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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IŠDAVIMO KAINA
Yra didesnė negu buvo tikėtasi

Likimo ironija norėjo, kad 
kongresas, apkirpdamas ad
ministracijos prašomas lėšas 
Pietų Vietnamui, iš tikro ne 
tik nieko nesutaupė, bet dar 
padidino amerikiečių mokes
čių mokėtojų naštą. Jis jau 
dabar turėjo skirti virš 400 
milijonų dolerių pabėgėlių iš 
Vietnamo įkurdinimui, o 
daug daugiau ne milijonų, 
bet jau bilijonų dolerių reik- 
kės išleisti krašto apsaugos 
reikalams, kad atstačius 
prarastą prestižą. Jau dabar 
visi tie, kurie reikalavo ap
kirpti krašto apsaugos biu
džetą, įtartinai nutilo.

Jei anksčiau visuotinai bu
vo manoma, kad JAV be 
reikalo įsikišo į Indokiniją, 
tai dabar taip pat visuotinai 
tikima, kad pasitraukta bu
vo pačiu blogiausiu būdu. 
Tai išdriso pasakyti ne tik 
mažos Singapooro valstybės 
ministeris pirmininkas per 
viešą pokylį Washingtone, 
bet ir Amerikos sąjunginin- 
kaišiaurės Atlanto Gynimo
si Sąjungoje - NATO.

Tiek Amerikoje, tiek ir 
Europoj buvo teigiama, kad 
‘Europa -- ne Vietnamas’. 
Amerika iš ten negalinti pa
sitraukti ir dėl savo interesų 
ir dėl teisinių paties kongre
so patvirtintų įsipareigoji
mų. Iš tikro tie teisiniai įsipa 
reigojimai nėr tokie tvirti. 
Pagal NATOsutartį, vieną 
kurį iš jo narių užpuolus, ki
ti įsipareigojo imtis tokios 
akcijos, kuri atrodys reikal- 
linga ‘such action as it seems 
necessary’ ir būtent per 
savo ‘constitutional proces-

MEŠKOS PATARNAVIMAS 
BRAŽINSKAMS

Praugas gegužės 12 d. lai
doje paskelbė, kad Bražins
kams vizos į Venezuelą jau 
gautos ir reikia tik kelio
nei apmokėti pinigų.

Dirvos korespondentė Jū
ratė Statkutė de Rosales iš 
Caracas telefonu antradie
nį, gegužės 13 d., pranešė, 
kad tokios informacijos pa
skelbimas Drauge pakenkė 
Bražinskų reikalui ir Vene
zueloje Bražinskų nebelau-

Atvykęs pas Venezuelos lietuvius, kardinolas Mindszenty sveikina jaunimą, kuris stovėjo 
Išsirikiavęs iš abiejų pusių tako nuo vartų iki p.p. Dambravų rezidencijos durų.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sės’ t.y. JAVkongresas tu
rės nutarti, ką tuo atveju da
ryti. 0 turint galvoje, kad 
pagal ‘Harris poli’ tik 39% 
amerikiečių yra nusiteikę už 
Europos gynimą ir tik 34% 
už Vakarų Berlyno, tai reiš
kia ilgas diskusijas kongrese 
kurios, jei ir baigtųsi gyni
mo naudai, iškeltų naują 
klausimą: o su kuo ginsi? 
Juk šiandien JAV pati turi 
mažiau kariuomenės negu 
prieš Vietnamo karą ir 
dvigubai mažiau negu sovie
tai!

JAV turi sustiprinti savo 
apsiginklavimą ne tik savo 
draugų moralės sustiprini
mui, bet ir sovietų atbaidy
mui nuo kokių nors naujų 
avantiūrų pradėjimo ... ‘Mi- 
litary eąuilibrium now is 
seen as even more impera- 
tive, both for America’s 
allies and for Soviet Union’ -- 
rašė ne kas kitas, kaip pats 
New York Times, daugiau
siai prisidėjęs prie Vietnamo 
išdavimo.

Prisiminus spaudos rolę 
Vietnamo išdavime ... Peter 
R. Kahn, Pulitzer premija at 
žymėtas The Wall Street 
korespondentas Vietname, 
savo nekrologe -- ‘obituary 
for South Vietnam’ -- tarp 
kitko prisipažįsta: ‘Nors ir la 
bai smarkiai kritikavau Pie
tų Vietnamą, nemanau, kad 
jis būtų nusipelnęs mirties’. 
Ten būta korupcijos, dažnai 
pasitaikydavę, kad mažesni 

kiama.
Labai gaila, kad PLB 

pirm. B. Nainys, kuris buvo 
įspėtas nieko neskelbti, kol 
Bražinskai neišlipo Vene
zueloje, kažkokiais sumeti
mais pasiskubino šią žinią 
paleisti į pasaulį.

Smerktinas ir Draugo ne
apdairumas, ar noras pasi
rodyti pirmesnių, nes tuo 
būdu užkirto kelią Bražins
kams atvykti j Venezuelą. 

pareigūnai ėmė kyšius iš var 
go, didesni, norėdami pratur 
tėti, bet ar ne tas pats ir ki
tuose kraštuos, įskaitant ir 
JAV? Prieš kritikuojant Pie
tų Vietnamo vadus, esą pa
tartina atsiminti kitus kraš
tus ir pabandyti sudaryti są
rašą tų ne komunistinių vals 
tybių vadų, kurie yra popu
liarūs ir sėkmingi. Patyręs 
užsienio korespondentas 
Kahn mano, kad jo sąrašas 
būtų toks trumpas, kad su
tilptų ant ...‘pleisterio’ -- 
BANDAID! Bet kokiuose su 
nemažom ydom kraštuose 
gyvenimas eiliniam žmogui 
esąs geresnis negu ten, kur 
traukiniai vaikščioja pagal 
tvarkaraštį ir visa tauta eina 
vienu žingsniu. Pietų Vietna 
mo smulkus ūkininkas, jei 
karas nevyko jo sklype, pa
gal Azijos standartą, buvo ti 
krai pasiturintis. Ir kariuo
menė nebuvusi tokia bloga, 
kaip iš galutino rezultato ga
lėtų atrodyti. Ji kovojo su 
priešu, prieš kurį atsilaikyti 
amerikiečiai buvo sutraukę 
pusę milijono SAVO vyrų. Ji 
buvo išmokyta ir pripratinta 
kovoti su materialine persva 
ra, kurios netekusi nepadarė 
stebuklo. Čia dar galima bū
tų pridurti, kad panašiose 
situacijose be pasipriešini
mo pasidavė ir europiečių ar 
mijos. Juk prieš savo kapitu
liaciją Čekoslovakija turėjo 
bene moderniškiausią tuo lai 
ku Europos armiją su tvirto
vėmis kalnuose!
Čekoslovakijos išdavimas 

pareikalavo mižiniškos kai
nos iš Prancūzijos ir D.Britą 
nijos. Ir jei teigiame, kad nu
sikaltimas galų gale neapsi
moka, tą patį turime pasaky
ti ir apie išdavimą.

•••

LB TARYBOS SESIJA
JAV Lietuvių Bendruo

menės VII-sios Tarybos tre
čioji sesija įvyks Clevelan
de, Ohio 1975 m. birželio 
mėn. 20-21 dienomis. Sesi
jos globėjai yra LB Ohio 
Apygardos valdyba.

• Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Są- 
gos suvažiavimas įvyks š. 
m. gegužės 23-25 d. Chica
goje.

Kardinolas Mindszenty pas Venezuelos lietuvius. Įžengęs pro duris, susikaupęs klauso 
grojamus Vengrijos ir Lietuvos himnus.

"Lietuvių tauta yra tikrų laisvės 
kovotojų tauta”, pareiškė kardinolas 

Mindszenty lankydamasis Venezueloje
JŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

Bažnyčios princas, Veng
rijos primatas, kalinys ir 
kankinys, o gal visų pirma 
žmogus, išdrįsęs nenulenkti 
galvos prieš mūsų šimtme
čio didžiąsias politines ga
lybes, Jo Eminencija Kardi
nolas Jozesef Mindszenty 
mirė šių metų gegužės 6 d.

Prieš 3 savaites a. a. Kar
dinolas asmeniškai atsilan
kė pas Venezuelos lietuvius, 
buvojo mūsų tarpe, mūsų 
tautiečio Vytauto Dambra- 
vos namuose, ir paliko 
mums neišdildomą įspūdį. 
Mus stebino jo žvalumas, fi
zinis miklumas, kiekvieno 
jo žodžio išmintis ir šiluma. 
Gi šiandieną, žinia, jog Kar
dinolas Mindszenty mirė, 
mums dar išrodo beveik ne
įtikėtina . . .

« • •
Trumpos viešnagės Vene

zueloje metu, kardinolas J. 
Mindszenty priėmė mūsų 
kvietimą ir vieną vakarą 
praleido su Venezuelos lie
tuviais. Jaukioje aplinkoje, 
kardinolas atsakinėjo į jau
nimo klausimus, kalbėjosi 
su vietos lietuviais, drauge 
su mumis vakarieniavo, 
skaitė savo ranka parašytą 
išsamią paskaitą, kurioje 
buvo smulkiai nagrinėjama 
Lietuvos padėtis. Atsisvei
kindamas, kardinolas sutei
kė susirinkusiems palaimi
nimą.

— Eminencija, tebūnie 
šis palaiminimas skirtas vi
sai mūsų tautai — prašėme, 
jam išeinant.

Kardinolas linktelėjo gal
vą:

— Rytdienos šv. Mišias 
laikysiu jūsų tautos inten
cija.

Tas šv. Mišias už lietuvių 
tautą, šiandieną reikia pri-

Dr. Vytautas Dambrava, JAV ambasados kultūrinis attache 
Venezueloje, kalbasi su kardinolu Mindszenty, šiam apsilankius 
į suruoštą lietuvių priėmimą.

skaityti prie paskutiniųjų 
a. a. Kardinolo maldų.

• « •

Kardinolo Mindszenty at
vykimą j Venezuelą suorga
nizavo vietinis vengrų ka
talikų komitetas. Venezue
loje jis išbuvo dešimt dienų. 
Per tą trumpą laiką, kardi
nolas atlaikė astuonias iš
kilmingas šv. Mišias įvai
riose katedrose bei svar
biausiose krašto bažnyčio
se, lankė vengrų kolonijas 
keliuose miestuose, dalyva
vo vengrų protestantų pa
maldose. Įvairios vengrų or

ganizacijos rengė jam vaka
rienes, pietus, sveikinimų 
iškilmes. Jis priėmė nemažą 
skaičių įžymių vietos politi
kų bei aukštų dvasiškių, il
gai kalbėjosi su Venezuelos 
kardinolu Quintero. Jis ap
lankė valstybės prezidentą 
Carlos Andrės Uerez ir pri
ėmė buvusį valstybės prezi
dentą Rafael Caldera. Davė 
dvi spaudos konferencijas. 
Suteikė specialias audienci
jas įvairių tautybių atsto
vams.

(Nukėlta į 2 psl.)
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Eva Nelsienė, būdama vengrų kilmės, vengriškai aiškina 
kardinolui Mindszenty Venezuelos lietuvių įteiktos dovanos sim
bolį, kurią įteikė Venezuelos LB cv vicepirm. H. Gavorskas.

KARDINOLAS MINDSZENTY
VENEZUELOJE...

(Atkelta iš 1 psl.)

Regimai, kardinolo dar
botvarkė buvo apkrauta. 
Netrukus sužinojome, kad 
vienintelė ne vengrų kolo
nija kurią kardinolas suti
ko asmeniškai aplankyti bu
vo lietuvių. Užklaustas ven
grų žurnalistų, kodėl buvo 
padaryta tokia išimtis lie
tuvių atžvilgiu, kardinolas 
Mindszenty atsakęs:

— Lietuvių tauta yra tik
rų laisvės kovotojų tauta.

« » «
Lietuvių kvietimą patie

kė vengrų komitetui jauna 
mišri pora: Vilius Nelsas 
(lietuvis) ir jo žmona Eva 
(vengrė). Vilius ir Eva yra 
vengrams gerai pažįstami 
Venezuelos skautų veikėjai 
ir jie skautišku efektyvumu 
kvietimo kliūtis įveikė vie
na po kitos. Priėmimo metu 
Eva Nelsienė buvo kardino
lo Mindszenty vertėja.

šio stambaus priėmimo 
organizacijos našta užgriu
vo ant pečių naujausiam 
mūsų bendruomenės nariui: 
nesenai atvykusiam Vene- 
zuelon JAV Ambasados Kul
tūriniu Reikalų Attachė, dr. 
Vytautui Dambravai. Pa
matęs mūsų bendruomenės 
vargus ieškant tinkamos 
vietos kardinolo priėmimui, 
V. Dambrava pasiūlė savo 
erdvų, stambiems suėji
mams pritaikytą namą. Tuo 
pačiu, V. Dambrava auto
matiškai tapo ašimi, aplink 
kurią visi kiti paruošiamie
ji darbai pradėjo suktis.
V. Dambravos vadovybėje, 
kardinolo priėmimas įgijo 
rafinuotos aplinkos lygį.

Venezuelos LB Centro 
Valdybos pirmininkas inž.
VI. Venckus paruošė visų 
lietuvių vardu dovaną: me
talinę plokštę su Sibiro 
Kankinių Motinos atvaizdu. 
Gavęs šią ypatingą, saky
čiau išimtiną, dovaną, kar
dinolas prasitarė, jog Sibi
ro Kankinių Madona jam iš
rodanti lyg perlas, susifor
mavęs austrės negalavime, 
toli nuo žmonių akių, van

dens gilumoje. Lygiai kaip 
perlas esąs vertingas todėl, 
jog jis krovėsi lėtai, vienat
vėje ir kančioje, ši Madona 
jam išrodanti ypatingai 
vertinga todėl, kad ji irgi 
atsirado nelaisvės vienatvė
je ir kančioje. Dovaną kar
dinolui įteikė Centro Valdy
bos vicepirmininkas Henri
kas Gavorskas, ir mes tuo
jau pastebėjome, kad kardi
nolas labai jautriai įvertino 
paveikslo simbolizmą.

Priėmmime kardinolą pa
sveikino iš toli atvykę be
veik visų Venezuelos Apy
linkių Valdybų pirmininkai 
ar atstovai. Kardinolas vėl 
akivaizdžiai reagavo į fak
tą, kad darbo dieną, vakare, 
lietuviai suvažiavo jo pa
sveikinti net iš labai toli
mų vietovių, kaip pav. Bar- 
ąuisimeto apylinkės.

Jaunimas su tautiniais 
rūbais irgi susispietė iš 
įvairių miestų. Jie supte ap
supo kardinolą, su juo kal
bėjosi, rodė jam savo lėšo
mis gaminama antikomu
nistinę propagandą, reika
laujančią Lietuvai laisvės. 
Kardinolo pasikalbėjijnai su 
jaunimu buvo gyvi, atviri.

Kardinolą sveikino Vene
zuelos lietuvių kapelionas, 
kun. A. Perkumas. Jis pa
skaitė trumpą, bet ugningą 
tekstą, garsiu, tvirtu balsu.

Bendrai paėmus, priėmi
me dalyvavo beveik visi Ca- 
racas Apylinkės lietuviai, ir 
susirinko iš kitų apylinkių 
atvykę tautiečiai. Vieni at
vyko pagerbti bažnyčios 
hierarchą, o kiti važiavo pa
sveikinti laisvės kovotoją — 
ir suėjo visi. Nei vienas mū
sų anuomet nenuvokė, kad 
už kelių savaičių kardinolo 
jau nebebus gyvųjų tarpe.

Dabar gi liūdime pasi
traukusio'iš mūsų tarpo ko
vų brolio ir drauge turime 
lyg pasitenkinimą, kad spė
jome mes visi, vyresnieji ir 
jauni, šeimininkai ir sve
čiai, sueiti ir pareikšti as
meniškai mūsų pagarbą at
kakliam laisvės kovotojui,

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS 

VEIKLIOS PABALTIETĖS ADELAIDĖJE

Jeigu Adelaidės jaunimas 
ir jų organizacijos imtų iš sa
vųjų mamyčių ir kitų vieti
nių moterų, priklausančių 
Pabaltiečių Moterų Sąjungai 
pavyzdį, tai tikrai jie savo 
darbštumu būtų pavyzdys 
visiems kitiems Australijos 
lietuviams jaunuoliams.

Prieš šešerius metus, 
susirinkę esčių, latvių ir lie
tuvių moterų atstovės Lat
vių Namuose įsteigė šią 
sąjungą, angliškai pavadinta 
Baltic Women’s Association, 
kuri be kitų pasirinktų savo 
organizacijos tautinių ir poli
tinių tikslų, pasirinko šūkį -- 
‘Tiesa yra mūsų tikslas’. Per 
savo pirmąjį penkmetį ade- 
laidiškės moterys nepavar
go savo darbe, bet atvirkš
čiai, jos sustiprėjo, įsijungė į 
Australijos ‘National Coun 
silof Women sąjūdį ir yra jo 
pilnateisės narės.

Iš savo žymesnių penkme
čio darbų jos pasveikino 
Amerikos vyriausybę, kai 
pirmieji Amerikos astronau
tai pasiekė mėnulį, iškelda
mi ten vėliavą su įrašu ‘Mes 
atėjome su taika žmonijai’, 
primindamos Amerikos vy
riausybei, kad visų nus
kriaustųjų akys yra nukreip
tos į Ameriką, jos galybę ir 
teisingumą, jos tiki, dat tai 
neapvils taiką mylinčių tau
tų. Jos siuntė telegramas 
Amerikos senatoriui Henry 
Jackson; jos, kartu su Aus
tralijos moterų sąjunga, 
reiškė didelius protestus 
Australijos vyriausybei, kai 
ji pripažino Pabaltijį Sovietų 
Sąjungos dalimi. Jos organi
zavo didžiuosius moratoriu- 
umus, kai Adelaidės univer
sitete kai kurie profesoriai 
iškėlė sumanymą dėstyti 
marksistinę literatūrą. Jos 
išsiuntinėjo specialius raš
tus visoms moterų organiza
cijoms šiuo reikalu, kurios jų 
reikalavimą priėmė ir po to 
šių idėjų organizatorius 
prof. Medlin nutilo ir dau
giau šio reikalo nekėlė. Jos 
labai tampriai bendrauja su 
veikiančia Baltų Taryba, pa
dėdamos jiems jų visuose or
ganizaciniuose darbuose ir 
minėjimų ruošimuose. Jos 
paskyrė 500 dolerių auką ko
vai prieš Whitlamo pripaži
nimą. Be darbo savame 
Pabaltiečių ratelyje, jos ak
tyviai yra įsijungę ir į aus
trališkąjį šalpos darbą, rem
damos vaikų ligoninę, daly
vaudamos įvairiose labdaros 
mugėse ir kitur. Jų vardas 
tilpo pirmuose aukų pusla
piuose, kai jos parėmė didžio 
sios Festivalio salės statybą, 
kuri yra Adelaidės kultūrinė 
pažiba ir daugeliu atžvilgiu 
pralenkia net garsiuosius 
Sidnėjaus Operos rūmus. 
Šios sąjungos valdybą suda
ro trys narės iš kiekvienos 
tautybei pirmininkei kei- 

aukštam bažnyčios dignita- 
rui ir daug iškentėjusiam 
žmogui, kardinolui Mind
szenty.

(Sekančiame numeryje: 
Lietuvių jaunimo klausimai 
ir kardinolo Mindszenty at
sakymai).

• •

čiantis iš eilės. Pajamas 
sudaro rengiami baliai, Kalė 
dų eglutė, nario mokestis ir 
kita. Lietuvės moterys ir čia 
aktyviai dalyvauja, kartu su 
latvėm ir estėm gražiai 
reprezentuodamos Pabaltijo 
tautas. Geriausios sėkmės ir 
ateityje darbščiosioms pabal 
tietėms.

♦ ♦♦

Jeigu Amerikoje beveik 
kiekvienas didesnis miestas 
ir ten gyvenantieji lietuviai 
turi savo radio valandėles, 
kurios su dideliu įdomumu 
yra tautiečių klausoma, tai 
mes Australijoje iki šiol 
nebuvome tokie laimingi ir 
negalėjome to turėti, gal tik 
išskyrus kalėdinius pusva
landžius. Kaip praneša Aus
tralijos vyriausybė, nuo ba
landžio mėn. pabaigos bus 
duodama etninėms grupėms 
savieji pusvalandžiai, nes 
šiuo metu Australijoje yra tiją, vėliau gyvendamas 
252 gyventojų, kilimo ne iš 
angliškų kraštų. Melbourne 
įsisteigė Lietuvių Kultūri
nės Veiklos D-ja, kurios 
pirmininku yra inž. V.J.Alek 
na. Jis pranešė, kad lietuvių 
pusvalandis prasidės nuo ge
gužės 15 dienos ir bus trans
liuojama kiekvieną ketvirta
dienį per skirtingas didžiųjų 
miestų stotis.

Šios, naujai įsisteigusios, 
draugijos tikslas yra skatin
ti kultūrinį bendradarbiavi
mą tarp lietuvių ir australų 
kultūrinių bendruomenių. 
Savo duodamose radio va
landėlėse ši draugija sten- 
sis duoti mūsų geriausią 
kompozitorių ir liaudies mu
ziką, lietuvių atliekamas ir 
ne lietuvių kopozicijas bei ki 
tą. Savo programas ši drau
gija nori išlaikyti aukšto ly
gio. Be draugijos pirminin
ko V.J.Aleknos, valdybą su 
daro J.Gružauskas, A.Kara- 
zijienė, V.Straukas ir G.Žem 
kalnis.

Visa Australija yra apsup
ta vandenynų, kurių pakraš
čiuose randasi tūkstančiai 
gražiausių paplūdimių. Ne
nuostabu todėl, kad apie tris 
kervirčius metų, šiaurėje ir 
vakaruose net ištisus metus, 
žmonės maudosi jūroje ir 
visokiausi vandens sportai 
yra australų labai mėgiami. 
Tačiau, be gražių ir puikių 
vandens malonumų, Austra
lijos vandenys yra apgaulin
gi ir pavojingi, todėl būtinai 
yr patartina maudytis tik ap 
saugotuose nuo ryklių ir van 
dens sūkurių paplūdimiuose. 
Didžiausią sukrėtimą Aus
tralija ir ir pasaulis gavo, 
kai prieš keletą metų buvęs 
ministeris pirmininkas H. 
Holt, didelis nardymo mėgė
jas, netoli savo namų Mel
bourne panėręs, daugiau į 
paviršių neiškilo ir jo kūnas 
niekada nebuvo surastas. 
Yra ir keletas lietuvių, 
kuriuos paslaptingi ir žiau
rūs vandenynai jau pasiė
mę. Paskutinė lietuviška 
auka buvo Stasys Rečiūga, 
su šeima gyvenęs gražiojoje 
Mt.Gambier vietovėje, tarp 
Melbourno ir Adelaidės. Be
simaudant, jį pagriebė smar

kus vandens sūkurys ir gai
linga srovė pradėjo jį nešti. 
Tai pamatę, jį gelbėti su 
laiveliu atplaukė du jauni 
australai, tačiau, bekeliant 
pusiau sąmone netekusį mū
sų tautietį, laivelis apvirto ir 
vėl didžiulė banga visus nu
plovė į jūrą. Po ilgo laiko, 
australiukai ištraukė jau 
visai ve sąmonės S.Rečiugą 
kuris, nuvežtas į ligoninę ir 
neatgavęs sąmonės, mirė.

♦ ♦♦

Dailininko Leono Urbono 
vardas yra plačiai žinomas 
ne tik Australijos, bet ir 
Amerikos bei Kanados lietu
viams. Nemažai, šio laikraš
čio puslapiuose ir aš rašiau 
apie jį, apie jo parodas, turė
damas su juo įdomius pasi
kalbėjimus. Šiandin savo 
mielą prietelių ir kolegą aš 
noriu pasveikinti jo 50-ties 
metų sukakties proga.

Gimęs 1925 m. Dusetų 
valsčiuje, Zarasų apskrityje, 
jis 1941 metais baigė Zarasų 
gimnaziją. Po karo 1946-47 
metais studijavo meną Stut- 
tgarte. Emigracijai prasidė
jus, jis atvyko į Australiją ir 
iš čia vėl grįžo atgal į Vokie-

Šveicarijoje, Anglijoje ir kt. 
Vėliau grįžo į Australiją ir 
nuo 1955 m. gyvena Sydnėju 
je. Nuo 1958 m. pradėjo daly 
vauti grupinėse parodose, 
jau sekančiais metais laimė
damas savo pirmąją premiją 
už grafikos darbą -- portretą. 
Neužilgo atsisakė tradicinio 
meno formų ir pradėjo gilin
tis į modernųjį meną. Nuo 
1962 m. pradėjo dalvauti mo 
dernaus meno parodose. Be 
grupiniu parodų jis jau yra 
surengęs savo individualinių 
30 parodų --17- Amerikoje ir 

COSMOS PARCELS EXPRE$S 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 45 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St.......................... CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway......... 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____278-6966
Chicago, 111. 60629, 2501 West 6!) St. .........................925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road.......... .-.884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue____372-4685
Irvington. N. J. 07111, 1082 Springfield Avė. ______374-6446
Fort Wayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd.................. 432-5402
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Harfitramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06106. 518 Park Stj...*.. ______ 246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantie Blvd.___261-2994
Nexv Uaven, Conn. 06511, 1329 Boulevard-------------562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street................ .472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadvvay _________  345-2028
•Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd, ___ 763-48ii?
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St..-----316-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street-------------756-6766
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. __ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street------- 798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street .—743-0440

Kanadoje ir 13-ką Australijo 
je. Per visą laiką jis yra lai
mėjęs gana daug ir gana ver 
tingų pirmųjų premijų. Kri
tikų jis yra vertinamas, kaip 
abstraktinis ekspresionistas 
įgyvendinęs surrealistinio 
meno pradininkų propaguo
tą pasąmonės panaudojimą 
meno kūrybai. Be meno jis 
yra nemažiau žinomas, kaip 
paskaitininkas, savo moder
niąsias mintis žodžiu dinami
kai perduodamas klausyto
jams. Nemažai jis yra pasi
reiškęs ir spaudoje, pasaky
damas, kad jis yra nemažiau 
prirašęs, kaip pritapęs. Ge
riausios kūrybinės sėkmės ir 
ateities metuose šiam, tie
sios fantastiniam, meninin
kui!

RAPPAHANNOCK COUNTY
Pretty as a picture. mountain view 
from sniall farrn of 3 I acre* with 
good solid hou»e, barns and fencinu.

$65,000.00

COSNER & CO., REALTOR 
RT 1. BOX 430 A 
GAINESVILLE, VA.

METRO LINE 273-0020 or 
703-347-2931

(39-43)

MERCEDES BENZ 
MECHANIC

Immediate opening for experienced 
mechanic to work exclusively 011 
Mercedes Benz automobiles. The suc- 
cessful candidate should have several 
years experience preferably with fac- 
tory traminę, other experience will 
be considered. This «rowth position 
can lead to shop supervisor or service 
manager.
Send resume detailing work experi« 
ence. salary history to:

BILL DOVELL 
MOTOR CAR CO. 

2565 Indianola Avė.
Columbua, Ohio 43202 

(38-41)

L1GHT BAKING ‘
GFNERAL KITCHEN VTORK 

and
ASSISTANT COOK

7:30 A. M. to 3:00 P. M. 5 day week. 
Salary open. Steady work. Privalė 

club.
Ask for MARY MACK 

CLEVELAND CIVIC HOUSE
320 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(39-42)

I

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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PROPAGANDINĖS SRUTOS 
PILAMOS Į NEMUNĄ

Dabar madingi vandenų 
taršos rūpesčiai. Tad šio ra
šinio pavadinimas netoli bū
dingų kasdienybės proble
mų. Į Nemuną pila ... pro
pagandinių srutų. Kaip: Ko
kiu būdu alegorija sueina su 
vandenų taršos tikrove?

‘Nemunas’ yra LTSR kom 
jaunimo centro valdybos ir 
LTSR rašytojų sąjungos mė- 
nesinukas. Keistokos kvad
ratinės formos leidinys ei
na nuo 1967 metų. Pirma jis 
nebuvo išleidžiamas į ‘bur
žuazini’ užsienį. Dabar jis ta
po ‘kapsukinės lituanistikos’ 
dalimi, i užsienį išleidžia
mas. “Imkite mane ir skai
tykite”, siūlosi ‘Nemunas’. 
Žurnalas nori pagauti jauni
mo dėmesį, dėsto jaunųjų 
pasaulio problemas, talpina 
pirmuosius jaunųjų autorių 
darbus, veda kultūrinio vei
kimo kroniką.

Todėl jaunieji poetai ir 
prozininkai, per Komjauni
mo prievaizdų patepimą 
šventaisiais partiniais alie
jais, turi progų ‘publikuoti’ 
savo pirmuosius kūrybinius 
bandumus ‘Nemuno’ pusla
piuose. Žurnale yra jaunų
jų fotografų meno nuo
traukos, aprašomi jaunųjų 
aktorių pirmieji žingsniai 
rampos šviesoj, pristatomi 
jaunųjų skulptorių darbai, 
publicistiniai bandymai, ide
ologinės svarstybos, spor
tas.

Tad jaunimo kūrybingu
mo atstovavimu ‘Nemunas’ 
atrodytų tipišku jaunimo 
leidiniu. Tačiau mėnesinuko 
leidėjų doktrinierija negali 
nepilstelėti i ‘Nemuną’ rie
biai akcentuotos bolševiki
nės didaktikos. Ši propa
ganda tūni po romantiškais 
meilės esmės, laimės pras
mės, gyvenimo sampratos, 
šydais. ‘Nemunas’ bijo išbėg 
ti į liberalėjimo lankas, 
kaip kadais pasielgė ‘Kultū
ros barai', priėmus Nikitos 
laikmečio vėjus už tikrą pi
nigą. ‘Nemunas’ nori laiky
tis bolševikinės ortodoksi
nės dogmos, kaip girtas tvo
ros. Pavyzdžių apstu. Ima
me tokį vieną: romantišką, 
jaunimui patrauklų ir arti
mą. Tai gyvenimo laimės, 
asmeniškos laimės ir gyveni
mo prasmės dilema.

Pirmame 1975 metų ‘Ne
muno’ numeryje istorijos 
mokslų kandidatė Aleksand
ra Gulbinskienė rašo apie 
jaunimo susitikimą su as
meniškos laimės poieškiais. 
Korespondentės rašinys 
“Jaunuolis XYZ ir stiklinė 
vandens” skirtas platokai 
atsakyti vienam smalsiam 
jaunuoliui, kuris per kom
jaunuolių seminarą ėmė ir 
paklausė: "kaip būti laimin
gam šeimos gyvenime?"

I šį komplikuotą klausi
mą Aleksandra Gulbinskie
nė atsakymo neieškojo. Jai 
nebuvo nė galvoj, kad 
laimės sąvoka yra absoliu
čiai individuali, plati, sudė
tinga savo santykiu su bui
timi, aplinka ir buitimi. 
Juk laimės sąvokų buvo 
ir bus tiek, kiek buvo ir 
bus žmonių pasaulyje. Alek
sandra Gulbinskienė turėjo 
kišenėje sovietinio žmogaus 
laimės sąvoką ir davė įdomų 
atsakymą.

Paaiškėjo, kad sovietinis 
žmogus, norėdamas jaustis 
laimingas, privaląs sutapti 
su socialistinės revoliucijos 
procesu, kuris, esą, vyksta 
visame pasaulyje. Žmogus 
turįs būti visiškai ištiki
mas kovai už komunizmo 
statybą. Net gi meilėje, ne
pabaigiamoje žmonijos pasa
koje, kuri taip įvairi, neaprė
piama, amžinai nauja, Alek
sandra Gulbinskienė reko
menduoja: “privaloma bū
ti sąmoningu piliečiu”. Mat, 
"pilietiškumas meilėje”, sam 
protauja Aleksandra, “pade
da suprasti dabarties reiš
kinius, o per tai ir inty
miausias žmogaus gyvenimo 
sferas”.

Mums, 'buržuazinio’ gyve
nimo padarams visiškai ne
suprantama, kad santuoki
niai gali mylėtis karščiau 
ir sugyventi ištikimiau, jei
gu jie abu karštai išpažįsta 
ištikimybę sovietinei san
tvarkai ir komunizmo staty
bai? Bet Aleksandra Gul
binskienė, pilstelėjusi vied- 
riuką savo filosofavimų į 
‘Nemuną’, jaučiasi užtikrin
tai. Visad reikia turėti prieš 
akis (ir šeimos gyvenime) 
Vladimiro Lenino gyvenimo 
ir veiklos bruožus! ‘Vladi
miras Iljičius’, dėsto Alek
sandra, “visą gyvenimą vei
kė didžiam proletarinės re
voliucijos reikalui”. Greta 
Lenino ir visi, kas surišo 
savo gyvenimėlius su di
džiuoju Lenino gyvenimu 
ir jam visaip talkino, visi 
iki vieno buvo nepaprastai 
laimingi. Ši veiklos laimė 
padarė laimingą ir jų šeimos 
gyvenimo “intymiausias sfe
ras”.

Jų gyvenimo laimės šalti
niai buvo Vladimiro Lenino 
skelbiamos revoliucijos šū
kiai, darbas revoliucijai. Gre 
ta to darbo šeimoje visad 
sandara, laimė ir abipusė 
meilė. Bendros pažiūros į 
gyvenimo tikslą, į revoliuci
ją, savo gyvenimo suriši
mas su Lenino partija, yra 
raktas į gyvenimo laimę, pa
tikino istorijos mokslų kan
didatė. Jos rašinio citatos 
skamba tikra religine eksta
ze. Taip, kaip ji kalba 
apie Leniną, pamoksluose 
kalbama apie šventuosius ir 
pranašus. Filosofijoje taip 
apie filosofus nekalbama.

Lyg susišaukdamas su ‘Ne 
munu’, su Aleksandros Gul- 
binskienės ‘tezėmis’, ‘Perga
lės’ žurnalas, (nr. 2), patal
pino rusų rašytojo Vasili
jaus Šukšino apsakymo ‘Ty
ros širdys’ apsakymo verti
mą. Šio apsakymo tvirtini
mai grindžia Aleksandros 
Gulbinskienės ‘tezes’. Ne
bus laimės, jeigu santuoki
nių ‘pilietiškumas’ nevieno
dos įtampos, arba vienam iš 
sutuoktinių ‘pilietiškumo’ 
trūksta.

‘Tyros širdys’ vaizduoja 
jauno šoferio pargrįžimą na
mo. Jis dirbo kitame kolū
kyje, nebuvo namuose porą 
savaičių. Šoferio žmona, iš
siilgusi laukia parvykstan- 
čio pirmūno. Ji net pamirš
ta, kad jos vyras yra ‘pir
mūnas’, gal būt ir šaunus 
‘socialistinis lenktyniauto- 
jas’. Ji laukia vyro meiliai, 

šiltai, moteriškai. 0 par
grįžęs vyras?

Šoferis net neina namo, 
kur ant stalo laukia vaka
rienė. Jo automašinos kar
biuratorius sugedo, klaksė- 
jo kelyje. Dabar tikra pro
ga patikrinti, pataisyti. To
dėl šoferis praleidžia visą 
vakarą iki vidurnakčio krapš 
tydamasis apie savo klerka- 
ą, apie karbiuratorių. Vė
liau, sugrįžęs, jau atsigulęs, 
jis vėl atsimena nepataisy
tą detalę ir bėgte bėga iš 
santuokinio guolio prie savo 
suirusio karbiuratoriaus. Šei 
mos drama! Kas šoferiui arti 
širdies: ar jo jaunoji žmona, 
ar jo sunkvežimuko karbiu
ratorius?

Apsakymo sentencija bal
tais siūlais įsiūta: žmona vi
siškai nesupranta savo vyro 
‘pilietiškumo’. Ji pyksta, ji 
neskuba, greta vyro, prie 
sugedusio karbiuratoriaus, 
nepadeda vyrui, neteikia 
jam 
jam replelių, atsuktuvėlių, 
etc. Laimės tokioje santuo
koje nėra ir nebus.

Tame pat ‘Nemuno’ nume
ryje komjaunimo sąjungos 
sekretorius Romas Baltru
šaitis kalba apie “gyvenimą 
ir kūrybą”. Jis primena 
jauniesiems skaitytojams, 
kad: “mūsų partijos ir liau
dies rūpinimasis talentu, jo 
priklausymas socialistinei vi 
suomenei įpareigoja jaunąjį 
kūrėją siekti optimalinių re
zultatų, kurti ryškius, mū
sų visuomenei reikalingus ir 
tarnaujančius kūrinius”.

Išvertus oficialų sovieti
nio žargono pareiškimą į 
tikrovės pažinimą, matyti, 
kad Sovietuose vis labiau įsi
gali Ždanovo laikų pažiū
ros į meną. Menas per
kelta į režimo propagandos 
arsenalą.

Tačiau, atrodo, jaunieji 
kūrėjai vis nenori sutikti 
su tokia pažiūra į ‘pilietiš
kumo’ optimalinį panaudoji
mą jų kūrybiniuose bandy
muose. Jie gerai apeina 
doktrininę seklumą būdin
gu ten išbėginiu į lyrines 
lankas. Tai vadinamas sovie
tinis eskapizmas, kad būtų ir 
vilkas sotus ir avys svei
kos.

Netenka abejoti, kad kiek
vienas ‘Nemuno’ rašinys 
perėjęs per cenzūrą, karpy
tas redakcijos žirklių -- vie
nur nukirpta, kitur prisiū
ta. Vienok ir šioms sąly
goms esant, kai kurie auto
riai gali teikti vilčių.

Propagandinės srutos, tad 
‘Nemune’ itin ryškios, kon
trastuojančios su jaunimo po 
lėkiškumu, su jų natūraliu 
noru turėti daugiau laisvės 
jų kūrybiniame gyvenime.

(st.p)

AUKOS
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

M. Trautrimas. Fremont $2.00
V. Brazauskas. Chicago .. 7.00
J. Čibiras. Dayton .......... 2.00
P. Matulevičius, Toronto 2.00
J. Lukošiūnienė. Lemont 5.00 
Petras Valūnas, Torrington 2.00 
Ignas Venckūnas,

Port Orange .................. 5.00
P. O. Vaičaitis, Largo ... .10.00
K. Kudirka, Brampton .. 2.00 
A. V. Ščiuka, Rochester .. 3.00 
A. Vasaitis. Chicago .... 7.00
K. Cicėnas. Chicago .... 2.00 
V. Kulbokas, Cicero .... 7.00
A. Reventas, Woodhaven 2.00 
G. Motiejūnas, Cleveland 5.00
L. Waitkus, Cleveland . . 5.00
L. Sagys. Lyndhurst ....20.00
B. Aras. Silver Spring .. 3.00 
Pr. Narvydas. Maspeth .. 7.00 
Butkaus Šaulių Kuopa,

Detroit.............................. 15.00
A. Andrulis.

Daytona Beach...............13.00
P. Konce. Stochbridge .. 2.00 
J. Šlapelis. Cleveland .... 2.00 
A. Svilas, Medway .......... 2.00
A. Pilipavičius,

Juno Beach .................. 2.00
V. Janukaitis. Detroit .... 5.00

LB Vidurio vakarų apygardos suvažiavimo, įvykusio gegužės 4 d. Chicagoje, atstovai klau
sosi pranešimų. A. Gulbinsko nuotrauka

LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
LB Vidurio Vakarų apy

gardos eilinis apylinkių at
stovų suvažiavimas įvyko 
1975 m. gegužės 4 d. Jau
nimo Centre, Chicagoje, III.

Suvažiavimą atidarė apy
gardos pirm. R. Kronas, į 
garbės prezidiumą pakvie
tė PLB pirm. Br. Nainį, 
Melrose Parko pirm. K. 
Juknelį ir Brighton Parko 
buv. pirm. J. šlajų.

Suvažiavimas pradėtas 
Lietuvos himnu, minutės 
susikaupimu pagerbti mi
rusieji nariai, o maldą su
kalbėjo kun. P. Patlaba.

Sveikinimo PLB pirm. Br. 
Nainys. Savo žodyje palin
kėjo sėkmingai spręsti sa
vas problemas, ilgiau susto
damas prie Jaunimo kon
greso ruošos ir jo finansa
vimo. Visą kongreso ruošą 
atlieka pats jaunimas, tik 
finansus tvarkyti pasiėmė 
PLB valdyba. Reikia su
rinkti 75000 dol. Kiekvienas 
turim atiduoti savo duoklę 
ir paremti jaunimo pastan
gas. šis trečiasis Jaunimo 
kongresas įvyks pietų Ame
rikoje, nes jie parodė dau
giau iniciatyvos jį suruošti 
ir norima tenykštį jaunimą 
įtraukti į lietuvišką darbą.

Registracijos komisija 
pranešė, kad užsiregistravo 
103 atstovai iš 15 apylinkių.

Pirmininkavimas perduo
damas apygardos valdybos 
vicepirmininkui Modestui 
Jakaičiui, o sekretoriauja 
Al. Šatas ir Apol. Bagdonas.

Pranešimai

Pranešimus padarė pirm. 
R. Kronas, švietimo vado
vas Plačas, iždininkė Dun- 
dzilienė ir Jaunimo reikalų 
vadovas M. Pleškys.

Pirmininkas R. Kronas 
trumpai papasakojo apie 
antros LB kūrimą, pastan
gas skilimą likviduoti, Gar
bės Teismo sprendimo ne
vykdymą ir t.t. Tarpusavės 
rietenos ir teismai suėdė 
daug laiko ir mažai liko po
zityviam darbui. Dalyvauta 
kasmetiniame tautybių pa
sirodyme, kur buvo išrinkta 
Miss Lithuania studentė 
Rūta Nainytė. Krašto val
dybos organizuotas spaudos 
vajus nedavė lauktų rezul
tatų. čia pasižymėjo Le- 
monto apylinkė, surinkda
ma naujų prenumeratų ir 
išplatindama knygų už 1100 
dol. Simo Kudirkos sutiki
mas praėjo gerai, nors ren
gėjų komitete buvo nemaža 
trinties.

Nors Apygarda pasižy
mėjo didelėmis nesantaiko- 
mis ir net LB skilimu, bet

P. Rulys. Ncw Port Richey 2.00
V. Kiaunė. Easton .......... 2.00
S. Kuzmickas. Chicago .. 2.00
K. Girvilas. Chicago .... 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Krašto valdyba Lemonto 
apylinkę pripažino pavyz
dingiausia.

Suruoštas moksleivių ra
šinių konkursas ir Jaunimo 
Vasario 16 d. minėjimas, 
kuriame dalyvavo ir Simas 
Kudirka.

Veikia 16 apylinkių, Rose- 
lando apylinkė užsidarė, bet 
numatoma priemiesčiuose 
steigti naują.

švietimo vadovas mokyt. 
Plačas pranešė, kad mokyk
lose darbas metai iš metų 
sunkėja ir mokinių skaičius 
mažėja. Vaikai į mokyklą 
ateina silpnai mokėdami lie
tuvių kalbą, tad ir darbas 
su tokiais neduoda laukia
mų rezultatų.

Iždininkė Dundzilienė pa
teikė pilną finansinę apy
skaitą ir visiems dalyviams 
išdalino. Apyvarta nedidelė 
— pajamų turėta 2,483.54 
dol., o išleista 1,590.42 dol. 
Kasoje yra 893.12 dol. Su 
tokia suma kažin ko nuveik
ti negalima. Iš 16 veikian
čių apylinkių — 11 atsiskai
tė su apygarda iš solidaru
mo mokesčio.

Jaunimo reikalais prane
šimą padarė M. Pleškys. Tai 
vienas iš pačių geriausių ir 
įdomiausių pranešimų. Per 
jaunimo rankas pasiųsta 
3742 telegramos, suruošta 
vasaros lietuvių studijų sa- 
vaitė-stovykla. Stovykloje 
patys savanoriškai apsi
sprendė kalbėti tik lietuviš
kai ir ištesėjo. Numatoma 
stovykla ir šiais metais prie 
Kent Statė universiteto, tik 
mokantiems lietuviškai. Bus 
duodami ir kreditai.

Jaunimas šiuo metu pla
čiai yra įsijungęs į kongre
so ruošą. Trečiojo jaunimo 
kongreso rengėjas yra Jau
nimo S-ga, veikianti prie 
PLB valdybos. Veikia ryšių 
centras ir informacijos tar
nyba.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė V. šilas. Revizavo 
tik du asmenys, nes trečias 
nepasirodė. Viskas rasta 
tvarkoj ir siūlė apyskaitas 
patvirtinti.

Įdomus buvo pranešimas 
šv. Kazimiero kapinių ko
miteto pirmininko A. Regio. 
Jis priminė, jau spaudoje 
aprašytą kapinių išniekini

LB Vidurio vakarų apygardos suvažiavimo mandatų ir re
zoliucijų komisija. A. Gulbinsko nuotrauka

ANTANAS JUODVALKIS
mą, išardant ir sužalojant 
apie 400 paminklų.

Komitetas savo laiku yra 
iškovojęs pagarbų laidoji
mą, lietuviškų užrašų varto
jimą ir kit. Diocezijoje sė
di biurokratai, kuriems lie
tuviški reikalai visiškai sve
timi. Tebegyvena viduram
žių laikus, kada kunigo žo
dis ir veiksmas buvo nekri
tikuojamas. Ir dabar jiė to 
nori.

Atidavus dalį kapinių že
mės airių mokyklai ir lei
dus vaikams kapinėse važi
nėtis dviračiais ir sportuoti, 
tai ne nuostabu, kad kapi
nėse nėra tvarkos ir vyksta 
vandalizmas.

Diskusijos
Diskusijos buvo blankios 

ir iškilo tik vienas kitas 
paklausimas. Prieš pietų 
pertrauką buvo likę mažai 
laiko, tad diskusijos buvo 
nutrauktos ir atidėtos po
pietiniam posėdžiui. Po pie
tų pertraukos paklausimų 
neatsirado ir pirmininkau
jantis pasiūlė pranešimus 
priimti.

Apylinkių pranešimai

Registracijos komisija 
pakartotinai pranešė, kad 
užsiregistravo 111 atstovų, 
dabar, tik iš 12 apylinkių. 
Pranešimus padarė apylin
kių pirmininkai alfabetine 
tvarka, viso 11 apylinkių. 
Bendras vaizdas liūdnokas, 
veikla silpnėja, norinčių įei
ti į vykd. organus neatsi
randa (su mažomis išimti
mis), pradeda įsivyrauti 
apatija. Didesnės kolonijos 
galėtų daugiau nuveikti, bet 
suskilo ir visą energiją ir 
laiką suėda tarpusavės peš
tynės. Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimai dau
gumoje buvo rengiami 
ALTos, kur yra skyriai, tal
kinant LB, tik Cicero apy
linkėje buvo du: LB apyl. 
ir ALTos skyr.

Suskilusios apylinkės sa
vo veikla nepasižymėjo. Iš 
jų pranešimų nesimatė po
zityvių darbų: neplatino 
spaudos ar knygų, nešelpė 
lituanistinių mokyklų, ne
rengė kitokių kultūrinių 
renginių. Tad ar pateisina 

(Nukelta į 4 psl.)
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LB VIDURIO VAKARU 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS.

(Atkelta iš 3 psl.) 
tos apylinkės savo egzisten
ciją?

Vieninga Brighton Pajrko 
apylinkė savo veikla visa 
galva prasikišo iš kitų apy
linkių. Savo renginiais pra
lenkė daug didesnes apylin
kes.

Taip pat veikli ir net pa-, 
vyzdinga laikoma Lemonto 
apylinkė, bet nepasižymėjo 
išradingumu, tik geru įsa
kymų vykdymu.

Visos apylinkės aktyviai 
dalyvavo laiškų ir telegra
mų siuntime: pačios orga
nizavo ar kartu su ALTos 
skyriais.

Diskusijos
Kenoshos-Racine apylin

kė užšaldė solidarumo mo
kesčių priklausomas dalis 
aukštesniems LB organams, 
nes susirinkimas nepritaria 
jų dabartinei veiklai. Kartu 
buvo priimta rezoliucija ir 
pasiųsta Apygardos valdy
bai. R. Kronas paaiškino, 
kad solidarumo mokestis už 
1974 metus turi būti atiduo
tas kam priklauso, o dėl re
zoliucijos pasakė, kad jie 
bandę visus kelius, bet ant
roji pusė atsisakė. Rezulta
te jis pats ir kiti trys yra 
grąsinami teismu ir reika
laujama 50,000 dol.

K. Laukaitis parėmė R. 
Krono mintį ir buvo nuomo
nės, kad susirinkimas nega
li užšaldyti solidarumo mo
kesčio, o turi atiduoti kam 
priklauso.

Dr. Valaitis pasisakė dėl 
principų, kad ALTai pri
klauso politinis darbas, o 
LB švietimas ir kultūra. 
Nesilaikymas šių principų

nuvedė į konfliktą su ALTa 
ir suskaldė pačią bendruo
menę. Kalbėtojas buvo nu
trauktas, neleidžiant už
baigti savo minčių.

Ardys pasakė, kad ir re
organizuota LB taip pat 
veržiasi į politinį darbą, nes 
paskutinėje veiksnių konfe
rencijoje, nors ir nebuvo 
kviesti, bet į ją atvyko ir 
joje dayvavo.

V. Kamantas pastebėjo, 
kad tvarkomės demokratiš
kais principais, todėl priva
lome leisti pasisakyti vi
siems ir sugebėkime kitus 
išklausyti. Daromos pastan
gos iš abiejų kraštų mus 
sukiršinti ir suskaldyti. Tad 
būkime apdairūs ir nesileis
kime nei vienų nei kitų su
vedžiojami.

Kun. J. Borevičius siūlo 
grįžti prie darbotvarkės, 
nes per toli nuklydome.

Z. Lukauskas — visuoti
nas apylinkės susirinkimas 
yra vyriausias organas ir 
jis gali daryti nutarimus. 
Reikalavo, kad kalbėtojai 
atsiprašytų. Racine - Keno- 
shos apylinkę.

šilas — statutas nenuma
to apie solidarumo mokes
čių sulaikymą.

Petrušaitis — padarykit 
nutarimą ką mes turime da
ryti.

Z. Motiejus skaito įstatų 
75 punktą, kuris skamba 
taip; "Apylinkės vyriausias 
organas yra apylinkės su
sirinkimas.” Jo nuomone, 
susirinkimas savo apylinkė
je gali daryti nutarimus ir 
jie bus teisėti.

V. Kamantas — įstatai 
taip pat sako ką atlieka Ta
ryba. Taryba nustato soli
darumo mokestį ir jį pa

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
(LIETUVĄ IR USSR

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

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

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ: MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

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

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

Ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123. 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
BROOKLYN, N. Y. 11222, 72 Nassau Avė...........212-389-6747
CHICAGO, III. 60U22, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street. 486-1836 
DETROIT, Micb. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, "N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354^7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau* Av., 365-6350 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 413-0177 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE.

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road.................... 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, :M6 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 Kirst Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
ŠEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 363-5556 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 VVhitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604. 82 Harrison Street. 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West kandis Avė., 

609-696-9796

skirsto visoms LB institu
cijoms.

Pasibaigus laikui, pirmi
ninkaujantis diskusijas nu
traukė ir kitais klausimais 
liko nepasisakyta.

Klausimai ir sumanymai
Pranešimą apie rengiamą 

V tautinių šokių šventę pa
darė pirm. Juodelis ir prašė 
tai šventei ruoštis ir ją vi
sokeriopai remti. Penktoji 
tautinių šokių šventė įvyks 
1976 m. rugsėjo 5 d., Chi
cagoje.

K. Laukaitis siūlo apylin
kėms pasikeisti išleidžia
mais biuleteniais.

P. Indreika klausia, kas 
turi atstovauti JAV 200 
metų neprikl. paskelb. ren
gimo komitete, nes abi apy
linkės pretenduoja turėti 
savo atstovus.

Gečas — siūlo steigti sa
vo laikraštį, nes dabartinis 
"Pasaulio Lietuvis" per re
tai pasirodo ir visų norų ne
patenkina. Lėšas organizuo
ti per apylinkes, uždedant 
joms kvotas.

Z. Lukauskas — jauni
mas raginamas važiuoti į 
Vilnių mokytis lietuvių kal
bos. Siūlo priimti rezoliuci
ją, smerkiančią organizavi
mą ir važiuojančius.

Tuo klausimu buvo gyvai 
pasisakyta. Vyr. amžiaus 
dauguma kalbėtojų pasisa
kė prieš vykimą į tokius 
kursus, o jaunesnieji, jau 
ten buvę, pasisakė priešin
gai. Girdi, bepigu jums, kai 
jūs Lietuvoje užaugote, gy
venote ir viską matėte, o 
mums čia gimusiems ir už
augusiems Lietuva yra tik 
pasakų šalis. Kai pamatai 
pilis, gamtą ir gyvus savo 
tautiečius, juos pamilsti ir 
atsiranda didesnis ir realus 
noras kovoti už savo pa
vergtų brolių išlaisvinimą.

Diskusijos tuo klausimu 
įsibėgėjo, bet užsibaigus lai
kui, buvo nutrauktos.

Rezoliucijos
Komisijos vardu V. Ka

mantas perskaitė, bene 9, 
rezoliucijas, iš kurių 8 bu
vo priimtos, o viena visai 
nesvarstyta. Atskira rezo
liucija, anglų kalba buvo 
priimta šv. Kazimiero lietu
viškų kapinių reikalu.

V. Kamantas pastebėjo, 
kad rezoliucijų komisija šių 
nutarimų nerašė, bet pertei
kė suvažiavimui kitų asme
nų pristatytas. Manau, kad 
visų rezoliucijų tekstai bus 
pasiųsti lietuviškai spaudai.

Suvažiavimas baigtas su- 
giedant Lietuva Brangi.

Pastabos ir nuomonės
Suvažiavimas buvo pa

kankamai tvarkingas ir gy
vas. Pirmininkaujantis ne
išlaikė vientisinės linijos: 
po apylinkių pirmininkų 
pranešimų diskusijas nu
traukė, nes išsibaigė numa
tytas laikas. Klausimų ir 
sumanymų metu, užsitęsus 
diskusijoms dėl Vilniaus lit. 
kursų, laiką pratęsė. Kodėl ?

Programoje buvo detali
zuotas laikas, bet ne visur 
pavyko jo laikytis. Suvažia
vimas pradėtas tik 15 min. 
pavėlavus, o užbaigtas 40 
min. vėliau numatyto laiko.

Atskirai reikia paminėti 
Marąuette Parko apylinkės 
skilimą. Visi pranešėjai pa
žymėjo geriausius savo no
rus ir tik kita pusė buvo 
nesukalbama. Mano nuomo
ne, reikėjo pasielgti daug 
paprasčiau. Kai tik gavo 
Garbės Teismo sprendimą, 
kuriuo netesiogiai Velžos 
valdybai buvo pareikštas 
nepasitikėjimas, reikėjo vi
siems atsistatydinti ir pa
siduoti Vaičiūno valdybos 
dispozicijai. Metams pra
ėjus, susirinkime balsuoto
jų valia, buvo galima iš
rinkti atitinkamą valdybą, 
bet neskaidyti lietuvių.

Dabar jau šaukštai po 
pietų. Visi taip įiiriejo, kad 
susėsti prie bendro stalo bus 
labai sunku, nors esame tos 
pačios motinos vaikai. O gal 
vertėtų ir dabar taip pada
ryti ?! .

HEMATOLOGY
MT (ASCP)

Opportunity for an axperienced He- 
matologist in «n expnnding privalė 
reference laboralory. Experienced on 
an automated coultern required.

Mon. thru Friday. 3:30 p. m. to 
niidnight.

Contact: MISS K. WENSTRUP 
216-721-2800, Ext. 60 

MEDICAL SCIENCES 
LOBORATORIES. INC. 

11OO1 CEDAR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 44106

(39-41)

WANTED
ROLLING MACHINE 

OPERATORS 
EXPERIENCED 

313-793-6214
(38-42)

V ANTĮ.D AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
A Icading supplier in (he aircraft in- 
duntry has openings for gualified per
aonnel in the folįowing arens:

FOR 2ND SHIFIS

K. T. MILL 
TRACER MILL 
CINN. MILL

Good pay. pleasnnt working condi- 
tions. Overtime available. Applicant •» 
mušt have tools A ability to sėt up 
machines. Onlv individuais inlerested 
in permanent emplovment need apply.

Contact
MA I T KANIAUSKAS 

HENCO ENTERI’KISES INC. 
2241 LAKI ST.
MILĖS. Mltll.

(33-42)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke* 
Chicagoje

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

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

KAINA NUO $739.00 
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugsėjo 3 
rugsėjo 19 
lapkričio 21

birželio 25
liepos 18 
rugpiūčio 20 

gruodžio 19
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų 

papildomu mokesčiu: pav., vykstantiems iš 
Chicagos 
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
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Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome , >
........................ O

ANKSTO —

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
734% — b metų su.$l,0Q0, minimum. 
71/,% — 4 metų su $1,000, minimum.

— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/į % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.60 BY F.S.L.I.C.

alnt 
ttiony 

avlngs
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTL’VIU DIREKTORIAI
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MANO ŽODYNAS’ 
mūsų mažiesiems

I. KAVALIŪNAS
Richard Scarry, MA

NO ŽODYNAS lietu
vių ir anglų kalba. Dau
giau kaip 1400 pavadi
nimų. Spalvotos ilius
tracijos. Chicago: JAV 
Lietuvių Bendruome
nės švietimo Taryba, 
1974. 96 pusi, in 4, $5.

Tai lietuviškasis leidimas 
Richard Scarry BEST 
W0RD BOOK EVER, West- 
ern Publishing Co., Ine., 
Racine, Wisc., vienos pa
čių populiariausių angliškų 
knygų vaikams: nuo 1963 
m. susilaukė JAV jau 16 
laidų, leidžiamų kasmet 
milžiniškais tiražais. Treč
daliu sutrumpintas šios 
knygos laidas išsileido lat
viai, taip pat Danija, vis 
naujas laidas beleidžianti, 
visą knygą pakartotiniais 
leidimais leidžia Anglija, 
Švedija bei kiti Europos 
kraštai, o dabar ją turime 
ir mes.

MANO ŽODYNAS yra 96 
didelio formato puslapių, 
kiekvienas pilnas spalvotų 
i Ii ustraci j ų, vaizd uoj ančių 
gyvuliukus, veikiančius bei 
besidarbuojančius įvairiau
siose situacijose, kurių per 
visą knygą yra net 48. Taip, 
pvz., pradžioje matome 
meškiuką, kuris prausiasi, 
valosi dantis, šukuojasi, ap
sirengia, pasikloja lovą ir, 
mamytei pašaukus pusry
čių, tuoj ateina ir gražiai 
sėdi prie stalo. "Jis yra la
bai išalkęs, ir valgo visa, 
ką tik mamytė paduoda. Ar 
ir tu taip darai?” čia pat 
pavaizduoti pusryčių patie
kalai: vaisių sunka, pienas, 
javainiai, gruzdinta duona 
šalia gruzdintuvo, sviestas 
ir kt. "Po pusryčių Meškiu
kas padeda suplauti ir su- 
šluostyti indus”, čia sudės
tyti indai su jų vardais: 
stiklinė, ąsotis, sunkos 
spaustuvas, butelis, keptu
vė, dubuo ir kt. "Dabar jis 
gali eiti žaisti su savo drau
gais.” — Taip užbaigiami 
du puslapiai pirmosios si
tuacijos, pavadintos ”Nau- 
joji diena.” Teksteliai trum
pi, lengvi, įtaigojantys 
tvarkingą elgseną. Patys 
teksteliai tik lietuvių kal
ba, o daiktų pavadinimai 
dviem kalbos — lietuviu

kinys: atsuktuvas, sraigtas, 
varžtas, veržlė, varžtinis 
raktas, brūžiklis, glaistik- 
lis, švitras ir daugybė kitų. 
Toliau seka Meškos ūkis su
pažindinti su ūkio darbais 
ir padargais, Aeorodrome, 
žaislai, Darželyje su dau
gybe gėlių pavadinimų, 
Krautuvėje su maisto pro
duktų, vaisių ir daržovių 
paveikslais bei pavadini
mais, Laivai ir laiveliai, 
Zoologijos sode, Mes muzi
kantai, Mieste, laukuose. 
Mokyklose, kur klasėje ma
tyti Lietuvos vėliava, o kiš
kutis paišo mūsų mėgiamą
ją rūtą, Darbo mašinos. Au
tomobiliai ir sunkvežimiai. 
Gaisrininkai darbe, Trauki
niai, Paukščiai Paplūdimy
je ir kt. Tokiu būdu maža
sis skaitytojas natūraliai ir 
jam patraukliu būdu supa

LB Švietimo Tarybos išleistas "Mano žodynas”.

žindinamas su pagrindiniais 
įvairių aplinkų žodžiais, ku
rių per visą knygą susida
ro ligi pusantro tūkstančio. 
Ir patys tėvai galės dauge
liu atvejų šia knyga pasi
naudoti, bemokydami vai
kus ir rasdami, pvz., tokius 
pavadinimus kaip javainiai 
(cereal), plautuvė (sink), 
sėdenė (hassock), stovynė 
(walker), švirkšlė (hose), 
varžtinis raktas (monkey 
wrench), čiaupas (faucet) 
ir daugybę kitų.

Tai bus bene pirmas kar
tas, kad mums pavyko gau
ti iš amerikiečių leidyklos 
leidimą prisijungti prie jų 
knygos naujos laidos ir iš
leisti ją su lietuviškais tek
stais bei net su kai kuriais 
pakeitimais spalvotose ilius
tracijose. Susirašinėjimas 
pradėtas su leidyklos Lon

Vienas svarbiausio praneSimo musų klijentams:

Nelengva pamatyti 
visą paveikslą.

Mano žodyno viduriniai puslapiai, 

viai ir danai buvo išleidę. 
J. Masilionio naujai pareng
tą sutrumpintą ir A. Mulio
lienės visos knygos (96 
pusi.) vertimą peržiūrėjo ir 
sukirčiavo prof. Pr. Skar
džius. Paaiškėjus, kad 
mums tenka jungtis ne prie 
sutrumpintos, bet prie išti
sos (96 pusi.) amerikoniš
kos laidos, J. Masilionis bu
vo paprašytas parengti 
spaudai ir likusią knygos 
dalį, šį kartą jis pasitelkė 
Rimą Černių, kuris tuomet, 
švietimo tarybos prašomas, 
rengė Namų ir artimiausios 
aplinkos žodynėlį. Darbą 
baigus, prof. Pr. Skardžius 
dar peržiūrėjo Mano žodyną 
ir kartu Namų ir artimiau
sios aplinkos žodynėlį, abu 
sukirčiuodamas. Mano žo
dynui jis parūpino nemaža 
terminų, pvz., plautuvė 
(sink), sėdenė (hassock), 
slėpynės (hide-and-seek), 
nuošliuoža (slide), glaistik- 
lis (putty knife), piausnys 
(chop) ir kt., bet kartu ir 
pastebėjo, kad "mano dar
bas dar nebaigtas, dar rei
kės šį tą išlyginti, gal šį tą 
pakeisti ar papildyti.” Mat, 
daugely atvejų buvo susi
durta su sunkumais rasti 
angliškiems pavadinimams 
lietuviškus atitikmenis.

Tačiau, leidyklai pareika

dono skyriumi Anglijoje, o 
baigtas su jos įstaiga New 
Yorke bei su centru, esan
čiu čia pat Chicagos pašo
nėje, Racine mieste. 1972 
rudenį, LB tarybos sesijos 
Clevelande metu, dr. E. 
Vaišnienė parodė tuometi
niam LB švietimo tarybos 
pirmininkui Best Word 
Book Ever knygos sutrum
pintą (64 pusi.) latvišką lei
dimą Ka to sauc vardu, iš
leistą Europoje per West- 
ern Publishing bendrovės 
Londono skyrių. Ji įtikinė
jo, kad ir lietuvių kalboj 
būtų labai gera ją turėti. 
Mok. A. Muliolienė minėtą
ją Best Word Book Ever 
jau naudojanti labai sėk
mingai Clevelando šv. Kazi
miero lituanistinėje mokyk
loje, bet tiek ji pati, tiek 
patys tėvai turi daug var
go įrašydami angliškoj kny
goj lietuviškus žodžius pa
gal jos parengtą vertimą. 
Dr. E. Vaišnienė buvo pa
prašyta parašyti leidyklai 
ir atsiųsti švietimo tarybai 
A. Muliolienės vertimą ir 
latviškąjį knygos leidimą. 
Jai atsiuntus, visa buvo per
duota J. Masilioniui, pra
šant vertimą peržiūrėti, kur 
reikia pataisyti ir parengti 
spaudai knygos sutrumpin
tą 64 pusi, laidą, kokią lat- 

lavus gana trumpu laiku 
pristatyti spausdinimui ga
lutinai parengtą lietuvišką 
tekstą, profesoriaus paslau
ga nebeteko pasinaudoti ir 
teko tvarkytis vietoje. J. 
Masilionis, S. Jonynienė, S. 
Rudys ir J. Kavaliūnas 
peržiūrėjo Chicagoje visą 
žodyną, kai kur pataisė, kai 
kur palygino, ir atidavė 
"Draugo” spaustuvei rinkti. 
Tačiau ir spaustuvėj ren
kant dar kilo daug klausi
mų. Juos aiškino ir trūks
tamus atitikmenis surankio
jo J. Kavaliūnas. Ir dabar 
dar bus likę taisytinų da
lykų. Juos, skaitytojams 
padedant, bus galima patai
syti kitame leidime. Surink
tą tekstą bei žodžius ant 
selofano lapų sumontavo ir 
iliustracijose lietuviškus pa
keitimus padarė dail. P. 
Aleksa. Iš pradžių jis pa
rengė poros puslapių pavyz
dį, kuris buvo nusiųstas į 
Šveicariją autoriui Richard 
Scarry patvirtinti. Autoriui 
priėmus, P. Aleksa galuti
nai techniškai sutvarkė žo
dyną spaudai.

Su leidyklos Londono sky
riumi susirišo dr. E. Vaiš
nienė, vėliau su leidykla 
reikalus tvarkė L. Raslavi- 
Čius ir J. Kavaliūnas. L.

(Nukelta Į 6 pgl.)

(tamsiais rašmenimis) ir 
žemiau anglų (šviesesniais 
rašmenimis). Kituose dvie
juose puslapiuose nauja te
ma: Kiškių šeimos namas. 
Veikėjai — kiškiai, o skai
tytojas supažindinamas su 
namu, jo įrengimais ir bal
dais. čia matyti krosnis, 
plautuvė, indauja, prausyk
la, židinys, kilimas, sėdenė 
ir kt. Toliau žaidimų aikš
tėje. kur gausu įvairių žai
dimų o veikėjai — visa gy
vuliukų virtinė: meškiukas 
su kiškučiu ant sūpyklių, 
vienas meškėnas leidžiasi 
nuošliuoža žemyn, kitas šo
kinėja per virvę, dar kiti 
žaidžia sūpynėse, varlytė žai
džia slėpynes, laputė važi
nėjasi riedukais, pelytė bur
bulą pučia ir t.t. Sekanti 
tema — įrankiai. Jų ir dar
bo priemonių čia visas rin-

Daugelis mūsų klijentų galvoja, kad 
elektra yra pagrindinis namų apyvokos 
gaminys. Ir tai visai natūralu.

Bet tikrumoje, fabriko darbininko 
sunaudojimo elektros vidurkis yra 6 
kartus didesnis negu jo ir visos jo 
šeimos elektros sunaudojimas namuose.

Ir yra reikalinga 40.000 kw. vai. 
elektros per metus vien tik išlaikymui 
jo darbo.

Nesvarbu kur jūs dirbate, jūsų darbas 
taip pat yra priklausomas nuo elektros.

čia pat Northeast Ohio 70'. visos 
elektros, kurią mes pagaminame, 
skirta pramonės ir prekybos darbų 
išlaikymui ir gy\.viriniams 
patarnavimams. Jus galite matyti kiek 
elektra yra svarbi šios apylinkės 
ekonomijai ir ugdymui naujų darbų. 
Be papildomos elektros senos įmonės 

negalės augti ir naujos — negalės 
pradėti.

Ir todėl tiek daug remiasi mūsų įmonės 
1,3 bilijono investavimu i jėgainių 
statybą sekančiuose penkiuose metuose.

Bet kad mes galėtumėme įvykdyti šį 
planą, mes turime skolintis daugiau 
negu pusę 1.3 bilijono. Mes negalėsime 
to padaryti nepatiekę skolintojams 
pateisinamą atskaitomybę savo pajamų. 
Ir nėra kito būdo, kas atsispindi 
(>lektros pagaminimo ir išskirstymo 
išlaidose.

Mes tikime, kad tai jums duos aiškesnį 
vaizdą mūsų padėties ir kartų geresnį 
supratimą jūsų didesnės elektros 
sąskaitos.

Ta* ILLU MIN ATIN G
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Sol. Nora Braziulienė, akomp. G. Karsokienei, atlieka me
ninę programų Motinos Dienoje. V. Bacevičiaus nuotrauka

MOTINU PAGERBIMAS
CLEVELANDE

Gražus, saulėtas gegužės 
11 d. sekmadienis Clevelan
de skirtas motinų garbei. 
Juk nėra, nebuvo ir nebus 
opozicionierių šiam gražiam 
ir kilniam motinos dienos 
minėjimo papročiui? Tai, 
tur būt, vienintelė asmeny
bė žmonijoje, kuriai pagar
bą atiduoda kiekvienas žmo
gus.

Abiejų parapijų pamaldo
se pagerbimo apeigos buvo 
įspūdingos. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos bažny
čioje didžiulės tautiniais rū
bais pasipuošusių visų kar
tų moterų ir mergaičių 
grupes dalyvavo iškilmin
goje eisenoje. Klebonas kun. 
G. Kijauskas pasakė pras
mingą momentui pritaikin
tą pamokslą. Mišiose daly
vavo didžiulis būrys jauni
mo, o jų giesmės gitaroms 
pritariant buvo gražus iš
kilmių papildymas.

MANO
ŽODYNAS

(Atkelta iš 5 psl.)
Raslavičius, pasinaudoda
mas savo turimomis leng
vatomis naudotis lėktuvais, 
du kartus skrido į leidyklos 
New Yorko įstaigą tai išsi
derėti pratęsti laiką lietu
viškam tekstui pristatyti, 
tai kitiems skubiems reika
lams tvarkyti.

Daugeliui rankų sutarti
nai dirbant, atliktas nema
žas darbas, kuriuo, atrodo, 
mūsų mokyklos ir visuome
nė sėkmingai naudojasi. 
Tačiau, kaip neretai, taip ir 
šiuo atveju ne viskas pavy
ko padaryti, kaip švietimo 
taryba buvo planavusi. 
Pvz., nepavyko duoti viso 
teksto kirčiuoto, nes Mano 
žodyno rašmenims lietuviš
kus kirčius turėjo tik sale
ziečių spaustuvė Romoje, 
spausdinusi mums vadovė
lius ir kitą lietuvių kalbos 
žodyną, bet ir oro pašto laiš
kams ėjus tada \po keletą 
savaičių į Italiją, tos spaus
tuvės pagalba nebebuvo ga
lima pasinaudoti. Tačiau L. 
Raslavičius susitarė su lei- 
lykla, kad galime atskirai 
pridėti kirčiuotą žodinėlį. 
įdėjus jame dar atitikme
nis vokiečių, ispanų ir por
tugalų kalbomis, galėtume 
padaryti žodyną parankiau 
vartojamą jau beveik viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
bei jų mokyklų. Tai ypač 
galėtų būti pravartu Pietų 
Amerikos lietuviams. Ra
dus teigiamą atgarsį, bus 
imamasi darbo. Rengiama
si leisti mūsų mažiesiems 
skaitytojams ir daugiau 
knygų, išleistų Western 
Publishing bendrovės bei 
kitų leidyklų.

Elenutė ir Jonukas Mulioliai 
atlieka meninę programą Moti
nos Dienoje.

V. Bacevičiaus nuotr.

šv. Jurgio bažnyčioje gru
pė tautiniais drabužiais pa
sipuošusių Žalgirio kuopos 
šaulių moterų atidavė pa
garbą Marijai, padedant pa
vasario gėlių rinkinį prie 
jos garbei skirto altoriaus.

Pavakary Lietuvių Namų 
salėje tos pačios žalgirietės 
šaulės, vadovaujant sekci
jos pirmininkei O.. Mikuls
kienei ir talkininkaujant 
kuopos šauliams, surengė 
iškilmingą motinos dienos 
minėjimą. Mirusiųjų ir kan
kinių motinų atminimas pa
gerbtas susikaupimo minu
te ir Marijos giesme. Kun. 
G. Kijauskas sukalbėjo mal
dą — invokaciją. Po to gir
dėjome mok. D. Orantaitės 
jautrią, nuoširdiai išgyven

Dalis publikos Motinos Dienos minėjime. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Valaitienė, kleb. kun. G. Kijauskas, V. Kavaliūnas ir 
Leknickai. V. Bacevičiaus nuotrauka
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tą ir paskaitytą paskaitą 
apie rašytojų ir poetų kūri
nius motinos garbei. Gaila 
tik, kad dėl techninių kliū
čių kalbėtoja negalėjo pasi
naudoti mikrofonu ir gar
siakalbių sistema, ir ne visi 
jos gražūs žodžiai buvo 
klausytojų išgirsti. Kuopos 
vicepirmininkei J. Budrie
nei pasiūlius, buvo pagerb
tos visos minėjime dalyva
vusios motinos, joms pagie
dojus "Ilgiausių metų”.

Buvo ir meninė progra
mos dalis su širdžiai ir au
siai maloniais muzikos ir 
dainos kūriniais. Elenutė 
Muliolytė kanklėmis solo 
paskambino tautinės dainos 
fantaziją sukurtą muz. Alf. 
Mikulskio. Po to drauge su 
davo broliuku Jonuku, lumz- 
delininkų orkestro virtuozu, 
atliko mūsų dainų triptiką. 
Sekė Dainos Urbaitytės 
kanklių solo "Mergaitės 
Svajonė” (kompozicija A. 
Mikulskio).

Po jaunosios kartos mu
zikų buvo solistės N. Bra- 
ziulienės dvi dainos pianu 
palydimos Gen. Karsokie- 
nės. O trečia daina solistės 
padainuota "Našlaitės rau
da” pritariant muz. Alf. Mi
kulskiui violenčele ir akom
panuojant Gen. Karsokienei 
ne vienam išspaudė griau
džią ašarą.

Po to į sceną išėjo šaulių 
moterų vokalinis trio: Nora 
Braziulienė, O. Mikulskie
nė ir Lil. čaplickienė. Jų 
dainos "Pražydo jazminai”, 
"Nemunėli”, "Laukiu vis” 
ir maršas "Lietuvos šau
liams” skambėjo labai dar
niai ir klausytojų buvo šil
tai įvertintos. Atrodo, jog 
artėja laikas, kad tas trio 
išaugtų į sekstetą ar ko ge
ro dar didesnį vienetą. Tu
rint tokią darbščią ir gabią 
meno vadovę kaip pianistė 
Gen. Karsokienė ir tokį 
gausų moterų šaulių būrį 
(rodos, jau virš 30) ir taip 
mielai dainos menui atsidė- 
jusį kūrėją kuopos pirmi
ninką Alf. Mikulskį, tatai 
nebūtų neįvykdomas daly
kas. Tai yra linkėjimas ir 
kartu peticija, po kuria pa
sirašytų visi šaulių bičiu
liai ir rėmėjai ir visi lie
tuviškos dainos branginto- 
jai.

Po programos buvo tra
dicinės šaulių paruoštos vai-

FLORIDOS 
LIETUVIAI

Darnus LB Floridos 
auksinio kranto apylinkės 

susirinkimas
Š. m. balandžio 27 d. D. 

ir V. Mošinskų gražiuose 
namuose, Pompano Beach 
įvyko naujai įkurtos LB 
apylinkės susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 40 as
menų iš plačios apylinkės, 
apimančios Broward ir 
Palm Beach apskritis.

Šio susirinkimo tikslas 
buvo trejopas: Paminėti 
Motinos Dieną; suorgani
zuoti laiškų rašymą JAV 
Vyriausybei ir Kongresui, 
kad JAV delegacija, daly
vausianti Europos Saugumo 
Konferencijoje šių metų va
sarą, nepripažintų Pabaltės 
trijų okupuotų valstybių 
Sov. S-gai ir sudaryti pro
gą arčiau susipažinti vi
siems apylinkės nariams.

Susirinkimą atidarė apy
linkės pirm. V. Balčiūnas. 
Sekretoriavo Liutermozie- 
nė.

Įžanginiame žodyje Bal
čiūnas pabrėžė, kad dar 
liko viena savaitė ligi 
Motinos Dienos minėjimo, 
bet šis susirinkimas prisi
mena visas motinas, kaip 
čia taip ir okupuotoje Lie
tuvoje, kurios visą laiką 
mumyse žadino Tėvynės 
meilės ir jai pasiaukojimo 
dvasią. Po šio trumpo prisi
minimo p-lė Liutermozaitė 
kiekvienai motinai prisegė 
prie krūtinės po puikią gė
lių puokštę.

Tęsdamas susirinkimą V. 
Balčiūnas narius painfor
mavo, kad LB Krašto V-bos 
pasiūlymu yra paruošti laiš
kai siųsti JAV Prezidentui, 
senatoriams ir Kongreso 
nariams, šiame ilgame ir 
sudėtingame darbe apylin
kės valdybai uoliai talkinin
kavo naujai į apylinkę įsto
jusi B. Sidzikauskienė; pa
staroji, kartu su savo mo
tina ponia Skučiene, nese
nai persikėlė ir pastoviai 
apsigyveno Pompano Beach.

Paskirsčius nariams pa
ruoštuosius laiškus taip pat 
buvo pasirašyti padėkos 
laiškai: žurnalistui W. An- 
derson ir kongresmanui Ed- 
ward J. Derwinski, už ne
nuilstamas pastangas gi
nant Lietuvos ir visos Pa
baltės reikalus.

Toliau V. Balčiūnas per
skaitė du sveikinimo laiš
kus, ryšium su naujos apy
linkės jsisteigimu Florido
je: vienas gautas iš St. Pe- 
tersburg LB Apylinkės val
dybos ir antras iš LB Kraš
to V-bos pirmininko. Per 
pastaruosius du mėnesius 
apylinkė žymiai sustiprėjo 
narių skaičiumi; taip pav. 
Bubliai iš Detroit, nuolat 
vasaroją Pampano Beach, 
įstojo nuolatiniais nariais į 
šią apylinkę, šiuo metu apy
linkė priskaito 49 narius, 
kurių vienuolika (11) yra iš 
Juno Beach ir artimos kai
mynystės. Laukiama, kad 
keliolika narių netrukus 
įstos j apylinkę taip pat ir 
iš Lake Worth miesto. Tiki
masi, kad netrukus dar dau
giau lietuvių sustiprins šią 
sparčiai augančią apylinkę.

Po susirinkimo susirinku-

šės ir pačiam gale dar pasi
liko nemažas būrys svečių, 
kurie kartu su kuopos šau
liais praleido pora malonių 
valandėlių bedainuodami 
skambias dainas ir besigar
džiuodami "kuprinės pabi
romis”. (pk)

VLADAS VAITIEKŪNAS

M.K. ČIURLIONIS (1875-1911)
Šie metai vadinami M.K. 

Čiurlionio metais. Šį lietuvį 
dailininką-genijų minint, ne
pakanka jo biografijos ar 
parviršutiniško jo kūrybos 
darbų apsprendimo. Spau
doje tenka dažnai skaityti 
Čiurlionio kūrybą labai pa
viršutiniškai ir iškreiptai 
apibūdinant. Palyginant jo 
kūrybą su to pat laiko
tarpio dekadentinio meno 
kūrėjais -- kai kuriais daili
ninkais: pav. Kandinskis, 
Shagal ir kt. Arba Čiurlio
nį laikant surrealistu ar abs- 
traktistu.

Čiurlionis nėra nei su kuo 
palyginamas. Nei betkoki to 
laiko meno srovė jam pri
metama. Jis yra šimtą pro
centu originalus genijus.
M. K. Čiurlionis kaipo filo
sofas - metafizikas yra nau
jos eros kūrėjas - apreiš
kėjas. Jo meno kūrybos fi
losofija buvo sukurta šim
tui metų į priekį. Neblogai 
Čiurlionio meno kūrybą api
būdina M. Vorobjovas ir Lie
tuvių Enciklopedija.

Kalbant apie meno kūry
bą, tenka pastebėti, jog -- 
menas kaip dvasinis žmo
gaus penas yra įžanga į filo
sofiją. Ir dailės meno kūry
ba laipsniuojama į: liaudies 
meną, tradicinį meną ir me
tafizinį meną. Metafizinis 
menas jau yra filosofija iš- 

sieji pasivaišino kavute ir 
skanėstais paruoštais vieti
nių ponių iniciatyva.

Sekantis susirinkimas bus 
skirtas Baisiojo Birželio 
trėmimams prisiminti, o 
taip pat pagerbti R. Kalan
tą, priminusį pasauliui žiau
rią Lietuvos okupaciją, (d) 

1975 TOUR TO L1THUAI1A 41VD 
GERMANY WITH

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Telephone: (216) 69Ž-1700

ON KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE 

Departure: May 29, 1975 
Return: June 12, 1975

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921.00

ITINERARY: 5 nights in Vilnius with a full day excursion 
to Kaunas,
(Possibility of extra night in Vilnius),
4 nights in Riga, Latvia,
4 nights in West Germany.

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, 

respectively from New York
• Air transportation Leningrad. Vilnius, Riga, 

Leningrad
• First class Hotel Accommodations, double 

occupancy
• Pension accommodations in West Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage handling

For departure from other cities and the follotving 
fares to the New York rate

Chicago: $119.00 Detroit: $81.00
Buffalo: $ 68.00 Toronto: $86.00

Single Supplement: $95.00
Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM

EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th Street, 
Cleveland, Ohio 44119. Telephone (216) 692-1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $------------------  as deposit for this Tour.

(Make checks payable to Europa Travel Service) . Minimum 
deposit $100.00 per person. Finai payment due 30 days prior 
to the departure date.

Mr./Mrs.......................................... ........... Number in Party,...
Address .......................................................................................

City ...........................................................  Statė .....................

Telephone Number.......................Single Accommodations.......
I will be travelling with .......................................

reiškiama simboliniais mo
tyvais. M.K. Čiurlionis ir 
yra metafizinio - simboli
nio meno reiškėjas.

Iš šio taško ir reikia žiū
rėti į Čiurlionio meno kūry
bą. Kiekviename Čiurlionio 
kūrinyje atspindi jo filoso
fija.

Pirminiuose jo paveiks
luose - gamtos vaizduose 
dar daug natūralizmo. Vė
liau vis tobulėjo jo metafi
zinė filosofija regint gamto
je dvasinį pradą. Kiekvie
name paveiksle gvildenama 
gyvenimo esmė. Ir galutiną 
sprendimą surado savo di
džiajame kūrinyje -- Rex -- 
kur išreikšta -- Visatos -- 
Dievybės -- Medžiagos ir 
dvasios sintezė -- tapatybė. 
Šiuo *Rex’ M. K. Čiurlionis 
ir užbaigė savo genijų.

Aprašymu Čiurlionio kū
rybos neįmanoma apibūdin
ti. Tik kiekvieną jo kūrinį 
akivaizdžiai nagrinėjant mes 
galim įsijausti ir suprasti 
jo metafizinę filosofiją. Gai
la, kad jo užrašyta filosofija 
dar neišvydo dienos šviesos. 
Dailininkų - simbolikų laiks 
nuo laiko pasitaiko visose 
tautose ir visuose laikotar
piuose, tačiau simbolikų - 
metafizikų, kurie savo meno 
kūriniuose vaizduotų dvasi
nį pasaulį, spręstų žmogaus 
ir gamtos dvasinius uždavi
nius yra tik vienas M.K. 
Čiurlionis.

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)
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SĄJUNGOS 
JUBILIEJINIO 
SEIMO BANKETĄ

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

MENINĖJE PROGRAMOJE:

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Akompanuoja
pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

Savo poezijos kūrybą 
skaitys VLADĖ BUTKIENĖ

Kokteilis 7:30 v.v.

Karšta vakarienė ir sampanas. 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 — 932-9944, J. Mockų — 681-5295, V. Stuogj 

— 486-2387, K. Karalį — 229-2419, V. Benokraitį — 481-5175, E. Maslauskienę ir Dirvoje — 431-6344.
Pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Julija Ignatavičiūtė, 
šiais metais baigianti Vilią 
Angelą Akademiją, tos mo
kyklos vadovybės buvo iš
rinkta iš 180 baigiančiųjų 
akademiją mokinių skai
čiaus atstovauti savo mo
kyklą garbės žymens (hon- 
orary award) įteikimo iš
kilmėse, kurios įvyko š. m. 
balandžio 28 Sheraton Ho- 
tely. Parenkant Juliją tam 
atžymėjimui buvo žiūrima 
jos labai sėkmingo mokymo
si ir jos visuomeninės-orga- 
nizacinės veiklos mokyklo
je ir už jos sienų. Ji reda
gavo mokyklos poezijos ir 
literatūros žurnalą, kurį 
laiką kaip savanorė dirbo 
Euclid General Hospital. 
Taip pat įvertintas jos dar
bas lietuvių skaučių eilėse 
(šiuo metu ji yra Neringos 
tunto paukštyčių draugi
ninke). Įdomu pažymėti, 
kad ir jos lituanistinės mo
kyklos baigimas ir lietuvių 
kalbos mokėjimas buvo pri
dėti prie jos išskirtinų at- 

siekimų ir kvalifikacijų 
gauti garbės žymeniui. Ju
lija pateko ir auksinę aukš
tesniųjų mokyklų mokinių 
knygą ”Who is Who”. Mi
nėtose iškilmėse dalyvavo 
po vieną parinktą mokslei
vį iš 86 mokyklų. Tat mūsų 
šauni lietuvaitė tikrai gerai 
atstovavo lietuvių mokslei
viją. Julija ruošiasi studi
juoti slaugės 3 metų kur
sus Huron Road Nursing 
mokykloje. Linkime Julijai 
ir jos rūpestingiesiems tė
veliams geros sėkmės, fpk)

CLEVELANDO 
SKAUTUOS ŽINIOS
Nuoširdus skautiškojo 

jaunimo bičiulis Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagal
bos bažnyčios klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ 
pakeltas į paskautininko 
laipsnį.

Sk. vytis v. si. L. Nage
vičius pakeltas j paskauti- 
ninkus. Abiejų naujų skau
tininkų įžodis numatomas 
pravesti š: m. gegužės 19 d. 
iškilmingos sueigos metu.

V. s. Pranas Karalius LSS 
Tarybos aktu apdovanotas 
aukščiausiu skautų Geleži
nio Vilko ordenu.

Skautų vadovių ir vado
vų "apvaliojo stalo” disku
sijos pradėtos gegužės mė
nesio 8 d. bus tęsiamos kar
tą per mėnesį. Bus disku
tuojamos problemos apie 
vadovo asmenybę, praktinį 
darbą su vienetais, skautiš
koji ideologija, vaiko psi
chologija, būdo ir sąžinės 
ugdymas ir t.t.

Skautų vienetai ruošiasi 
vasaros stovyklai, kuri nu
matoma pravesti Kanadoje. 
Darbštūs abiejų tuntų tėvų 
komitetai kaupia lėšas toli- 
majai kelionei, i

Pilėnų skautų tunto tėvų 
komitete šiuo metu veikia:

Kasmet B. ir A. Gražuliai paskirsto lietuvių organizacijoms 
stambias dovanas. Šiais metais jie irgi neužmiršo Dirvos ir per 
pobūvyje dalyvavusį mūsų bendradarbį Pr. Karalių įteikė 75 
dol. Ačiū. Nuotraukoje sėdi ponios: A. Gražulicnė, G. Plečkai
tienė, G. Kudukienė ir Rociūnienė. Vyrai iš kairės: V. Rociūnas, 
J. Stempužis, V. Plečkaitis, V. Akelaitis. Pr. Karalius, inž. R. 
Kudukis ir dovanas išdalijęs Bronius Gražulis.

V. Bacevičiaus nuotr.

STAMBI BR. IR AKV.
GRAŽULIŲ PARAMA 

LIETUVIŠKIEMS 
REIKALAMS

Kasmetinę tradiciją savo 
"derliaus” dalį paskirstyti 
lietuviškiems darbams pa
remti ir šiais metais pakar
tojo Salamander batų pre
kybos savininkai Br. ir Akv. 
Gražuliai. Suruošę šaunias 
vaišes, kurių metu buvo 
progos pasidalinti mintimis 
apie mūsų lietuviškojo gy
nimo aktualijas, išleisdami 
namo p.p. Gražuliai išdali
jo čekius net 12 organiza
cijų :

šv. Kazimiero lituanisti
nei mokyklai $105.00, Vysk.
M. Valančiaus lit. mokyklai 
$80.00, Vasario 16 gimna
zijai $75.00, Čiurlionio An
sambliui $75.00, Grandinė-

pirm. J. Gudėnas ir nariai 
— Nagevičienė, s. M. Puš- 
korienė, Mainelienė ir V. 
L’rbaitis. fpk) 

lei $75.00, Tėvynės Garsų 
radijo paramai $80.00, Dir
vai $75.00. Draugui $75.00, 
Ralfui $50.00, Tautos Fon
dui $50.00, Religinei šalpai 
$50.00, LB Clevelando apyl. 
sočiai, reikalams $25.00. Iš 
viso išdalyta rekordinė su
ma — $815.00.

Kaip būtų puiku, jeigu tų 
nuoširdžių jų rėmėjų pavyz
džiu pasektų ir kiti mūsų 
verslininkai.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
B. ir A. Gražuliams už 
Įteiktą per mūsų bendra
darbį Pr. Karalių čekį 75 
dol. Dar kartą ačiū.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realtv. 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
14094. Tel. 943-0910.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _ _ _
• GEGUŽĖS 16-18 D. Li

tuanistikos instituto šuva- 
žiavimas.
•GEGUŽĖS 18 D. šv. Jur

gio parapijos metinis susi
rinkimas parapijos salėje.

• GEGUŽĖS 24 D. ALTS- 
gos sukaktuvinio seimo ban- 
KPt A Q
• GEGUŽĖS 24-25 D. 

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

Naujosios parapijos apatinėje salėje mok. J. Žilionis spaudos 
kioske visad išdėsto naujausias knygas. Kairėje dvi pirkėjos: 
Nijolė Kašūbienė ir Ingrida Bublienė savo jaunimui ieško 
literatūros. V. Bacevičiaus nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą,

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

RAMOVĖNŲ ŽINIAI

LKVS Clevelando sky
riaus narių susirinkimas 
įvyks ateinantį antradienį, 
gegužės 20 d. 8:30 vai. vak. 
Lietuvių Namuose. Susirin
kimas kviečiamas metinei 
veiklai aptarti.

Visi skyriaus nariai ma
loniai kviečiami dalyvauti.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Visi keliai veda į Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
šukaktuvinj seimą ir banketą, Ramada Inn viešbutyje, kuris yra 
prie Euclid Avė. ir 271 kelio. Viešbutis lengvai pasiekiamas iš 
Ohio Turnpike 71 ar 271 keliu, važiuojant iki Euclid Avė. išėjimo.

ATVYKSTA Į ALT S-GOS 
SUKAKTUVINI SEIMĄ

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. K. Bobelis su 
valdybos nariais T. Blins- 
trubu, kun. A. Stasiu, J. 
Skorubskm ir dr. V. Šimai
čiu atvyksta gegužės 23 d. 
į Clevelandą ir dalyvaus 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos sukaktuvinia
me seime. Išvakarėse, penk
tadienį, gegužės 23 d. susi
tiks pasitarimui su ALT 
Clevelando skyriaus pirm. 
Algiu Rukšėnu ir jo valdy
bos nariais.

• Pranas Dulevičius, Vli
ko tarybos narys, sunegala
vus širdžiai, buvo paguldy
tas ligoninėn, dabar grįžo 
namo ir sveiksta dr. A. 
Sniečkos priežiūroje.

• Vytautas A. Račkaus
kas. Dirvos bendradarbis, 
padidino savo įnašą Vilties 
draugijoje, atsiųsdamas 30 
dol. Ačiū.

• Dr. Kazys Vileišis, gyv. 
Milforde, Delaware, prieš 
keletą dienų turėjo rimtą 
automobilio nelaimę. Abu 
žmona paguldyti ligoninėje.

• Vasaros atostogoms ar
tėjant seselių vienuolyne 
Putname vyksta pasiruoši
mo darbai, kad galėtume 
maloniau priimti mūsų bu
vusius ir naujai atvykstan
čius svečius. Prašome kaip 
galima anksčiau pranešti 
jūsų atvykimo laiką šiuo 
adresu: Sisters of the Im- 
maculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260. 
Tel. 928-5828.

Brangiai
ONYTEI

RĖKLAITYTEI-AGLINSKIENEI 
peranksti mus palikus, jos vyrui, motinai, ir visai 
jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Aldona Bukaveckaitė-Mackevičienė 
ir šeima

A. A.
KAZIMIERUI BARAUSKUI

mirus, jo žmoną VALERIJĄ, sūnų ARVYDĄ, 
dukrą DAINĄ, artimuosius ir draugus nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Stefa ir Jonas Garlai

Cleveland, Ohio

• Devintoji mokytojų ir 
jaunimo studijų. savaitė 
Dainavoje įvyks š. m. rug
piūčio 10-17 d.d. Visi no
rintieji joje dalyvauti pra
šomi ir raginami nedelsiant 
ir neatidėliojant registruo
tis. Mokestis nustatytas 
toks: pirmam suaugusiam 
šeimos nariui $60.00, ki
tiems suaugusiems tos šei
mos nariams, studentams ir 
vaikams iki 12 m. $15.00. 
Registruotis atsiunčiant da
lį stovyklos mokesčio šiuo 
adresu: Pr. Karalius, 12470 
Snow Rd., So. Newbury, P.
O. Burton, Ohio 44021. če
kius rašyti stovyklos iždi
ninko Juozo žilionio vardu.

PAGELBĖKIME 
PERSEKIOJAMIEMS 

TIKINTIESIEMS
Tikėjimo persekiojimas 

okupuotoje Lietuvoje nuo
lat stiprėja. L. K. Religinės 
šalpos Rėmėjų organizacija 
pagelbsti persekiojamiems 
tikintiesiems ir kunigams 
išlaikyti bažnyčias už ku
rias reikia mokėti didžiau
sius mokesčius komunisti
nei valdžiai.

Visi įsijunkime į rėmėjus 
metams aukodami nors 5 
dol. Amžinieji nariai auko
ja 100 dol. ir mecenatai — 
1000 doL

Aukotojams išduodami 
kvitai ir jų aukos atleidžia
mos Amerikoje nuo federa- 
linių mokesčių. Už aukoto
jus kasdien atnašaujamos 
šv. Mišios.

LKRš Rėmėjai pernai iš
leido LKB Kronikų knygą į 
kurią tilpo septyni nume-

Detroite įvykusiame "Kartą pavasarį” baliuje buvo pristatyti abiturientai su palydovais. 
Prieky merginos: R. Urbonaitė, Z. Ratnikaitė, L. Osteikaitė, L. Sveraitė ir D. Rudokaitė. Už jų 
stovi vyrai: K. Savickas, D. Vyšniauskas, D. Mičiūnas, A. Paškus, L. Velavičius, V. Petrulis, 
L. Savickas ir R. Kraniauskas. J. Urbono nuotrauka

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

KARTĄ PAVASARI

Detroito ir apylinkių lie
tuviai gegužės 3 d. rinkosi 
į skaučių ir skautų tėvų ko
miteto ruošiamą Kultūros 
Centre abiturentams balių 
"Kartą pavasarį".

Salė buvo išdekoruota. 
Susėdus prie stalų, Kazys 
Kizlauskas pasveikino at
vykusius ir pakvietė Ireną 
Sventickaitę ir Kastytį Kar
velį pristatyti šio baliaus 
kaltininkus — šių metų abi- 
turentus.

Buvo pristatytos abitu
rientai ir jų palydovai: Da
na Veselkaitė ir Linas Ve
lavičius, Asta Stašytė ir 
Antanas Paškus, Viktorija 
Jankutė ir Vytas Petrulis, 
Zita Ratnikaitė ir Darius 
Vyšniauskas, Darius Mičiū
nas ir Loreta Osteikaitė, 
Laimutis Savickas ir Lore
ta Sveraitė, Kęstutis Savic
kas ir Romana Urbonaitė, 
Robertas Kraniauskas ir 
Debbie Rudokas. Jie poro
mis pristatyti išsirikiavo 
prie garbės stalo.

Juos sveikino: Liuda Ru- 
gienienė — Gabijos tunto 
vardu, Česlovas Anužis — 
Baltijos tunto vardu, Jonas 
Urbonas — LB vardu, Ed
mundas Kasputis — sporto 
klubas "Kovas" vardu, Ri
ta Matvėkaitė — praėjusių 
metų abiturientų vardu, 
Vikt. Jankutė — šių metų 
abiturientų vardu. Orkes
trui grojant, sugiedamas 
Lietuvos himnas. Progra
mos vadovas Kazys Kizlaus
kas padėkojo Irenai Sven- 
tickaitei ir Kastyčiui Kar
veliui už atliktą pristatymą 
ip pakvietė Dievo Apvaiz
dos parapijos kleboną kun. 
Viktorą Kriščiūnevičių su
kalbėti Invokaciją. Po to 
buvo pradėtos vaišės, šau
dė atidaromų šampano bu
telių kamščiai.

Abiturientų valsu prade
dami šokiai ir į juos vėliau 
įsijungia visi, šokiams gro
jo V. Petrausko orkestras. 
Apšvietimą tvarkė E. Jan
kus. Baliuje dalyvavo apie 
280 žmonių. Jų tarpe daug 
jaunimo. Balių surengė 

riai. Jos kaina tik 2.50 dol. 
Dabar leidžiama antroji da
lis.

Aukos siunčiamos ir LKB 
Kronika įsigijama: LKRš 
Rėmėjų Vyr. Valdyba, 6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60629, USA. Kur veikia 
LKRš Rėmėjų skyriai, au
kos įteikiamos jų valdyboms 
ir jos išduoda pakvitavimus. 

skaučių ir skautų tėvų ko
mitetas.

šiek tiek žinių apie šių 
metų abiturientus:

Viktorija Jankutė šį pa
vasarį baigė North Farm- 
ington gimnaziją. Ji yra 
baigusi LB lituanistinę mo
kyklą ir lankė aukštesniuo
sius lituanistinius kursus 
dviejus metus. Aktyvi skau
tė, šoka "šilainėje" ir yra 
sporto klubo "Kovas” spor
tininkė. Planuoja studijuoti 
Oakland universitete.

Asta Stašytė baigė Thur- 
ston gimnaziją. Grojo mo
kyklos orkestre ir priklau
sė National Honor Society. 
Kaip baigusi gerais pažy
miais yra gavusi 4 metams 
stipendiją siekti aukštesnio 
mokslo Wayne Universitete. 
Baigusi LB lituanistinę mo
kyklą, šoka "šilainėje" ir 
priklauso skaučių Gabijos 
tuntui.

Danutė Veselkaitė šį pa
vasarį baigė Benedictine 
gimnaziją. Dveji metai kai 
priklauso National Honor 
Society ir vienus metus ga
vo stipendiją gimnazijoje. 
Dirba mokinių valdyboje ir 
iliustruoja gimnazijos laik
raštėlį. Lankys Oakland 
universitetą ir studijuos 
bioįogical engineering. Pri
klauso ateitininkams, šoka 
"Šilainėje" ir dainavo jau
nimo chore.

Aldona Zita Ratnikaitė 
baigė Edsel Ford gimnaziją 
ir rudenį pradės lankyti 
Universitetą of Michigan- 
Dearborn. Ji yra baigusi LB 
lituanistinę mokyklą, daina
vusi S. Sližio jaunimo chore 
ir šoka "šilainėje". Aktyvi 
skautė ir sporto klubo "Ko
vas" narė.

Darius Mičiūnas šiais me
tais baigė Thurston gimna
ziją. Du metus priklausė 
National Honor Society ir 
šiais metais ėjo tos organi
zacijos prezidento pareigas. 
Baigęs LB lituanistinę mo
kyklą ir dvejus metus lan
kė aukštesniuosius lituanis
tinius kursus. Aktyvus atei
tininkas ir yra Detroito 
moksleivių kuopos pirminin
kas. šoka "šilainėje" ir 
ateinantį rudenį lankys Uni- 
versity of Michigan-Ann 
Arbor.

Antanas Laimutis Savic
kas šiais metais baigė Ford- 
son gimnaziją Dearborne. 
Lankė LB lituanistinę mo
kyklą, priklauso skautų Bal
tijos tuntui ir yra skautas 
vytis kandidatas. Būdamas 
gimnazijoje priklausė spor
to klubui ir užsitarnavo 6 
raides. Lankys Universitetą 

of Michigan-Ann Arbor.
Pranas Kęstutis Savickas 

baigė Fordson gimnaziją 
Dearborne. Priklauso gim
nazijos sporto klubui ir yra 
užsitarnavęs 5 raides. Lan
kė LB lituanistinę mokyklą 
ir priklauso Baltijos skautų 
tuntui. Yra skautas vytis 
kandidatas. Lankys Henry 
Ford Community College.

Robertas Jonas Kraniaus
kas baigė Assumption gim
naziją Windsor, Kanadoje 
su labai gerais pažymiais. 
Planuoja lankyti Windsoro 
Universitetą ir studijuoti 
teisę, šoka tautinius šokius 
ir yra lankęs lituanistinę 
mokyklą. Priklauso skau
tams.

BIRUTIETĖS ATŠVENTĖ 
DVIDEŠIMTĮ

D.L.K. Birutės Draugijos 
Detroito skyrius balandžio 
20 d. atžventė savo veiklos 
dvidešimtį. 10:30 šv. Anta
no parapijos bažnyčioje kle
bonas kun. K. Simaitis už 
gyvas ir mirusias birutietės 
atnašavo mišias ir pasakė 
pamokslą. 12:30 Lietuvių 
Namuose įvyko oficialioji ir 
meninė dalis.

šventę pradėjo skyriaus 
pirmininkė Kristina Daug- 
vydienė ir tarus įžanginį 
žodį pakvietė atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti miru
sias birutietės.

Pranešimą apie DLK Bi
rutės Draugijos veiklą Lie
tuvoje ir čia Amerikoje pa
skaitė Mėta šepetienė.

Draugija išsivystė iš 
1922 m. įsikūrus kariams 
ligoniams ir invalidams glo
boti komiteto.

šiam koniitetui sėkmin
gai besidarbuojant šalpos 
srityje gen. Nagevičiaus 
iniciatyva 1925 m. kovo 25 
d. Kauno Įgulos ramovės sa
lėje įvyko karininkų šeimų 
steigiamasis susirinkimas.

Bolševikams užgrobus 
Lietuvą, birutiečių draugi
ja, kaip ir visos kitos pa
triotinės organizacijos, bu
vo uždaryta ir jos santau
pos konfiskuotos.

Karui pasibaigus birutie
tės išsiblaškė po visą pa
saulį. 1951 m. spalio 21 d. 
M. Tumienės, S. Oželienės 
ir M. Babickienės iniciaty
va Chicagoje buvo sušauk
tas steigiamasis susirinki
mas ir atkurta buvusi biru
tiečių draugija ir išrinkta 
jos valdyba.

Birutietės nepasitenkino 
vien Chicagoje draugijos 
atkūrimu, jos pradėjo steig
ti skyrius.

1955 m. gegužės 22 d. šv. 
Antano parapijos mokyklos 
patalpose V. Černienės ini
ciatyva, buvo sušauktas 
draugijos Detroito skyriaus 
steigiamasis susirinkimas 

ir išrinkta skyriaus valdy
ba: V. Černienė — pirm., 
T. Mitkuvienė — iždininkė, 
Ona Griškelienė — sekr., V. 
Memenienė ir P. Balandie- 
nė — narės. Išrinktoji val
dyba su dideliu entuziazmu 
ėmėsi siekti užsibrėžto tiks
lo, ne tik šalpos, bet ir kul
tūros srityje.

1958 m. V. Černienės pri
tarimu ir K. Daugvydienės 
iniciatyva, buvo suorgani
zuotas birutiečių globoja
mas ir muz. S. Sližio vado
vaujamas jaunų mergaičių 
choras. Kiek vėliau tėvų 
pritarimu ir S. Sližio pa
stangomis buvo suorgani
zuotas ir jaunų berniukų 
choras ir tie chorai suburė 
gražų jaunimo skaičių.

Draugija rengė balius- 
koncertus ir į juos kviesda
vo iškiluosius solistus ir so
listes. Iš gauto pelno siun
tiniais rėmė karo invalidus, 
ligonius ir jų šeimas Sibire 
ir Lietuvoje.

V. Černienei, dėl ligos, 
pasitraukus iš pirmininkės 
pareigų, nuo 1963 m. be per
traukos skyriui vadovauja 
K. Daugvydienė su jos nuo
latinėmis valdybos narė
mis: Gerulaitiene, Pusdeš- 
riene ir Vilkiene.

M. šepetienė baigdama 
pranešimą pasakė: Kad mes 
pilnu savo sąžinės ir dva
sios pasitenkinimu jau tre
čią mūsų dešimtmetį galė
tume atšvęsti Laisvoje ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Po pranešimo pianinu pa
skambino Rūta Žemaitytė, 
o jai talkininkavo sesutė 
Vilija.

Po 10 minučių pertraukos 
buvo atliktas akt. Karolio 
Balio sudarytas humaristi- 
nis, pagal S. Lauciaus "Pa
vojingoje Zonoje", — "Bo
bulė". Įvadą skaitė Vilija 
Žemaitytė, o vaizdelį atliko: 
Rasa Žemaitytė ir Linas Mi- 
kulionis. Vaizdelis gerai at
liktas ir publikai suteikė 
progos skaniai pasijuokti.

Aktorius Karolis Balys 
savo feljetone atpasakojo 
kaip galima trumpu laiku 
pasidaryti geriausiu žurna
listu.

Moterų vokalinis ansam
blis, vadovaujamas muz. S. 
šližio, padainavo kelias dai
nas.

Po oficialios dalies kito-, 
je salėje buvo surengti pie
tūs. Pietų metu birutietėms 
buvo pareikšti sveikinimai.

Birutiečių sukakties pa
minėjimas praėjo su dide
liu pasisekimu: minėjime ir 
pietuose dalyvavo apie 250 
žmonių. Į minėjimą buvo at
vykę svečių ne tik iš Wind- 
soro, bet ir iš Grand Rapids.

Jaunimas vadovaujamas 
Al. Vaitekaičio išnaudojo 
progą, parašė ir išsiuntė: 
Prezidentui Fordui, sekr. 
Kissingeriui, senatoriams ir 
kongresmananis apie 200 
laiškų. Laiškus rašė: H. Bo- 
saitė, J. Račiukaitis, A. Vai- 
tėnas, S. Bitlerienė ir D. 
Pusdešrytė.

OPPORTUNITY FOR 
PHYS1CAL THERAP1ST 

Immediate opening for chief physical 
therapist. licensed in Tenn., to as- 
suma full duties of P. T. Dept. in 
150 bed hospital A E. C. F. Excellent 
salary A fringe benefits. Forward 
resume to Administrator. Mid South 
Hospital, 135 N. Pauline. Memphis, 
Tenn. 38105. (36-38)

80 Acress witfr stream. Permanent 
grazing, new fence. Barn. 45 head 
of cattle, 3 completely automatic 
chickenhouses, 12.500 capacity each. 
Asking price with home $180.000.00. 
Without home $90,000.00. Finansing 
availabe. 18 Milės from Athens, Ga. 
Call 404-743-5543. (46-40)

WANTED l.XPERIENCED 
HONING OPERATORS 

Eastside precision metai working firm 
needs well qualified operators with 
npplicable experience. For full time 
work. interested applicants should 
apply in person at

MUTUAL METAL PRODUCTS 
17600 South Waterloo Rd. 

Cleveland, Ohio 44119
An Equal Opportunity Employer 

(38-41)
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