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FORDAS EUROPOJE
Buvo sutiktas labai skeptiškai

Valstybė galvos vizitai pap
rastai nepakeičia istorijos ei
gos. Iš tokio patyrimo 
žiūrint, sunku daug ko 
tikėtis ir iš dabartinės prezi
dento Fordo viešnagės Euro 
poje. Juo labiau, kad jo pa
ties pozicijos pas save na
muose nėra labai stiprios. 
Užtai nestebėtina, kad pary 
žiškio dienraščio Le Monde 
redaktorius Andre Fontaine 
rašydamas sekmadienio N.Y 
Times, teigė, kad Fordo vieš 
nage Europoje nesukėlė ‘ais
tringo intereso’.

Anot jo: ‘Europiečiai, 
bendrai imant, nesuprato 
Watergatės bylos. Jiems 
sunku patikėti, kad Richard 
Nixono atsistatydinimas ne
turėjo kokios kitos, gilesnės, 
priežasties, kaip tik ‘plumbe 
rių’ veiklą, nors ir apsunkin
ta noru išsisukti atsakomy
bės. Teisingai ar ne, europie 
čiai neturėjo įspūdžio, kad 
Nixono įpėdinis yra stipri as- 
nienybė. Jie netiki, kad jam 
bus lemta pataisyti Ameri
kos ūkinę padėtį ir priversti 
pasaulį užmiršti JAV nepasi

AR VERTA VYKTI Į 
HELSINKĮ

The New York Times sa
vo š. m. gegužės 26 d. ve
damuoju konstatuoja, kad 
daug mėty sovietų propa
guojama ir dvejus metus 
besitęsianti Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo 
konferencija susilaukė pa
sipriešinimo iš NATO ir ne
utraliųjų Europos valsty
bių. ”Tai tikrai yra ir taip 
turi būti”, rašo vedamasis.

Iš tos konferencijos Va
karai nieko daugiau negau
sią kaip tik kilnias (pious) 
frazes. Tik esąs klausimas 
ar JAV ir Prancūzijos pre
zidentai, Vokietijos ir D. 
Britanijos ministeriai pir
mininkai ir kitų valstybių 
galvos vyks į Helsinkį Brež
nevo suruoštą puotą, kuri 
galėtų sudaryti klaidingą 
pasaulinės taikos nuotaiką. 
(. . . that might create a 
falše euphoria over ’peace 
in the world’).

Sovietų Sąjungos pastan
gos pasiekti savo tikslų Vi
duriniuose Rytuose, Varšu
vos pakto parama Vietna
mo pergalei, Portugalija, 
Berlyno klausimas ir Prezi
dento Fordo atidėtas susiti
kimas su Brežnevu, Brand 
atidėliojimas vykti į Mask
vą, sudaro visai kitokią at
mosferą dėl detente Euro
poje.

• Baltų Tautų Santaikos 
pirmoji konferencija įvyks 
š. m. birželio 7-8 d. Upsala 
universitete, East Orange, 
New Jersey. Vlikaš į konfe
renciją paskyrė septynis sa
vo atstovus ir pakvietė ki
tų lietuvių organizacijų va
dovaujančius asmenis. Pa
kviesti ir Baltų valstybių 
diplomatiniai atstovai, o 
taip pat ir Valstybės De
partamento atstovas. Iš vi
so numatyta 70 asmenų. 
Konferencija svarstys šiuos 
klausimus: tarpusavė bal- 
tiečių veikla, Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, ateities veik
los gairės. (E)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
sekimus visame pasaulyje, 
pradedant Vietnamu ir bai
giant Portugalija. Nei jo ini
ciatyva Artimuosiuose Ry
tuose, nei jo vieši pareiški
mai europiečių neįtikino, 
kad jis rado receptą, kaip 
atstatyti Amerikos prestižą 
ir atgauti jai vadovybę.’

‘Ir Mayaguez afera Fordui 
nepadėjo. Europiečiai su
pranta, kad Baltieji Rūmai 
norėjo išnaudoti tą epizodą 
parodymui savo draugams, 
kad dėdė Šamas dar gali kirs 
ti. Jiems tačiau sunku patei
sinti sukeltą dėl to triukšmą 
juk šiaip ar taip -- super-vals 
tybė išvadavo vieną laivą iš 
beveik basų Combodijos 
kareivių, tam tikslui pasiun
tusi visą armadą ir patyrusi 
didelius nuostolius! Pesimis
tai net teigia, kad JAV turė
jo labai žemai kristi, jei 
joms reikia tokių pergalių.’

Tuo tarpu Europa esanti 
reikalinga daugiau amerikie
čiu dabar, negu kada nors 
anksčiau. Graikijos - Turki
jos konfliktas paraližuojąs 
NATO pietryčių sparną, Por 
tugalija sarčiai žygiuojanti i 
neutralumą, Britanija stovin 
ti ant bankroto slenksčio. Va 
karų Vokietija, didelė ekono 
minė galybė, kariniai pri
klausanti nuo JAV, prisibi- 
janti Berlyno krizės naujo su 
liepsnojimo. Italija, gyvenan 
ti nuolatiniam anarchijos pa
vojuje, būkštaujanti, kad 83 
metų Tito nuėjus nuo politi
nės scenos, sovietai bandys 
Jugoslaviją grąžinti savo 
įtakon. Tik ll%amerikiečiu, 
pagal Harris poli, mano, kad 
tuo vertėtų susirūpinti.

Tokiam nusivylimui vieš
pataujant, esą nenuostabu, 
kad Prancūzijos prezidentas 
Gescard d’Estaing yra link
ęs grįžti prie de Gaulle stra
teginės koncepijos, reikalau
jančios pasitikėti tik SAVO 
atomine jėga. Dabartinės 
Prancūzijos prezidentas tik 
po to sutikęs dalyvauti Belgi 
jos karaliaus iškeltoje puo
toje visų NATO valstybių 
galvom, kai jam buvo nuro
dyta, kad atsisakymas labai 
užgautų JAV, ypač kai 
d’Estaing priėmė pakvieti
mą lankytis pas Brežnevą.

Europiečiams daugiau im
ponuojąs Kissingeris ir gaili
masi, kad jis neturįs stipres
nės paramos Baltuose Rū

Seimo rengimo vadovai su banketo programos atlikėjais. Iš kairės: Jonas Mockus, pia
nistė Birutė Smetonienė, akompanavusi sol. A. Simonaitytei, savo poezija skaičiusi Vladė But
kienė, kurios poezijos rinkinys "Išmarginta drobė” greit išeis iš spaudos, dr. Antanas Butkus ir 
sol. Audronė Simonaitytė, susilaukusi audringų aplodismentų. V. Bacevičiaus nuotr.

muose tuo metu, kai opozici
ja prieš jį kongrese vis 
auganti ...

Tie prancūzo žodžiai su
tvirtino mano pažiūrą, kad 
Nixono pašalinimas JAV 
daug daugiau kaštavo, negu 
čia buvo manoma. T.White, 
dabar taip smarkiai rekla
muojamos naujos knygos 
apie Nixono kritimą auto
rius, savo pasirodymuose te
levizijoje aiškina, kad jis nu
sivylęs Nixonu po to, kai pa
aiškėjo, kad jis melavo. 
‘Kaip galėjo man meluoti 
MANO prezidentas’ - sielo 
jasi White. Atrodo, kad jis 

bus ką tik iš dangaus 
iškritęs: kuris politikas ne
melavo? Ir ne tik Amerikos? 
Ko moraliai verti kitų kraš
tų rinkti ir nerinkti (tų yra 
milžiniška dauguma) vadai?

Jei ir sutikti, kad Nixono 
nušalinimas buvo teisingas, 
negali nepridėti, kad jis 
pareikalavo didelės kainos. 
Būtent, iniciatyva pasaulio 
taikos išlaikyme atiduota 
...Brežnevui.

Sakoma, jog Kremliuje 
dabar džiaugiamasi,kad Va
karų pasaulis šiuo metu 
pergyvena savod idžiausią 
ir, jei Leninas teisus, pasku
tinę krizę. Kremlius seniai 
tačiau prisibijo, kad akiplė
šiškas dabartinės būklės iš
naudojimas dar galėtų padė
tį pakeisti. Juk panašūs ne
galavimai Vakarų pasaulį 
jau buvo apnikę 1930 metais 
Bet jie pasibaigė fašizmu, 

kuris iš Sovietų Sąjungos 
pareikalavo 15 milijonų žmo
nių aukų. Panašiai gali pasi
baigti ir dabar, todėl Krem
lius nori dar laikytis palygi
nant nuosaikios politikos ir 
visų pirma siekti Europos 
Saugumo konferencijos, ku
ria pasigyręs ateinančių me
tų kompartijos kongrese, ne 
galuojąs Brežnevas baigs 
savo politinę karjerą. Jei 
taip, pasaulį nuo naujo karo 
išgelbės tik faktas, kad ‘Die
vas kiaulei nedavė ragų’. 
Paguoda nelabai didelė -- 
blogiau, kad ji nedaug pade
da ir prezidentui Fordui Eu
ropoje.

PASKIRTA PREMIJA 
NYKAI-NILIŪNUI

Lietuvių rašytojų drau
gijos premija už 1974 me
tus paskirta Alfonsui Ny- 
kai-Niliūnui už eilėraščių

Atidarant Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos sukaktuvini seimą Clevelande. gegužes 
24 d. invokaciją skaito kleb. kun. G. Kijauskas, S. J. Nuotraukoje dalis garbės prezidiumo. Iš 
kairės: T. Blinstrubas, J. Sirusas. Sąjungos pirm. E. Čekienė. kleb. kun. G. Kijauskas. S. J., dr. 
A. Butkus, S. Abraitienė, P. Mačiulaitis, J. Bagdonas, K. Pocius. Br. Kasakaitis ir S. Barzdukas. 
(Plačiaus apie seimą 3 psl.). J. Gailos nuotrauka

DIDŽIULIS NUSIVYLIMAS DETENTE BRONIUS AUŠROTAS
Dar kartą tenka sugrįžti 

prie detentes nepataisomų 
klaidų ir paaiškinti šio 
žodžio sąvokos prasmę, kaip 
ją apibūdino AFL-CIOpirm. 
George Meany. Rašydamas 
profsąjung laikraštyje Free 
Trade Union News, George 
Meany pranešė, kad demago 
gai jį kaltina esant ‘šaltojo 
karo’ skatintojų, kai tuo tar
pu jis siekia tik vieno, kad 
‘darbo žmonių gyvenimas bū 
tų pažangus ir kad jie būtų 
laisvi visame pasaulyje!’ 

rinkinį "Vyno stebuklas”. 
Komisiją sudarė N. Janku- 
te-Užubalienė, T. Antanai
tis, kun. V. Bagdanavičius 
MIC, P. Gaučys ir dr. R. 
Šilbajoris.

Nyka-Niliūnas, g. 1919 
Nemeikščių k., Utenos aps., 
studijas baigė 1942 Vil
niaus universitete, jas gili
no Vokietijos Tiubingeno ir 
Freiburgo univ., mokytoja
vo, dėstė prancūzų kalbą, 
dabar dirba Kongreso bib
liotekoje, Washingtone. Bu
vo "Literatūros Lankų” ir 
"Aidų” redakcijos narys, 
išleido eilėraščių rinkinius: 
Praradimo simfonijas 1946 
(Balfo prem.), Orfėjaus 
medis 1953 m. (”Aidų” 
prem.), Balandžio vigilijos 
1957.

Į lietuvių kalbą išvertė 
Šekspyro Hamletą (1964) 
ir davė visą eilę vertimų iš 
prancūzų poetų.

Šiandien yra galvojama, 
kad detente siekia vieno 
svarbiausio tikslo: išvengti a 
tominio karo. Kitaip tariant, 
kad JAV ir SSSR neišsprog
dintų viena kitą. Dar kiti gal 
voja, kad ‘detente yra 
šaltojo karo tęsimas kitomis 
priemonėmis’. Tačiau nei 
Nixonas, nei Kissingeris 
niekada amerikiečiams tiks
liai nepaaiškino, kas iš tikrų
jų yra ta detente. Kai kurie 
amerikiečiai net prileidžia, 
kad ‘detente reiškia bedra- 
darbiavimą tarp JAV ir 
SSSR’. Ir jų bendras tikslas 
yra: ne vien tik sumažinti 
ginklavimosi lenktynes, bet 
siekti taikos visame pasauly 
je, užslopinant lokalinius 
susidūrimus.

Pagal Nixono ir Brežnevo 
susitarimą, JAV ir SSSR 
dės visas pastangas išven
gimui kariško tarpusavio su
sidūrimo. Tačiau Brežnevui 
detente turinti visiškai kitą 
prasmę; panašiai kai kad Le
ninas ištraukė propogandinį
N.E.P. (Naujoji Ekonomiška 
Politika), kad atstatyti pilie
tinio karo visiškai nualintą 
kraštą’.1921 m. Leninas 
teigė, kad ‘kapitalistai ir jų 
vyriausybės lyg kurti-apakė 
liai skubės į SSSR užsitikrin 
ti rusišką rinką. Jie siūlys sa 
vo kreditus ir rems kompar
tiją, jie atveš į SSSR trūksta 
mas žaliavas ir padės atsta
tyti mūsų karišką pramonę. 
Pastaroji bus kaip tik reika
linga, kad ateityje galėtume 
nugalėti tuos pačius žaliavų 
tiekėjus. Kitais žodžiais ta
riant, šie kapitalistai patys 
dirbs savo sąvižudybei pas- 
spartinti’.

G.Meany tvirtina, kad ne 
Nixonas, bet Brežnevas už
baigė šaltojo karo laiktarpį. 
Mat Brežnevas apskaičiavo, 
kad jam bus daugiau naudos 
jeigu užsibaigs ‘šaltasis ka
ras’. 1967.IV.24 Čekoslova
kijoje, Karlovy Vary vietovė 
je, ten susirinkusiems komu
nizmo patikėtiniams Brežne
vas taip pasakė: ‘Per pasta
rųjų metų eilę mes (komunis 
tai) galėjome su džiaugsmu 
pastebėti, kad žymiai atslū
go tarptautinis įtempimas. 
Sumažėjo antikomunistiniai 
puolimai. Politiško galvoji
mo barometro rodyklė kryp 
sta kairėn ...KP Vakaruose 
žymiai išplėtė savo įtaką’.

‘Iš to privalėtų sekti labai 
aiški išvada, kad detente So- 
vietijos valdovams nepriva
lanti reikšti tarptautiškų 
tikslų siekimo susilpninimo. 
Iš esmės imant tai tėra tik 
nauja taktika siekianti komu 
nizmo įsigalėjimo visame pa
saulyje’, kalbėjo Brežnevas.

Gi po dviejų metų, 1971 
metais Nixonui įėjus į Bal
tuosius Rūmus, Brežnevas 

taip gyrėsi/Sovietų Sąjunga 
puola, o Vakarai tik ginasi: 
mūsų ideologijos spaudimas 
yra milžiniškas. Ne sovieti
nės sistemos valdymosi pa
grindai griūva be jokio atos
lūgio.’

1972 m. birželį, Brežnevas 
pagerbdamas F.Castro, taip 
porino: ‘Mes žinome, kad 
laimėjimai šioje svarbioje ko 
voje (kova už ‘taikingą 
sugyvenimą’) dar nereiškia, 
kad mes privalėtume susilp
ninti mūsų ideologiškas 
grumtynes. Priešingai jos 
tampa dar aštresnės, akis 
akin susitikus dviem priešin
goms santvarkoms’.

Meany paaiškina, kad 
pastarasis Brežnevo pasisa
kymas reiškia, kad SSSR vi
są laiką stiprins savo propo- 
gandinę kovą prieš JAV; ta
čiau amerikiečiai neturi tei
sės kritikuoti sovietų. Net ir 
tokiu, kaip Solženicino ištrė
mimo , atveju, nei Nixonas, 
nei Kissingeris nerado tinka 
mo žodžio užtarti šį kovotoją 
už žmogaus teises ir laisves, 
‘nes tai jau būtų kišimasis į 
SSSR vidaus reikalus’, tvirti 
na G.Meany.

Detentes atsiradimo dėka 
antikomunizmas nustojo pa
trauklumo ir išėjo ‘iš mados’ 
Vakaruose; o už geležinės už 
dangos detente reiškia ideo
logiškos kovos sustiprinimą. 
Sovietams tai reiškia NATO 
griovimą ir JAV silpninimą. 
Sovietai siekia kariško vyra
vimo Vakaruose; kai jie pa
sieks šį tikslą, Vakarai jiems 
pripažins visą Rytų Europą 
ir JAV kariškos jėgos tada 
savaime pasitrauks iš Euro
pos. Tai tokia yra detentes 
sąvoka sovietiname žodyne.

G.Meany atvirai juokiasi, 
kad JAV didieji biznieriai ir 
turčiai yra susižavėję rinkų 
išplėtimu ir pelno augimu So 
vietų kontroliuojamose žem
ulėse. Šie biznieriai taip pat 
skelbia nesąmones, kad ‘pre
kyba yra taikos kelias’.

Tačiau pastarasis teigi
mas yra melagingas, sako 
Meany. Nesama jokių istoriš 
kų įrodymų, tokiam teigimui 
paremti. Priešingai: preky
ba sėja trynimąsi ir susidūri
mus net geriausių draugų 
tarpe. Prisimintina, kad 
SSSR ir Vokietija yra buvę 
stambiausi prekybos dalinin 
kai prieš ir po abiejų pasauli
nių karų.

Autorius sako, kad ‘JAV 
yra už detente; už ideologi
nės kovos užbaigimą, kurią 
SSSR veda prieš JAV; 
SSSR taip pat privalanti at
sisakyti siekimo vyrauti ka
riškai Europoje ir prisilaiky
ti SALT susitarimų’.

Žinoma, toki G.Meany 
norai tėra tik svajonė. Ir jis 
baigia, kad ‘nemokėjimas 

(Nukelta į 2 psl.)
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AU/TRALIJO/ PADAAGįjE
i ANTANAS LAUKAITIS

Geležinkeliu skersai Australiją
Prieš kurį laiką, Austra

lijoj viešėjusi Kanados 
lakštingala Gina čapkaus
kienė buvo man išsireišku
si, kad jos noras yra kada 
nors ir vėl Australiją ap
lankyti ir būtinai važiuoti 
Indijos-Pacifiko traukiniu 
iš Sydnėjaus į Perthą. Tik
rai nesistebiu šiuo mūsų žy
miosios solistės noru, nes, 
jeigu turistai su didžiausiu 
žingeidumu važiuoja savai
tę per didžiuosius Sibiro 
plotus, turėdami ypatingai 
mažai vakarietiškų malonu
mų, tai važiavimas 65-kias 
valandas per Australijos 
dykumas, šiuo, tik prieš ke
lis metus pastatytu gelžke- 
liu ir jo liuksusiniais vago
nais, yra tikras kelionės 
malonumas. Prieš šio trau
kinio pastatymą, iš Sydnė- 
jaūs į Perthą važiuojant 
reikėdavo traukinius keisti 
net keturis kartus, nes 
kiekviena valstija turėjo 
skirtingo pločio bėgius. Ta
čiau dabar, valstybei išlei
dus apie 300 milijonų dole
rių ir suvienodinus bėgių 
plotį, ši 3961 kilometro ke
lionė yra labai didelė turis
tinė atrakcija.

Kelionė prasideda iš Syd
nėjaus, iš kur visa Austra
lijos istorija prasidėjo, kai 
1770 metais kap. J. Cook 
atrado Australiją. Išslydus 
iš Sydnėjaus begalinių prie
miesčių, pirmasis gražusis 
kelionės vaizdas yra "Mė
lynieji Kalnai’’, į kuriuos, 
160 kilometrų kelią 1844 
metais, nutiesė tuo laiku la
bai žiauriose sąlygose buvę 
keliniai, šitas kelias buvo 
tuo laiku tiesiamas į atras
tas aukso kasyklas aplinki
nėse vietovėse ir truputį to
liau esantį Bathurst miestą 
ir apylinkės, kur buvo ap
gyvendinti pokariniai pir
mieji emigrantai, jų tarpe 
ir aš pats, laisvu laiku taip 
pat bandęs rasti aukso ir, 
vietoj jo, suradęs tik tūks
tančius triušių, kurių uode
gos jokiu būdu negalėdavo 
atstoti nei mažiausio aukso 
trupinėlio.

Suradus pirmąjį auksą 
už Mėlynųjų Kalnų, tuoj pat 
pradėjo masiniai emigruoti 
aukso ieškotojai ir tai dau
giausiai iš Kalifornijos, 
Australijos gyventojų skai
čių padidinant jau virš pir
mojo milijono. Pravažiavus 
kalnus ir buvusias aukso 
kasyklas, traukinys įva
žiuoja j turtingus kviečių, 
galvijų ir avių laukus-far- 
mas. čia yra garsiosios 
Australijos ”Merino’’ avys, 
kurioms Australijos klima
tas yra ypatingai geras, nes 
iš pirmųjų atvežtų iš Ang
lijos 29-nių avių, šiandien 
išaugo apie 200 milijonų 
avij, duodančių Australijai 
netoli 1000 milijonų dolerių 
pajamų. Lygiai taip pat la
bai verstingos yra kviečių 
ir galvijų farmos. Važiuo
jant šiais apgyvendintais 
laukais, svečias, vasaros 
metu gali labai rimtai pa-

DETENTĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

suprasti laisvės žudikų užma 
čių yra pati didžiausia grės
mė taikai*.

Tikiu, kad ir mes su atvira 
širdimi pilnai pritariame G. 
Meany pažiūroms. Šiuo me
tu jis teliko vienas ‘balsas
tyruose’ šaukiąs amerikie- lonų 
čius susiprasti, kol dar ne vi
siškai vėlu.

galvoti, kaip tie vargšai gy
vuliai gali šiuose parudavu
siuose laukuose, karštąjai 
saulei deginant, išgyventi. 
Tačiau, kaip ir visoje Aus
tralijoje, turint farmose 
vandens, labai gerai gyvena 
visi gyvuliai.

Pasibaigus didžiosioms 
farmoms, prasideda mažo
sios dykumos, kurių pra
džioje randasi garsusis 
Australijos Broken Hill 
miestas, čia 1883 metais 
vienas keliauninkas uolų at
plaišose rado sidabro, švino 
ir cinko. Ir šiandien šioje, 
taip vadinamoje "Dykumų 
Oazėje" yra pačios didžiau
sios šių metalų kasyklos, 
duodančius tūkstančius mi
lijonų pajamų. Į šią vieto
vę ir į kasyklas vanduo yra 
atvestas net iš už 100 kilo
metrų esančių vandens re
zervų. Mieste gyvena apie 
35,000 gyventojų, daugiau
siai šių kasyklų darbininkų, 
kurių uždarbiai, įskaitant 
specialias nuolatines pre
mijas, yra patys didžiausi 
visoje Australijoje. Tačiau 
pašaliniam žmogui, neišgy
venusiam 8-rių metų šiame 
mieste, yra neįmanoma ka
syklose gauti darbo, nes be
veik kone visą gyvenimą 
čia tvarko labai stiprios 
darbininkų unijos. Be unijų 
sutikimo, negali būti pakel
tos pagrindinių maisto da
lykų, kaip alaus, pieno, 
sviesto, duonos, benzino ir 
kt., kainos. Tuoj pat už Bro
ken Hill miesto, kuris yra 
paskutinis New South 
Wales valstijoje, įvažiuoja
ma į Pietų Australijos teri
toriją, kuri yra atitverta 
pusantro metro aukščio ir 
2400 kilometrų ilgio drati- 
ne tvora, daugumoje pasta
tyta atsiginti nuo Australi
jos laukinių šunų "dingoes", 
kurie bandomis ateina iš ki
tų valstijų ir užpuldinėja 
avis, pridarydami milijo
nus nuostolių. Po kurio lai
ko, jau P. Australijoje, įva
žiuojama į taip vadinamą 
mistinį ežerų plotą, nes čia 
yra didžiuliai sausi druskos 
"ežerai", kurie saulėje at
sispindi kaip vanduo, šiuose 
druskos ežeruose, kur pa
viršius yra lygus kaip le
das, vyksta automobilių 
lenktynės ir prieš kelis me
tus buvo atsiektas pasauli
nis automobilio greitis.

Palikus druskos ežerus, 
pasiekiama taip vadinama 
"Nullarbor Plain" dykuma, 
kur, važiuojant apie 700 ki
lometrų per smėlėtas lygu
mas, daugiau nieko nesima
to tik vadinami melsvai pil
ki druskiniai "bushai”, ku
riuose, išskyrus dykumų 
driežus ir vieną kitą pakly
dusią kengūrą, beveik nie
kas negyvena ir temperatū
ra yra apie 50 C. Nors ši 
dykuma ir yra apie 300 pė
dų virš jūros, tačiau anks
čiau čia yra buvusi jūra, 
dalinusi Australijos konti
nentą j dvi dalis. Dar ir da
bar, net už 300 kilometrų 
nuo jūros krantų, yra ran
dama žuvies griaučių. Apa
čioje šios dykumos, kur 
randasi tarp 15 ir 60 metrų 
kalkinių akmenų sluoksniai, 
yra vandens išgriaužti ur
vai bei upės ir, būnant di
desnėms audroms, vanduo 
tuose urvuose ir požeminė
se upėse sukelia tokį nema- 

požeminį triukšmą,
kad ankstyvesnieji abori- 
džinai manydavo, jog ten

gyvena baisieji dragonai, 
kurie audrų išgąsdinti, ver
čia žemę po savimi. Pirma
sis šią dykumą perėjęs bal
tasis, buvo anglas E. Eyre 
1841 metais, kurio vardu 
dabar yra pavadintas vie
nas iš didžiųjų sausų drus
kos ežerų. Pirmasis per šią 
dykumą traukinys buvo 
pravestas 1917 metais, van
denį ir kitus statybos reik
menis pristatant tik su af- 
ganistaniškais kupranuga
riais, kai darbininkai tega
lėdavo ten dirbti tik anksti 
iš ryto ir naktimis. Pirmo
jo šio gelžkelio ilgis buvo 
1691 kilometras ir kai vie
tiniai aboridžinai pirmą 
kartą pamatė rūkstantį gar
vežį, užpakalyje traukiantį 
kelis vagonus, tai, viską 
metę, jie išbėgiojo į dyku
mas, manydami, kad iš po 
žemės išlindo tas baisusis 
dragonas.

šiuo metu, važiuojant 
naujuoju Indijos-Pacifiko 
traukiniu ir lekiant 100 ki
lometrų greičiu, tenka va
žiuoti apie 11-ką valandų, 
kol pagaliau, įvažiavus jau 
į Vakarų Australijos plo
tus, prasideda eukaliptų 
laukai, maišantis kartu su 
įvairių rūšių gumos me
džiais, kas duoda ir parodo 
naujus gyvybės ženklus. 
Pravažiavus apie 500 kilo
metrų per žaliuosius euka
liptus, yra pasiekiamas Kal- 
goorlie miestas, turintis 
apie 23,000 gyventojų, šis 
miestas yra vienas iš senų
jų Australijos aukso mies
tų ir čia 1893 metais airis, 
laimės ieškotojas P. Han- 
nan, atrado pasaulyje tuo 
laiku pavadintą turtingiau
sią "Aukso mylią", iš ku
rios buvo iškasta už virš 
1250 mil. dolerių aukso, 
šiuo metu čia yra vienos iš 
didžiausių pasaulyje nike-? 
lio, geležies, vario, boksito, 
alyvos ir gazo požemines at
sargos ir Vak. Australija, 
kuri užima 8 milijonus kva
dratinių kilometrų, yra 
Australijos didžiausias mi
neralinių turtų šaltinis, čia 
yra investuojama iš viso 
pasaulio milijonai dolerių ir 
dirbantiesiems, kurių parei
kalavimas yra labai didelis, 
yra tiesiog aukso kasyklos, 
nors saulė ir yra karštai 
auksinė. Geologų čia yra 
atrasta labai aukštos koky
bės geležies rūdos daugiau 
kaip 20,000 milijonų tonų, 
šioje vietoje jau dabar yra 
pastatytas 500 mil. dol. ver
tės kompleksas žemes tur
tų išgavimui. V. Australija 
šiandien, gaudama didelius 
kapitalus iš Amerikos ir 
Japonijos, darosi viena iš 
pačių turtingųjų valstijų 
Australijoj ir ją valdo li
beralų vyriausybė. Prava
žiavus kitus mažesnius 
miestus, pagaliau atsiduria
ma gražiajam Perthe, kur 
klimatas yra ypatingai ge
ras ištisus metus ir žmones 
labai mieli ir vaišingi, 
įskaitant ir ten gyvenan
čius lietuvius, kurių yra 
apie 200.

KAI NAFTOS KARALIUS SU SAVO BILIJONAIS
LANKOSI AMERIKOJE Aldona s. michelevicienb

Persijos šachas Rėza 
Pahlevi ir jo žmona gegu
žės 15 dieną, buvo svečiais 
JAV prezidento Fordo. Ka
rališkoji pora buvo labai 
nuoširdžiai ir iškilmingai 
priimta Baltuose Rūmuose. 
Banketo metu, šachas pa
sakė trumpą kalbą tarp kito 
užgirdamas prezidento For
do ir Amerikos vyriausy
bės žygį išlaisvinant ameri
kiečių laivą "Mayaguez" iš 
Kombodijos nagų. Sekan
čios dienos vakare, Persijos 
valdovas suruošė didelį pri
ėmimą Irano atstovybėje 
Washingtone, į kurį atsi
lankė ne tik prezidentas 
Fordas ir Ponia, bet ir visa 
Washingtono "grietinėlė". 
Pastaruoju metu, savo daž
nais bei prašmatniais pri
ėmimais Washingtone ypač 
pasižymi Irano ir Argenti
nos atstovybės, mat Irano 
atstovybė "išpruso" ir pra
turtėjo iš pajamų už naf
tą, o Argentinos atstovybė 
irgi "pagyvėjo", nes nese
nai jos ambasadorius tapo 
Lotynų Amerikos Valstybių 
Sąjungos diplomatų šefu 
Washingtone.

Ką ir kur įsigijo turtingasis 
persų valdovas

Prieš keletą savaičių, ša
chas užpirko du Italijos 
liuksusinius keleivinius lai
vus: "Raffaelo" ir "Miche- 
langelo". Italai džiaugiasi 
tais laivais atsikratę, nes 
paskutiniaisiais metais jie 
duodavo tik nuostolius, ša
chas Rėza nori tuos didžiu
lius laivus paversti viešbu
čiais Persų įlankoje.

Be to, šachas įsigijo JAV 
lėktuvų bendrovės Pan-Am 
akcijų už 33 milijonus do
lerių ir už 55 milijonus 
dolerių akcijų tai bendro
vei priklausančių viešbučių 
(Pan-Am turi 67 viešbučius 
46 kraštuose).

Nesenai, Iranas užsakė 
80 kovos lėktuvų per JAV 
lėktuvų firmą "Grumman"; 
vieno tokio lėktuvo kaina 
yra 17.8 milijonai dolerių.

Toliau, Persijos šachas 
Vakarų Vokietijoje iš var
žytinių nupirko pilną kom
plektą auksinio servizo, ku
ris kadaise priklausė Ho- 
henzollernų giminei; o že
mutinėje Saksonijoje, jis 
įsigijo didžiulį ančių ūkį iš 
firmos "Boelts Entenmast 
AG", šacho motina, Maleke 
Touran, nusipirko vilą Va
karų Vokietijoje, žymioje 
vasarvietėje Tauno kalnuo
se. Be to, šachas deda pa
stangas įsigyti akcijų ir 
tuo būdu pasidaryti dalinin
ku žymios Vakarų Vokieti
jos plieno firmos Krupp- 
Huettenvverke. Taigi, Vidu
riniųjų Rytų nafta turtingi 
kraštai, o ypač Iranas, sten
giasi pagreitintu tempu sa
vo neišmatuojamus kapita
lus bei turtus, gautus už 
naftą, investuoti i Laisvojo

Pasaulio firmas ir tuo būdu 
įgyti dar didesnę įtaką į tų 
kraštų ekonominį ūk. Spau
da pranašauja, kad šachas 
ir vėl ruošiasi kelti kainą

už naftą ir atrodo, kad to
kiam jo drastiškam veiks
mui niekas nė nebandys 
priešintis. O kas gali ką pa
sakyti?! . . .

I

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį v
lietuvį kailininku < 
Chicagoje

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

biat 
UUlLi

4 V ..

185 North Waba*h Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $l,0Q0f minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000. minimum. 
6.%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/i% — 1 metų sų $1,000, minimum.

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

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

aftnt 
ttiony 

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

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

Juoftas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KOMUNIZMO ŠMĖKLA
VIRŠ EUROPOS

Dar niekad po II-jo Pasau
linio karo užbaigimo bolšev- 
vizmo šmėkla taip pabaisin- 
gai nesvaideno Europos pu
siasaliui, kaip kad pastaruo
ju metu. Ši šmėkla, su Baisio 
jo-Stalino veidu, jau baigia 
įsistiprinti Portugalijoje; 
ten ji jau vykdo genocidą 
prieš kitaip nusistačiusius pi 
liečius. Tuo tarpu kai bolševi 
kų įsigalėjimas kaip Portuga 
lijoje, taip ir Italijoje yra ta
pęs beveik neišvengiama ga
limybe, ir kiti, šios kadaise 
buvusios priešbolševikinės 
tvirtovės kraštai, nuo Hagos 
ligi Atėnų, ruošiasi sovietiš
kai okupacijai.

Apie šiuos šiurpius, neto
limus Europos ateities nusi
davimus, gana objektyviai 
rašo, kaip retai pasitaiko 
JAV medi jos savaitraščiuo
se, Newsweek savo V.26 lai
doje. Savaitraščio korespon
dentas Arnaud de Borchgra 
ve, plačiai nušviečia šią ne
lemtą būklę, kurion Europą 
baigia nustumti liberalai - 
marksistai.

Straipsnyje teigiama, kad 
‘JAV skandalingai pralaimė
jo Indokinijoje kaip tik tuo 
metu, kai neutralistiniai vė
jai dar labiau išplėtė mark
sizmo idėjų bures; šie vėjai 
gali griežtai pakeisti Euro
pos istorišką kursą.’ Galvoja 
ma, kad Europa nusprendė, 
kad ji, pati viena, ‘negalinti 
sutelkti tai kovai reikalinų 
milžiniškų išteklių atsispirti 
prieš bolševikinės meškos 
smaugimą; ir nebeliko nieko 
kito, kaip tik ieškoti būdų su 
sigyventi su SSSR pagal 
Kremliaus pageidavimus.’

1973 m. užgimė europiečių 
baimė, kad JAV jiems nega
lėsianti pagelbėti; kaip tik ta 
da, kai ‘JAV Kongresas 
pravedė įstatymą, jog kiek
vienas kariškas užsimojimas 
privalomas baigti 60 dienų 
laikotaryje.’ Ir šis įstatymas 
atėmė Prezidentui galią ves
ti užsienio politiką. Europie
čiai galvoja, kad ‘JAV 
gynybos lietsargis virš Euro 
pos, Kongreso pageidavimu, 
gali susiglausti ar prakiurti 
pačiu Europai reikalingiau
siu metu’, pareiškė vienas 
NATO valstyės užs. reikalų 
ministras.

Verta žinoti, kad be tokio 
‘lietsargio’ Europos ateities 
planuotojai žaidžia bepras
mišką žaidimą. Jie šiandien 
aiškiai mato, kad JAV neno
rinti pajudinti nė mažojo pir
štelio, kad Portugalija ar 
Graikija nepatektų komunis
tų kontrolėn. Gi, kai kurie 
Europos intelektualai, be
svarstydami reikalų esmę, 
priėjo išvados, kad ‘demokra 
tijos išlikimas Europoje 
nėra svarbus JAV saugumui. 
Esą, Washingtonas susižavė 
jo dvišalių sutarčių su Krem 
liumi ieškojimu ir kiti tarp- 
tautiški reikalai yra nustum
ti antrojon vieton.’

Europiečiai taip pat žino, 
kad JAV kariškas pajėgu
mas kasdien silpnėja, gi toki 
patys SSSR kariški musku
lai priauga kasmet po 
5-10°/o.O vandenynuose V. 
Europos strategai yra visiš
kai bejėgiai. Be to ir žymiai 
išaugusi infliacija nukarpė 
kariško stiprinimo sparnus, 
kurie yra būtini, kad atsispy 

rus SSSR pasiruošimams’, 
rašo žurnalistas.

Tęsdamas šią mintį auto
rius pareiškia, kad Europos 
vadovai rimtai krypsta į neu 
tralumo pinkles. Ne vien tik 
politikai, bet ir Danijos bei 
Belgijos karaliai skuba Mas
kvai pareikšti savo vergišku 
mą carų žudikams. Tai būsią 
pirmieji karaliai-elgetos, po 
1917 m., nuvykę pas bolševi
kus ieškoti neutralumo-iš- 
maldos. Žinoma, čia žymia 
dalimi yra kalta ir detente, 
ir viešoji nuomonė, spau
džianti politikus ieškoti viso
kių triukų, kad tik laimėjus 
sekančius rinkimus ... Ir už 
tai mokama kaina -- vieton 
ginklavimosi siūloma rinkė
jams padidinti sociališkų iš
laidų fondus.

Taip pat ir soviečikų puo
selėjamas pacifizmas vis la
biau įsigali jaunuomenės tar 
pe. Nepersenai, Briuselyje 
apie 35,000 jaunų belgų rei
kalavo, kad ‘valdžia nepirk
tų karo aviacijai naujų lėktu
vų per ateinančius 15-ką me
tų’. Demonstracijos vadai 
galvojo, kad ‘jeigu Sovietų 
Sąjunga ir okupuotų Belgiją, 
tad kas čia tokio! Lygiai kai 
ir vokiečiai, taip ir rusai vie 

ną dieną vistiek privalėsią iš 
vykti namo ...’.

Suprantama, kad toki 
pareiškimai gali būti aptarti, 
‘kaip politiškai nesubrendu
sių jaunuolių vapaliojimai’. 
Tačiau, kai panašia kalba 
prabyla Olandijos socialde
mokratai reikalavę, kad 
‘Olandija ligi 1978 m. paliktų 
NATO, jeigu sovietai pasiža
dėtų niekada pirmieji nepa
naudoti atominių ginklų. 
Net ir tuo atveju, jeigu 
SSSR užpultų Europą klasi
niais ginklais’.

Marksistų vyraujamos ir 
vadovaujamos įstaigos ir ins 
titucijos visą laiką plečia 
savo įtaką. Šiandien V.Euro- 
poje jau nesama ‘antikomu- 
nistų’, bet vieton jų yra susi
kūrę ‘antikapitalistų’ frontai 
Daugelis inteligentų galvoja 
kad kapitalizmo dienos jau 
yra suskaitytos, o artėjanti 
krizė stiprina ir daugina 
marksistų eiles. Šiuo metu 
V.Europos kino teatrų ir TV 
ekranuose gausu ‘antijanki- 
niu, išnaudotojiškų’ filmų. 
Taip pat tokių, kaip vaizduo
jančių 1936 m. Prancūzijos 
komunistų-socialistų bendra 
darbiavimą. Priešingieji to
kių filmų gamybai, ar rody
mui publikai yra apšaukiami 
fašistais.

Sovietai labai įmantriai 
naudojasi šiomis priešameri- 
kinėmis nuotaikomis. Neper 
senai Lenkijos laikraščiuose 
buvo rašoma, kad ‘Varšuvos 
Paktas būsiąs nereikalingas, 
kai tik būsianti pasirašyta 
PanEuropinė Kolektyvinė 
Saugumo Sutartis’. Aišku, 
kad lenkai šį pažadą pasaldi
no medumi, visiškai neminė
dami NATO sugriovimo.

Vakariečiai, lyg maži vai
kai, prileidžia, kad ‘detente 
reiškia šaltojo karo užbaigi
mą’. Vienok, Sovietams tai 
‘tėra tik nauja taikinga prie
monė sugriauti Vakarų ats
parumą ir įsigyti kuo dau
giausia techniškų žinių’. 
Žinoma, pastarosios yra rei-

Sukaktuvinis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimas

VIRŠUJE: ALT S-gos sei
mo, įvykusio Clevelande š. m. 
gegužės 24-25 d., darbo prezi
diumas. Iš kairės: sekr. K. Ka- 
ralis, vicepirmininkai inž. J. 

• Jurkūnas ir inž. E. Bartkus, 
pirm. V. Abraitis, vicepirm. T. 
Blinstrubas ir sekr. I. Kara
lienė ir I. Rimkūnienė.

(2)

Pasibaigus iškilmingajam 
posėdžiui, Seimo delegatai 
tuojau pat pradėjo darbo po
sėdžius.

Čia dar tenka paminėti pa
vėluotai gautą sveikinimą 
Seimui iš Kanados Tautinės 
S-gos pirm. P. Basčio. Jis lin 
kėjo visiems nuoširdaus lie
tuviško džiaugsmo ir geriau 
sios sėkmės tautiniame kely
je.

į darbo pasėdžių prezidiu
mą Sąjungos pirmininkė E. 
Čekienė pakvietė buvusius 
S-gos pirmininkus - keturis 
didžiuosius -- V.Abraitį, E. 
Bartkų, T.Blinstrubą ir J. 
Jurkūną. Jie pasiskirstė: V. 
Abraitis -pirmininku ir kiti 
trys pavaduotojais. Į sekre
toriatą pakvietė K.Karalį, J. 
Rimkūnienę, A.Švarcienę ir
I. Karalienę.

Seimo delegatams 
priėmus patiektą darbotvar
kę, sudarytos šios komisijos:

Mandatų: S.Astrauskas, 
N.Mockuvienė ir V. Linkevi
čienė.

Nominacijų: E.Bartkus, J. 
Jurkūnas, P.Švarcas, J.Švo
ba, A.Mažeika, A.Butkus, J. 
Butkus ir B.Nemickas.

Rezoliucijų: dr. J.Balys, 
dr.B.Nemickas, A.Laikūnas, 
M.Valiukėnas, A.Juodvalkis
J. Dačys ir Z.Juškevičienė.

Sąjungos pirmininkė E.Če 
kienė padarė šį Sąjungos 
Valdybos veiklos pranešimą.-

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Valdyba, perė
musi pareigas 1973 m. birže
lio 8 d. savo pirmame posėdy, 
je nustatydama veiklos pla
nus, nutarė visu stropumu 
tęsti ALTS-gos įstatuose 
nustatytą veiklą politinėje, 
kultūrinėje, lietuvybės išlai
kymo ir savos organizacijos 
stiprinimo eigoje, nutarė rū
pintis visomis lietuviško dar 
bo sritimis.

Politinėje veikloje Tautin- 
nę Sąjungą Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitete 
per Lietuvių Tautinį Sąjūdį 
atstovavo šie mūsų delega
tai: V.Abraitis, S.Mackevi- 
čius, J.Maurukas, A.Vakse- 
lis ir Rūta Žymantaitė. 
VLIKO valdyboje yra A. 
Vakselis ir VLIKO Taryboje 
atstovavo dr. B.Nemickas, 
vėliau jį pakeitė A.Speraus- 
kas ir A.Vakselis.

kalingos kariškai mašinai 
dar labiau sustiprinti.

Abejotina ar SSSR užpuls 
Europą. Greičiausia, kad so
vietai lauks ligi amerikiečiai 
atšauks savo įgulas iš Euro
pos ir tada ... prasidės visos 
likusios laisvos Europos suo- 
minimas.

Tikrai ne per daug skais
tus rytas aušta vargšei Euro 
pai. Jį dar šiek tiek praskaid 
rino Prezidento Fordo nu- 
skridimas į Briuselį, į NATO 
tautų vadovų suvažiavimą. 
Bet ir Fordo buvimas ten 
panašus į šviesios raketos 
pasirodymą tamsiame dan
guje; jam išvykus ir vėl vis
kas bus užmiršta. Europa ir 
toliau grumsis pati viena su 
savo nelengvomis problemo
mis.

Amerikos Lietuvių Tary
boje Sąjungos atstovais yra: 
VAbraitis, E.Bartkus, O.Bie 
žienė, T.Blinstrubas, A.Lai
kūnas, Alvidas Jonikas ir 
A.Trečiokas. Centro valdy
boje yra T.Blinstrubas ir 
A. Jonikas.

Delegatai tose institucijo
se neša dalį atsakomybės ir 
turi imtis iniciatyvos matant 
apsnūdimą ar nukrypimus, 
laikantis S-gos Seimę tais 
klausimais nustatytos linijos

Sąjunga taip pat reiškėsi 
platesnės apimties akcijoje 
ir pati savarankiškai savo 
vardu. Valdyba pasiuntė laiš 
kus JAV prezidentui J.For- 
dui, sekretoriui Kisingeriui, 
kolumnistui Andersonui, vi
sai eilei senatorių ir kongres 
manų. Iš Prezidento ir kitų 
gauta atsakymai. Taipgi 
kvietėme ir skyrius į tą dar
bą įsijungti.

S-gos Valdyba daug laiko, 
energijos ir rūpesčių skyrė 
susirašinėjimui su svetim
taučiais universitetų profeso 
riais, studentais, redakto
riais ir lietuviškos kilmės lie
tuviais, atsakant į jų prašy
mus suteikti įvairios istori
nės anglų ar kitomis kalbo
mis medžiagos apie Lietuvą, 
apie lietuvius emigrantus 
JAV-se, lietuvių kalbos kil
mę ir kitą. Vieni mokslo 
laipsniams įgyti prašo litera
tūros nurodyti, kur galėtų 
rasti, kiti pageidauja gata
vai paruoštų konspektų. Vi
siems buvo greit atsakyta ir 
suteikta prošoma informaci
ja. Bylose yra jų nuorašai.

Tam darbui atlikti dau
giausia nuoširdžios talkos su 
Šliaukėme iš prof. dr. Jono

Kai duktė seka tėvelio pėdomis... Aktyvi Tautinės Sąjun
gos veikėja Severiną Juškienė-Blinstrubaitė. į Chicagos skyrių 
prikalbinusi 15 naujj narių, kartu su tėveliu, buv. Tautines 
S-gos pirm. T. Blinstrubu. dalyvauja Sąjungos seimuose ir do
misi tautine veikla. J. Garlos nuotrauka

KAZIMIERAS KARKUS

Balio, prof. dr. Antano 
Klimo, Rūtos Žymantaitės ir 
kitų. Japonų profesoriui 
Ikuo Murata, gerai mokan
čiam lietuvių kalbą, su ku
riuo man teko susitikti New 
Yorke, St. Louis skyriaus 
pastangomis įr auka, į 
Tokiją pasiųsta Lietuvių En
ciklopedija, dėka p. Tiškų.

Ypatingai daug talkino Ge 
neralinis Konsulas A. Simu
tis New Yorke. Visiems reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Manydami, kad spauda 
yra kiekvienos veiklos pa
grindas, daug dėmesio sky 
rėme laikraščio Dirvos ir žur 
nalo Naujoji Viltis leidimui, 
jų egzistenciją vispusiškai 
remdami bendradarbiaujant 
su Vilties Dr-jos ir Korp! 
Neo-Lithuania Vyriausiąja 
Valdyba bei redaktoriais.

Mūsų kadencijai teko atlik 
ti ir trys neeiliniai S-gos gy
venime įvykiai: tai S-gos 25 
metų sukakties atžymėjimas 
Lietuvos prezidento ASme- 
tonos 100 m. gimimo ir 30 m. 
mirties paminėjimai, kurį 
New Yorke rengė pati S-gos 
valdyba ir kvietė visus sky
rius tai prisiminti.

Norėdami šį jubiliejų tin
kamiau atžymėti, prasmin
giau, nuodugniau atvaizduo
ti ir išryškinti tautinės sro
vės didį įnašą lietuvių tautos 
ir išeivijos gyvenime, užfik
suoti ir tuo būdu įamžinti vi
są eilę Lietuvos istorijai 
reikšmingų įvykių ir svarbių 
duomenų, susijusių su tauti
nės minties žmonių veikla ir 
atliktais darbais, savo 1-me 
posėdyje nutarėm išleisti 
tautinės srovės istoriją, tuo

J. Garlos nuotrauka

ryžtantis įgyvendinti sei
muose keltą pageidavimą.

Tam užsimojimui buvo 
pašvęsta daug laiko, energi
jos, kantrybės ir diskusijų 
pasitarimams. Pagaliau į re
dakcinę kolegiją sutiko įeiti 
šie profesoriai: dr. Juozas 
Jakštas, dr. Bronius Nemic
kas, dr.Jonas Puzinas ir 
Sąjungos pirmininkė Emilija 
Čekienė koordinaciniam, in
formaciniam ir ryšių palaiky 
mo darbui tarp kolegijos na
rių, autorių ir S-gos Valdy
bos.

Kiti autoriai atskiroms 
dalims parašyti yra: V.Ab - 
raitis, J.Jurkūnas, A.Juod
valkis, J.Švoba ir dr. B.Ne
mickas, iš kolegijos pasitrau 
kęs, liko savo dalies autoriu
mi.

Visiems glaudžiai bendra 
darbiaujant darbas ėjo sklan 
džiai ir buvo manyta jau šian 
dien turėti leidinį rankose. 
Bet, planai užkliuvo auto
riams pradėjus ieškoti archy 
vų, ypač turint galvoje lietu
vių lėtą būdą atsakyti į už
klausimus.

Sąjungos Valdyba iš savo 
pusės stengėsi sudaryti sąly 
gas tokios istorijos išleidi
mui. Metų bėgyje, iki šios 
dienos tam tikslui yra sukel
ta 3,621.00 dolerių labai kuk
liai tą vajų tęsiant, atsižvel
giant į tai, kad vajų ir fondų 
nuolat prašančių aukų yra 
daug, o Sąjungos nariai, bū
dami dosnūs, visus juos re
mia. Taigi toji suma ne iš 
kokių parengimų, bet S-gos 
narių, daugiausia asmeninės 
aukos.

Dviejų metų laikotarpyje 
man teko aplankyti 11 sky
rių ir susipažinti su jų veik
los galimybėm ir problemom 
o taip pat išklausyti narių 

pageidavimus. Manau, nekly 
siu sakydama, jog išvisų jų, 
valdybos planų vykdymui 
susilaukta nuoširdaus prita
rimo, talkos ir efektingos ma 
terialinės paramos, kas palai 
kė mūsų nuotaiką ir teikė jė
gų dirbti.

S-gos valdyba nebuvo užsi 
dariusi vien savo vidaus 
rūpesčiuose, be aktyviai ste
bėjo ir kitų institucijų bei or
ganizacijų veiklą ir įvairiais 
klausimais susidarė savo 
nuomonę, kad" ypač politinėj 
srityje mums reikalinga ir 
būtina suglaudinti gretas ir 
vieningai, nuoširdžiu bendra 
vimu, vesti sunkią ir nelygią 
Lietuvos vadovavimo kovą 
ir sutarimu derinti veiklą 
taip, kad mūsų balsas 
neliktų tyruose šaukiančiu, 
bet būtų visos išeivijos lietu
vių balsu, mūsų visų atsaky
mu ir reikalavimu Lietuvai 
laisvės.

Tikiu, kad šiame Seime 
bus aptarti būdai ir priemo
nės neskaidyti organizacinių 
jėgų, bet telkti dar didesnėn 
talkon, išryškinti S-gos nu
sistatymą išlylančiais lietu
vių besiskaldančios visuome 
nės klausimais.

Ta proga noriu priminti ir 
mūsų pačių ydas, kurių būti
na vengti ateityje. Dalyvau
jam bendrinėse institucijose 
ir asmeniškai kitose organi-

(Nukelta į 4 psl.)
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zacijose. Nariai nevengia pa
reigų ir vadovavimo, nuošir
džiai visur vykdydami įsipa
reigojimus, deja, visas jėgas 
ir pastangas ten atiduodami, 
apleisdami savo veiklos dir t 

vonus.
Dėl to ir jaunimą bei kitus 

narius sunkiau patraukti, 
nes kas eina į organizaciją, 
tas nori būti aktyviu lietuvių 
visuomenės nariu ir naudin
gu. Tuo labiau jaunimui rei
kia duoti konkretaus darbo, 
gyvos ir judrios veiklos. Yra 
skyrių, kurie patraukia ir 
didina narių skaičių. Praneši 
muose jie patys pasisakys. 
Garbė jiems!

Toji pati nerangumo yda 
vyrauja informacijos srityje. 
Daugiau rašome apie kitų 
or-jų veiklą, bet nutylime sa
vo atliktus daug didesnius 
darbus. Tai perdėtas kuklu
mas, o rašyti yra ko, nes 
S-gos veikla plati ir šakota.

Neabejoję, jog turėjome 
ir kritikos, kad nepasiekėme 
aukščiausių veiklos laimėji
mų, tačiau neatsižvelgiant į 
mūsų darbo sąlygas, įsiparei 
gojimus vykdėme taip, kad 
neapviltume praeito Seimo 
mums suteikto pasitikėjimo.

Baigiant mūsų kadenciją, 
man malonu pranešti, kad 
visi S-gos valdybos nariai, 
nežiūrint ilgų kelio distanci
jų ir kartais blogo oro, 
berods, nepraleido nei vieno 
Valdybos posėdžio, kurių 
buvo 13 dviejų metų laike, 
glaudžiai bendradarbiavome 
surasdami vieningą nuomo
nę. Išleista 9 bendraraščiai. 
Valdybos nariams - Jurgiui 
Sirusui, Stellai Abraitienei, 
Juozui Bagdonui ir Petrui 
Mačiulaičiui - tariu nuoširdų 
ačiū.

Reiškiu padėką Vilties dr- 
jos pirm. K.Pociui, Dirvos ir 
Naujosios Vilties redakto
riams, dr. J.Baliui ir V. 
Gedgaudui, Naujosios Vil
ties administratoriui B.Kasa 
kaičiui, Novelės premijų me
cenatui S.Kašelioniui, S-gos 
atstovams Lietuvių Tauti
niam Sąjūdy ir Amerikos 
Lietuvių Taryboj, skyrių 
vadovybėms ir visiems na
riams, taip nuoširdžiai talki
nusiems ir bendradarbiavu
siems mūsų veiklos laikotar
pyje.

Nuoširdi padėka priklauso 
visiems mūsų idealistams 
spaudos bendradarbiams, 
kurie nemokamai ar už 
simbolinį atlyginimą rašo 
spaudoje, keldami tautinę 
idėją ir lietuvių tautos sieki
mus. Ką atlikome, atlikome 
tik dirbdami kartu mūsų vi
sų rankomis ir protais.

Po to valdybos iždininkas
P. Mačiukaitis padarė iždo 
stovio pranešimą ir RDidelis 
perskaitė revizijos komisijos 
aktą.

Diskusijose dėl praneši
mų dalyvavo: J.Butkus, 
J.Dačys, B.Nemickas, E. 
Bartkus, A.Juodvalkis, J. 
Rastenienė, J.Gaižutis, P.Di- 
delis, P.Švarcas.

J.Jurkūnui pasiūlius. Są
jungos Valdybos pranešimai 
buvo priimti plojimu.

Po to sekė Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio veiklos praneši
mas, paruoštas J.Mauruko. 
Šiuo metu Sąjūdį Vlike atsto 
vau ja: AJSperauskas -- Tary
boje ir A.Vakselis -- Valdybo 
je.

^autinėsSąjungosatstPį 
vąsAn^ĮgfljžjLĮetuvių 'Į ar T 
^ojeTBlinstruba^uDazTnai

TcTpranešimą papildė Seime 
svečio teisėmis dalyvavęs 
Sinmdj^ĮCBobelisir

biavima ALTeT^
visi pranešimai buvo su 

dėmesiu išklausyti ir susirin 
kusių atstovų plojimu priim- 

(Bus daugiau)

FURNITURE FINISHERS 
DOBBS FURNITURE needa 2 exp. 
hardworking Furniture Finiahers who 
take pride in their work. This is for 
permanent employment at our Toy 
dlstribution center. A secure oppor
tunity for individuals who care. Top 
tvages and many fringe benefits. 
Phone Mrs. Good at 313-588-3500.

(42-44)

Buvęs Dirvos redaktorius Balys Gaidžiūnas, atsilankęs į 
Vilties draugijos narių susirinkimą, sveikina susirinkusius. Ša
lia sėdi pirm. K. Pocius, vicepirm. dr. V. Čekas ir red. V. Ged
gaudas. V. Bacevičiaus nuotr.

VILTIES DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS
Pasibaigus ALT S-gos 

seimui, gegužės 25 d. 3 v. 
p. p. Įvyko Vilties Draugi
jos narių susirinkimas, ku
rį atidarė pirm. K. Pocius, 
pristatydamas į susirinki
mą atvykusį, buv. redakto
rių ir tautinės S-gos veikė
ją Balį Gaidžiūną ir papra
šė jo tarti žodį.

B. Gaidžiūno sveikinimas 
žodis atskirai spausdina
mas.

Po to pirm. K. Pocius į 
prezidiumą pirmininkauti 
pakvietė inž. J. Jurkūną ir 
dr. D. Degėsį, o sekreto
riauti V. Tervydį ir Z. Juš
kevičienę.

Dr. D. Degėsys perimda
mas posėdžio vadovavimą 
perskaitė darbotvarkę ir su
sirinkusiems ją priėmus, 
paprašė pirm. K. Pociaus 
padaryti pranešimą.

Pirm. K. Pocius, nenorė
damas varžyti susirinkusių
jų laiką, kalbėjo trumpai. 
Priminęs spaudos svarbą, 
jis kvietė visus visais gali
mais būdais Dirvą remti ir 
taip pat, kaip. inž. J. Nas- 
vytis seime iškėlė, patiekė 
sumanymą, kad susidarytų 
grupė šimtininkų, kurie 
kasmet įneštų po šimtą do
lerių, kas padėtų išbalan
suoti Dirvos ekonominius 
sunkumus. Jis priminė kokį 
didelį vaidmenį tautiniame 
judėjime vaidina Dirva, tad 
būtina ją išlaikyti bet kokia 
kaina. Kreipėsi į skyrių at
stovus, kad skyriai šiais 
metais Dirvai minint 60 
metų sukaktį, surengtų jos 
naudai bent vieną vakarą. 
Padėkojęs redakcijos ir ad
ministracijos tarnautojams, 
ALT S-gos valdybai, sky
riams ir visiems kurie savo 
įnašais parėmė Dirvą, savo 
pranešimą baigė.

Po to kalbėjo Dirvos re
daktorius Vytautas Ged
gaudas, daugiau paliesda
mas tiesioginius laikraščio 
sunkumus. Jis padėkojo me
cenatui dr. Vytautui P. 
Dargiui, kuris su tūkstan
tine auka parėmė rašytojo 
R. Spalio knygos "Mergai

Seimo pertraukos metu prie užkandžių stalo. Iš kairės: E.
Čekienė, p. Sirusienė, Balys Gaidžiūnas ir J. Sirusas.

V. Bacevičiaus nuotr.

tė iš geto’’ išleidimą.
Revizijos komisijos aktą 

perskaitė dr. J. Maurukas 
ir po jo susirinkusieji kal
bėjo įvairiais klausimais, 
kaip tai dėl laikraščio turi
nio, tarnautojų algų ir va
jaus sukėlimo.

Inž. J. Nasvytis parėmė 
savo sumanymą sudaryti 
kasmetinius šimtininkus, 
tuoj pat išrašydamas pir
mąjį savo čekį Vilčiai, šio 
susirinkimo proga vietoje 
ir paštu buvo gautos šios 
aukos:

Dr. V. P. Dargis 1,000.00 
Inž. P. J. Nasvytis 100.00 
Br. Kasakaitis 100.00
K. Pocius 100.00
J. Sirusas 100.00
Inž J. Jurkūnas 100.00 
Inž. E. Bartkus 100.00 
ALT S-gos

E. Chicagos sk. 100.00 
ALT S-gos

Detroito skyr. 20.00 
ALT S-gos

Philadelphijos sk. 50.00 
Dr. D. Degėsys 100.00
J. Matusevičius 100.00 
Dr. V. Bložė 100.00
K. Ramonas 100.00
V. Olienė-' 50.00
Inž. V. Mažeika 10.00 
S. Thomas 5.00
V. Tervydis 30.00
V. Tamošiūnas 25.00 
J. Neverauskas 25.00 
Viso surinkta $2,315.00.

Mandatų komisija iš S. 
Astrausko ir V. Blinstrubo, 
dirbo prie narių registraci
jos. Nominacijos komisijai 
(J. Sirusas, Br. Dūda ir Br. 
Kasakaitis), pasiūlius buvo 
išrinkta valdyba, kurios 
sąstatas paskelbtas Dirvoje 
Nr. 42. Pirmame posėdyje, 
tuoj po susirinkimo valdy
ba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. K. Pocius ir I-sis vi
cepirm., inž. J. Jurkūnas, 
vicepirmininkai: V. Abrai
tis, dr. A. Butkus, inž. E. 
Cibas, dr. V. čekas, dr. V. 
P. Dargis, A. Laikūnas, V. 
Matonis, inž. A. Mažeika, 
dr. P. Švarcas, J. švoga, 
sekr. T. Blinstrubas ir fin. 
sekr. S. Lazdinis.

Šio savaitgalio darbus 
buvau taip susiplanavęs, 
kad visiškai nenumačiau 
galimybės atsirasti čia ir 
tarti kelius žodžius mūsų 
bendraisiais reikalais.

Mano gimnazijos laikų 
direktorius ir vėliau žemės 
Ūkio Akademijos docentas, 
šviesos atminties Jurgis 
Elisonas, mane dažnokai 
pabardavo už užsispirimą, 
bet nerečiau pagirdavo už 
kultūrinių pramogų organi
zavimą ir jų įvykdymą. Jis 
man sakydavo, kad kai 
įvyksta koks nesusiprati
mas ir susipykstamą, tai di
džiausias džentelmenas yra
tas, kuris pirmas ištiesia 
ranką.

šiandien į mūsų kaimą, 
kur mes gyvenam, pas ma
ne atvyko buvęs Tautinės 
Sąjungos pirmininkas Vyt. 
Abraitis, Vilties Draugijos 
pirmininkas K. Pocius, Tau
tinės Sąjungos vicepirmi
ninkas J. Sirusas ir Tauti
nės Sąjungos Clevelando 
skyriaus pirmininkas, ma
no artimas giminaitis Dr. 
A. Butkus. Jie pirmi man 
ištiesė ranką, kad baigtųsi 
daugelįmetųtrukg^^emį 

"Dėkoju jiems visiems už 
tą didelį bendro reikalo su
pratimą ir džentelmenišku
mą. Taip pat dėkoju Tauti
nės Sąjungos pirmininkei 
E. čekienei, buvusiam Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus pirmininkui J. 
Mockui ir daugeliui kitų, 
kurie tais reikalais sielo
josi.

Daugelį metų aš stovė
jau nuošaly, į bendro darbo 
reikalus jokių pagalių ne
kaišiojau, iš tolumos stebė
jau ir gerai mačiau, kur 
atsiranda spragos ir trūku
mai. Vienus iš jų nešė bė
gantis laikas, kitus nepa
kankamas darbo rankų 
skaičius, trečius kitos sun
kesnės ar sunkios aplinky
bės.

Dabar, manau, atėjo pats 
laikas, vėl sujungti visas 
darbo rankas, mūsų išmin
tį ir dalį mūsų turimų iš
teklių, kad atliktume tai, 
kas būtinai reikia atlikti. Ir 
pati Tautinė Sąjunga ir 
Dirva reikalinga mūsų visų 
jungtinės, nuoširdžios, be 
asmeninių išskaičiavimo, 
pastovios talkos.

Aš, asmeniškai, nesiekda
mas jokių postų nei Tauti
nėj S-goj, nei Vilties Dr-joj, 
nei Dirvoj, nugšįHžiaiti- 

Įtiškai veikiant, į Dirvą turT 
Į sugrįžti rnanomciuli 
J_^s"^tasy?*^anTvarasTga- 
F bu^unįaĮįstaHBronvs^ai^ 

la ir Vincas RastenĮs^Ttmp 
"panF^TaugeTT^vyresnių j ų 
ir jaunųjų, kurie dėl vieno
kių ar kitokių aplinkybių 
Dirvą apleido. Ir aš būsiu 
tijęrąHa i m ingas je^ąHTgaT 

eiti^Sendrųjų ir specialių 
mokslų, aš esu išėjęs fizi
nio ir dvasinio kentėjimo 
koncentracijų mokyklą. Vis
kas pakeliama, viskas pa
siekiama, jei tik nepraran
dama vilties, nepalūžtama 
ir tikima, kad ir sunkiau
sius darbus galima įveikti.
O tai, ką aš čia sakau būti-
nk^TacTa
mes tikrai savybėje būsi-
mestipresnįjįjJįįjgdau- 
gjaunaųdingesni mūsų vi- 
sąi lieluvių bendruomenei.

Šį pasisanymą noriu baig- 
ti savo paties kiek anksčiau 
rašytais žodžiais:

Tėvynėje, kur au
gom, darbai prasideda 

ir baigiasi su saule. Tai 
kraštas žemdirbių, die
vadirbių, audėjų. Tai, 
kraštas amžiais lau
kiantis aušros!

Tautininkams, daugiau 
negu kitiems, ir privaloma 
daryti viską, kad ta aušra, 
kiek galima greičiau, ateitų.

Ačiū visiems už dėmesį ir 
man skirtą laiką.

Balys Gaidžiūnas

BARTKUS AND
ASSOCIATES PLEČIASI

Inž. Eugenijaus A. Bart
kaus įsteigtoji ir jau antrą 
dešimtmetį veikianti bend
rovė — Consulting Engi- 
neers and Designers, Ine., 
pastaruoju metu dirba di
deliu apkrovimu. Bendrovei 
vadovauja prezidentas E. 
A. Bartkus. Bendrovė šiuo 
metu pasitelkė daugiau in
žinierių ir padidino patal
pas. Siekiant darnesnio dar
bų atlikimo, išskirti prezi
dento pavaduotojai; archi
tektas B. C. Larson — vi
ceprezidentas inžinerijai, 
inž. R. G. Wilbins — mine
ralų pramonės statyboms ir 
inž. Jonas Jurkūnas — ben
drovės finansams.

• Los Angeles žurnalistų 
skyriaus susirinkimas įvyks 
š. m. birželio 14 d., šešta
dienį, 7:30 v. v., šv. Kazi
miero parapijos salėje. Bus 
vieša paskaita. Kalbės tė
vas Bruno Morkaitis SJ, te
ma: Amerikos spauda bei 
televizija ir galimybės lie
tuviams. Į paskaitą kviečia
mi visi. Įėjimas laisvas.

BALTŲ STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Birželio 13-16 d. Baltų 
Institutas Stockholme ren
gia III baltų studijų konfe
renciją.

Kaip iš programos maty
ti, konferenciją švedų Ka
rališkoje Akademijoje bir
želio 13 d. atidarys Švedijos 
ministras pirmininkas Olof 
Palme. Pasibaigus konfe
rencijos atidarymo iškil
mėms, Stockholmo miestas 
pakvietė dalyvius garsiojon 
rotušės salėn priėmimo. Vė
liau švedų Institutas supa
žindins dalyvius su sostinės 
įžymybėmis.

Konferencijos darbai vyks 
Hasselby pilyje, šiaurės 
valstybių intelektualinio 
bendradarbiavimo centre. 
Be plenarinių posėdžių, dar
bai dirbami keturiose sek
cijoje: kalbotyros, literatū
ros bei meno, istorijos ir 
socialinių mokslų. Iš viso 
numatyta apie 90 referatų, 
o prelegentai atvažiuos iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Kanados, Vakarų Vo
kietijos, Anglijos, Prancū
zijos, Austrijos, Šveicari
jos, Švedijos, Norvegijos, 
Danijos, Suomijos, Lenki
jos, Vengrijos, Japonijos ir 
Australijos.

Iš programos seka, kad 
konferencijoje paskaitas lai 
kys šie lietuviai: Anatolius
C. Matulis, Wisconsin univ. 
prof. ("Baltų kultūra vo
kiečių ir sovietų literatūro
je”) ; Romualdas J. Misiū
nas, Williams College, Wil- 
liamstown, porf. Dr. Alber
tas Gerutis, Bern ("Lietu
vos Diplomatinė Tarnyba”, 
1940-1975), V. S. Vardys, 
Oklahoma univ. prof. (”So- 
cialiniai pasikeitimai ir na
cionalizmas Baltijos res
publikose”) ; Liuda Allsen, 
Bowling Greene univ. prof. 
("Schoendach poema "Der 
Litauer”) ir kt.

NAUJOS 
KNYGOS

NAUJA LIUKSUSINĖ 
DAILININKO ADOMO 

GALDIKO 
MONOGRAFIJA

Meno ir dailiosios knygos 
mėgėjams nauja staigmena 
— knygų lentynoje pasiro
dė prabangos leidinys apie 
mūsų žymaus dailininko kū
rybą ir gyvenimą lietuvių 
kalba. Tai tarytum papildy
mas 1973 m. October House 
leidyklos New Yorke išleis
tos "Adomas Galdikas: A 
Color Odyssey” monografi
jos.

Naujas leidinys tokio pat 
formato, tik vienu spaudos 
lanku storesnis. Spalvotas 
nuotraukomis, kurių klišių 
gamyba labai brangi, pa
kartotos tos pačios. Nespal
votų nuotraukų skaičius žy
miai papildytas, ypač iš 
ankstyvojo kūrybos laiko
tarpio.

Leidinį išleido Magdalena 
Galdikienė, sutelkdama lė
šas iš parodose A. Galdiko 
parduotų kūrinių.

Leidinį redagavo dr. J. 
Girnius, pratarmėje išryš
kindamas dailininko reikš
mę tarptautinėje plotmėje. 
M. Galdikienė, talkinama 
leidinio redaktoriaus, patei
kė būdingiausius Galdiko 
gyvenimo biografinius duo
menis. Poetas ir artimas 
Galdiko bičiulis Leonardas 
Andriekus nušviečia daili
ninko kūrybos ir gyvenimo 
kelius svetimose žemėse. 
Dail. V. Vizgirda aptaria 
Galdiko kūrybą ir jos lai
kotarpius. Leidinyje duoda
mas ir 1931 m. Paryžiuje 
išleistos Galdiko monogra
fijos Waldemar George 
straipsnio vertimas iš pran
cūzų kalbos, kuri atliko A. 
Nyka-Niliūnas.

Tekstų pabaigoje pateik
ti kūrinių rinkinių, premi
jų, parodų fotonuotraukų 
autorių sąrašai ir bibliogra
fija.

Knygos apipavidalinimą 
tvarkė dail. V. Vizgirda. 
Spaudos darbus atliko Lie
tuvių Enciklopedijos lei
dykla labai rūpestingoje J. 
Kapočiaus priežiūroje. Lei
dinio tiražas tik 500 egz. 
Kaina $20.00 su persiunti
mu.

Užsakymus siųsti: Im- 
maculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260.

Grynai lietuviškomis te
momis laikys paskaitas keli 
svetimtaučiai, kaip antai 
japonas Dr. Ychiro Kato 
apie M. K. Čiurlionį, Haifos 
univ. prof. S. Strashas (pa
vardė neaiškiai pažymėta) 
apie Lietuvos Tarybą 1917- 
1918 m.; Berno univ. doc. 
Dr. J. P. Locher apie S. 
Daukantą, be to, kelios pa
skaitos skirtos lietuvių kal
bos įvairiems aspektams.

Vienam plenumo posė
džiui vadovaus Stockholmo 
universiteto lektorius Juo
zas Lingis, socialinių ir po
litinių mokslų posėdžiams 
paskaitomis pirmininkaus 
prof. V. S. Vardys ir Dr. A. 
Gerutis, o kalbotyros sekci
joje — J. Lingis.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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Kaip du vieną kurapką pasidalins?

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

ATOMO SKALDYMO ERA
Savo laiku atomo skaldy

mu vertėsi mokslininkai 
Naujosios Meksikos dyku
moje. Suskaldytus atomus 
mėtinėjo Japonijoje. Su
skaldytas atomukas sugrio
vė Japonijos miestus.

Dypukų stovyklavimo Vo
kietijoje eroje Pulgis And
riušis atomo skaldymu va
dino Dievo paukštelių talen
tus išskelti iš mažmenos į 
didmeną. Dypukai klestėjo 
kareivinėse ir arklidėse, tu
rėjo po ranka statinaites 
baurų mošto.

Amerikoje prisivogę ato
mo skaldymo receptų, bol
ševikai skaldė atomą skar
džiabalsiais elektronais ir 
neutronais: noreikomis,
daunorais ir kaukaitėmis. 
Bolševikinėmis atomo skal
dymo laboratorijomis buvo 
gerai prakutusių ex-dypukų 
etniniai telkiniai nuo At
lanto iki .Ramiojo vandeny
ną.

Dabar atomo skaldymo, 
era įžengė į aisčių išeivių 
tautos buitį. Viskas susisu
ko ratu kaip kokios pietinės 
valstijos tornadas. Nežinia, 
kas ten sukasi prie žemės, 
kas plasnuoja padebesynuo- 
se?I Sūkurio sprausmėje 
vieno kulnai daužo kito ma

SPAUDOS 
VERPETUOSE

"Įsigeni jalinimas”

Mintis apie didelę knygą 
manyje brendo palengva, ją 
maitino tvirtas įsitikinimas, 

JŲ PAČIŲ AKIMIS...

— Ir žinai, kę ai prisiminiau!! Šiandien juk algų diena — reikia mikliai eiti j darbq. .. 
Juozas JUOZAPAVIČIUS

Socialistinis lenktyniavimas komunizmo statyboje

kaulę, vieno nagai skrabena 
kito, oran iškelto, pastur
galį. Atomo skaldymas, tai 
yra iš mažmenos išgavimas 
didmenos, nusiaubė buvusią 
indėnų irokėzų žemę, kur 
ateivių prakaitas pastatė 
Chicagą ir lietuviškus ba
rus.

Irokėzai skaldė savo ato
mą tylomis: nulupa skalpą, 
išdžiovina .pakabina prie 
balno. Aisčių palikonys ir 
jų žymūnai skaldo atomą 
griausmingai: nulupa skal
pą ir dar neišdžiovintą už
tempia ant būgno. Tokio 
būgno dundesiais drebina 
visą pasaulį, nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno.

Nėra blogo be gero. Ato
mo skaldymo alasas bau
gins išeivių tautos priešus. 
Aiškiai matyti, kad karalių 
tautos palikonys egzilėje 
nesnaudžia, pajėgūs skal
dyti atomą, iš mažmenos iš
pūsti didmeną. Priešai ma
to, kad kovos dvasia siaučia 
išeivių telkiniuose. Savi
veiklinis atomo skalymo me
nas visus išeivius jungia j 
vieną kovingą kolektyvą.

Ne kuolus tašome ant 
brolio tautiečio galvos, bet 
atomą skaldome.

kad apie gyvenimą aš žinau 
kažką tokio, ko kiti iki šiol 
nepasakė ir nepasakys.

Jonas Auyžius
Literatūra ir menas, nr. 13

Lietuvių operos virtuvėje

A. Vokietaitis, dainuoda-

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Mūsų mieste pritruko 

pinigų mokėti algas moky
tojams, — pasakė susirūpi
nusi mamytė.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tuos pinigus iššvaistė 
šoferių algoms, bevežioda- 
mi mokinius integracijos 
keliais.

★
— Daviau šimtinę Verdi 

meilės eliksyrui, — skelbėsi 
operos mecenatas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Iki šiol maniau, kad 
tos operos autorius yra Do
nizetti.

★
— Kaip eina paruošia

mieji Jaunimo kongreso 
darbai ? — metė smalsų 
klausimą patriotinis išeivis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ieškomi gabūs rezoliu
cijų rašymo specialistai.

★
— Antropologas Darvinas 

įrodė, kad darbas padarė iš 
beždžionės žmogų, — tvir
tino mokslininkas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Nereikia užmiršti, kad 
Marksas sovietais įrodė, 
kad darbas iš žmogaus pa
darė beždžionę.

mas savo partijas, supasi 
ant dviejų kėdės kojų. S. 
Wicekas užtraukia: "Palik 
manėėė ..Marijošius tai
so: "Mane, mane . . .”

A. P.
Naujienos, nr. 82

Zalatorius zalatina 
bolševikus

Maskvos radijas kovo 30 
d. pranešė apie Zalatoriaus 
pareiškimus apie "didį Lie
tuvos progresą", kad visi 
žmonės tuo džiaugiasi ir 
labai patenkinti.

Draugas, nr. 85

Klaipėdoje Lenino trūko!

Jau paruoštas Klaipėdoje 
Tarybų aikštės pertvarky
mo projektas, čia bus pa
statytas paminklas Vladi
mirui Leninui.

J. Gureckas
Laikas ir įvykiai, nr. 1

MAO: — Nekišk nagų prie mano kurapkos!

AUŠRELĖ LICKUTfi

VADAI IR LIAUDIS
Stovyklos stovi jau prie durų, 
Ant nosies lipa dienos jų — 
Smagu išžengt iš miesto mūrų, 
Gamtoj tapt žmogumi nauju.

Užmiršt prarūgusias dejones, 
Skaldynes, antausius, keiksmus — 
Suprast, kad mes, lietuviai, žmonės, 
Ne koks bebūnas neramus.

Parengt stovykloms ritualą 
Tepatalkina išmintis:
Įdiegt vienybės idealą, 
Pasmerkt nesantaikų mintis.

Jeigu vadovai vis nemoka
Taikos pypkelės užrūkyt, 
Organizuokim liaudies bloką, 
Kuris pajėgs susitvarkyt.

žmonėms peštynės taip įgriso, 
Kad norim vyt tokius vadus — 
Balansas paprastas iš viso: 
Vienybė! žodis toks saldus!

A. Bimbos rūpesčiai

Kodėl vyrams su neskus
tomis kojomis leidžiama 
dirbti, o moterims nelei
džiama?

Laisvė, nr. 11

Tarpusavė savitarna

Kupiškyje nėra net etati
nio duobkasio. Buitininkai 
siūlo gyventojams tokią iš
eitį : iškask duobę kaimy
nui, o kitas kaimynas iškas 
duobę ir tau pačiam. Tokia, 
girdi, kupiškėnų tradicija.

J. Valiūnienė 
Švyturys, nr. 4

Sunku kunigėms kunigauti

Danijos liuteronų bažny
čia turi vargo su moteriškos 
lyties kunigėmis, ypač su 
viena, kuri yra nėščia.

Naujienos, nr. 96

SPAUDOS RIKTU 
IŠDAIGOS

.Gyventojų nuomonės ap- 
klausinėtojas, prieš išvyk
damas atidžiai tiria savo 
žmoną.

/Riktas! turi būti:
"zona".

★
Tokiu blūdu jis pelnė pra

gyvenimą.
/Riktas! turi būti:

"būdu".
★

Garbingi svečiai maukė 
visą naktį.

/Riktas! turi būti:
„ "laukė".

★
Kalbėtojas pavaizdavo tu

riningą moters masę.
./Riktas! turi būti:

"dvasią".
★

Knyga yra tikras litera
tūrinis ekskrementas.

/Riktas! turi būti: "eks
krementas".

/Rikto atitaisymo riktas! 
Turi būti: "eksperimentas".
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Detroito lietuviai
——n i ■ ANTANAS GRINIUS

"AUŠROS” MOKYKLA 
BAIGĖ MOKSLO METUS
"Aušros” lituanistinė mo

kykla, veikianti šv. Antano 
parapijos patalpose, moks
lo metus užbaigė gegužės 24 
d. Abiturientų šiais metais 
nebuvo. Susirinkus mokinių 
tėveliams ir svečiams, mo
kytoja Eugenija Zubrickie- 
nė užbaigimo proga tarė 
žodį ir kvietė mokinius ir 
vasaros atostogų metu ne
pamiršti lietuviškos knygos 
ir darbų. Nors kartą savai
tėje lietuvių kalba aprašy
ti savo darbus: aprašyti ką 
darei arba su kuo žaidei. 
Tas darbas praturtins lietu
vių kalbos mokėjimą.

Mokyklos reikalu kalbėjo 
tėvų komiteto pirm. S. Ra- 
čiukaitis, paminėjęs senus 
mokyklos laikus, kuomet 
Aušros mokykla buvo labai 
gausi mokinių skaičiumi ir 
vargiai galėjo sutilpti šiose 
patalpose. Bet ji buvo iš
draskyta ir einama prie to, 
kad būtų visai panaikinta 
ir uždaryta. Nežiūrint daro
mų įvairių kliūčių mokykla 
dar ir šiandien gyvuoja ir 
gyvuos iki šiame rajone su
sipratę lietuviai savo vai
kus leis į ją. O tokių susi
pratusių lietuvių patriotų 
tėvų yra dar daug. Jie savo 
vaikus leis į Aušros mokyk
lą ir ją rems!

Pabaigoje vadovaujant ir 
akompanuojant E. Zubric- 
kienei mokiniai sugiedojo 
Lietuvos himną.

šiais metais veikė II, III 
ir VI skyrius. Mokyklos ve
dėjas Vladas Pauža. Moky
tojai: Eugenija Zubrickie- 
nė, kun. Kazimieras Simai
tis ir mokytojų pavaduoto
jai Juozas Račiukaitis ir 
Bitleris.

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS NARIŲ 

METINIS SUSIRINKIMAS
ALT S-gos Detroito sky

riaus metinis visuotinas 
narių susirinkimas įvyko 
gegužės 18 d. 12 vai. Lie
tuvių Namuose.

Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirmininkas Jonas 
Švoba, į prezidiumą pa
kviesdamas pirmininkauti 
Mykolą Kizį ir sekretoriau
ti Vincą šarką. Pirm. Jonas 
Švoba, pradėdamas praneši
mą, pakvietė atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti miru
sius skyriaus narius: Jurgį 
Mitkų ir Augustiną Rinkū- 
ną. Toliau savo praneši
me smulkmeniškai nušvietė 
skyriaus nuveiktus darbus.

Ižd. Juozo Leščinsko pra
nešimu skyrius 1974 metais

RN’S & LPN’S
Mušt be eligible & licensed for Tenn> Licensure 

Needed in LCU and CCU. Exceptional pay differential being 
offered:

3-11, RN base 4- $6.00 per shift
3-11, LPN base 4- $3.60 per shift
11-7, RN base -Į- $8.00 per shift
11-7, LPN base 4- $4.80 per shift

Good starting salary and excellent personnel policies.
Apply, call or send resume to: Personnel Office

ST. JOSEPH HOSPITAL EAST 
5959 Park Are., Memphis, Tennessee 38117

E. O. E.
(42-48)

SIGN MEN
PAINTERS — ERECTORS

SERV1CE MEN — FABRICATORS 

Phone or write

INDUSTRIAL ELECTRIC INC.
3227 Magazine St. (504) 891-6311

P. O. Box 53375, New Orleans, La. 70153

An Equal Opportunity Employer
(42-49)

turėjo: pajamų $313.03, iš
laidų $197.50 ir kitutį 1975 
m. sausio 1 d. $115.53.

Revizijos aktą perskaitė 
Vincas Tamošiūnas. Susi
rinkimas išdiskutavęs pra
nešimus patvirtino.

Baigti šių metų kadenci
jai, jai sutikus, palikta se
noji skyriaus valdyba, ku
rią sudaro: pirm. Jonas 
Švoba, vicepirm. Jonas Gai
žutis ir Albinas Grigaitis, 
sekr. Stasys šimoliūnas, ižd. 
Juozas Leščinskas ir narys 
Juozas Augaitis. Revizijos 
komisija: pirm. Vincas Ta
mošiūnas ir nariai: Alfon
sas Gilvytis ir Vincas šar
ka.

Į ALT S-gos seimą Cleve
lande atstovais paskirti: 
Jonas Švoba, Mykolas Ki- 
zis ir Vincas Tamošiūnas, 
Alfonsas žiedas — svečiu.

Apkalbėjus skyriaus vei
klą ir išsiaiškinus visus 
klausimus susirinkimas bu
vo baigtas 1:45 v. Jį labai 
sklandžiai ir greitai prave
dė skyriaus narys Mykolas 
Kizis.

•Jaunimo Komitetą prie 
Dievo Apvaizdos bažnyčios 
(parapijos) sudaro: Jonas 
Marcišauskas — pirm., Dai
na Astašaitytė, Dalia čečiū- 
raitė, Gintė Damušytė, Jo
nas Dunčia, Saulius Jan
kauskas, Vytas Petrulis, 
Romas Rudis, R. Savickas 
ir Kęstutis Smalinskas — 
nariai.

• Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopa stovyklavietėje "Pi
lėnai” ruošia: birželio 21 d. 
Joninių laužą ir Jonų bei 
Jonių pagerbimą ir birželio 
29 d. bus pagerbti: Petrai, 
Petrės ir Povilai su Paulė- 
mis. Detroito, Windsoro ir 
apylinkių lietuviai kviečia
mi atsilankyti.

• Benedikta Kiaulėnaitė 
įstojo į SLA 352 kuopą na
re.

• Pirmąją komuniją pri
ėmė J. žebraitytė ir V. Te- 
lyčėnaitė šv. Antano para
pijos bažnyčioje gegužės 18 
d. per lietuviškas mišias 
10:30.

• SLA 352 kuopos valdy
ba gegužės 15 d. posėdžiavo 
pirmininko Petro Januškos 
Cadilac Motelio patalpose, 
Windsore, Kanadoje ir ap
tarė įvykstančio birželio 8 
d. šaulių stovyklavietėje 
"Pilėnai” išvažiavimo rei
kalus ir pasiskirstė darbais. 
Tenka pasakyti, kad šiais 
metais išvažiavimo šeimi
ninkės svečius žada pasitik

ti su įvairesniais ir turtin
gesniais maisto gaminiais 
gėrimais. Valgyti ir gerti 
užteks visiems. Posėdyje 
dalyvavo: Petras Januška, 
Birutė Januškienė, Elžbėta 
Jodinskienė, Vacys Kriau
čiūnas, Antanas Norus ir 
Antanas Grinius. Posėdžiui 
pasibaigus Birutė Januškie
nė pavaišino.

DEVINTOJI MOKYTOJŲ 
IR JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖ DAINAVOJE 

1975 m. rugpiūčio 10-17 d.d.

Kviečiame mokytojus, jų 
šeimas, aukštesniųjų mo
kyklų moksleivius ir stu
dentus praleisti naudingą ir 
malonią savaitę Dainavoje.

Mokytojams paskaitams 
ir referatus skaitys rašy
tojai ir mokytojai St. Barz
dukas, Ve. Kavaliūnas, Aur. 
Balašaitienė, muz. Alf. Mi
kulskis, muz. Faustas Stro- 
lia, J. Plačas, Vida Augu
lytė, J. Žilionis, Pr. Kara
lius; paskaitą apie šių die
nų Lietuvos kaimą atsiųs 
Dr. B. Mačiuika. Apie vysk. 
M. Valančių paskaitas skai
tyti pakviestas kun. St. 
Yla, istorikas V. Trumpa. 
Mokytojams ir jaunimui 
apie savo kūrybą kalbės ra
šytoja B. Pūkelevičiūtė. 
Apie dramą ir jos aspektus 
pakviestas kalbėti rašyt, 
mok. V. Mariūnas. Be to, 
bus pravesti mokyklų vedė
jų ir mokytojų pasisakymai 
apie šių mokslo metų dar
bus ir turėtus rūpesčius, 
apie mokyklų veiklą ir įvai
rias kitas su jų likimu susi
jusias problemas. Apie mo
kymą lietuvių kalbos nemo
kančių suaugusių ir vaikų 
paskaitas skaitys Dr. D. 
Tamulionytė. Dar bus kele
tas įvairių kursų bei prane
šimų (apie tautinius šokius, 
apie kankliavimą, apie vai
kų darželių vaikų auklėjimą 
ir t.t.). Apie tai bus pra
nešta gavus galutinus atsa
kymus iš tų dalykų specia
listų.

Jaunimui bus privalomi 
lietuvių kalbos kursai vi
siems studijų dalyviam. 
Kursuose dėstys mok. St. 
Barzdukas, J. Masilionis, V. 
Augulytė ir kiti. Dainavimo 
pamokas jaunimui praves 
muz. Faustas Strolia. Sto
vyklos kapelionų pareigas 
maloniai sutiko prisiimti 
tėvai jėzuitai.

Norintieji studijų savai
tėje dalyvauti prašomi ne
delsiant registruotis jau iš 
anksto šiuo adresu: Pr. Ka
ralius, 12470 Snow Rd. S. 
Newbury, P. O. Burton, 
Ohio 44021. Registruojan
tis atsiųsti bent dalį sto
vyklos mokesčio (pirmajam 
šeimos nariui $60, kitiems 
suaugusiems tos šeimos na
riams, aukštesniųjų mo
kyklų moksleiviams ir stu
dentams $30, o vaikams iki 
12 m. $15. čekius rašyti 
stovyklos iždininko Juozo 
žilionio vardu.

Pr. Karalius
IX studijų savaitės vadovas

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
STOVYKLA

Lietuvių šaulių Sąjungos 
Tremtyje kultūrinė stovyk
la su įvairia programa 
įvyksta šiais metais pirmą 
kartą Kanadoje.

Paruošiamuosius darbus 
atlieka VI. Pūtvio šaulių 
kuopos valdyba Toronte su 
kuopos pirm. St. Jokūbai
čiu, kuris bus stovyklos va
dovas.

Stovykla įvyks gražioje 
Tėvų Pranciškonų stovyk
lavietėje Naujoje \Vasago-

Okupuotoje Lietuvoje

CINIZMO SIAUTĖJIMAS
ST. PERMINĄS

Balandžio 24 dieną visoje 
Sovietų valstybėje, įskai
tant užgrobtąjį Pabaltijį, 
prasidėjo naujos rinkimi
nės kampanijos siautėji
mas. Tai neva "kandidatų 
iškėlimas”. Per rinkimus is 
tų kandidatų rinks "sąjun
ginių bei autonominių res
publikų Aukščiausias tary
bas ir vietines Darbo žmo
nių deputatų tarybas”. To
kia yra bolševikinės Eltos 
naudojama terminologija.

Savo rinkimus bolševikai 
įžūliai vadina "demokratiš
kiausiais rinkimais". Bet 
tai yra cinizmas, melas ir 
klaidinimas. Kiekvieni bol
ševikiniai "rinkimai”, pra
dėjus nuo kolūkio pirminin
ko rinkimų iki aukščiausių
jų tarybų deputatų, yra 
kompartinių strategų ciniš
ka komedija. "Deputatai" 
nėra rinkikų atstovai, kurie 
privalo ginti juos rinkusių
jų žmonių interesus. "De
putatai” yra kompartijos 
statybiniai, iškamšos, ma
sė, kuri visad priversta ak
lai pritarti kompartijos po
litikai.

Kandidatų atradimo fak
tai, kas bolešvikų termino- 
logije vadinama "deputatų 
kandidatų iškėlimas", rodo, 
kad partinė orkestracija pra 
sideda kandidato "iškėli
mo” dieną. Teritorija su
skirstyta rinkiminėmis apy
gardomis. Kiekvienoje apy- 
garoje parinktas koks nors 
stambesnis gamybinis vie
netas. Darbininkai suvaro
mi j kandidato "iškėlimo" 
susirinkimą, šio susirinki
mo metu iškėlimo procedū
rai pravesti skirtas asmuo 
"pasiūlo” kandidato pavar
dę. Tuoj pat atsiranda du 
asmenys, kurie "pritaria” 
pasiūlytai kandidatūrai. Ir 
susirinkimo nariai, kuriems 
buvo tai pavesta, pradeda 
giedoti glorijas kandidatui 
į deputatus. Aišku, kad šis 
kandidatas per rinkimus 
taps deputatu, jis bus "iš
rinktas”. Kiekvienoje rin
kiminėje apygardoje yra 
tiktai vienas kandidato no- 
minavimo susirinkimas, šia
me susirinkime ir "iškelia" 
kandidatą.

Vėliau prasideda rinkimi
nis laužymasis į atviras du
ris. Kandidatas toje rinki
minėje apygardoje neturi 
nė oponento, bet agitatorių 
minios rėkia už jo išrinki
mą. "Demokratiškiausiuo
se” rinkimuose bolševikai 

je. Stovyklavietė yra labai 
gerai įruošta ir gali talpin
ti iki 150 stovyklautojų: 
turi didžiulę salę, patalpas 
poilsiui, tris cementuotas 
aikštes sportui, nuošaliai 
nuo viso judėjimo bei 
triukšmo, bet tik kelios mi
nutės nuo gražaus Georgian 
Bay paplūdimio, kur mau
dymuisi vieta savo grožiu 
ir švelniu smėliu prilygsta 
lietuviškajai Palangai, šau
liai ir šaulės iš didžiosios 
Amerikos ir plačios Kana
dos maloniai yra kviečiami 
stovykloje dalyvauti.

Stovykla prasidės liepos 
3 d. ir baigsis liepos 6 d.

AUTO BODY
COLLEX COLLISION
NEEDS AUTO BODY 

METAL PERSON
Need qualified per»on to work in 
modern Colliaion Center Mu«l be let 
CLASS metai and įremt person. 
HiKheat salary. paid vacation, full 
health and accideht plan.

CALL 1-600-227-0100.
(42-44) 

rūpinasi ne demokratiniu 
būtinos opozicijos principu, 
bet per rinkimus duotų bal
sų skaičiumi. Vadovai nu
stato, kad rinkimuose pri
valo būti, sakysim, 99,8% 
apygardos rinkikų balsų. 
Balsų netekimas laikomas 
apygardos nelojalumo pa
reiškimu valdžiai.

Deputatais "iškelia” įvai
rius žmones, nuo kolūkiečio 
pirmūno iki universiteto 
profesoriaus. Deputatų po
litinės galios nėra, jie tega
li rūpintis vietinės adminis
tracijos smulkmenomis.
I

Ir pastaraisiais metais 
vis labiau praktikuojama 
nauja kandidatų "iškėlimo” 
komedija. Apygardoje iške
lia”. , . du kandidatus! Bet 
nemanykite, kad tai rinki
minių varžybų principo 
įgyvendinimas. Visai ne! 
Antruoju kandidatu visad 
"iškeliamas” (kad ir ok. 
Lietuvoje) kas nors iš 
Kremliaus galiūnu: Brežne
vas, Podgornas, Kosyginas, 
Suslovas! Vėliau tokie 
Kremliaus pusdieviai papra
šo jų kandidatūrą nuimti, 
nes juos išstato kur nors 
Maskvoj. Palieka vienas 
vietinis kandidatas, už kurį 
agitatoriai raginte ragina 
atiduoti popierinius balsus.

Tikroviškai padėtis atro
do taip:

Vilniuje sukviestas "Vn 
Lenino skaičiavimo mašinė
lių gamyklos” tarnautojų 
susirinkimas. Tai deputato 
kandidato nominavimo su
sirinkimas. Vieno cecho tar
nautojas, L. Montonenas, 
kuriam pavesta "iškėlimo” 
rolė, prašo balso, tokį gau
na, ir atskaitęs kandidato 
nuopelnų litaniją, nominuo
ja .. . Leonidą Brežnevą, 
kitas tarnautojas, šaltkal
vis N. čiumakovas, pritaria 
kandidatūrai ir pasiūlo kan
didatu dar vieną, iš gamyk
los darbininkų, ši, darbinin
ką, palaido dar vienas — F. 
Archypovas. Ir štai kandi
datus jau turime: L. Brež
nevas ir kažin koks Vil
niaus visuomenei net negir
dėtas gamyklos cecho dar
bininkas P. Svilainis.

Tuo tarpu Kaune, "P. Zi- 
berto šilko kombinate”, per 
kandidatų nominavimo su
sirinkimą, pameistrys "iš
kelia” didžių nuopelnų var
dą .. . L. Brežnevą. Kandi
datą palaido kitas pameis
trys, L. Vorobjevas. Jis pa
siūlo ir kombinato darbinin
kę A. Tumasonienę. šią pa
laiko dar kas nors. Jau ir ši 
apygarda apsirūpino savo 
kandidatu. Sustoja vienoj 
gretoj L. Brežnevas ir A. 
Tumasonienė.

O kaip Panevėžyje? čia 
kandidatas numatytas iš 
"linų kombinato”, čia vyks
ta susirinkimas, per kurį 
kandidatais "iškelia” N. 
Podgorną ir L. Pakarklienę.

Klaipėdoje kandidatais 
tampa A. Kirilenka ir S. 
Juodys. Kitoje Vilniaus 
apygardoje (tokių keletą) į 
kandidatus patenka M. Sus
lovas ir K. Branivkaja.

Tokia kandidatų "iškėli
mo” komedija vyksta viso
je ok. Lietuvoje, visame ok. 
Pabaltvje, visoje Sovietų 
Sąjungoje. Kremliaus vadų 
prestižas reikalauja, kad jų 
kandidatūros būtų paskli
dusios po visą valstybę. Jas 
triukas, savaime aišku, nu
matytas iš anksto. Nomina

vimo proga po visą valstybė 
skamba litanijos Kremliaus 
tūzų nuopelnams. Tos lita
nijos nuostabiai standarti
zuotos. Pav. Vilniuje ir 
Maskvoje ("Analitinio skai
čiavimo mašinų gamykla”), 
nominavo L. Brežnevą ir 
vienodais tekstais kėlė 
Brežnevą į padanges.

Bet, argi iš tikro gamyk
lų ar institucijų kandida
tams, lokalinio pobūdžio as
menims, teks varžytis per 
rinkimus su Kremliaus bon
zomis? Visai ne! L. Brežne
vas, N. Podgornas, A. Ko
syginas, A. Kirilenka ir pa
našūs, dėkoja už jų "iškė
limą” ir savo kandidatūros 
atsiima. Mat, jie nori likti 
kandidatais jų pasirinkimo 
apygardose. Ir kas nuosta
bu : tose apygardose, kur 
tokie tūzai nori likti, dvie
jų kandidatų nestato. Taip 
ir buvo Maskvos "analitinio 
skaičiavimo mašinų gamyk
loje”. šioje gamykloje "iš
kėlė” tiktai vieną L. Brež
nevą, o Vilniuje, su Brež
nevu statė kitą asmenį. Vi
ta tai todėl, kad taip iš ank
sto buvo surežisuota. Mask
vos apygardoje L. Brežne
vas paliks kandidatu, o iš 
Vilniaus apygardų jis pasi
trauks . ..

Maskuodami rinkimų re
žisūrą, melą, apgaulę ir ne
demokratiškumą, bolševiki
nė spauda tvirtina: "di
džiausią autoritetą turin
tiems ir atsidavusiems ko
munizmui darbininkų kla
sės, kolūkinės valstietijos 
inteligentijos atstovams 
darbo žmonės rodo didelį 
pasitikėjimą”.

Per beteisių deputatų 
rinkimus žmonės negauna 
demokratinės valstybės pi
liečio teisių, tik dar stip- 
riaus suveržia kilpą aplink 
savo kaklą.

.... . "
CLEVELANDO PARENGIMU 

_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _
• BIRŽELIO" 14 D. 7 

v.v..Naujosios parapijos salė 
je S.Barzduko knygos prista 
tymas. Rengia ateitininkijos 
ir skautijos jaunimas.

•BIRŽELIO 15 d. tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Ruošia Alto skyrius.

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

• BIRŽELIO 29 D. LKVS 
Ramovė gegužinė.
• LIEPOS 13 D. - Skau- 

tininkių-kų išvyka gamton.

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

•RUGPIŪČIO 24 D. Žal
girio šaulių kuopos gegu
žinė.

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

• RUGSĖJO 7 D. Tautos 
Šventės minėjimas.

• RUGSĖJO 27 D. Biru- 
tininkių parengimas.

SPALIO 5 D. 4 v.p.p. Nau 
josios parapijos salėje popie
tė su Neringa. Rengia vyr. 
skautės.

LlGHT B A KING 
GENERAL KITCHEN WORK 

and
ASSISTANT COOK

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

club.
A.k for MARY MACK 

CLEVELAND CIVIC HOUSE 
320 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(39-42)

CLEVELAND

HOUSE FOR SALE

Two family house 5x5 by 
owner off Grovewood. Good 
condition, price 32,500. Call 
531-6780. (42-43)



1975 m. birželio 4 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

ALT Clevelando skyrius 
birželio tragiškų įvykių mi
nėjimą rengia birželio 15 
d., sekmadienį, tuoj po lie
tuviškų pamaldų, Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagal
bos parapijos salėje.

Programoje žurnalisto 
Vlado Būtėno žodis ir tai 
progai pritaikyta meninė 
dalis, kurią atliks ramovė
nų choras.

Organizacijos abiejose 
lietuvių parap. bažnyčiose 
pamaldose dalyvaus su vė
liavomis ir visi maloniai 
kviečiami dalyvauti minė
jime.

• Jonas Nasvytis š. m. 
gegužės mėn. žurnale Pro- 
perties Nr. 5 plačiai pami
nėtas, paskiriant jo veiklai 
net 4 puslapius. Gene Hersh 
rašo, kad J. Nasvytis 1949 
m. Amerikos krante išlipęs 
su 5 doleriais kišenėje, o 
šiandien yra milijoninės 
bendrovės Nasvytis Enter- 
prises Co. prezidentas, gi jo 
žmona Regina tos bendro
vės viceprezidentė ir sekre
torė.

Straipsny rašoma, kaip J. 
Nasvytis bolševikų perse
kiojamas turėjo apleisti 
Lietuvą ir kaip buvo sun
kūs jo pirmieji žingsniai 
šiame kontinente, pradėjus 
paprasto fabriko darbinin
ko darbą. Bet jis nesustojo 
gyvenimo kely. Atlikęs ka
rinę tarnybą Korėjoje, lan
kė Case Western Reserve 
universitetą, kurį laiką dir
bo real estate biznyje, o vė
liau perėjo j namų statybos 
biznį ir iki šiam laikui yra 
pastatęs apie 400 aparta
mentų, kurių bendra vertė 
siekia 5 milijonus. Vienas 
iš didžiausių jo projektų 
buvo Surfside Apartments 
Eastlake, pustrečio milijo
no vertės.

J. Nasvytis aktyviai da
lyvauja ir amerikiečių poli
tiniame gyvenime, rašo 
Gene Hersh. 1963 m. jis 
kandidatavo į miesto tary
bą.

Straipsny taip pat pami
nima, kad duktė Vilija, 18 
m., studijuojanti Lake Erie 
College, yra Dean’s sąra
šuose. o sūnus Paulius, 15 
m. baigiąs St. Joseph gim
naziją.

• Rūta Butkutė, duktė 
dr. Antano ir Vladės Butkų, 
praeitą šeštadienį, gegužės 
31 d. susituokė Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagal
bos bažnyčioje su Daniel 
Scott Vanderheide. Vestu
vių puota įvyko Lietuvių 
Namuose, kurioj dalyvavo 
virš pora šimtų asmenų lie
tuvių ir amerikiečių. Puo
tos iškilmes pravedė Kęstu

tis Gaidžiūnas, o Grandi
nėlės šokėjos su jaunąja 
Rūta, kuri buvo jų grupės 
narė, pašoko Sadutę.

• Simas Kudirka su šei-. 
ma birželio pabaigoje atsi
kelia gyventi į Clevelandą. 
New Yorko ir New Jersey 
lietuviai, kur jis iki šiam 
laikui gyveno, ta proga mo
čia išleistuves. Su Kudirka 
atvyksta jo žmona, abu vai
kai ir motina.

• K. Narbutaitis, kuris 
ne kartą yra padėjęs Dirvai 
savo darbu neimdamas jo
kio užmokesčio, šiomis die
nomis laimėjęs Eaton Co., 
kur jis dirba, premiją už 
patobulinimą mašinų — iš
radimą, iš tos sumos 10 dol. 
atsiuntė Dirvai paremti. 
Ačiū už auką ir sveikiname 
su premijos gavimu.

PRISIMINTAS ROMAS 
KALANTA

Prieš tris metus sulieps
nojęs fakelu Romas Kalan
ta šaukė į pasaulį laisvės 
Lietuvai, šiam herojiškai 
tragiškam įvykiui paminė
ti, gegužės 14 d. 7 vai. vak. 
Nauj. parapijos bažnyčioje 
buvo skirtos šv. Mišios, 
kurias aukojo kun. G. Ki- 
jauskas, S. J. ir konceleb- 
ravo: A. Goldikovskis, kun. 
J. Kidykas, J. S. ir kun. K. 
žemaitis. Bažnyčioje susi
rinkusius savotiškai nutei
kė šiai progai paruošta vė
liava su įrašu "Dieve Lais
vės Lietuvai’’. Vėliavos 
dugne žėrinti liepsna, šv. 
Mišių metu giedojo visi su
sirinkę iš šiam minėjimui 
paruoštų knygelių.

Savo žodyje kun. G. Ki- 
jauskas iškėlė Romo Ka
lantos nepaprastą heroiz
mą ir neapsakomą meilę sa
vo tėvų žemei, jog šis jo 
aktas liks amžiams, gyvu 
pavyzdžiu ateinančiom kar
tom. Į šio minėjimo apei
gas gražiai įsijungė jauni
mas, kuris procesijoj nešė 
gėlių puokštes ir dvylika de
gančių žvakučių. Mišių au
ką atnešė ALT skyr. pirm. 
A. Rukšėnas, LB apvl. pir
mininkas J. Malskis ir jau
nimo koordinatorius ALT 
valdyboje dr. V. Stankus. 
Laike šv. Mišių kanklėmis 
paskambino D. Januškytė ir 
U. Stasaitė.. Išskirtinai gra
žiai nuskambėjo sol. N. 
Brazulienės sugiedota "Avė 
Maria”.

šį susikaupimo ir mal
dos minėjimą rengė Alto 
Skyrius. (i)

• Dirvoje Nr. 40 (7 psl.) 
po V. Bacevičiaus nuotrau
ka vaizduojančią orkestrą, 
buvo parašyta, kad tai Cle
velando skautų orkestras. 
Mus prašo pataisyti, kad tai 
"Muzika" orkestras.

I. M. Janavičių duktė Eglė baigė Chatham College. Pitts
burgh, Pa., gaudama bakalauro diplomą. Nuotraukoje ji su tė
veliais ir seneliais V. A. Šenbergais ir sesute Veronika prie 
kolegijos rūmų. V. Bacevičiaus nuotrauka

DIRVA

SEKMINIŲ POPIETĖ

Aldona Kavaliūnaitė ir Mykolas Krivinskas gegužės 24 d. susituokė Clevelande. Nuotraukoje 
iš kairės: M. Ežerskytė, E. Dilba, jaunosios mamytė p. Kavaliūnienė, A. ir G. Kavaliūnai ir 
prieky ją sūnus Paulius - žiedų nešėjas, jaunosios tėvelis V. Kavaliūnas, jaunieji Aldona ir My
kolas Krivinskai, jaunosios sesuo Jolita, J. Ežerskis, D. Bielinytė, A. Pliodžinskas, G.ir R.Pe- 
tit su sūnumi ir dukrele - gėlių nešėja. J. Garlos nuotrauka

Būrelis šventiškai pasi
puošusių birutiečių susirin
ko metiniam susirinkimui. 
Pasidalinusios įspūdžiais, 
pasidžiaugusios nuveiktais 
darbais planavo ateities 
darbus. Draugijos pirmi
ninkė, visados pilna ener
gijos, sumani ir pareiginga, 
neleidžia savo talkininkėms 
gyventi praeities prisimini
mais, bet judina dirbti ir 
džiaugtis bėgančių dienų 
laimėjimais, stengiasi įpras- 
minti organizacijos reika
lingumą. Visi darbai skiria
mi lietuviško jaunimo nau
dai. Tai D. L. K. Birutės 
Draugijos, Clevelando sky
riaus pirmininkė, generolo 
Vlado Nagiaus-Nagevičiaus 
našlė, Veronika Nagevičie- 
nė. Per ilgus jos vadovavi
mo metus skyrius išliko 
judrus ir atliko daug dar
bų: suruošė U. Astrienės 
velykinių margučių, kalėdi
nės eglutės papuošalų bei 
paveikslų, pagamintų iš 
šiaudų, parodą;.Jonynienės 
keramikos darbų parodą, 
Clevelande gyvenančių jau
nųjų menininkų paveikslų 
parodą, kultūrinę 
talentų popietę ir rudens 
balių, kur svečius priiminė
jo jaunos mergaitės, apsi
rengusios kun. Birutės sti
liaus drabužiais, jos malo
niai ir grakščiai patarnavo 
prie stalų, kuriuos jos pa
čios, vadovaujamos S. Sta-

jaunųjų • namus.

PADĖKA
Dr. H. Brazaičiui mūsų 

nuoširdžiausia padėka už di
delį rūpestingumą, nuošir
dumą ir kantrybę, parodytą 
man, būnant ligoninėje. 
Ačiū labai.

Anelė Kubiliūnienė 
ir šeima 

sienės, originaliai dekoravo. 
Baliaus programą atliko so
listė Audronė Simonaitytė 
iš Chicagos ir pianistas Vy
tautas Puškorius iš Cleve
lando. Balius davė gražaus 
pelno.

š. m. rugsėjo mėn.‘ 28 d. 
Clevelando birutietės ruo
šia Draugijos 50 metų su
kakties minėjimą su meni
ne programa, kurią atliks 
mūsų talentingas jaunimas 
ir jauniausia Grandinėlės 
šokėjų grupė.

Birutietės dėkingos visai 
Clevelando visuomenei už 
atsilankymus ir paramą. Iš 
parengimų gauto pelno bi
rutietės skiria aukas abiem 
Clevelande veikiančiom Li
tuanistinėms mokykloms, 
tautinių šokių grupei Gran
dinėlei, Radijo valandėlei, 
Dirvai ir kitiems lietuviš
kiems reikalams. Jos didžiai 
dėkingos Dirvai ir Radijo 
valandėlei už parengimų 
skelbimus.

Skyriuje vyrauja sutari
mas ir darnumas. Visuose

• Perkant ar parduodant 
prašome kreiptis 

pas čipkus Realty. 31715 
Vine St., 'Willowick, Ohfo 
44094. Tel. 943-0910.

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

HOUSES FOR SALE

OFF E. 185 ST. NF.AR LADY OF 
PERPETUAL HELP CHURCH. IN 
COMF. BUNGALOU' 4 ROOMS «. 
BATU DOWN. 3 ROOMS & BATU 
UP. GARAGFS. LOT 50x100.

1522 DILLE RD. NF.AR EUCLID 
AVĖ. 2 FAMILY 6 ROOMS UP. <> 
ROOMS DOWN. BASEMl NT. G\ 
RAGES AND EXTRA LOT.

STREKAL REALTY
405 East 200 Street 

Cleveland, Ohio
481-1100 692-1020 

<42-43»

RAITAHANNOCK COUNTY
Pretty a« a picture. mountain view 
from smnll farm of 31 ucre* wi(h 
Kood solid house, barns and lencirĮU.

$65,000.00

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

METRO LINE 273-0020 or 
703-347-2931

<30-44.

EXPERIENCED ~
SEWING MACHINE
MECHANICS

Mu«t have r\perirncr in the h>l|<jwini* 
machine* Reese Būt ton. Hole Ma
chine, Rnnoldi Overlock. Lt*wis But- 
ton, Sewrr. Sinuer 2WI with under- 
trimtner.

also
AsMirted Automatic Lquipment. 

Steady work A u’ood worktntf 
condition*.

SWEETREE MILLS, INC.
W. Aeadmey St.

Cherryville, N. C. 28021 
'704-135-3241

An l.>tual Opportunitv F.mplover 
(42 40. 

birutiečių susirinkimuose 
dalyvauja ir jų vyrai kaip 
svečiai. Po kiekvieno susi
rinkimo pirmininkė daly
vius pavaišina skaniais val
giais ir kavute, dalį skanu
mynų papildo narės. Po vai
šių rodomos skaidrės.

Metinis susirinkimas nu
tarė sekantiems metams 
palikti tą pačią valdybą, 
būtent: pirmininkė Veroni
ka Nagevičienė, vicepirmi
ninkė Izabelė Jonaitienė, 
sekretorė Stefanija Stasie- 
nė, kultūros vadovė Jadvy
ga Budrienė ir iždininkė Al
dona Bartuškienė. Revizi
jos komisija: Stefanija Gar- 
lauskienė, O. Pautienienė ir 
V. Maciejauskienė.

Jadvyga Budrienė

Antrakaimiečiai gydytojų suvažiavime atlikę meninę pro
gramą: Eug. Būtėnas ir J. Aleksiūnas. Alg. Stasiulio nuotr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONbl.TIONED KOPLYČIOS $5

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 

siems pažįstamo dr. Leono 
Kriaučeliūno sesuo, jau ne- 
bedalyvavo X-jame liet, gy
dytojų suvažiavime. Ji, vė
žio ligos iškankinta, mirė 
balandžio 25 d. Loyolos uni
versiteto ligoninėje. Eilinę 
darbo dieną i amžino poilsio 
vietą liet. šv. Kazimiero ka
pinės jos palaikus palydėjo 
arti 200 automobilių. Tai 
buvo vienos didžiųjų laido
tuvių Chicagos lietuvių is
torijoje. Dr. Ninos Kriauče- 
liūnaitės asmeniškai nepaži
nojau, nes ji buvo kabineto 
ir mokslo žmogus, visuome
niniame gyvenime beveik 
nedalyvavo. Bet apie velio
nę po jos mirties žmonėse 
eina tiesiog legendos. Tai 
buvusi labai tauri asmeny
bė: toks dalykas, kaip pini
gas, dr. Kriaučeliūnaitei vi
sai nefigūravęs. Ji šimtus 
pacientų gydydavo veltui, 
kaip tikra gailestingoji sa
marietė. Jei sveikatos drau
dimas mokėdavo, gerai, jei 
ne — jai pinigą sunku bū
davo įsiūlyti. Toje srityje 
dr. N. Kriaučeliūnaitė, at
rodo, pralenkė populiariuo
sius vargšų draugus dakta
rus J. Adomavičių, P. Ki
sielių, V. Taurą ir dar vie
ną kitą. Todėl jos laidotu
vės buvo milžiniškos, nes 
kiekvienas norėjo gailestin
gajai samarietei atiduoti 
paskutinę pagarbą. Ilsėkis 
Viešpaties soduose, taurioji 
gydytoja, nes tikriausia tie 
sodai skirti tiems, kurie gy
venime spinduliavo artimo 
meile.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba ruošia š. m. birželio 
15 d. Jaunimo Centre bai
siųjų birželio įvykių minė
jimą.

11 vai. jėzuitų koplyčioje 
pamaldos. Po pamaldų prie 
paminklo žuvusių dėl Lietu
vos laisvės pagerbimas ir 
salėje akademija.

Programoje prof. M. Mac
kevičiaus paskaita ir meni
nė dalis.

Lietuviška visuomenė 
kviečiama skaitlingai daly
vauti.

• Dail. Vladas Vaitiekū
nas vadovauja komisijai, 
kuri rūpinasi Čiurlionio Ga
lerijos atidarymu Midland 
Savings & Loan Ass’n. ban
ko patalpose So. Harlem 
Avė. prie 90 gatvės. Kiti 
komisijos nariai yra dail. 
Mikas Šileikis, Emilija Kol- 
bienė ir jų kviesti galeri
jos talkininkai. Atidarymas 
įvyks birželio mėn. 7 d. 7 
vai. vak. Visuomenė kvie
čiama atidaryme dalyvauti.

• Jonas Urbonas, Marty
nas Stonys, Irena Sventic- 
kaitė ir Marytė Alkevičiūtė, 
dėl vedamos prieš juos ak
cijos, pasitraukė iš LB De
troito apylinkės valdybos.

• Dr. V. čekas, grįžda
mas iš ALT S-gos seim 
buvo susirgęs plaučių užde
gimu. šiuo metu sveikata 
jau geresnė. Linkime grei
tai visiškai pasveikti.

REGISTRACIJA Į IX 
MOKYTOJŲ IR JAUNIMO 

STUDIJŲ SAVAITĘ 
DAINAVOJE

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 tos šeimos nariams, 
studentams ir aukštesniųjų 
mokyklų moksleiviams $30, 
vaikams iki 12 m. $15. Re
gistruotis atsiunčiant dalį 
stovyklos mokesčio šiuo ad
resu:

Mr. Pr. Karalius 
12470 Snow Rd. S. Newbury 
P. O. BURTON, Ohio 44021 

čekius rašyti stovyklos 
iždininko Juozo žilionio var
du.

Stovyklos vadovas

KVIEČIAME PRALEISTI

SAVO ATOSTOGAS 

PIETINES NEW JERSEY 

ATLANTO PAKRAŠČIO 

GRAŽIAME KURORTE

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ir 70.00 dol. savaitei 
dviems asmenims, šeimyniška nuotaika., švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari iki rugsėjo 
pabaigos.

JONAS JASINSKAS

Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė.
Ocean City, N. J. 08226 

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 
Area Code 609

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba šaukia 
metinį narių susirinkimą, 
birželio 8 d. (sekmadienį), 
3:30 vai. p. p., Liet. Taut. 
Namuose.

Susirinkimas skiriamas 
organizaciniams reikalams 
ir priešatostoginiam narių 
susitikimui. Visi nariai-ės 
kviečiami susirinkime daly
vauti. Mielai laukiami ir 
svečiai, viešnios. Po susi
rinkimo rengiama šeimy
niška kavutė.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar 3 novelės: 
Verknės — ”Tik per mano 
lavoną” ir Staselės — "Ska
relė”.

AUKOS
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

J. Tamašauskas, Worcester 2.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 2.00
B. A. Gražulis, Cleveland 75.00
G. Balanda, Warren .... 5.00 
Ant. Tarvydas,

A. Lagucki,
Granada Hilss .......... ..$3.00

J. Mischik, N. Miami .. .. 2.00
Danutė Venclauskaitė,

Waterbury .................. ..10.00

Philadelphia .................. 7.00
A. Dikinis, Oak Forest .. 2.00 
Albertas Vengris, Chicago 7.00

VAKARAS, TARTUM, ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos 
Skyriaus valdyba gegužės 
10 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, surengė pavasa
rio balių-vakarojimą, su
traukusį gerą šimtinę gra
žios publikos, šio skyriaus 
narių ir jųjų artimųjų bei 
prieteliu. Skyriaus pirmi
ninkas Petras Bučas keliais 
sakiniais pasveikino atvy
kusiuosius, kviesdamas ge
roje nuotaikoje praleisti 
čia vakarą, o jo programą 
vesti pakvietė sk. narę, ak
torę Eglę Vilutienę.

Sesučių Drūtyčių trio 
nuotaikingai padainavo še
šetą jų mėgiamiausių lietu
vių liaudies dainų. Daini
ninkės ir akordeonistė susi
laukė aibes katučių.

Eglė Vilutienė gražia in
terpretacija paskaitė mūsų 
satyriko Antano Gustaičio 
prozos vaizdelį "Kultūrinė 
vakaronė”. Publika, sekda
ma Eglės žodžius? žavėjosi

V. Augulis, Dayton..........3.00
Pov. Tamošiūnas, Chicago 12.00
G. Kazlauskas,

Los Angeles .................. 7.00
J. Gudėnas, Cleveland .. 5.00 
j; Budrys, Strongsville .. 5.00 
V. Paukštys, West Hill .. 2.00 
V. Irlikis, Los Angeles .. 2.00 
V. Katelė, Melrose Park 7.00 
V. Gerdvilis, N. Zealand 2.48 
Sigitas Novickis,

San Francisco .............. 8.00
Ed. Vasiliauskas, Detroit 5.00 
J. Vaičaitis, Akron..........12.00
A. Petrauskas, Dearborn 2.00 
J. Zauka, Rockford..........3.00
Viktoras Sutkus,

W. Germany .................. 7.00
A. Pesys, Dearborn Hts. 3.00 
P. Dirda, Chicago ............ 5.00
H. Kmitas, Los Angeles 7.00
J. Meiliūnas, Australia ..10.00 
St. Petrauskas, Elizabeth 7.00 
A. Kašuba, Deltona .... 2.00 
M. Kripkauskienė, Chicago 2.00 
P. Stoncelis, Cicero..........10.00
V. Abraitis, Fords .............7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Antanas Tveras, Chica
goje, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo Dirvai pa
remti auką 10 dol. Ačiū.

• A. Petrauskis, Rocky 
River, Ohio, K. Palubins
kas, Euclid, Ohio ir Bruno 
Užemis, Hot Spring, Ark., 
atnaujindami prenumeratą 
Dirvai paremti pridėjo po 7 
dol. Ačiū.

• JAV LB Tarybos sesi
ja vyks Sheraton Inn-Hop- 
kins viešbutyje, Clevelan- 
do-Hopkins tarptautiniame 
areodrome, 5300 Riverside 
drive. Telefonas (216) 267- 
1500. Kambarių rezervaci
jas reikia padaryti iš anks
to.

piešiamais charakteriais ir 
juokėsi lyg įžiūrėdami juo
se savo pažįstamus ...

Servuojama LTN šeimi
ninkės O. Paulienės paruoš
ta lietuviško skonio vaka
rienė. Jos kavos metu Eglė 
Vilutienė, talkinama E. Va- 
liukėnienės, laimingiesiams 
šio vakaro dalyviams iš
skirsto laimikius. Pirmąjį 
laimingą numerį ištraukti 
pakviečiamas dailininkas 
Antanas Petrikonis, skyręs 
vieną dovanų — didelį ver
tingą paveikslą! Jo laimė
toja Vincentina Jurkūnienė. 
Laimėjimu džiaugiasi visas 
stalas. O štai jau prie kito 
stalo gėrisi Šimkienė dova
notoju paveikslu, prie tre
čio — Tumienės rankų dar
bo pagalvėle ... O štai 
nuo vieno stalo pakyla vieš
nia ir dviejų kaimynų lydi
ma paima nuo laimės stalo 
laimikį — K. šimulio dova
notą šampano dėžę! Lai
mingoji moteris ”įsako” sa
vo asistentams laimikį iš
skirstyti visiems, po bonką 
kiekvienam stalui!

Pasibaigus vakarienei ir 
laimėjimų skirstymui, jau
nimo orkestras "Vytis” pra
deda groti šokių muziką, o 
vakaro dalyviai jungiasi į 
šokius. Jaunuoliai: Liutau
ras Dargis, Jonas šalna jr., 
Al Novack ir Tomas Čer
nius rūpestingai groja šokį 
po šokio, dažną jų lydėdami 
daina. Nuotaika visų paki
li, pokalbiai vyksta tarpu
savyje ir su tolesniais kai
mynais, kitais stalais, ta
rytum, tarp vienos didelės 
šeimos narių. O štai jūsų 
korespondentui esant prie 
Bučų stalo, mezgėsi pašne
kesys, kodėl skyrius nega
lėtų rengti dažniau, kad ir 
kuklesniu vardu, bet pana
šios apimties vakarus, lie
tuvių susitikimus? (mv)

VLAPAS BŪTĖNAS

Pasaulio Lietuvių Gydytojų S-gos suvažiavimo bendras vaizdas. Kalba dr. Paulius, šalia
sėdi PLGS pirm. dr. G. Balukas. V. Noreikos nuotrauka

• APIE 800 narių turin
čios Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų ir Amerikos Lietu
vių Gydytojų sąjungos su
važiavimas įvyko Chicago
je gegužės 23-25 d.d. Pa
grindiniai posėdžiai ir ban
ketas vyko vidurmiestyje 
esančiame Sheraton viešbu
tyje, gi Jaunimo centre įsi
kūrusioje Čiurlionio galeri
joje suvažiavimo išvakarėse 
atidaryta dailininkių M. 
Ambrozaitienės, D. Aleknie
nės, V. Balukienės ir A. 
Korsakaitės - Sutkuvienės 
dailės paroda. Jos visos yra 
gydytojų žmonos ir žinomos 
dailininkės. Toji paroda tai 
tikras kūrybinis suvažiavi
mo papuošalas. Kiek į suva
žiavimą buvo sulėkę gydy
tojų, nežinau, bet skaičius 
turėjo būti nemažas. Tai 
ypač į akis krito šeštadie
nio vakare įvykusiam ban
kete Sheraton viešbutyje, 
kur, nors bilietas asmeniui 
kainavo 25 dol., buvo susi
rinkę per 350 žmonių, pa
grinde gydytojų ir jų šei
mos narių. Kai sekmadienio 
rytą liet, jėzuitų koplyčio
je kun. J. Borevičius, SJ 
laikė mišias už mirusius ir 
žuvusius gydytojus, koply
čia buvo pilnutėlė stovinčių. 
Ir čia daugumoje buvo lie
tuviai gydytojai. Po mišių 
visi susirinko prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos lais
vę, kur buv. PLG s-gos 
pirm. dr. G. Balukas ir nau
jasis pirm. dr. J. Balčiūnas 
iš Ohio, susirinkusiems dai
nuojant "Lietuva brangi”, 
padėjo vainiką žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę atkūrimui, 
vaiskiai vasaros saulei be
riant karštus spindulius.

• JŪSŲ korespondentui 
suvažiavusius gydytojus te
ko matyti bankete, kur bu
vo pakviesti pagrindinių 
liet, laikraščių, radijo va
landėlių ir TV atstovai. Dė
kojant gydytojams už 
mums suteiktą garbę, visgi 
norėtųsi pastebėti, kad 
spaudos stalai neturėtų bū
ti užkišti kur kampe, bet 
tokioje vietoje, kur matosi 

.’.l'

PLGS suvažiavime Chicagoje buv. Illinois chirurgų d-jos 
pirm. dr. Krol, dr. J. Wiltrakis ir dr. G. Balukas.

V. Noreikos nuotrauka

scena ir girdisi programos 
atlikėjų žodžiai. Spaudos 
žmonės atvyksta ne vien 
vaišintis, bet kartu ir ap
rašyti. šį kartą pvz. čia ra
šančiam įdomios Antro kai
mo programos beveik nesi
girdėjo, o scenos visai nesi
matė, nes užstojo kolonos. 
Kad ir šį kartą Antras kai
mas gausiai susirinkusią 
publiką gerai nuteikė, buvo 
galima jausti iš plojimų, 
kurie pertraukdavo trumpų 
škicų eigą, ir iš antrakai- 
miečių nuotaikų po progra
mos, kur ne vienas škicas 
buvo taikomas gydytojų gy
venimui ir profesijai.

• PAGRINDINĖ banketo 
atrakcija buvo žinomo JAV 
lietuvio gydytojo Jurgio 
Wiltrakio pagerbimas ir at- 
žymėjimas. Tai atliko PLG 
s-gos pirm. dr. G. Balukas, 
prasmingu žodžiu anglų 
kalbą susirinkusiai publikai 
pristatydamas tą neeilinį 
Amerikos lietuvį, kurs yra 
vyriausias JAV legionierių 
chirurgas ir jo žinioje yra
I, 800,000 karo veteranų. 
Kai tuos žodžius užgirdo 
spaudos stalą aptarnavęs 
juodosios rasės kelneris, jis 
tuojau pasididžiavo, kad dr.
J. VViltrakis yra ir jo gydy
tojas. Specialiu garbės dip
lomu atžymėtas, dr. J. Wil- 
trakis taip pat tarė žodį pa
sididžiuodamas, kad yra lie
tuvis, papasakojo savo ry
šius su buv. Lietuvių Dak
tarų Draugija, kurios na
riai dr. J. Wiltrakio ir kitų 
pastangomis, 1933 m. Da
riui ir Girėnui skrendant 
per Atlantą į Lietuvą, su 
Lituanica buvo pasiuntę 
specialų sveikinimo raštą 
Lietuvos gydytojams. Dr. J. 
Wiltrakis yra JAV armijos 
atsargos pulkininkas, kalba 
lietuviškai ir lietuviai gydy
tojai tokiu kolega nebe rei
kalo gali didžiuotis. Visi 
jautėmės tikrai patenkinti, 
kad tas žmogus buvo išskir
tinai atžymėtas suvažiavi
mo bankete. Dr. G. Balu
kas pristatė ir naują, suva
žiavimo metu išrinkta PLG 

ir ALG s-gos valdybą. Ją 
dabar sudarys gydytojai iš 
Ohio: pirm. — dr. J. Bal
čiūnas, vicepirm. — dr. J. 
Skrinska, sekretorius - ižd. 
— dr. J. šonta. Ateinantis 
XI sąjungos suvažiavimas 
įvyks Clevelande už dviejų 
metų. Illinois Lietuvių Gy
dytojų Draugija, pernai pa
skyrusi 1,000 dol. premi
joms už rašinius apie Lie
tuvą amerikiečių spaudoje, 
šiemet 1,000 dol. paskyrė 
premijoms už pramoginės 
muzikos kūrinius. Banketo 
metu dr. A. Ruibienė pa
skelbė konkurso laimėto
jus: pirmoji premija nepa
skirta ; dvi antrosios 300 
dol. premijos paskirtos G. 
Gudauskienei ir J. Zdaniui; 
dvi trečiosios 200 dol. pre
mijos paskirtos Br. Jančiui 
ir Alm. Zdaniui. Premijos 
atsiimti asmeniškai buvo 
atvykęs tik Br. Jančys, nes 
kiti laimėtojai gyvena ne 
Chicagoje. Rašančiojo nuo
mone, Illinois Liet. Gyd. 
draugija ir toliau turėtų 
tęsti dr. B. Giedraičio pra
dėtąjį rašančiųjų amerikie
čių spaudoje apie Lietuvą 
premijavimą. Amerikietis 
laikraštininkas Seagler, kad 
ir nedidelę premiją laimė
jęs už puikius straipsnius 
apie Lietuvą "Los Angeles 
Times” ir kitur, gydytojų 
pastangomis praeitą rudenį 
atvyko net į Altos šaukto 
lietuvių kongreso banketą 
ir pasakė puikią kalbą.

Baigiant šiuos ke
lis įspūdžius negalima už
miršti ir džiaugsmingo fak
to, kad lietuvių gydytojų 
s-gai priklauso nemažai jau
nų, čia mokslus baigusių 
gydytojų, kad daug jaunų 
veidų matėsi ir prabangiam 
bankete, kurio pasisekimu 
ypač rūpinosi A. Grinienė, 
A. Lipskienė, J. Valaitienė, 
V. Mažeikienė ir kitos Illi- 
nois Liet. Gyd. dr-jos Pa
galbinio moterų vieneto na
rės.

A. A. Nina Kriaučeliūnaitė.

• VIENA lietuvaitė gy
dytoja — a. a. dr. Nina 
Kriaučeliūnaitė, puikiai vi-

(Nukelta į 7 psl.)
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