, 
ši meno šaka, atrodo, dar 
nauja, tačiau šaknų skulp

Dr. Jonas šalna ir dail. Antanas Petrikonis savo kūrinius 
pasiruošę parodyti Detroito lietuviams.

V. Noreikos nuotrauka

Pernai korespondenciniu 
būdu buvo išrinkta Lietu
vių žurnalistų sąjungos nau
ja Centro Valdyba, kuri sa
vo pirmuose posėdžiuose 
pasiskirstė pareigomis ir 
pradėjo planuoti bei vykdy
ti naujus darbus.

Paskutiniame posėdyje bu 
vęs iždininkas Jurgis Ja
nušaitis patiekė smulkias 
Spaudos baliaus ir veikalo 
Žurnalistika išleidimo pini
gines apyskaitas. Žurnalisti
ka kaštavo 5040 dol. Iš 
spaudos baliaus 1000 dol. 
paskirtas Daužvardžio fon
dam

Spaudos baliai, virtę gra
žia tradicija, iki šiol buvo la
bai sėkmingi ir turėjo gerą 
pasisekimą. Paskutiniame 
Spaudos baliuje dalyvavo 
674 svečiai. Gerą meninę 
programą atliko Pirmyn 
choro kvartetas, vadovauja
mas muz. K. Stelponavi- 
čiaus. Programos dainoms 
žodžius parašė rašytojas 
Aloyzas Baronas. Balių me
tu įteikiamos jauniesiems 
spaudos bendradarbiams, da 
lyvavusiems konkurse, pre
mijos. Šiais metais premi
jos atiteko: trys pirmosios -- 
Eglei Juodvalkytei East 
Chicagoj, Viktorui Nakui -- 
Detroite, Robertui Seleniui 
- Detroite, antrosios: Ra
sai Lukoševičiūtei, Mon- 
trealyje, Vyteniui Senutai 
Brocktone, trečioji Rimai 
Janulevičiūtei Chicagoje, 
trys ketvirtosios -- Linui 
Mikulioniui Detroite, Norai 
Sugintaitei Chicagoje, Astai 
Baškauskaitei Brocktone. Vi 
sos šios premijos skirtos už 
reportažus, literatūrinius 
straipsnius bei koresponden 
cijas.

NAUJOJI LŽS-gos Centro Valdyba Spaudos baliuje 
prisistato lietuvių visuomenei ir pasiruošusi įteikti jau
niesiems žurnalistams premijas. Iš kairės: aktą skaito 
sekretorius Algirdas Pužauskas, pirmininkas kun. Juo
zas Vaišnys, S.J., vicepirmininkas Vytautas Kąsniu- 
nas, vicepirm. Emilija Pakštaitė, vykd. vicepirm. Jurgis 
Janušaitis, iždininkė Danutė Vakarė ir vicepirm. Vla
das Būtėnas.

tūromis susidomėjimas au
ga, plečiasi.

Dr. Jonas šalna ypač 
darbštus. Parodoje išstaty
tos skulptūros rodo jo suge
bėjimus paežerėse, gal pel
kėse, laukuose surasti me
džių kelmus, šaknis ir jose 
įkūnyti "sielą”. Daugelis 
skulptūrų atrodo paties Die
vulio duotos, turi turinį, 
mintį ir nebereikia jokių 
priedų, skulptūros mintį iš
ryškinančių.

Parodoje išstatyta apie 50 
didesnių ir mažesnių skulp
tūrų. Keletas tikrai, didelių, 
tinkančių papuošti ir pra
bangius namus.

žinoma, prie kiekvienos 
skulptūros norisi ilgiau pa- 
rimuoti, geriau įsižiūrėti. 
Nustembi pačio skulptū- 
riaus darbštumu, sugebėji
mu kelmuose ir šaknyse 
įkūnyti įvairią, plačią te
matiką.

Detroito lietuviai, šių

dviejų kūrėjų parodą, rei
kia manyti, pasitiks su dė
mesiu, ją aplankys ir gėrė
sis tikrai įdomiais ir vertin
gais tapybos bei šaknų 
skulptūros darbais.

Jurgis Janušaitis

• Vysk. Motiejaus Valan
čiaus 100 metų mirties su
kakties paminėjimas įvyks 
gegužės 4 d. 12:30 v. Kul
tūros Centre. Kalbės kun. S. 
Yla. Meninę programą at
liks S. Sližio vad. moterų 
ansamblis ir akt. K. Balys.

• Motinos minėjimas 
įvyks gegužės 11 d. Kultū
ros Centre. Kalbą pasakys 
studentė Daina Kojelytė. 
Minėjimą rengia LB Detroi
to apylinkės valdyba.

• "Lithuanian Garden” 
Detroite Michigano valsty
binėje loterijoje balandžio

17 d. laimėjo trečdalį mili
jono dol.

Kaimą sudaro 20 šeimų. 
Kaimui vadovauja Jurgis 
Baublys. Loterijos bilietus 
pirko ižd. Genė Viskantienė.

• Amerikos Lietuvių Bal
so Radijo Klubas balandžio 
13 d. išrinko valdybą: Ka
zys Gogelis — pirmininkas, 
Vacys Urbonas ir Antanas 
Sukauskas — vicepirminin
kai, Juozas Lesčinskas — 
sekretorius, Antanas Janu- 
šis — finansų sekretorius, 
Algis Janušis — iždininkas, 
Petras Marčiukaitis, Vincas 
Kankalis ir Juozas Janec- 
kas — direktoriai, Juozas 
Murinas — tvarkdarys, Fe
liksas Blauzdys, Jadvyga 
Maršalkovičienė ir Bronius 
Tatarūnas — kandidatai.

Revizijos komisija: Ka
zys Ražauskas, Jonas Mar- 
šalkovičius ir Stasys Račiu- 
kaitis. (ag)

JAUNIMO KONGRESO FINANSŲ 
VAJUS!

Su didžiu entuziazmu, besirūpindamas lietuviš
ka ateitimi, mūsų jaunimas ruošiasi trečiajam Jau
nimo kongresui, prasidedančiam gruodžio 20 Pietų 
Amerikoje. Jaunieji lietuviai patys rašo j laikraš
čius apie kongreso organizavimą bei jo vykdymą, 
patys atlieka daug parengiamųjų darbų, kad kongre
sas pasisektų ir lietuvybės išlaikymas ateity nežūtų. 
Tačiau be visų lietuvių rūpesčio ir finansinės para
mos JK-sas vargiai galėtų įvykti. PLB Valdyba rem- 
dama jaunimo kilnias pastangas, yra įsipareigojusi 
parūpinti kongresui lėšas, tad šiam tikslui gegužės 
mėnesį skelbia III PLJK finansų vajaus mėnesiu. 
Finansų vajus vykdomas JAV ir Kanados kraštų 
valdybų per savo apylinkes.

Mielas lietuvi, Tavo rankose yra mūsų jaunimas 
ir lietuvių išeivijos ateitis. Paremk III PLJ kongre
są!

PLB Valdyba

Už fotografiją pirmoji pre
mija atiteko Jonui Kupriui 
iš Cicero.

Radio darbuotojams pa
skirtos sekančios premi
jos: Audriui Regiui, Mar
gučio pranešėjui, Chicago, 
pirmoji premija ir trečios 
premijos atiteko Vytautui 
Šumskui Chicagoje, Vidai 
Skiotytei, Aidai Smalinskai- 
tei ir Irenai Sventickaitei 
iš Detroito.

Viso premijų paskirta 15 
jauniesiems spaudos bendra 
darbiams sumoje 500 dol. 
Premijos buvo įteiktos šių 
metų Spaudos baliaus metu.

Žurnalistikos knygos pri
statymas lietuvių visuome
nei įvyko balandžio 25 
d. Jaunimo centro kavinė
je. Leidinį apžvelgė prof. 
Jonas Puzinas, prisi
minta spaudos sukaktis, 
Daužvardžio fondo rėmėjai, 
muz. VI. Jakubėnas - Gar
bės narys ir trumpa meninė 
programa bei kuklios vai
šės.

Šių metų jaunųjų spaudos 
bendradarbių konkursas bus 
tvarkomas kiek kitaip. Cent
ro valdybos vicepirmininkė 
jaunųjų spaudos bendradar
bių reikalams seks visą lie
tuvišką spaudą, registruos 
ir surinks jaunųjų spaudos 
bendradarbių rašinius ir su 
savo rekomendacija gale 
metų patieks Centro val
dybai skirti premijas. To
dėl visi jauni spaudos bend
radarbiai kviečiami aktyviai 
reikštis lietuviškoje spaudo
je, dažniau ir aktualiomis te
momis rašyti ir tuo pačiu 
dalyvausite konkurse ir 
premijų skirstyme.

Centro valdyba atsižvelgė 
į mūsų spaudos problemas, 
į jos talką rengiant viso
kius renginius ir iš spau
dos baliaus pelno spaudai, 
radio ir LTV paremti pa
skyrė 210 dol. ir pasveikino 
Keleivį su auka, švenčian
tį 70 metų sukaktį.

Taip pat 150 dol. pasky
rė iš Daužvardžio fondo Mū
sų žinių jaunimo skyriui,

ugdančiam jaunuosius žur
nalistus.

Su dėkingumu prisiminti 
Daužvardžio fondo pasku
tinieji rėmėjai prel. Ka
ralius ir Lietuvių Fondas, 
paaukoję stambias sumas 
Žurnalistikos išleidimo bei 
platinimo reikalams.

Lietuvių Fondo auka 300 
dol. Už juos Žurnalistika 
nemokamai bus dalinama 
jauniesiems spaudos bend
radarbiams, neįsigalintiems 
knygos įsigyti, o taip pat šis 
leidinys bus išsiuntinėtas 
JAV bibliotekoms, universi
tetams ir kitoms mokslo 
įstaigoms. Didelį leidinio iš
siuntinėjimo darbą atliko ir 
atlieka iždininkė Danutė Va
karė. Leidinį platina Drau
gas, Marginiai ir Vaznelių 
prekyba Chicagoje.

Sekančių metų Spaudos 
balius įvyks 1976 m. sausio 
mėn. 24 d. Martiniąue poky
lių salėje. Jau planuojama 
įdomi programa -- Baliaus 
data skelbiama iš anksto, 
kad jie nesutaptų su kitų or
ganizacijų renginiais.

Galvojama išleisti met
raštį, o taip pat ir. dides
nės apimties veikalą mūsų 
Spaudos sukaktims atžymė
ti. Vasarą turėtų pasirody
ti ir naujas Lietuvio Žurna
listo numeris, kurio redaga
vimu rūpinasi vicepirminin
kas Vytautas Kasniūnas, tal
kinant Danutei Vakarei.

Jurgis Janušaitis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

HORZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. 

NICHT SHIFT
HikB waue rate, overtime available. 
Liberal company pairi benefit. frintte 
benefits. Experience necessary. 
STEWART BOLLING & CO. 

3190 FAST 65 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

216-641-2850
Apply or call between R n. m. and 
5 p. m. Ask for Mr. Karabinas.

An Equ.il Opportunity l.inph-v-r 
(35 37)

Sesių trio: Teresė, Joana ir Ramutė Drūtytės, kurios 
ALTS-gos Chicagos skyriaus pavasario baliuje gegu
žės 10 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose atliks me
ninę programą.

Spaudos baliuje, Chicagoje, linksmai nusiteikę, dali
nasi spaudos problemomis visuomenininkai inž. Euge
nijus Bartkus, dr. J. Valaitis su LŽS-gos cv. vykd. 
vicepirmininku Jurgiu Janulaičiu. A. Gulbinsko nuotr.
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Vilties draugijos šimtininkui, tau

tinės srovės veikėjui, teisininkui

ANTANUI VAIŠNIUI

mirus, jo sūnui ARVYDUI su šeima ir 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Sukaktuvininkas Vytautas Braziulis, sulaukęs 75 mėty, 
amžiaus, piauna tortą, stebint p. Mikulskiams ir p. 
Šukiams. J. Garlos nuotrauka

PAGERBĖ VYTAUTĄ BRAZIULJ

Mielam prieteliui, ilgamečiui Tau

tiškos veiklos artimam bendradarbiui, 

teisininkui

ANTANUI VAIŠNIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui 

ARVYDUI su šeima, jo giminėms ir vi

siems prieteliams

Elena ir Mykolas
G u r e c k a i

Š.m. balandžio 20 d., Cle
velande, lietuvių namų di
džiojoj salėj, susirinko virš 
60 asmenų, SLA 14 kuopos 
narių ir svečių Vytautą Bra- 
ziulį pagerbti.

Kuopos vicepirm. A. Mi
kulskis supažindino dalyvius 
su sukaktuvininko ilgu, turi
ningu bet ir sunkiu gyveni
mu. Vytauto tėvas buvo par
neštų iš Prūsų lietuviškų 
knygų lyg ir sandėlininkas. 
Knygų platintojai gaudavo 
knygas pas ji ir nešiodavo 
po kaimus. Tai buvo labai 
pavojingas darbas. Rusų

valdybos pirm. V. Plečkai
tis ir P. Čaplikienė, Šaulių 
moterų trio vardu įteikda
ma dovaną. SLA 14 kuopa 
padovanojo sukaktuvininkui 
vieną Lithuanian Village ak
ciją. Susirinkusieji, prisipy
lė taures šampano, sugiedo
jo Vytautui ilgiausių ir lai
mingiausių metų!

Vytautas Braziulis padė
kojęs už sveikinimus ir 
linkėjimus, papasakojo kelis 
epizodus iš savo gyvenimo, 
kaip motina slėpdavo ji miš
ke po eglių šakomis nuo

žandarų, kaip Pirmajam ka
rui prasidėjus jam reikėjo 
važiuoti į ‘stojkas’, su veži
mu ir arkliu vežioti tai rusų 
tai vėliau vokiečių kareivius, 
kaip jis buvo išvarytas rusų 
apkasų kasti... kaip jie jau
ni kaimo berneliai ėjo sava
noriais į Lietuvos kariuo
menę. Baimės numirti visai 
neturėjęs. Vytautas primi
nė, kad Lietuvoje iš viso 
buvo tik apie 10.000 savano
rių, jei jų būtų buvę dvigu
bai ar trigubai daugiau, Lie
tuvos padėtis būtų buvusi 
kitokia.

Vytautas prisiminė ir sa
vo laimingas vedybas su 
Nora Braziuliene, kuri jam 
padeda vilkti sunkią gyveni
mo naštą. Deja ji negalėjo 
būti šiame vakare, susirgo 
ir daktaras uždraudė jai iš- 
eigi iš namų. Vaišes pa
ruošė kuopos finansų sekre
torius Povilas Šukys savo 
jėgomis, t.y. padedant po
niai Šukienei, sūnui su mar
čia, dukteriai. Maistas buvo 
skanus ir gražiai patiektas.

Jubiliatui didelį tortą iš
kepė kuopos valdybos narė 
O. Jokūbaitienė. Po kelių 
valandų bendro pabuvojimo, 
susirinkusieji skirstėsi lin
kėdami Vytautui pagyventi 
dar mažiausiai 25 metus, ge
ros sveikatos ir laimingos 
senatvės.

(si)

Perkūno garsais, kad neįsi- 
gąstų kas, jau didžiajam 
siautuliui praėjus, atseit 
švelniau balsui besiskirs- 
tant, bet vis dar žaibuojant, 
grumuojant . . . , o balti- 
moriečių tautinių šokių gru
pė sukels tokį viesulą, kurio 
daugelis dar nebuvo matę. 
Visa tai pamatytina, pasi- 
klausytina, o tik bereikia 
ryžtis ir tokios retos audra 
prabėgančios progos iš savo 
akių nepraleisti t. y. pama
tyti. šokiams gros tranki 
muzikantų kapela, bufetas 
masins kuo pasistiprinti, o 
gėrimai vakaro apsilpu- 
siems dalyviams teiks pir
mąją pagalbą. Gi sukauptas 
pinigas bus paveiki parama 
Vinco Krėvės šeštadieninei 
lietuvių mokyklai išlaikyti. 
To vedini skaitlingai susi
bėkime.

J. Bubelis

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

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

Vilties Draugijos ir Dirvos nuoširdžiam 

rėmėjui

DR. LEONUI KRIAUČELIŪNUI, 

mirus jo seseriai DR. NINAI KRIAUČE- 

LIŪNAITEI, reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba 

ir
Dirva

DR. NINAI KRIAUČELIŪNAITEI

mirus, jos broliui DR. LEONUI KRIAUČE

LIŪNUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią

užuojautą

Elena ir Kazimieras 
Pociai

žandarai dažni svečiai. Vy
tautas, būdamas tik penke- 
rių metų, gerai atsimena, 
kaip gandui pasklidus, kad 
atvyksta žandarai, jo tėvas 
su kitais vyrais knygas plė
šė ir degino. Vytukui gaila 
buvo tų knygų, žiūrėdamas 
į degančias knygas, jis ver
kė. Nuo to laiko, knyga, raš
tas, jam paliko kaip šventas 
ir brangus daikas.

Kuriantis Lietuvos ka
riuomenei, Vytautas 18 me
tų vyras, stoja savanoriu. 
Atėjus laikui vaduoti Klai
pėdą, jis ir šito žygio da
lyvis. Be kareiviškų darbų 
jis lankė Tautos Teatro stu
diją, žurnalistikos kursus. 
Vaidinti jam nesinorėjo. Jis 
pasirinko teatro korespon
dento darbą.

Nepriklausomybės me
tais, Kaune lankydavosi pa
saulinio masto menininkai, 
dainininkai, muzikai. Vytau
tas yra užrašęs daug su jais 
pasikalbėjimų. Šiandien, jei 
kas norėtų studijuoti ano 
meto Lietuvos teatrą tuose 
reportažuose ras daug me
džiagos.

Vytautas Braziulis neeili
nis žmogus. Jis didelis pa
triotas, pasiruošęs už tėvy
nę atiduoti savo gyvybę; jis 
scenos meno žinovas, kriti
kas; jis rašyto žodžio bran- 
gintojas.

J. Stempužis paskaitė šiai 
progai pritaikintus Brazdžio 
nio kelis eilėraščius. G. Kar- 
sokienė paskaitė savo kūry
bos ir kelis A. Barono, Gus
taičio humoristinius eilėraš
čius. Taip pat ji paskambi
no Chopin valsą. Raštu 
sveikino SLA prezidentas P. 
Dargis, Kušleika iš Venezu
elos ir kuopos narys prof. J. 
Jakštas, žodžiu sveikino: Bi
rutininkių vardu V. Nage- 
vičienė įteikdama dovaną, 
Čiurlionio ansamblio vardu,

PERKŪNAS TRANKYSIS 
PHILADELPHIJOJE

Vartalioju delne iš anks
to įsigytą bilietą kviečiantį 
i ruošiamą Vinco Krėvės 
liet, šeštadieninės mokyklos 
Tėvų Komiteto koncertą-po- 
būvį, kuris įvyks gegužės 10 
d., 7 vai. vakaro Lietuvių 
Namo patalpose. 2715 E. 
Alleghenny Avė., Philadel- 
phijoje. Programoje: N. Y. 
Vyrų choras ”Perkūnas” ir 
Baltimorės tautinių šokių 
grupė, šokiai, bufetas ir gė
limai. Auka $4.50. Tai ir 
viskas. Galvoju sau vienas 
ar tik tiek ši lietuvių mo
kykla tegali duoti susirin
kusiai vietos lietuviškai vi
suomenei laukdama gausios 
paramos jos išlaikymui, čia 
jau būtų mokyklos auklėto
jų pareiga ką meniškesnio 
iš savo tos vargo mokyklė
lės "svietui” parodyti, šau
kiant jog . . . štai ir mes 
nestingame "deimančiukų”, 
kurie prie programos atliki
mo gali ir savo meniškais 
sugebėjimais žiūrovus nu
stebinti. Nėra reikalo nuro
dinėti kas pasirinktina iš 
meno apraiškų j sceną per
kelti, tas priklauso auklėto
jų kompentecijai, jų nuo
žiūrai kas galima iš turimos 
medžiagos ką sulipdyti.

Tenebūna paniekintas ir 
mano siūlomas "trigrašis”. 
Mokiniai šioje mokykloje 
yra plačiau ar siauriau su
pažindinami su lietuvių li
teratūra ir kodėl nepasirū
pinti jų auklėtojams kokį 
išeitą mokslo dalyką neiš-

scenizuoti visų pasigerėji
mui? Ir iš žymių mūsų ra
šytojų būtų gal imta iš
traukti įdomius apybraiži- 
nius epizodus, nuotykių ap
rašymus, tegu būtų ir dia
logo formoje pavaizduojama 
su dailiu nuskaitymu.

Na, jau šiandieną tie pa
geidavimai pavėluoti ir da
bar tetrankosi čia "Perkū
nas”, nes šiemet dar tikro 
Elijošiaus vežimo ratų dun
desio išpa dangės negirdė
jome, gal ir iki to koncerto 
pradžios jis nepravažiuos.

Tad labai verta atsilan
kyti į koncertą dundantį

EXECUTIVE 
HOUSEKEEPER

RAMADA INN, in Woburn, 
Mass, previous exp. nec. Call 
Mr. Gange, 617-935-8760.

(32-36)

COOK 
for Detroit company cafeteria, 
Monday through Friday position 
involving all phases of cooking 
Desired middle aged person with 
experience. Please call Mon. thru 
Fri. betvveen 9 AM and 3 PM 
only, 313-223-7697. (32-34)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For a 74 bed General Hospital t< 
J*ork in beautiful sunny Florida. 
General dūly nurses for all shifts. 
Good startinę salary. Differential for 
evening and night duties. Libernl per
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply call or write to: Administrator 

FISHERMF.N’S HOSPITAL 
INC.

P. O. BOX 68 
MARATHON. FLORIDA 33050 

305-743-5533
(28-35)

ST. VINCENT DePAUL 
ACADEMY

Tarrytown, New York

A Boarding School for Boys and Girls 
in Grades One through Six 

Rate: $150 per month

for further information — ivrite or call
St. Vincent de Paul Academy 

261 South Broadway
Tarrvtoįvn, New York 10591 

(914) MEdford 1-1572

Conducted by the 
Sisters Marianites 

of Holy Cross

(35-36)

Tautiškos veiklos veteranui

ANTANUI VAIŠNIUI

mirus, sūnui ARVYDUI su šeima, jo giminėms

ir prieteliams gilią užuojautą reiškia

IVaterburio Lietuvių Tautininkų
Skyrius

Tauriam lietuviui

A. A.

JUOZUI VALIUŠAIČIUI

mirus, Jo žmoną JANINĄ, sūnų VID

MANTĄ su šeima ir gimines giliai už

jaučiame ir kartu liūdime

Regina Jurkūnienė 
Saulius Jurkūnas 
Violeta ir Antanas

Kašelioniai

Los Angeles

CEDAR LAKE, IND. BOYS 8 to 14
Conducted by SALESIAN PRIESTS & BROTHERS

June 29 through August 16
Swintming, Jluating, Fishing, Riding, Archery, Crafts, 

Hikes, Soccer, Campfires, Baseball, Iloller Skatiną, Movies, 
Dramatics, Religious Training.

EX( ELLENT FACIMTIES ONLY $50.00 PER WEEK
50 Minutes to Chicago — Visltors IVelcome All Year Round

Write: Camp Salesian, P. O. Box 353,
Cedar Lake, Ind. 46303 

or Call 219-374-5575
PLEASE SEND ME INFORMATION ON CAMP SALESIAN

Name .......... ...............................................................................
Address ...................................................••••....... Zip ..................

(35-36)



1975 m. gegužės 2 d.
Nr. 35 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ANTANO SMETONOS 
KONCERTAS

šį šeštadienį, gegužės 3 d. 
8 v. vakaro Lakeland Com- 
munity College naujoj kon
certų salėj (Nevv Music 
Center ( Music Hali) įvyks 
pianisto Antano Smetonos 
koncertas. Programoje Ba
cho, Beethoveno Chopino, 
Čiurlionio ir Schumanno kū
riniai.

Įėjimas laisvas. College 
adresas — Mentor, Ohio, 
kelias 306, l/g mylios nuo 
90 kelio.

Sekančią savaitę Antanas 
Smetona koncertuoja New 
Yorke, Town Hali, šeštadie
nį, gegužės 10, 2 vai. po piet.

DIRVA

ALT S-gos Clevelando skyriaus 25 m. veiklos minėjime publika klausosi K. Karaliaus prane
šimo. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi: pirm. dr. A. Butkus, S. Barzdukas, dr. D. Degesys, D. 
Orantaitė ir J. Budrienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

ALT S-gos CLEVELANDO SKYRIAUS
25 METU SUKAKTIS

GRAŽI DOVANA 
ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI

Dosnus mokyklos rėmė
jas ir nuoširdus jaunimo bi
čiulis Jonas Balbatas pado
vanojo šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos knygy
nui knygų už daugiau kaip 
50 dol. Tai jau antra šio ge
radario dovana mokyklos 
knygynui. Be to J. Balba
tas pažadėjo paskirti dova
nų ir mokyklą baigiantiems 
šių metų laidos mokiniams. 
Pernykštei laidai jo dovana 
buvo 100 dol. Cpk)

ŠAULĖS RUOŠIASI 
MOTINOS DIENAI

Šaulių Žalgirio kuopos 
moterų sekcija jau ruošiasi 
tradiciniam Motinos Dienos 
minėjimui, kuris įvyks ge
gužės 11 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namų salėje. Kalbės 
visiems žinoma jaunosios 
kartos atstovė Dalia Oren
taitė. Bus ir meninė progra
ma, kurioje šalia sesių šau
lių dalyvaus ir mūsų gra
žus, talentingas jaunimas. 
Po programos seks kuklios 
vaišės-kavutė. fgrk)

• SLA 14 kuopos narių 
sueiga įvyks gegužės 5 d., 
pirmadienį, 6 vai. vak. Lie
tuvių Namuose.

Š. m. balandžio 20 d. Lie
tuvių Namuose ALTS Cle
velando skyriaus nariai ir 
kviestieji svečiai paminėjo 
sidabrinį šio skyriaus jubi
liejų. Minėjimą trumpa kal
ba pradėjo V. Benokraitis. 
St. Astrauskas perskaitė 29 
mirusiųjų skyriaus narių 
sąrašą, kurių atmintis buvo 
pagerbta susikaupimo mi
nute. Po to skyriaus pirmi
ninkas dr. A. Butkus pa
skaitė neilgą bet prasmingą 
referatą apie tautinę link
mę (atspausdinta Dirvoje 
Nr. 32).

Skyriaus istoriją ir 25 
metų veiklos apžvalgą pa
skaitė K. Karalis. Paaiškė
jo, kad šis veiklus ir dar
niai dirbąs skyrius daugiau
sia dėmesio kreipė Vilties 
draugijos ir Dirvos palai
kymui. Skyriaus pastango
mis per minimą laiką su
kelta $5167 neskaitant ke
leto tūkstančių asmeninių 
skyriaus narių įnašų Vilties 
draugijai. Be to skyrius rė
mė ir kitus švietimo, kultū
rinius bei visuomeninius 
reikalus, šiuo metu skyriu
je yra 56 nariai.

-Pasveikinimus raštu at
siuntė ALT S-gos pirminin
kė p. čekienė ir Cicero, E. 
Chicagos, Philadelphijos ir 
Detroito skyriai, žodžiu 
sveikino sergančio garbės 
nario Stp. Nasvyčio vardu 
dr. Alg. Nasvytis, LB Ohio 
apygardos valdybos vardu 
Pr. Karalius, LB Clevelan
do apylinkės valdybos var

du J. Malskis, Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio vardu V. 
Jokūbaitis, Kar. Juozapavi
čiaus šaulių kupos vardu dr. 
K. Pautienis, DLK Birutės 
draugijos ir Žalgirio šaulių 
kuopos vardu J. Budrienė. 
Minėjime dalyvavęs PLB 
garbės pirmininkas St. 
Barzdukas, daugelį metų 
dirbęs Lietuvių Bendruome
nėje drauge su visa eile tau
tininkų (J. Bačiūnas, P. 
žiūrys, K. Karpius, dr. Alg. 
Nasvytis, dr. A. Butkus, Al. 
Laikūnas) pasisakė aukš
tai vertinąs jų įnašą vie
ningos lietuvių tautos ir 
bendruomenės idėjai. Taip 
pat pasidžiaugė ALTS Cle
velando skyriaus našiu dar
bu ir solidariu bendravimu 
su kitomis organizacijomis 
— faktas, kuriuo Clevelan
do lietuviai tikrai galį 
džiaugtis ir būti pavyzdžiu

Vladė Butkienė skaito savo 
poeziją. V. Bacevičiaus nuotr.

Dalia Orantaitė skaito ištraukas
iš prez. A. Smetonos raštų.

J. Garlos nuotrauka 

kitoms išeivių kolonijoms.
Po sveikinimų mkt. Dalia 

Orantaitė sklandžiai ir su ar
tistišku įsijautimu paskaitė 
charakteringesnių ištraukų 
iš A. Smetonos knygos ”Pa- 
sakyta-parašyta”. Ir ”užsi- 
gardžiavimui” redaktoriaus 
V. Gedgaudo pakviesta poe
tė VI. Butkienė paskaitė ke
letą giliaprasmių eilėraščių 
iš savo poezijos rinkinio, 
kurį šiomis- dienomis išlei
džia Vilties leidykla.

Viskas užbaigta malo
niam pobūvyje besivaiši- 
nant skyriaus ponių paruoš
tais skanumynais. (pk)

CLEVELANDO ALTS 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS

š. m. balandžio 20 d. Lie
tuvių Namuose įvyko ALTS 
Clevelando skyriaus meti-

nis susirinkimas. Ataskaiti
nius pranešimus apie praei
tųjų metų skyriaus veiklą 
padarė skyriaus pirm. dr. 
A. Butkus ir iždininkas V. 
Stuogis. Revizijos komisi
jos aktą perskaitė K. Kara
lis. Pirmininkas pasidžiau
gė našia veikla pastarųjų 
metų bėgyje. Surengtas 
įspūdingas Prezidento A. 
Smetonos paminėjimas, ge
rai pavykęs Dirvai paremti 
balius su rekordiniu 1200 
dol. pelnu, skyriaus narių ir 
bičiulių gegužinė, rašytojo 
V. Alanto "Šventaragio” 
knygos pristatymas ir visa 
eilė kitų darbų, šiuo metu 
daug pastangų dedama ruo
šiantis ALT S-gos 25 metų 
sukaktuviniam seimui, ku
ris įvyks Clevelande gegu
žės 24-25 d.d.

Iždininkas V. Stuogis ap
gailestavo, kad tam tikras 
narių skaičius nesumoka 
nario mokesčių. Iškilusių dėl 
to diskusijų eigoje pastebė
ta, kad ši narių apsileidi
mo negerovė pastebima 
kuone visose organizacijo
se. F. Eidimtas, konstata
vęs nuosaikų ir gerą laiky
seną ir politiką šiuo metu 
vykstančiu nesutarimu tarp 
vadovaujančių veiksnių me
tu, siūlė išreikšti skyriaus 
vardu padėką ir solidarumą 
ALT S-gos vadovybei.

1 metų kadencijai į sky
riaus valdybą išrinkti: St. 
Astrauskas, dr. A. Butkus, 
V. Benokraitis, K. Karalis, 
E. Maslauskienė, K. Morkū
nas ir V. Stuogis. Atstovais 
į ALTS seimą: St. Astraus
kas, K. Karalis ir J. Mals
kis. Susirinkimui pirminin
kavo V. Gedgaudas, sekre
toriavo K. Karalis. (Pk)

SVEIKINUSIEJI 
CLEVELANDO
SKYRIŲ

V, Bacevičiaus nuotr.

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

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

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

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

• Deposit $2,500, • Deposit $5,000,
29 months
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Ptnalty is imposod for oorly withdrawals.

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

Deposits mušt remain at least

Gourmet

one year.

PAKVIETIMAS Į 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMĄ

Lituanistikos Instituto 
prezidiumas ir penktojo su
važiavimo talkos komitetas 
kviečia Clevelande ir Ohio 
valstijoje gyvenančius lie
tuvius į suvažiavimą š. m. 
gegužės 16-18 dienomis Lie
tuvių Namuose, 877 East 
185 St., Cleveland, Ohio.

Penktadienį, gegužės 16 
d. 8 vai. vak. susipažinimo 
pobūvis.

šeštadienį, gegužės 17 d. 
9-10 vai. svečių ir L. I. na
rių registracija. 10 vai. ati
daromasis posėdis, po to is
torijos, literatūros, sociolo
gijos ir kraštotyros sekcijų 
paskaitos iki 5 vai. p. p. 
Bendri pietūs nuo 12 iki 
1:30 vai. 8 vai. vak. suva
žiavimo banketas su vaka
riene ir menine programa.

Sekmadienį, gegužės 18 d. 
10 vai. pamaldos Nauj. pa
rapijos bažnyčioje. Nuo 1 
iki 5:30 kalbotyros, psicho
logijos ir menotyros paskai
tos. Suvažiavimo uždarymas 
5:30 vai.

Registracijos mokestis 
svečiams (visoms paskai
toms) $3.00, jaunimui 
$1.00. Pietūs visiems $2.50, 
banketas $10.00. Užsaky
mus siųsti iš anksto komi
teto vicepirmininkui J. 
Malskiui (adr. 17904 Ingle- 
side, Cleveland, Ohio 44119. 
Tel. (216) 486-9165).

(pk)

Stasys Barzdukas

Pranas Karalius

Open Saturd-'“> 
Closed ►’

Also available are 7¥< % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

Zuperio, Zoving/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th S .eet 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (nearGreen)

Andru Realty įstaiga Eu
clid, Ohio aptarnavimui lie
tuvių Naujos parapijos ra
jone. Turi pardavimui daug 
dviejų ir vienos šeimos na
mų. Skambinti: 486-0060.

Elena Andru
(35-38)

Dr. Kazimieras Pautienis



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRS A. VAIŠNYS

Balandžio 28 d. 11 vai. 
vakare po sunkios ir trum
pos ligos mirė teisininkas 
Antanas Vaišnys. Namuose 
gavo širdies smūgį, o ligo
ninėj kitą dieną jį ištiko 
dešinės pusės paralyžius. 
Buvo atimta jo kalba iki pa
skutinės gyvenimo valan
dos. Pašarvotas Stokes Fu- 
neral Home, Waterbury, 134 
Highland Avė. Laidotuvės 
įvyks gegužės 3 d., šešta
dienį.

Vaclovui Kuzmickui, ku
rio namuose jis buvo išnuo
mavęs butą, vežant į ligo
ninę dar gyvas būdamas 
Antanas Vaišnys pareiškė, 
kad savo mirties atveju lai
dojant nebūtų kalbų, o gė
lėms skiriamus pinigus pa
aukoti Dirvai.

V. Kuzmickas ligoninėje 
laike ligos gražiai globojo.

• Vilties Draugijos revi
zijos komisija, susidedanti 
iš pirm. dr. Jono Mauruko, 
Stasio Astrausko ir Felikso 
Mackaus, dalyvaujant Vil
ties draugijos fin. sekreto
riui Stasiui Lazdiniui, Vil
ties draugijos buhalteriui 
Jonui Kazlauskui ir Dirvos 
vyr. redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui, š. m. balandžio 
27 d. susirinkusi Dirvos re
dakcijoje padarė Vilties 
Draugijos atskaitomybės 
bei turto patikrinimą ir su
rašė aktą.

• Baltijos valstybių rezo
liucija 165 pateko į rimtą 
bėdą, kaip praneša Jungti
nis Baltų Komitetas, nes š. 
m. balandžio 15 d. užsienių 
reikalų komitetas rezoliuci

ja perdavė į Subcommittee 
on International Political 
and Military Affairs, kurio 
7 nariai tarsis ar rezoliuci
ja reikalinga. Pakomiteto 
nariai (5 demokratai ir 2 
respublikonai) nėra gerai 
susipažinę su Baltijos vals
tybių padėdimi ir nuo jų 
sprendimo priklauso rezo
liucijos likimas. Reikia ra
šyti laiškus pakomiteto 
pirmininkui kongresmanui 
Dante B. Fascell, prašant, 
kad rezoliucija H. Con. Res. 
165 būtų priimta.

• Simas Kudirka malo
niai sutiko dalyvauti skau- 
tų-čių sąskrydyje, gegužės 
23-26 d.d. Fort Murray, N. 
J. šeštadienį, gegužės 24 d. 
po pietų, Simas Kudirka 
prabils į skautišką jaunimą. 
Vėliau bus simpoziumas, 
kurį praves sk. v. Robertas 
Selenis iš Detroito, dalyvau
jant Simui Kudirkai, dr. E. 
Vaišnienei, Rimai Patašiū- 
tei ir Antanui Dambriui. 
Sekančios temos bus disku
tuojamos — ''Realumas Lie
tuvos išlaisvinimo” ir ”Jei 
Lietuva būtų laisva . .

Artėjantis baisiojo birže
lio metinėms, Simo Kudir
kos dalyvavimas skautų sąs
krydyje yra dvigubai pras
mingas, nes jis gali gyvu 
žodžiu paliudyti mūsų Tau
tos tragediją ir jos žmonių 
herojiškumą.

• Lietuvių Fondas, per 
mūsų bendradarbį V. Būtė
ną, atsiuntė Dirvai paremti 
auką 20 dol. Ačiū.

• Stasys šimoliūnas. iš 
Detroito, atnaujindamas 
prenumeratą, padidino ir 

savo įnašą Vilties draugi
joje, atsiųsdamas 25 dol. 
Ačiū.

• Dr. V. Bagdonas, Cice
ro, III., atnaujindamas pre
numeratą, pridėjo Dirvai 
paremti auką 10 dol. Ačiū.

• Gen. Mikas Rėklaitis 
Waterburyje atostogauja. 
Pabus kelias savaites pas 
savo giminaitę Albiną Bra
zauskienę. Atsikračius bron
chito žada pameškerioti 
gražiose Conn. valstijos eže
ruose.

• Sesučių Trio — Ramu
nė, Joana ir Teresė .Drūty
tės, akt. Eglė Vilutienė at
liks meninę programą ALT 
S-gos Chicagos skyriaus pa
vasario baliuje š. m. gegu
žės 10 d. Lietuvių Tautinių 
Namų salėje. Pakvietimai į 
balių gaunami pas valdybos 
narius.

Los Angeles
• Pagerbiami keturi L.K. 

V.S. Ramovė Los Angeles 
Skyriaus nariai, sulaukę 75, 
80 ir 85 metų amžiaus. Tai 
Juozas Andrius, Juozas Ka
zakevičius, Kazys Pažemė
ms ir Kristupas Vec-Zeme- 
lis. Pagerbimo pietūs įvyks 
Los Angeles Liet. Taut. Na
mų salėje 12 vai. kartu su 
gegužės 25 d. visuomenei 
pateikiamu Andriaus Nori
mo romanu "Miršta tik 
žmonės”. Romano ištraukas 
skaitys aktoriai E. Dovydai
tienė, O. Mironienė, V. Do
vydaitis ir V. Gilys, o visą 
vakaro programą praves 
teis. Stasys J. Paltus. Ro
maną atspausdino "Vilties” 
spaustuvė, o išleido Los An
geles ramovėnai.

• Santa Monikos LB apy
linkės metiniame susirinki
me balandžio 11 d., kuria
me dalyvavo virš 70 bend

ruomenės narių, buvo per
rinkti du buvusieji valdy
bos nariai: Genė Mažulie- 
nė ir dr. P. G. Pamataitis. 
Naujai išrinktas buvo Si
mas Kvečas. Kiti valdybos 
nariai, kurių kadencija šiais 
metais nesibaigė, lieka val
dybos sąstate: Arvydas 
Gricius, Monika Lembertie- 
nė, A. Daukantas ir Linas 
Kojelis. Į Revizijos komisi
ją perrinkti sekantieji as
menys: Dr. A. Milaknis, 
Aleksas Kulnys ir Jonas 
Kutra.

Į LB Vakarų Apygardos 
suvažiavimą atstovais iš
rinkti: Dr. A. Milaknis, 
Alena Devenienė, E. Jara- 
šūnas ir A. Markevičius.

• D. Mekišius, iš Long 
Beach, Calif., praneša, kad 
vietos lietuviai, atjausdami 
sunkią Pr. ir A. Bražinskų 
Turkijoje padėtį suaukojo 
40 dol., kuriuos jiems pa
siuntė.

• Los Angeles jaunimo 
ansamblis, vadovaujamas 
Razutienės, balandžio 20 d. 
dalyvavo Long Beach tau
tybių muzikos, dainų ir šo
kių festivalyje.

• Andrius Kuprevičius šį 
rudenį, lapkričio 4 d. Los 
Angeles Wilshire Ebell te
atro patalpose duos piano 
rečitalį, kurį rengia jo bi
čiuliai ir gerbėjai.

• Izidorius Bartkus, iš 
San Francisco, dalyvauja 
Paryžiuje vykstančioje Eu
ropos branduolinės energi
jos konferencijoje.

DUCHESS COUNTY
AMENIA -75 Acre Farm w/old 2 
story 6 BR Farmhouse. Appeara 
structurally sound, needs moderniz- 
ing, 4 barns. Excellent views. Terms 
available. $ I 10.000. PA WLING Dut- 
hess Rlty, 30 Maple Blvd., Pawling, 
N. Y. 914-855-3322. eres. 914-774- 
5039-_________________________ (30-32)

Prie velykiniu margučiu ruošimo dirba Regina Lio- 
gienė, Birutė Sturmer ir Luise Eurkoos. Stebi Elvyra 
Vodopalienė ir Vida Zubkienė.

VVashington

LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO VEIKLA

Nauja Washingtono Lie
tuvių Moterų Klubo valdy
ba, susidedanti iš Meilės 
Mickienės (narės), Vidos 
Zubkienės (sekretorės), 
Louise Eurkoos (iždinin
kės) ir Elvyros Vodopalie- 
nės (pirmininkės), dideliam 
prekybos centre "Montgo- 
mery Mali” pravedė margu
čių marginimą Velykų sezo
no metu. Valdyba yra nepa
prastai dėkinga Washingto- 
no margučių marginimo me
nininkėms Genei Vasarie
nei, Reginai Liogienei, Bi
rutei Sturmer, Alddnai Kin- 
durienei, taip pat Rūtai Pen 
kiūnienei ir Dainai Penkiū- 
naitei už sėkmingą šios pa
rodėlės pravedimą. Pasise
kimas buvo didelis. Ameri
kiečiai parodė daug susido
mėjimo, pirkdami margu
čius, klausinėdami įvairius 
klausimus bei girdami mar
gučių grožį. Didelė iškaba 
prie pagrindinio įvažiavimo 
su įrašu "Lithuanian Easter

Eggs” atkreipė visų dėmesį.
Gegužės 4 dieną, sekma

dienį, 2 vai. po pietų Vaičiu
laičių namuose įvyks Mote
rų Klubo susirinkimas. Pro
gramoje B. Darlienės pa
šnekesys. Prašome visas 
moteris gausiai dalyvauti.

(e)

THE BEST PLACE TO BEGIN 
is with us. Purposely small 350 
for individualized study pro- 
grams. Coed; two-year; 95c£ 
succesfully transfer; Benedictine 
and lay faculty; 40C£ Ph. D’s; 
Christian values and atmos- 
phere. Write soon to Paul Drew

ST. GREGORY’S COLLEGE 
Shawnee, Oklahoma 74801

FARM FOR SALE
Montville — 15 Min to Ocean

& 10 Min Shoping 
FARM W/26 ACRES

4 yr. old custom built raised 
ranch, 4 bdrms, 3 bths, liv. rm. 
w/patio. Lrg. kthcn. WW Crtpng 
New 24x36 Barn Exceptional 
piece of property. Priced at 
183,000.

OAKDALE REALTY INC.
430 B Chapel Hill Rd. 
Aakdale, Conn. 06370 

203-859-0440
(32-34)

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS
SĄJUNGOS 
JUBILIEJINIO 
SEIMO BANKETĄ

1975 m. gegužės 24 d. Šeštadienį, 8 v.v.
Ramada Inn, 26811 Euclid Avė., Wickliffe, Ohio

MENINEJE PROGRAMOJE: 

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Akompanuoja 
pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

Savo poezijos kūrybą 
skaitys VLADĖ BUTKIENĖ

Kokteilis 7:30 v.v.
v

Karšta vakarienė ir šampanas. Šokiams 
gros Slabodos orkestras.

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Bilieto kaina asmeniui $10.00. Vietas baliuje prašome nesivėluojant užsisakyti 

pas Seimo rengimo komiteto narius: S. ASTRAUSKĄ - tel. 943-5948, 

Dr. A. BUTKŲ - tel. 932-9944, J. MOCKŲ - tel. 681-5295 ar DIRVOJE Pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ
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