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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KREMLIUS 
SUBVERSIJOS 
CENTRAS

BRONIUS AUŠROTUS
Jau nuo pat pirmųjų pore

voliucinių metų, kai bolševi
kams pavyko paimti valdžią 
ir pavergti daugiarasę ir dau 
giakalbę Sov. S-gos tautų 
mišrainę, tai jau nuo tada Le 
ninas ir jo įpėdiniai vykdė ir 
vykdo subversiją visame pa
saulyje. Vieni tokios subver- 
sijos aktai, kaip Pabaltijo 
tautų okupacija 1940 ir 1945 
metais, pasireiškia tarptauti 
nių sutarčių sulaužymu ir 
mažesnių tautų okupacija, 
sovietiniame žargone vadina 
mu ‘išlaisvinimą’

Tačiau dar prieš ‘faktišką 
išlaisvinimą’ kaip Rytų Vo
kietijoje ar Vengrijoje (išlais 
vinimas įvykęs sovietų 
tankų parama 1956 m.), bol
ševikų agentams ir jų vado
vams iš KGB tenka gerokai 
pasidarbuoti, kad tokia oku- 
pacija-išlaisvinimas įvyktų 
pagal Politbiuro kalendorių. 
Taigi, nors Kissingeris ir to
liau žavisi detente, vienok 
vis dar atsiranda asmenų, 
kurie kritikuoja visus deten
tes apakėlius, nes jie puikiai 
pažįsta kas tai yra Sovietija 
ir jos pogrindžio siekimai. 
Vienas tokių žinovų yra 
Brian Crozier, vadovaująs 
Londone įsikūrusiam ‘Insti
tutas Konfliktui Studijuoti’. 
B.Crozier ne vieną kartą yra 
nuplėšęs bolševikinio vilko 
avies kailį ir ne kartą paro
dę pasauliui tikrąjį Krem
liaus veidą.

Visiškai nesenai B.Crozier 
buvo pakviestas JAV Sena
to Vidaus Saugumo Komite
to, kurio nariams nušvietė 
apie SSSR vykdomą pogrin
džio veiklą visame pasaulyje 
‘Šiuo metu SSSR yra pats 
stambiausias pogrindžio 
veiklos organizavimo cen
tras visame pasaulyje. Jam 
labai gyvai talkininkauja Ry 
tų Vokietijos, Čekoslovaki
jos ir Bulgarijos slaptosios 
tarnybos,’ teigė B.Crozier.

Jau nuo 1968 m. Maskva 
nustatė griežtas ir rafinuo
tas politiškas veiklos gaires 
pogrindžio veiklai, eksporta
vimui į užsienį. Pagal tas di
rektyvas, ‘visuose kraštuose 
laisvai veikiančios KP priva
lėjo pasmerkti kairiųjų-radi- 
kalų veikimą ir tapti ‘teisės 
ir tvarkos’ partija, siekian
čia valdžios užėmimo lega
liomis priemonėmis; tačiau , 
Maskva ir toliau slaDtai pasi
žadėjusi remti su Kremliaus 
ideologija nesutinkančius 
tvarkos ardytojus.’

‘Toks pavyzdys galėtų bū
ti’, sako B.Crozier, ‘Olandijo
je teroristų įvykdytas Shi- 
pol aerodromo užėmimas 
1971 m. rudenį, kad pasigro
bus stambų Čekoslovakijos 
ginklų kiekį skirtą ne mark
sistiniams Airijos Respubli
konų Armijos reikalams.’ 
Yra ir daugiau tokių pavyz
džių, bet pastarasis yra ryš
kus, kad teroristai nesiskai
to su Maskvos nurodymais.

Priešingai, kitos KP yra 
vergiškai atsidavę sovietų 
nurodymams. Viena jų yra 
Portugalijos KP (PKP). Per 
ilgoką savo gyvavimo laiko
tarpį pastaroji niekada sovie 
tų nepaklausė kodėl? Ji visa 
da sutiko su visomis bolševi
kų bosų direktyvomis, nekri 
tikuodama net Hitlerio-Stali 
no pakto, Suomijos užpuoli
mo, bei Vengrijos ir Čekoslo 
vakijos okupacijos.

Cozier senatoriams pri
minė, kad ‘Sovietų ginklai 
laimingai pasiekė(prieš kele- 

(Nukelta į 2 psl.)

Klaipėdos tvirtovės griuvėsiai Smiltynėje. Nuotrauka daryta 1§74 m. vasarą.

KIEK KARŲ GALI VESTI AMERIKA?
Vytautas Meškauskas

Trečiadienį JAV senatas 
atmetė pasiūlymą apkirpti 
tuos 25 bilijonus dolerių, 
kurie ateinančiu metų sąma
toje numatyti naujų ginklų 
išvystymui ir jų įsigijimui. 
Normaliai, milžiniškos su
mos reikalingos krašto ap
saugos reikalams, sulaukia 
didesnio pasipriešinimo. Šį 
kartą, po katastrofos Indoki- 
nije, daugumas senatorių ne 
norėjo pasirodyti esą JAV 
karinės galios priešininkai.

Čia reikėtų paneigti ir pa
žiūrą, kad tie, kurie siūlo ir 
balsuoja už karo reikalams 
numatytų sumų sumažinimą 
būtinai turi būti nepatriotai. 
Reikia atsiminti, kad iš viso 
tiems reikalams ateinančiais 
metais administracija prašo 
paskirti 104,7 bilijonus dole
rių, kurie ir šiais sparčios in
fliacijos laikais sudaro astro
nomišką sumą. Suprantama, 
kad čia galima surasti (ir su
randama) vietos šį bei tą su
taupyti. Svarbiausia tačiau, 
tas išlaidas reikia suderinti 
su strategine koncepcija, ku-

SOVIETAMS TEBEGALIOJA
PAKTAS SU HITLERIU

Ryšium su 30 metų su
kaktimi nuo antrojo pasau
linio karo pabaigos Šveica
rijoje, Berne, veikiančio Ry
tų Instituto leidinys "Zeit- 
bild” paskelbė įdomų straip
snį apie tai, kaip Sovietų 
Sąjungos vyriausybė sulau
žė visas sutartis, kurias ji 
buvo sudariusi su savo 
kaimyninėmis valstybėmis. 
Laikraštis pacitavo ištrau
kas iš taikos sutarčių ir ne
puolimo paktų, kuriuos So
vietų Sąjunga savo laiku su
darė su Lietuva, Latvija, 
Estija, Suomija ir Lenkija. 
Taikos sutartimis Maskva 
atsisakė "visiems laikams" 
teisių, kurių carinė Rusija 
turėjo į minėtas valstybes, 
o nepuolimo sutartimis 
Maskva pasižadėjo visokio
mis aplinkybėmis gerbti sa
vo kaimynų teritorialinę ne
liečiamybę.

ri šiais laikais jau nėra vien 
karių privilegija. Ja vis dau
giau ir daugiau domisi sena
toriai, kongresmanai ir pri
vatūs gynimosi problemų 
analistai. Visa tai reikalau
ja iš Pentagono planuotojų 
labai gerai pateisinti visas 
siūlomas išlaidas.

Jau dabar Atstovų Rūmų 
Ginkluotų Tarnybų Komite
to, kuris pirmas apsvarsto 
gynimo reikalams numatytas 
išlaidas, šeši liberalūs nariai 
pasirašė 34 pulapių memo
randumą, kuriame ieškoma 
naujos perspektyvos į tą 
prielaidų politiką, kuri veda 
į tas išlaidas. Jų nuomone, 
JAV kariuomenė Azijoje tu
rėtų būti sumažinta, lygiai 
kaip ir sumažintas lėktuvne
šių skaičius iš 15 į 9.

Suprastintai kalbant, da
bartinė oficiali JAV strategi 
ja reikalauja išlaikyti karinį 
balansą su Sovietų Sąjunga 
atominiuose ginkluose, sau
sumos kariuomenės pajėgu
me centrinėje Europoje ir 
laivyne. Tai būtų *worldwide

Visi šie iškilmingi pasiža
dėjimai nesutrukdė Mask
vos vyriausybės sudaryti 
1939 m. vasarą suokalbį su 
nacionalsocialistine Vokie
tija ir pasidalinti Rytų Eu
ropoje "įtakos sferomis”, o 
kai atėjo palanki proga, vi
sas savo vakarų kaimynines 
valstybes kariškai užpulti 
ir pasigrobti jų žemes. Tuo 
būdu sovietų vyriausybė 
nuožmiai sulaužė visas su
tartis, kurias ji buvo pasi
rašiusi su savo kaimynais.

Vienintelė sutartis, ku
rios Maskva nesulaužė, bu
vo Stalino-Hitlerio paktas! 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė dar ir šiandien nuosek
liai ir ištikimai laikosi to 
gėdingo suokalbio nuostatų, 
pagal kuriuos nacionalso
cialistinė Vokietija užleido 
bolševikinei Sovietų Sąjun
gai Rytų Europą. 

military eųuilibrium’. JAV 
atominės jėgos turėtų būti 
tokios, kad ne tik atgrąsintų 
sovietus raketomis pulti 
JAV, bet ir galėtų būti pa
naudotos ir ‘ribotame kare’ 
(flexible strategic response). 
JAV konvencionalinė kariuo 
menė turėtų vesti didelį ka
rą Europoje ar Azijoje ir dar 
turėti pakankamai rezervų 
atlikti karines operacijas ki
tur (minor contingency). At
seit, vesti pusantro karo’.

Nuo 1960 metų JAV 
strategija rekalavo pajėgu
mo vesti po vieną didelį karą 
Europoje ir Azijoje, bei ma
žesnį kariuką kur nors kitur. 
Tai buvo dviejų su puse 
karų strategija. Nixono lai
kais nuo tos koncepcijos bu
vo atsisakyta, sustojant prie 
pusantro karo samprotos. 
Nūdienė politinė situacija ve 
da prie vieno karo koncepci
jos, nes Kinijos-Sovietų Są
jungos koalicija nelaikoma 
galimybių ribose, o po Viet
namo labai nesinorėtų vėl 
kur nors įsivelti į ‘pusę karo’ 
Tiesa, šiuo metu, kaip matos 
iš senato balsavimo, kongre
sas nenori parodyti, kad jis 
linkęs į izoliaciją, tačiau ilgai 
niui tos krypties šalininkai 
vėl pakels savo galvas.

Iki šiol ir izoliacijos, ar 
tiksliau -- mažesnio JAV 
įsikišimo į viso pasaulio rei
kalus, šalininkai sutiko su 
pagrindine strategijos kon
cepcija, pagal kurią JAV tu
ri turėti pakankamai atomi
nės jėgos, kuri leistų, ga
vus pirmą smūgį iš sovietų 
pusės, vožti jiems atgal taip, 
kad praeitų noras pirmiems 
pulti. Kennedy, ir vėliau 
Johnsono Gynimo Sekreto
rius Robert McNamara sam
protavo, kad ir po staigaus 
sovietų užpuolimo JAV ture 
tų turėti pakankamai pajėgų 
padaryti jiems ‘unaccepta- 
ble damage’ t.y. išnaikinti 
tarp 20 ir 25% visų Sovietų 
Sąjungos gyventojų ir 50% 
pramonės.

Tam tikslui JAV sutelkė 
galingą'trikampį’: 1.054 toli
mos distancijos raketas JAV 
teritorijoje, 41 atominį po
vandeninį laivą su 16 raketų 
kiekvieną ir 498 tolimos dis

tancijos bombonešius, kurie 
visi kartu galėtų į sovietų te
ritoriją numesti 8.300 atomi
nes bombas ar po į
kiekvieną 219 Sovietijos di
desnių miestų apylinkes.

1974 metų pradžioje JAV 
pradėjo ruoštis naujai strate 
gijai - *flexible strategic re
sponse’. Technikos pažanga - 
JAV raketų pagerintas tiks
lingumas ir padidėjusi sprog 
menų galia - suteikė Washin 
gtonui galimybę sunaikinti 
sovietų raketas, paslėptas 
sustiprintame požemyje. Da 
bartinis Gynimosi Sekreto
rius James Schlesingeris aiš 
kiną, kad tai duos preziden
tui pasirinkimą (reasonable 
range of options), jei sovie
tai nenorėtų bijoti savo mies 
tų sunaikinimo.

Tos strategijos kritikai aiš 
kiną, kad ji vedanti prie 
ginklavimosi lenktynių, nes 
jos akivaizdoie sovietai bus 
priversti didinti jų atominį 
apsiginklavimą. Jie taip pat 
teigia, kad toji strategija 
vers sovietus pulti pirmiems 
įtempimo metu, o Washing- 
toną gundys naudoti ‘surgi- 
cally accurate nuclear Strike’ 
Visa tai pasaulį gali greitai 
privesti prie atominės katas
trofos.

Kritikai taip pat puola 
Pentagono pažiūrą , kad 
JAV ir toliau turi remtis 
‘trikampiu’, pakeičiant jo 
pasenusius ginklus naujais. 
Ypač puolamas sumanymas 
pakeisti visus pasenusius 
B-52 bombonešius naujais 
B-l, kas per kelis metus 
nnrpikalautų per 20 bilijonų 
dolerių. Pentagonas kartu 
norėtų pakeisti esamus Po-
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Mums rašo:
PRIEKAIŠTAS BE 

PAGRINDO

Nesileisdamas į nagrinė
jimą priežasčių kodėl stam
biomis raidėmis Dirvos (ge
gužės 16 d.) pirmame pus
lapyje be parašo (reikia su
prasti, kad pačios redakci
jos) išspausdintame prane
šime "Meškos patamavi-

KVIEČIA IEŠKOTI 
SUGYVENIMO

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos IX Suvažia
vimas, įvykęs š. m. gegužės 
24-25 d. Chicagoje, apžvel
gė išeivijos lietuvių visuo- 
ninio ir politinio darbo nuo
taikas ir susidariusia padė
tį. Suvažiavimas su apgai
lestavimu konstatuoja, kad 
mūsų veiksnių veikla nėra 
tokia, kokios šiuo metu rei
kalauja tarptautinė okupuo
tos Lietuvos padėtis ir ku
rios tikisi pavergta tauta. 
Ne tik nerandama bendros 
kalbos, įgalinčios bendrą 
darbą, bet taip pat panei
giamos teisinės normos, 
tarpusavio pagarba ir tole
rancija būtina sutelktiniam 
veiksnių darbui.

Suvažiavimas nutarė šiuo 
pareiškimu kreiptis į pa
grindinius visuomeninius ir 
politinius veiksnius:

1. Atkreipti ypatingą dė
mesį į paskutiniojoj Veiks
nių konferencijoj įvykusį 
skilimą, demoralizuojantį 
lietuvišką visuomenę šiuo 
kritišku Lietuvai momen
tui.

2. Suvažiavimas kreipia
si į Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą nedel
siant imtis iniciatyvos tuos 
skilimus pašalinti ir siekti 
vienybės atstatymo mūsų 
veiksnių tarpe.

3. Jururtinių Amerikos 
Valstybių Bendruomenei ir 
Altui baigti tarpusavio gin
čus ir atkreipti visą dėmesį 
į bendrą kovą prieš Lietu
vos okupantą.

4. Suvažiavimas smerkia 
bet kurios visuomeninės ir 
politinės organizacijos ski
limus į panašaus pobūdžio 
lygiagrečias organizacijas.

Kadangi Lietuvos laisvi
nimo darbas yra bendras vi
sų lietuvių uždavinys, rei
kalaująs suderintų pastan
gų, didelio budrumo ir tar
pusavio susiklausymo, to
dėl suvažiavimas visuome
ninio politinio darbo sąly
gomis laiko:

a. Tarpusavio pagarbą ir 
visuomeninę toleranciją.

b. Susitarimą dėl darbų 
vykdymo koordinacijos, ven 
giant paralizmo.

c. Politinė ir ideologi
nė diferenciacija yra pozi
tyvus visuomeninis fakto
rius, kol jis padeda Lietu
vos laisvinimo reikalui.

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos 10-tas suva
žiavimas, pažadėdamas vi
sų mūsų veiksnių darbams 
visapusišką paramą, nuo
širdžiai visus kviečia ieško
ti bendros kalbos ir imtis 
bendro darbo čia nurodyto
mis sąlygomis ir grąžinti 
mūsų visuomeniniam gyve
nimui reikiamą rimtį ir dar
ną.

Suvažiavimas kviečia vi
sus lietuvių gydytojus jung
tis ir aktyviai prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo darbų.

mas Bražinskams” pasaky
ta, kad "Venezueloje Bra
žinskų nelaukiama”, pareiš
kiu, kad man ten metamas 
kaltinimas neturi bet kokio 
pagrindo, todėl jį kategoriš
kai atmetu.

Bronius Nainys
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KREMLIUS...
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tą metų) Palestinos partiza
nų grupes, bei Turkijos Liau 
dies Išlaisvinimo Armiją.

‘Yra žinoma, kad SSSR ap 
moko visų kraštų partizanus 
terorizmo, sabotažo ir parti- 
zanininio karo. Šis apmoky
mas vykdomas dviejose at
skirose grupėse: vienoje yra 
sutelkti nariai pripažįstantie 
ji Maskvos KP primatą, gi 
antroje yra suverbuoti asme 
nys dirbą tautinio išlaisvini
mo sambūriuose’.B.Crozier 
toliau nurodė, kad virš išvar 
dintų mokslų Sov. Sąjungoje 
išmoksta kaip meksikiečiai, 
taip ir čiliečiai; taip pat tero
ristai iš Kolumbijos, ar iš 
Art. Rytų, ar iš bet kurios 
Afrikos valstybės čia laukia
mi studentai.

Taip pat ir Kuba, su kuria 
JAV ruošiasi ‘normalizuoti’ 
santykius, labai aktyviai dar 
buojasi, apmokydama tero
ristus ir eksportuodama po
grindžio veiklą į Lotynų 
Ameriką -- jo šiek tiek 
išvežama ir į JAV bei į kai 
kuriuos Afrikos bei Art. 
Ryt. kraštus.

Sov. Sąjungoje žinomiau
sias banditizmo universite
tas yra taip vadinamas Leni
no Institutas. Taip pat yra 
žinomas kaip Sociališkų 
Mokslų Institutas ar Tarp
tautinė Leninizmo-Marksiz- 
mo Mokykla Sociališkoms 
Studijoms (šie visi vardai 
kartojasi ir keičiasi, bet tai 
yra viena ir ta pati mokykla, 
kontroliuojama Centrinio 
KP Komiteto). Šiai ‘mokslo’ 
įstaigai vadovauja drg. di
rektorius F.D.Rišenko, gi 
atskirų dalykų apmokymą 
prižiūri jo pavaduotojai -- 
G.P.Černikovas ir kiti. Pava 
duotojas V.G.Pribitkovas pa 
laiko ryšius su CK. Universi
teto lektoriai ir instruktoriai

LAIŠKAS IŠ IZRAELIO... (2) RAMŪNAS STANZAS

IŠEIVIAI IŠ LIETUVOS

ministracijos pasiūlytom iš
laidom kariniams reikalams 
yra .laikinas reiškinys. Atei
tyje bus daugiau ginčijamasi.

Dabar pabandysiu, kiek ži
nodamas, atsakyti į pirmą jū
sų klausimą kas link ‘iš Lietu 
vos pasitraukusių žmonių, 
susiorganizavusių į draugi
jas’.

Lietuvių tautybės atstovų 
kiek man žinoma, galima su
skaičiuoti ant pirštų. Tai bu
vusios Vilniuje žymios žydų 
dainininkės Levšicaitės vy
ras, čia apie šią porą nieko 
negirdėti, tai Vida Vaitkutė 
dainininkė, savo metu skam
bėjusi Lietuvoje (maždaug 
1965-70 metais). Ji pasirodo 
ir čia. Du kartus teko matyti

yra rinktiniai kompartijos ir 
komsomolo užgrūdinti nariai.

Kiekvienas kursas tęsiasi 
apie 6 mėnesius ir normaliai 
‘studijuoja’ nuo 300 ligi 600 
auklėtinių. Pačios stambiau
sios grupės yra suverbuotos 
iš Lotynų Amerikos; po jos 
seka arabai, kai kurie euro
piečiai ir azijatai. Afrikos 
juodukai tesudaro labai nežy 
mias grupes.

Be atviro partizaninio 
karo ir beginklės kovos stu
dentai yra taip apmokomi 
‘nelegalių įvairaus pobūdžio 
operacijų, psichologijos (ma
žiau išsilavinusiems), atviro 
ir pogrindinio KP žurnaliz- 
mo meno, obalsių panaudoji
mo,* atvirų diskusijų ir 
Marksizmo-Leninizmo ideo
logijos.’

Čia tenka pastebėti, kad, 
ar mes gyvenome šaltojo 
karo dienomis, ar dabar 
labai išgarbinto šešerių me
tų detentes - sugyvenimo 
laikotarpį, Sovietai nei kiek 
nepakeitė savo didžiojo tiks
lo: pasaulio pavergimo.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734r> — 6 metu su $1,000. minimum. 
7*/2f? — 4 metų su $1,000. minimum. 
634 — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6*'įr; — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS 1NSUREI) LT TO $40,000.00 B Y F.S.I..1.C.

aint 
pttiony 
javings

.t

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

Open Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sat.. 9-1; Closetl Wed.

Juokas Gribauskas, vedėjas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 4^ 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

ir girdėti ją kasmet organi
zuojamame išeivių iš Lietu
vos susitikime. Dar turiu vie 
no nežinomo man lietuvio 
adresą su kuriuo norėčiau su 
sitikti, nes per visą Izraelyje 
Draervventa laikotarpį, nete
ko kalbėti su lietuviu. Ir dar 
vienas lietuvis - aš. Gal gerai 
paieškojus su padidinamuo
ju stiklu būtų galima atrasti 
dar vieną-kitą lietuvį.

Žydų tautybės žmonių, 
išeivių iš Lietuvos, labai 
daug. Tai įvairiausiais lai
kais, dėl įvairiausių priežas
čių, įvairiausiais būdais ir ap 
Iinkybėmis pasitraukę žmo
nės. Pirmoji priežastis -- tai 
antisemitizmas. Su tuo reika 
lu, dėl žmonos, ir man teko 
susidurti Vilniuje. Pirmą 
kartą antisemitizmo išraiška 
pasireiškė tada, kai mano 
žmona buvo išmesta iš darbo 
Vilniaus Paleidimo-Derini- 
mo valdybos No. 9. Tai 
įvyko po to, kada šios valdy
bos kadrų skyriaus viršinin
kas Popov, užkietėjęs stali- 
nietis, saugumo šnipas, suži
nojo, kad mano žmonos moti 
na padavė dokumentus išva
žiavimui į Izraelį. Jis asme- 
škai tuo klausimu kalbėjo su 
mano žmona, bandė pastaty
ti ‘į teisingą kelią’, bet kai iš 
to nieko neišėjo, ji greitai iš
lėkė iš darbo. Tai buvo 1969 
metais. Dar stipriau antise
mitizmo išraiška pasireiškė 
kada aš su žmona ieškojome 
jai darbo, kurio taip ir 
neradome. Vilniaus Įdarbini
mo Biuras norėjo padėti 
mums darbo klausimu ir 
nurodė daug ištaigų, kur bu
vo reikiama specialybė. Pa
skambinus telefonu į tas iš
taigas ten patvirtindavo, 
kad tokia specialybė yra 
reikalinga. Bet kai tik žmona 
nueidavo į tą ištaigą ir kadrų 
skyriaus viršininkas sužino
davo, kad ji žydė, tuojau 
būdavo neigiamas atsakyk 
mas. Ir tai ne paskutinis įvy
kis -- su tuomi dar teko susi
durti iki paskutinės dienos, 
kol nepervažiavome sovietų 
sienos.

Šia tema teko kalbėti su 
vyresniojo amžiaus išeiviais 
iš Lietuvos. Visi jie gerai, su 
dėkingumu atsiliepia apie se
nus Smetonos laikus.

Beveik visi išeiviai iš 
Lietuvos susibūrę į Lietu
vos Komitetą. Nariu gali bū
ti kiekvienas gyvenęs Lietu
voje. Yra užpildomas tam 
tikras blankas ir tuo pasida
rai nariu. Šio komiteto narys 
gauna įvairiausią norimą in
formaciją: darbo, buto, finan 
sinę, visais socialiniais klau
simais ir t.t. Gauna ne tik in
formaciją, bet ir tikrą pagal
bą. Aš pats ten gavau 1000 Ii 
rų paskolą mašinos pirkimui. 
Paskola dviem metam su 
mažu procentu. Moku per 
mėnesį 43 liras. Yra dar Pa
nevėžio Komitetas. Jis irgi 
atlieka tokias funkcijas, bet 
tik buvusiems Panevėžio ir 
jo rajono gyventojams. Aš 
ten irgi sugebėjau gauti 
paskola mašinos pirkimui 
1000 lirų. Girdėjau, kad dar 
yra ir kitokių komitetų, bet 
aš. jau turėjau surinkęs rei
kiamą sumą ir daugiau nesi- 
teiravau. Visi tie komitetai 
yra finansuojami humanitari 
niais ir tautiniais požiūriais 
Amerikos ir Kanados žydų.

Apie tai perskaičiau gau
nant paskolas, ant užpildo
mų blankų. Pagirtinas daly
kas -- tautinis patriotizmas, 
organizuotumas. Beto, šitie 
komitetai organizuoja įvai
riausius susirinkimus, veda 
kovą dėl norinčių išvažiuoti 
iš okup. Lietuvos, organizuo 
ja koncertus, išvykas. Lietu
vos Komitetas šefuoja garsų 
jį tautinį dainų ir šokių an
samblį ‘Anahnu kan’ -- ‘Mes 
jau čia’. Prieš keletą metų 
jis buvo prislopintas ir užda
rytas okup. Lietuvoje. Po to 
sovietai vėl galvojo jį atkur
ti, bet jau buvo vėlu. Beveik 
visi ansamblio atstovai susi
rinko savo istorinėje tėvynė
je ir čia su pasisekimu kon
certuoja. Nesenai jis gastro
liavo Amerikoje ir Kanadoje. 
Tai tiek kas žinoma man 
apie išeivių iš Lietuvos orga
nizacijas. Man asmeniškai 
neteko dalyvauti šių organi
zacijų veikloje, nes man at
rodo, lyg aš lendu į svetimą 
kišenę. Kažkoks vidinis bal
sas neleidžia man tai daryti; 
aš kaip pašalinis stebėtojas. 
Nežiūrint to, mes draugau
jam su įvairiom šeimom, or
ganizuojam bendras išvykas 
į gamtą, diskutuojam įvairio 
mis temomis -- kaip buvo 
‘ten’, kaip dabar čia, apie ka
rą, apie ateitį. Laikas iš
spręs visas mūsų problemas 
ir planus. Reika tikėtis, kad 
ir man pavyks persikelti 
arčiau prie lietuvių.

KIEK KARU...
(Atkelta iš 1 psl.) 

laris-Poseidon povandeni
nius laivus Trident modeliu, 
o sausumoje laikomas reke
tas naujom, tobulesnėm. Kri 
tikai aiškina, kad galėtų už
tekti vienos, ar daugiausia 
dviejų sistemų. Ypač abejo
jama B-l reikalingumu.

Pagaliau įvairių nuomonių 
ir dėl konvencionalinės ka
riuomenės dydžio ir pajėgu
mo. Jis priklauso nuo to, 
kokio ilgio laukiama būsimo 
karo. Šiandien NATO kartu 
turi 26 divizijas, 6.000 tankų 
ir 2.700 lėktuvų. Sovietų 
Varšuvos paktas prieš tai 
yra sutelkęs 58 divizijas, 
16.000 tankų ir 2.900 lėktu
vų. Sovietų pranašumą skai
čiumi tačiau iš dalies išlygi
na Vakarų ginklų, ypač prieš 
tankinių, geresnė kokybė. 
Nepaisant to, puolimo atve
ju NATO, t.y. amerikiečiai, 
greičiausiai turės panaudoti 
savo 7.000 mažų taktinių 
atominių bombų. Ir iš viso 
teigiama, sovietus sulaiko 
nuo puolimo ne tos konven
cionalinės pajėgos, bet tik 
JAV atominė galybė. Kitaip 
sakant, noras išlaikyti lygy
bę konvencionaliniuose gin
kluose tėra tik pinigų 
išleidimas veltui, lygiai kaip 
ir ruošimasis ilgam karui. 
Ateities karas būsiąs trum
pas. Su tuo sutikus -- JAV 
nereikėtų laikyti tiek daug 
divizijų pas save namuose. 
Dabar jų yra 7 ir tą skaičių 
planuojama padidinti. Pana- 
šiaia ginčijamasi ir dėl laivy
no rolės, ypač dėl laivų vilks
tinių apsaugojimo galimybės 
ir reikalingumo.

Už tat atrodo, kad dabarti 
nis kongreso sutikimas su ad

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

T"

paruoštas 
kuriame 

pristatyta 
Katalikų

VATIKANAS ATSAKO I 
LB MEMORANDUMĄ

Š. m. sausio mėn. 25 d. 
JAV LB delegacija Wa- 
shingtone buvo priimta 
Apaštališko Sosto JAV-bėm 
delegato Jo Ekselencija ar
kivyskupo Jadot. 'Audienci
jos metu buvo įteiktas, su 
prašymu perduoti Vatikano 
valstybės sekretoriui kardi
nolui, Villot, LB 
memorandumas, 
išsamiai buvo 
sunki Lietuvos
Bažnyčios padėtis, švento 
Tėvo prašyta:

a) artimoje ateityje pa
skelbti visame pasaulyje 
Maldos dieną už Lietuvą,

b) Apaštališko sosto var
du išleisti oficialų pareiški
mą pasmerkiantį sovietų 
vykdomą Lietuvos tikinčių
jų persekiojimą ir jiems 
žmogiškųjų teisių • paneigi
mą, ir

c) paveikti katalikiškus 
kraštus iškelti Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komi
sijoje žmogaus teisių panei
gimą pavergtoje Lietuvoje.

šiomis dienomis JAV LB 
Krašto valdybą pasiekė 
Apaštališkos delegatūros 
laiškas pasirašytas patarė
jo prel. Renzo Frana. Laiš
kas adresuotas LB delegaci
joje dalyvavusiam aukš
čiausiojo rango dvasiškiui 
prel. dr. Petrui Silvinskui. 
Laiško tekstas žemiau pa
teikiamas ištisai:

”Apaštališkas delegatas, 
prieš išvykdamas iš Wa-

shingtono trumpam apsi
lankymui j Minnesotą, pa
vedė man Jus painformuoti, 
kad Bažnyčios Visuomeni
nių Reikalų Tarybos kardi
nolas prefektas yra gavęs 
laišką, kurį Jūs ir Jūsų LB 
bendradarbiai jam pasiun
tėte.

Kardinolas Villot dėkoja 
Jums ir Jūsų bendradar
biams už suteiktą informa
ciją. šventajam Sostui kai 
kurie reikalai iš anksčiau 
buvę žinomi. Reikiamas dė
mesys buvo skirtas Jūsų 
laiške iškeltiems trims pra
šymams, tačiau dabartiniu 
laiku yra neįmanoma į juos 
atsakyti taip kaip jie yra 
suformuluoti.

Jo Eminencija nori už
tikrinti Amerikos Lietuvių 
bendruomenės narius, kad 
Šventasis Sostas atidžiai 
seka religinę katalikų padė
tį Lietuvoje. Ateityje, kaip 
ir praeityje, šventasis Sos
tas naudos kiekvieną gali
mą priemonę surasti spren
dimą jūsų iškeltoms pro
blemoms.

Arkivyskupas Jadot bus 
dėkingas už pranešimą šio 
atsakymo asmenims su Ju
mis apsilankiusiems Dele- 
gatūroje.” (LB Inf.)

EXPERIENCED 
SEW1NG MACHINE 
MECHANICS

Mušt have experience in the following 
machines — Reese Button, Hole Ma
ciūne, Rimoldi Overlock. Lewis But
ton, Sewer, Singer 281 vvith under- 
trimmer,

also
Assorted Automatic Equipment. 

Steady work & good working 
conditions.

SWEETREE MILUS, INC.
W. Acadmey St. 

Cherryville, N. C. 28021 
704-435-3241

An Equal Opportunity Employer 
(42-48)

MAROUETTE HRK CHICAGO
2533 W. 71 St. 'ei G R 6-2345 S♦

CICERO IIUMOIS
1410 S. 50 *n.. 'ei TO 3-2100-9

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Ka reiškia nauji 
sovietiniai pasai

režimo parijai,

Nors komunistai rėkte 
rėkia apie "beklasę” visuo
menė, toks jų tvirtinimas 
yra melas. Sovietinė visuo
menė yra kastų visuomenė. 
Bujoja sava aristokratija, 
politiškai galinga, medžia
giniais turtais pertekusi. 
Juda - kruta vidutiniokai, 
tenkindamiesi nuo sovieti
nės aristokratijos puotų 
stalo nukritusiais trupi
niais, džiaugdamiesi politi
nių nuolaidų atlakomis. Kie
tai grumiasi dėl savo eg
zistencijos industrijos dar
bininkija. Skursta ir bad- 
miriauja 
kolūkiečių kasta.

Kalbos ir nutarimai, ku
rie pasigirdo ryšyje su nau
jų pasų išdavimu, ir vėl pa
tvirtina, kad Sovietų impe
rijoje egzistuoja kastų vi
suomenė.

1974 metais Sovietų įsta- 
tymdavystėje pasirodė po
tvarkis: "Dėl kai kurių tai
syklių piliečiams registruo
ti”. Potvarkis įdėtas "SSSR 
vyriausybės nutarimų rin
kinyje” 1974 metais, nr. 19.

Vėliau sekė, kaip visad, 
Kompartijos centro komite
to aiškinimai, šie buvo at
skleisti viešumai 1974 m. 
gruodžio 25 dieną maskvi- 
nėje ”Pravdoje". Vilnius 
pasitenkino, neturėdamas 
komentavimo leidimo, skur
džiomis užuominomis apie 
naują pasų keitimo schemą. 
Tad žinios apie naujus so
vietinius pasus tebegauna- 
mos iš centrinės sovietinės 
spaudos, ne iš periferijų. 
Tokia periferija laikomas 
visas okupuotas Pabaltijys. 
Pabaltijo spauda tegali ko
mentuoti centro nutarimus 
tiktai tada, kada gauna iš 
centro (iš Maskvos) komen
tavimo partitūrą.

Nauji pasai bus išduoda
mi nuo 1976 metų sausio 1
d. iki 1981 metų gruodžio 31 
dienos. Tad čia matyti vėl 
naujas "penkmetis”, sovie
tinė tradicija planuoti ir 
dirbti. Per penkerius metus 
per naujų pasų sistemą so
vietinė visuomenė ilgam 
bus sukaustyta kastų rete
žiais.

Kiekvienas, sulaukęs 16 
metų amžiaus, privalės tu
rėti pasą. Tačiau nereikės 
pasų rangų kariškiams. Jie 
išskirti iš bendros sistemos, 
jie yra privilegijuotesnė vi
suomeninė kasta.

Kolūkiečiams pasų neduo
da. Išvykstant iš kolūkio 
iki pusantro mėnesio laikui, 
kolūkiečiai gauna "pažy
mas”, nustatančias asmens 
tapatybę. Tiktai retais at
vejais, kolūkiečiui išvyks
tant ilgam laikui (pav. dirb
ti mieste) jam išduodamas 
pasas. Tokiu būdu kolūkie
tis perkeliamas į kitą kastą. 
Iš bepasinės parijų kastos, 
išvykdamas ilgam laikui į 
miestą, kolūkietis tampa 
miestiečių kastos nariu.

Pase būtina įrašyti tau
tybę. Ji turi atitikti tėvų 
tautybei. Jeigu tėvai pri
klauso skirtingoms tauty
bėms. tautybė įrašoma pa
gal tėvą arba pagal motiną. 
Tas pareina nuo paso gavė
jo pageidavimo. Tautybės 
pažyminys negali būti pa
keistas. Jis palieka visam 
amžiui. Tuo nori užbėgti už 
akių galimiems tautybės 
kaitaliojimams, kokiu pasi
taikė emigracijos bylose. 
Ruso ir žydės, arba atvirkš
čiai, vaikai, norėdami emi
gruoti, tapdavo žydu tauty
bės, nors anksčiau jie buvo 
kitos. Galvojama, kad to
kiu tautybės "įšaldymu” 
paliks amžinais rusais miš
rių santuokų vaikai.

Sovietų valstybėje, ryšy 
su naujais pasais, pakarto
jama, kad tam tikrose zo
nose galima gyventi tiktai 
pagal specialų KGB leidimą, 
kad ir turėtum visiškai le
galų, veiklų sovietinį pasą.

Būdingas sovietinis "hu
manizmas” pasirodė lei
džiant šeimai prirašyti savo 
bute iš karo tarnybos su
grįžusį sūnų, nors gyvena
mojo ploto normos ir būtų 
nepakankamos papildomam 
gyventojui įregistruoti! 
Bus leista, tokiu būdu, į ma
žą gyvenamą plotą prire
gistruoti artimus gimines: 
seserią, brolį, tėvus. Iš gu
lago sugrįžusį asmenį bus 
galima registruoti tiktai 
tada, jeigu jis iki katargos 
gyvenęs su asmenimi, ku
ris jį įrašo.

Visos gausios "prirašy
mų” ir "išrašymų", pasų 
gavimo ir netekimo, specia
lių "pažymų" detalės rodo, 
kad naujas pasų režimas 
lieka nepakeistas. Jo tiks
las — iki maksimumo su
varžyti žmonių judėjimo 
laisvę. Turėti parankią kon
trolę. žinoti apie asmenį 
viską. Sekti kiekvieno as
mens pajudėjimą. Visur as
muo turi rodyti savo pasą, 
registruotis, rodyti specia
lius leidimus atvykus į nau
ją vietą.

Kolūkiečiai, kurie tapo 
žemiausia sovietų visuome
nės kasta, atrodo, taip ir 
liks beteisių vergų ir parijų 
padėtyje.

Buvę studijų draugai Vokietijoje, susitikę ALT S-gos seime 
Clevelande. Iš kairės: B. Steponis, E. Bartkus ir Miškinis.

Sukaktuvinis Amerikos Lietuviu.
Tautinės Sąjungos Seimas

(4)

Nežiūrint, kad Seimo ban- 
ketas-koncertas užsitęsė iki 
3 vai. ryto, tačiau į sekmadie 
nio darbo posėdžius Seimo 
delegatai susirinko laiku 10 
vai.

Posėdžiui prasidėjus dr. 
A. Butkus padarė viršpro- 
graminį pranešimą: 1962 
metais buvęs ALT S-gos pir
mininkas Vytautas Abraitis 
ir dabartinis Vilties Draugi
jos pirmininkas Kazimieras 
Pocius, lydimiALT S-gos vi
cepirm. Jurgio Siruso, atsi
lankė pas buvusį Dirvos re
daktorių Balį Gaidžiūną, išsi
aiškino buvusius 1962 m. or
ganizacinius įvykius ir, atei
ties darbo dėliai, paspaudė 
rankas.

Toliau sekė ALT S-gos 
skyrių atstovų pranešimai. 
Skyrių veikla kultūrinėje, 
politinėje, šalpos ir kt. srity
se yra plati, todėl ir atstovų 
pranešimai buvo gana ilgi ir 
paruošti raštu. Dėl vietos 
taupymo, čia paduodama tik 
skyriai ir jų pranešėjai: Los 
Angeles sk. pirm. A. Mažei • 
ka, Detroito -- V. Tamošiū
nas, Chicago - pirm. P. Bu
čas, Philadelphijos - pirm. 
P. Didelis, Bostono -- J. Da- 
čys, Richmond Hill • -- sk. 
sekr. P. Bagdonas, Clevelan
do -- sk. pirm. A. Butkus, Eli 
zabeth - V. Abraitis, Cicero 
-- vicepirm. Z. Juškevičienė, 
East Chicago - pirm. R. Ne
mickas, East St. Luis - V. 
Tervydis, New York -- sk. 
vicepirm. dr. B. Nemickas.

Apie bendrą skyrių įnašą 
tautinės srovės istorijai 
pranešimą padarė East Chi
cago skyriaus atstovas A. 
Juodvalkis. Suglaustai jo 
pranešimą čia paduodame:

Naujų lietuvių ateivių 
banga į JAV atvyko iš Vokie 
tijos 1949-50 metų laikotar
pyje ir vėliau. Jie čia rado 
daugybę lietuvių organizaci
jų ir parapijų įsteigtų senų
jų ateivių. Jie jungėsi į jas 
nieko nelaukdami. Tautinės 
minties buvo keletas organi
zacijų, kurios 1949 m. susi
jungė į vieną Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą. 
Po to steigėsi ir ALTS-gos 
skyriai, prie kurių jungėsi se 
nųjų tautinių organizacijų 
nariai ir naujieji ateiviai. 
Tautinės S-gos skyriai pla
čiai įsijungė į vietos lietuvių 
kultūrinį, politinį ir švietimo 
darbą. Minėtai plačiai veik
lai reikalingi finansai. Sąjun
gos skyriai, 25 metų laikotar 
pyje, tam reikalui yra išleidę 
virš 50,000.00 dolerių.

Nevisi skyriai yra vienodo 
pajėgumo. Vieni skaito savo 
narius šimtais, kiti tik 
dešimtimis. Didesni skyriai 
daugiau nuveikia įvairių dar 
bų, bet mažesnieji savo veik
lą išvysto sudarydami komi- k 
tetus su kitų organizacijų j 
atstovais. %

Kai kurie skyriai turi savoj Biėžlėnę7v.'Gedįaudą?’inl^ 
namus, kuriose vyksta nuolaj A. Mažeiką, J. Kiaunę, A. V 
tims judėjimas. Skyriuose ------- 1
vyksta paskaitos, koncertai, 
istorinių įvykių minėjimai,

jaunimo parengimai ir t.t. 
Amerikos LietuviųTaryba 
gavo gerą talkininką iš 
ALTS-gos ir skyrių, ypač vė 
liau, S-gos atstovams įsijun

A. Juodvalkis, iš E. Chicagos, daro pranešimą apie ALT 
S-gos skyrių veiklą. Šalia stovi seimo pirm. V. Abraitis.

gus į Altos prezidiumą. 
Taigi, iki šiol, ALTS-ga re
mia Altą 100°/o. S-gos 
skyriai aktyviai dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės steigime ir dažnai 
bendruomenių apylinkėse 
buvo renkami į vadovaujan
čias vietas. Tautinė S-ga ir 
jos skyriai JAV lietuvių poli
tinėje veikloje laikėsi nusis
tatymo, kad darbo pasidalini 
mas tarp mūsų veiksnių yra 
teigiamas reiškinys. Tačiau 
apgailestaujama, kad JAV 
LB Krašto Valdyba šio 
principinio susitarimo nepil
do ir veržiasi į politinę veik
lą dublikuodama kitų darbą.

Tautinės Sąjungos skyriai 
savo politikos nekuria, bet 
per savo atstovus prisideda 
prie bendrinių organizacijų 
išlaikymo kovojant dėl Lie
tuvos laisvės.

Tautinės S-gos srovės 
nariai remia tautinę spaudą 
ją prenumeruodami ir auko
dami. Baigdamas pažymėjo, 
kad nė vienas mūsų gyveni
me didesnis įvykis S-gos 
skyrių nebuvo praleistas.

Dėl skyrių pranešimų dis
kusijų nebuvo ir pranešimai 
buvo priimti.

Sekant dienotvarkę - 
toliau mandatų komisijos 
pranešimas. V. Lenkevičienė 
pranešė, kad Seime yra užsi
registravę 76 atstovai ir Ta
rybos nariai, bei gausus skai 
čius svečių. Toliau prezidiu
mo pirmininkas V. Abraitis 
pakvietė padaryti praneši
mą Nominacijos Komisijos 
pirmininką. J. Jurkūnas 
pranešė, kad komisija nuta
rė pasiūlyti kandidatais: į 
Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkus -- Emiliją Čekie- 
nę ir į Valdybą - Jurgį Siru- 
są, Stellą Abraitienę,,Juozą 
Bagdoną ir Petrą Mačiulaitį. 
I S-gos Tarybą -- V. Abraitį, į į 
inž. J. Jurkūną, A. Lapinską 
dr. J. Bartkų, B. Dūdą, O. SY

Laikūną, inž. V. Mažeiką, dr. 
B. Nemicką, V. Olienę, B./ 
Paplėnienę, K. Pocių, dr. P.) 
Švarcą, J. Švobą, dr. A J 
Butkų. Į Revizijos Komisiją - 
visi senosios revizijos nariai: 
J. Maurukas, P. Didelis ir V. 
Matonis. Prieš išstatytus 
kandidatus iš Seimo delega
tų niekas nepasisakė ir visus 
vienbalsiai patvirtino rankų 
plojimu.

Pagal tradiciją, naujai 
išrinktoji, arba perrinktoji, 
pirmininkė tarė žodį į 
delegatus.

Pirmininkė Emilija Čekie
nė padėkojo už suteiktą 
pasitikėjimą ‘...kuris duoda 
mums garbės ir pasididžiavi
mo, kartu ir sunkaus darbo. 
Jūsų pasitikėjimas mūsų pa
stangomis ir darbu, skatina 
mus ir toliau darbuotis su

KAZIMIERAS KARKUS

didesniu ryžtu ir pastango
mis. Dėsime pastangų stip
rinti skyrius Seimo nustaty
tose gairėse. Kai būsime 
stipresni, kiti geriau išgirs 

mūsų balsą. ...Turime tikslą 
išleisti Tautinės Minties Ke
liu knygą. ...Paminėję šią 
garbingą 25 metų Tautinės 
Sąjungos sukaktį, ženkime 
pirmyn su nauja energija.’

Klausimuose ir sumany
muose tautinės spaudos rei
kalais P.J. Nasvytis iškėlė 
sumanymą remti Dirvą su
randant mecenatų, kurie pas 
stoviai ir kasmet, pasižadėtų 
įmokėti pav. $100. Iš šio pa
siūlymo išsivystė ilgesnės 
diskusijos. Buvo siūlymų, 
kad S-gos skyrius apdėti 
tam tikra suma. Tačiau kiti 
galvoja, kad tas nebūtų tiks
lu, nes skyriai yra ne vieno
do pajėgumo. Iš kitos pusės, 
laikraščio leidėjas, šiuo atve
ju Vilties Draugija, turi veik 
ti pagal planą ir turėti sąma
tą. O kaip sąmatą sudarysi, 
jeigu nėra žinoma įplaukos? 
Bendras visų pasisakiusių 
noras yra, kad tautinė spau
dą reikia visakeriopai remti. 
Spaudos klausimais diskusi- 
jse dalyvavo: J. Rimkūnas,
J. Jurkūnas, P. Didelis, R. 
Nemickas, B. Dūda, J. Gaižu 
tis, B. Kasakaitis, M. Kizis ir 
V. Abraitis.

Toliau delegatų ir svečių 
buvo plačiai diskutuota t£uti 
nės veiklos, santykių su kito 

Z. Juškevičienė seime skaito rezoliucijas. Kairėje: inž. J. 
Jurkūnas, K. Karalis ir V. Abraitis.

Br. Dūda, iš Los Angeles, kalba Vilties susirinkime. Prieky 
iš kairės: A. Juodvalkis, V. Vinclova, dr. J. Maurukas.

V. Bacevičiaus nuotraukos

mis giminingomis organizaci 
jomis, jaunimo reikalais, sky 
rių paskirų asmenų dalyva
vimo vietos amerikos politi 
koje ir kt. klausimais. B. 
Smetonienė savo žodyje 
seime ragino neatsiriboti 
nuo amerikiečių politikos ir 
jungtis i prieš komunizmą 
kovojančias grupes. Ji primi 
nė, kad prezidentas A. 
Smetona ir jo žmona dabartį 
nėję vietoje yra laikinai pa
laidoti ir reikia apie tai pagal 
voti.

Seimui einant prie galo. 
Rezoliucijų Komisija patiekė 
projektus Seimui. Rezoliuci
jų turinys buvo delegatų 
rūpestingai išdiskutuotas ir 
rezoliucijos priimtos. Jos 
bus paskelbtos Dirvoje arti
moje ateityje.

Prezidiumo pirm. V. Ab 
raitis pranešė, kad laikas 
baigiasi ir paprašė Sąjungos 
pirm. E. Čekienę tarti baigia 
mąjį žodį. Pirmininkė išreiš
kė padėką Seimo Rengimo 
Komiteto pirm. dr. A. 
Butkui ir visiems K-to na
riams, Seimo Prezidiumo 
pirm. V. Abraičiui ir padėjė
jams E. Bartkui, J. Jurkūnui 
ir T. Blinstrubui. Prezidiu
mo sekretoriatui - K. Kara
liui, J. Rimkūnienei ir A. 
Švarcienei ir visiems Seimo 
atstovams, kurie taip įtemp
tai dirbo, visoms komisijoms 
ir svečiams dalyvavusiems 
seime. ‘...Mes stengsimės 
įgyvendinti Seime iškeltus 
klausimus ir naujas mintis. 
Iki pasimatymo už dviejų 
metų sekančiame seime!’

Seimas uždarytas Lietu
vos himno sugiedojimu. Sei
mas baigtas gegužės mėn. 
25 d., 2 vai. 30 min. po pietų. 
Po to, toje pačioje salėje, 
prasidėjo Vilties D-jo suva
žiavimo posėdžiai.

• Teodoras Blinstrubas, 
Vilties Draugijos vicepir
mininkas, papildė savo įna
šą Vilties Draugijoje, at
siųsdamas 100 dol. Tokiu 
būdu Teodoro ir Barboros 
Blinstrubų įnašas sieks 502 
dol. Ačiū už paramą.

• Dr. S. A. Bačkis, Lie
tuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas, praei
tą savaitę apartamento ko
ridoriuje, grįžtant namo, 
buvo užpultas dviejų juodu
kų. Rajonas, kur yra Lietu
vos pasiuntinybė, paskuti
niais metais apgyvendintas 
juodaisiais ir darosi nebe- 
saugu vaikščioti net dienos 
metu.
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Vokietijos Sporto Sąjungai - Deutscher 
Fussball Bund sukako 75 metai

Pirmąjį krikštą gavusi 
1900. I. 28 Lepcigo Maren- 
garten pastogėje, šiandieni
nė futbolo s-ga iškilmingai 
atšventė sėkmingą gyvavi
mo laikotarpį, kurio krai
tis žymus vidaus gyveni
me, brandinant keletą mili
jonų tautiečių teisingam 
sportiniam kely ir įrašant 
garbingus laimėjimus viso
je Vokietijos sporto istori
joje.

Tuometinis 86 futbolo 
klubų suvažiavimas, apie 
kurio prasmę ir paskirtį jau 
1895 m. "Deutsche Turn- 
zeitung” raginančiai atsilie
pė, ten pat aiškiai pabrė
žiant, kad šis žaidimas tūk
stančiams jaunuolių pra
vers duris į naudingas, 
sveikas laisvalaikio pramo
gas, ypač sekmadienių me
tu, didžiuose miestuose, 
kaip Leipcigas, Berlynas, 
Miunchenas, Hamburgas — 
Altona, pradėjo ruošti savo 
plotmėje pirmenybes, kas
met vis daugiau pritrau
kiant naujų žaidėjų, narių, 
o žaidimo metu, pamažu 
gausėjančių žiūrovų. Ryž
tingas vokiečių atkaklumas 
ir gyvai reiškiantis plates
nis susidomėjimas sporto 
naudingumu, kurio vertę ir 
naudą matė iš anglų tautos, 
įžiebė šiems pionieriams ir 
tautinės savigarbos jaus
mą, skatinantį pasivyti ar 
bent prilygti garsiajam an
glų sportiškumui.

Nors 1903 m. pirmosios 
D.F.B. pirmenybės skaitė 
tik 433 markes įplaukų iš 
žiūrovų, o vėliau net vienas 
metines pirmenybes (baig
minį susitikimą) apleido 
dar finansinių nepriteklių, 
net keliones išlaidas neap
mokant, vienok s-ga nesu
klupo ir palengva stiprinosi 
klubuose, spaudos pusla
piuose ir krašto bendrame 
sportinio gyvumo palaiky
me.

Ligi I-jų tarptautinių fut
bolo laimėjimų reikėjo ilgai 
laukti, kantriai mokytis, 
budriai sekti pažangesniųjų 
mokyklą ir pasiruošimo ei
gą.

Antai, laikotarpis tarp 
1908-1914 m., su 30-čia 
tarpt, rungtynių skamba 
labai liūdnai: 19-ka pralai
mėjimų, 5-ios lygiosios ir 
6-ios pergalės, iš kurių 4- 
rios prieš Šveicariją. 1909 
m. anglai Oksforde atskaito 
net 9:0 — didžiausias pra
laimėjimas įvarčiais, bet 
jau 1912 m. Stockholmo 
olimpiniame atskaito ru
sams net 16:0 (visai ko
mandai ir jų vadovams už 
”gerą pasiruošimą”). Vė
liau vargo dienos, net 8-tas 
metų laukimo, kad pagaliau 
1922 m. laimi prieš Austri
ją (2:0).

žemiau paduodame svar
besnius statistikos duome
nis iš kurių vaizdžiau ma
tome D. F. B. futbolo is
toriją.

Atėnų jubiliejus

1974. VI. 20 Vokietijos 
futbolo rinktinė Graikijoje 
turėjo 200-nį susitikimą po 
II-jo karo. Nuo 1950. XI. 22, 
ligi IX. 4. 1974 Bazelyje
prieš Šveicariją, ryškesni 
šie įvykiai:

199 tarpv. rungtynės su 
120 pergalių, 47 pralaimė
jimais ir 32 lygiosios (įvar
čiai 439-222).

Didžiausias įvarčių sk. 
1969 m. prieš Kyprą (12:0)

BR. KETURAKIS

Essene ir 7:0 1959 prieš 
Olandiją Koelne.

Skaudžiausi pralaimėji
mai nuo 1950 m. 3:8 prieš 
Vengriją Bazelyje, 3:6 
prieš Prancūziją Goetebor- 
ge (Švedijoje) ir 0:3 prieš 
Airiją Dubline.

Svarbiausi laimėjimai nuo 
nuo 1950 m.:

3:2 prieš Vengriją 1954 
Bazelyje, laimint pasauli
nių pirmenybių nugalėtojo 
vardą ir 2:1 1974 m. Muen- 
chene prieš Olandiją — II-jį 
pasaulinį pergalės titulą, 
plius 3:0 prieš Sov. S-gą 
1972 Briuselyje ir 3:1 pa- 
klupdant Angliją (1972) 
jos žemėje.

Dabartinis (1974 m. da
viniai) D.F. B. narių sk. 
taip atrodo: 3,413076 (jau
niai, suaugusieji, mokiniai, 
moterys ir mergaitės).

Piniginis balansas, tegul 
tik iš 1974 m. pasaulinių 
futbolo pirmenybių, riebiai 
rikiuojasi D.F.B. kasoje to
kiais skaičiais:

X-tosios pasaul. futbolo 
pirmenybės turėjo grynų 
įplaukų 50,067,094.37 D.M. 
Du kartu ir pusę daugiau 
negu 1970 m. Meksikoje, ir
gi pasaul. pirmenybių me
tu. Vokiečiai iš 1974 m. su
mų gavo 12 milijonų (D. F. 
B.), kartu įskaitant, kad tu
ri padengti organizacines iš
laidas, 32,5 mil. 16-kai da
lyvių ir 5 mil. FiFai — 
Tarptautinei Futbolo S-gai. 
Milijoninės sumos laiduoja 
kadrų ir prieauglio paruoši-
mą su kasmetinėmis sto-

OMAHOS RAMBYNO JUBILIEJUS
Omahos lietuvių choras 

”Rambynas” gegužės 4 d. 
atšventė 25-kių metų įsi- 
steigimo ir choro darbuotės 
sukaktį. Todėl šia neeiline 
proga, suruošė jubiliejinį 
koncertą ir banketą.

Choras lietuvių kolonijoj 
yra didžiausias vienetas, 
sutraukęs įvairaus amžiaus 
ir įvairių pažiūrų žmones. 
Choras suprasdamas lietu
viškos dainos reikšmę mūsų 
išeivijos gyvenime, deda ne
mažą auką ant mūsų tauti
nio ir kultūrinio aukuro. 
Lietuviškoji visuomenė tai 
labai įvertina ir visados, 
kada tik choras, ką beruoš- 
tų, išskirtinai gausiai, atsi
lanko ir remia. Todėl ir į šį 
sukaktuvinį koncertą susi
rinko visi Omahos lietuviai, 
tuo parodydami savo pagar
bą ir dėkingumą chorui ir 
dirigentui, nes jie per 25-kis 
metus, lietuviška giesme 
turtino mūsų pamaldas, o

Omahos lietuvių choras 
metu.

DIRVA

vykiomis ir plačiu tarptau
tiniu kooperavimu.

šis 75-mečio iškilmingas 
jubiliejus buvo atšvęstas š. 
metų gegužės 17 d. Frank
furto Wald aikštyne tarp
valstybinėmis rungtynė
mis.

V. Vokietija — Olandija 
(1:1) (1:0). 401 tarpv.
rungtynės, 221 laimėjimai, 
60 lygiųjų, 111 pralaimėji
mų, 970:590 įvarčiai, tikrai 
įspūdingas D. F. B. jubilie
jus, kurio pradžia itin sun
ki buvo. Pridėkime garsiuo
sius vokiečių trenerius: 
Sepp Herberger, Helmut 
Schoen (abudu įvedę kraš
to rinktines į pasaulio nu
galėtojus) įskaitant di
džiuosius žaidėjus nors tik 
po II-jo karo, kaip Fritz 
Walter, Uwe Seeler, Gerd 
Mueller, Franz Beckenbau- 
er, kurie daugelį kartų ri
kiavosi pasaulinės vienuoli
kės tarpe (renkant geriau
sius) plius vokiečių globą ir 
daliną mokymą įvairiuose 
Afrikos kraštuose, o taip 
pat organizacinį indėlį pa
čioje FiFa institucijoje, su 
garbingos atminties Dr. Pe- 
co Baurnens (miręs), mato
me, kad vokiečių patarnavi
mas pasaulinėje futbolo 
plotmėje yra labai vertin
gas, todėl į šią šventę — iš
kilmingąjį aktą (po rung
tynių) Frankfurte susirin
ko arti 40 kraštų atstovai, 
su krašto prezidentu Wal- 
ter Schell prieky, nes veik 
3,5 mil. narių organizacija, 
šiuo metu skaitoma didžiau
sia pasauly, tą pagarbą už
tarnautai pelnė.

tautinių švenčių ir kitomis 
progomis, džiugino gražio
mis dainomis.

Į šį iškilmingą koncertą- 
jubiliejų buvo prikivesta 
daug kitataučių, aukštų 
dvasiškių ir neeilinių mies
to bei valstijos pareigūnų. 
Tai girtinas darbas. Tačiau 
labai liūdna ir su širdgėla 
reikia apgailestauti, kad as
menys, ar asmuo, kurie 
ėmėsi atsakomybės, viso 
organizacinio darbo ir pra- 
vedimo jubiliejinio koncer
to, nejautė bendruomeninės 
atsakomybės ir tautinės 
ambicijos. Nuo ko, kitatau
čių akyse, nukentėjo geras 
choro ir lietuvių vardas..

Jubiliejaus proga, choras 
susilaukė daug sveikinimų, 
buvo apdovanotas gėlėmis 
ir piniginėmis dovanomis. 
Šia proga, belieka tik nuo
širdžiai palinkėti choris
tams ir dirigentui, muz. Br. 
Jonušui ryžto ir ištvermės

"Rambynas” su dirigentu muz. Br. Jonušu, jubiliejinio koncerto 
T. Gaidelytės nuotrauka

1975 m. birželio 11 d.

Chicagos šauliai kapų puošimo dieną pagerbė mirusius, jų kapus papuošdami tautinėm 
vėliavėlėm. Nuotraukoje prie gen. konsulo P. Daužvardžio kapo. C. Genučio nuotr.

Okupuotoje Lietuvoje ST. PERMINĄS

Rokiškiui surado sovietinį 
šventąjį

Relikvijų kultą bolševikai 
nori įdiegti okupuotai Lietu
vai. Su žvake dienos metu 
jie ieško kuo menkiausių pėd 
sakų kada nors pareikšto 
pritarimo Maskvai Lietuvos 
Nepriklausomybės periode. 
Šitaip elgdamiesi, jie jąu pas 
tatė ir paminklų pienbur
niams, kurie dėl išdykavimo, 
iškeldavo medžiuose raudo
nas vėliavas.

Suprantama, sujudo su
kruto visa agitacinė Rokiš
kio mašinerija, patyrus, kad 
vienas iš ‘Rokiškio sūnų’ 
Ispanijos pilietinio karo me
tu kovojo Pirinėjuose komu
nistų pusėje. Tai tūlas 
nelietuviškos pavardės vy
ras, J.Smuškevičius. Ispani
joje jis buvo lakūnas. Jis 
bombardavo Ispanijos mies
tus.Vėliau, komunistus su
tramdžius, J.Smuškevičius 
pabėgo į Sovietiją. Jis išliko 
KGB ir stalininių ‘čistkų’ ne
sunaikintas. Buvo pašauk
tas kariuomenėn, įjungtas į 
‘Normandija-Nemunas’ es
kadrilę.

Neįmanoma susekti, ar J. 
Smuškevičius žuvo karo me
tu, ar pokarinėje ‘čistkoje’. 
Tada daug kare pasižymėju
sių, ordinais apsisagsčiusių 
karių, buvo sunaikinti dėl 
nuokrypos nuo stalinizmo. 
Jie žuvo dėlto, kad Stalinas 
norėjo juos nušalinti, nes jie 
turėjo perdaug sovietinių 
nuopelnų. J.Smuškevičius 
dingo iš gyvenimo kaip tik
tai tame periode.

Dabar jis turi tenkinti ir 
džiuginti rokiškėnų sovietinį 
patriotizmą. Antrojoje Ro
kiškio vidurinėje mokykloje, 
kurios vedėja yra N.Kasimo- 
va, pradėta rinkti ekspona
tus apie J.Smuškevičių. Or
ganizuojamas ‘karinio-patrio 

puoselėjant mūsų dainas ir 
jomis džiuginti saviškių ir 
kitataučių širdis. (jpT 

tinio’ pobūdžio muziejus, 
kad rokiškėnai betarpiai ga
lėtų garbinti ‘dukart Tarybų 
Sąjungos didvyrį J.Smuške
vičių’.

Visokiais būdais gaunama 
vis daugiau įvairių ekspona
tų, vienaip ar kitaip susiju
siu su J.Smuškevičiaus at
mintimi. Iš Ispanijos gavo 
dargi jo karišką planšetę.

Rokiškėnus mokytojus. 
kurie stojo dirbti prie J. 
Smuškevičiaus muziejaus 
įrengimo, atskraidino į Mas
kvą, supažindino su Ispani
jos emigrantais komunistais 
kuriuos Maskva ten treniruo 
ja atvejui, jeigu Franko reži-

KIAULIŲ ŪKIS PASTATYTAS 
AUKŠTYN KOJOMIS...

“Visus rezervus mėsos ga
mybai didinti!” sušuko Veis
lininkystės stočių valdybos 
vyr. zootechnikė P. Bekevi- 
čienė, išskubėjusi tikrinti 
‘respublikoje’ kiaulių fermas 
(Valstiečių laikraštis nr. 40).

Iš pateikto teksto aiškė
ja, kad kiaulių fermose griež 
tai nustatytos sąlygos, ku
rias įvykdžius darbininkas 
ar darbininkė pilnai atly
ginami už darbą. Kitaip -- 
atlyginimas šlubuos, mažės, 
laukia tarnybiniai nemalo
numai. Nustatytą produkci
ją kiek padidinus, laukia 
atlyginimo priedai, galį siek
ti iki 25°/o. Kas pažįsta dar
bą gyvulių auginimo fermo
se, supranta, kad beveik 
viskas priklauso nuo aplin
kos sąlygų. Tvarto įrengi
mas, pašaras, švaros pro
blema, temperatūra - tai vis 
esminės gero drbo (ir už
darbio) sąlygos.

Išeivių humoristikoje ne
kartą skaitėme, kad sovie
tinių kiaulių fermų darbi
ninkai viešai, per susirinki
mus, pasižada, kad tiek ir 
tiek paršavedės atves par
šelių ir tiek ir tiek par
šeliai priaugs svorių. Toks 
lengvabūdiškas žaidimas 
problematiškais rekordais 
juokino išeiviškus linksma- 
plaučius. Iš tikro gi, po tais 
pažadais slypi sunkus, rizi
kingas, aršus kolūkio bau
džiauninkų darbas.

Kiaulių fermoje suderinti 
apsiparšiavimai. Kartu par- 
šiuojasi dešimtys kiaulių, 
todėl moterys budi prie par- 
šiavedžių dieną ir naktį. 
Seka, kad kiaulė nenugultų 
paršiuko. Kiekvieno pasi- 
paršiavimo lizde turi būti 
ne mažiau kaip po 9 parše
lius, tvirtina Valstiečių laik
raščio bendradarbė. Per me
tus privalu du kart atjunk- 
ti paršelius ir šie, atjunk- 
tieji, turi sverti bent 19 ki
logramų. Paršavedė, po nu
junkomo turi būti sukergta 

mas sušlubuos, kaip Salaza- 
ro Portugalijoje. Maskvos 
veikėja A.Kondratjeva įsi
jungė į rokiškėnų muziejinį 
kromelį. Atrodo, J.Smuške
vičiaus muziejui Rokiškyje 
eksponatų nepritruks. Tai 
bus Rokiškio sovietinio kul
to relikvijos. Tokiu būdu ir 
muziejaus prasmė pakinta. 
Muziejus tampa sovietinių 
relikvijų tam tikra, surogati
ne prasme, šventove(angl. 
shrine1.

Tai ‘karinio-patriotinio 
auklėjimo muziejus’ tvirtina 
Tiesos (nr. 89) koresponden
tas A.Paškevičius. Po šia eti 
kete sovietuose praktikuoja 
relikvijų kulto įdiegimą. Tai 
savotiškas fetišizmas, nes 
daiktui suteikiama tam tikra 
šventumo aureolė. Tokių li
guistų nuotaikų tikruose mu 
ziejuose nesudaroma.

Tūlo rokiškėno J.Smuške
vičiaus avantiūros suteikė 
Rokiškiui sovietinį šventąjį 
ir jo relikvijų kultą.

per dešimtį dienų. Naujagi
mius paršiukus darbininkė 
privalanti sergėti, kaip savo 
akį: švara, vitaminų dozės, 
palaipsniui įvedimas į kon
centruotų pašarų dietą, pa
talpos temperatūra, skers
vėjų baimė, kiaulės (moti
nos) judesiai, kuriais gali 
būti prismaugtas ar sužalo
tas naujagimis paršelis...

Visas tas itin rūpestin
gas, motiniškai-budrus dė
mesys naujagimiams parše
liams dažniausiai praktikuo
jamas kaip tiktai tokiame 
moters, kiaulės pribuvėjos, 
periode, kada darbininkės 
mažiukai atiduoti kolūkio 
vaikų darželio globai!

Taip tad atrodo sovietiš
kai susacharinintas kiaulių 
prižiūrėtojos darbas jos 
laimėjimai, galimybės gauti 
pereinamą raudonąją vėlia
vėlę, retkarčiai ir priedelį 
prie gana skurdaus atlygi
nimo.

Tikrovė parodė ką kitą. 
Apie tą tikrovę graudžiais 
tonais prabilo Veislininkys
tės stočių valdybos vyr. ins
truktorė P. Bekevičienė. ‘Ko 
vos’ kolūkyje ji pamatė, kad 
sovietinės kiaulės, paršave
dės, kartu su savo naujagi
miais paršeliais, “gulėjo ant 
šlapių grindų”. Kada valyti 
gardai? “Net nežinia”, atsa
ko inspektorė. “Įkritę parša
vedžių šonai sakyte sakė: 
jos negauna tų pašarų, kurie 
surašyti racijone. Kalta pa
sibaisėtina netvarka -- bran
gių koncentratų pilni srutų 
nutekėjimo grioveliai. Tvar
te nėra nė vieno sveiko 
lovio”, dėsto pasimetusi veis 
lininkystės zootechnikė.

Šioje vietoje paršelius 
atjunkia anksčiau, kaip gali
ma, todėl tie paršeliai skur
dūs, nunykę, netinka sovie
tiškam bekonui. Norėdami 
nupenėti bekoną, peni jį “po 
aštuonius mėnesius ir dar

(Nukelta ( 6 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
KANADOS KULTŪROS DARBUOTOJU 

SUVAŽIAVIMAS
Per 25 metus Kanados 

Lietuvių Bendruomenės ne
turėjo didesnio kultūrinin
kų suvažiavimo, kuris iš 
anksčiau būtų ėmęsis spręs
ti pasireiškusį pastaruoju 
metu kultūrinį nuosmukį ir 
ieškojęs būdų jam pašalin
ti. š. m. gegužės mėn. 24 ir 
25 dienomis įvyks Toronte 
kultūros darbuotojų suva
žiavimas, tą uždavinį atli
ko, galima sakyti, su kaupu. 
Suvažiavimą šaukti paska
tino naujoji krašto Valdy
ba, o ypač jos Kultūros ko
misijos pirmininkė E. Ku
dabienė, buv. Valstybės te
atro aktorė, gyvenanti Ha
miltone.

Per tas dvi dienas Lietu
vių namuose vyko įvairūs 
posėdžiai, simpoziumai, pa
rodos ir kitokie kultūriniai 
parengimai, kurie išjudino 
iš sustingimo ne tik kultū
rininkus, suvažiavusius iš 
artimesnių apylinkių, bet ir 
vietinę lietuvių visuomenę, 
kas buvo matoma iš gau
saus publikos dalyvavimo. 
Šio suvažiavimo svarbą pa
brėžė JAV Liet. B-nės Kul
tūros Tarybos pirmininko 
Anatolijaus Kairio atsi
lankymas ir jo paskai
tos, kurios daug prisidė
jo prie suvažiavimo pasise
kimo. Smulkiai aprašyti vi
są suvažiavimo eigą gal bū
tų persunku, nes ne visur 
teko ištisai dalyvauti, tai 
kai kuriuos . programos 
punktus paminėsiu trum
pai ir be detalizavimo.

Suvažiavimą atidarė kul
tūros komisijos pirm. E. 
Kudabienė pakvietusi invo- 
kacijai Prisikėlimo parapi
jos kleboną kun. A. Simana
vičių. Suvažiavimą sveikino 
KLB kr. Valdybos pirm. J. 
Simanavičius ir svečias iŠ 
Chicagos A. Kairys. Prezi
diumo pirmininku pakvies
tas pedagogas A. Rinkūnas, 
sekretoriauti dvi hamilto- 
nietės.

Iki pietų pertraukos Apy
linkių kultūros reikalams 
atstovai darė pranešimus 
apie kultūrines sąlygas, 
trukumus, ateities veiklos 
planus, kartu padiskutuo
jant ir naujas idėjas, ku
rios plačiau buvo išryškin
tos po piet įvykusiame sim
poziume.

Simpoziumo tema: Kul
tūra — Tautos gyvybė. Mo
deratorius dr. H. Nagys, 
kalbėtojai įvairių kultūri
nių šakų atstovai: G. 
Breichmanienė, kun. dr. P. 
Gaida, A. Kairys, L. Mu
rauskienė, D. Viskontienė 
ir A. Tamošaitis, šis sim
poziumas iškėlė daug naujų 
minčių ir idėjų. Vakare, 5 
vai. atstovai rinkosi į sek
cijų posėdžius, kurie vyko 
atskirose patalpose. Pensi
ninkų klubo patalpoje A. 
Rinkūnas skaitė paskaitą 
”Kaip toliau vystyti kultū
rinę veiklą B-nės Apylinkė
se”. Gedimino pilies menėj 
paskaitas skaitė G. Breich
manienė ir B. Nagienė te
momis "Tautinių šokių vys
tymasis” ir "Išraiškos šo
kių įtaka tautiniams šo
kiams”. Skaityklos patal
poj V. Verikaitis vedė pasi
tarimus su muzikais ir 

chorvedžiais. Balkone, ku
rio plotas kaip gera salė, A. 
Petraitienė su padėjėjomis 
ruošė sekmadienio tauto
dailės ir spaudos parodai at
vožtus eksponatus, tarp ku
rių p. Lukoševičienės globo
jama "Vaivorykštė" iš Mon- 
trealio. Gerai kad Liet. Na
mai turi tiek daug patalpų 
ir kultūrininkams jų netru
ko, šeštadienio vakare visur 
judėjo jų talkininkai.

Daugiausia dalyvių (50) 
buvo pagrindinėj sekcijoj 
Gedimino pilyje, čia gan il
goką KLB kultūrinę ap
žvalgą skaitė p. Petrauskie
nė iš Londono. Daugiausia 
ji akcentavo tautinių šokių 
reikšmę jaunimo auklėji
mui tautinėj dvasioje. Na
gienė savo pranešimą reziu
mavo, kad išraiškos šokis 
yra taip pat tautinis šokis, 
bet atliekamas ne vien ran
kų ir kojų judesiais, bet vi
so kūno, ji patarė įvesti į 
tautinius šokius daugiau 
kūno judėsiu ir ieškoti nau
jų šokių. Verikaitis prane
šė apie muzikinę padėtį, esą 
turime tik du jaunus ga
bius muzikus Govėdą ir 
Krikščiūną, reikia ieškoti 
daugiau muzikos talentų 
įvedant varžybas ir premi
jas. (Pranešėjas kažkodėl 
praleido dar du gabius mu
zikus — V. Verikaitį ir St. 
Gailevičių).

Gerai paruoštą paskaitą 
skaitė svečias Anatolijus 
Kairys. Padėkojęs, kad jam 
po 25 metų buvo sudarytos 
sąlygos vėl atvykti į Toron
tą, kur pamatęs didelį lietu
vių gyvenimo pasikeitimą 
ir praturtėjimą. Jis pats 
perėjęs iš poezijos į drama
turgiją, pašventęs savo li
kusį gyvenimą išeivijos te
atro sukūrimui. Mūsų vi
suomenė pageidauja teatro, 
bet kartu ir jo bijo, kad ne
reikėtų ateiti jam į pagal
bą. Amerikoj veikia tik 2-3 
teatrai ir tai pasišventėlių 
dėka. Nebeliko teatro New 
Yorke, Philadelphijoj, De
troite, jis džiaugiasi, kad 
Kanadoj veikia teatrai "Au
kuras” ir "Aitvaras”. Tie 
vardai yra geri tik žodį 
"mėgėjų" reikia išmesti. 
Juk teatras yra neatskiria
ma kultūros dalis, iš lepšio 
jis padaro žmogų. Teatrą 
reikia suprasti kaip litua
nistinę mokyklą, jis suarti
na visas kartas. Man teat
ras nėra tiek menas kiek 
tautinio auklėjimo mokyk
la. (Diskusijose H. Nagys 
tokiam tvirtinimui pasi
priešino). Reikia kurti jau
nimo teatrus skirti tam 
tikslui premijas, daryti var
žybas ir pan. Bendruome
nės turi surasti tam gyvy
biniam reikalui lėšų.

Pirmfninkaujantis A. 
Rinkūnas pabėrė gana pesi
mistinių minčių. Esą visi 
sutiksime, kad per 20 metų 
mūsų kultūrinis gyvenimas 
nusilpo. Kultūrininkų nuo
stolius (mirtis) tik dalinai 
papildo priaugančioji kar
ta. Pinigų mes turime, pav. 
šie namai kainavo milijoną 
dol. Anapilis vėl milijoną, 
tik mes glūšai, kad statome 
namus už savo pinigus, žiū
rėkit, estai gavo iš federa

linės valdžios milijoną dol. 
ir pastatė 10 aukštų "Tartu 
Building” Bloor g-vėj, ko
dėl mes negalime prašyti 
valdžios pinigų savo pasta
tams? Nusilpo mūsų kultū
ros padėjėjai, nebėra kas 
pardavinėtų bilietus j pa
rengimus, nebėra kas pla
tintų knygas, laikraščius. 
Apylinkės nebesuranda kul
tūros vadovo, šeštadienines 
mokyklas baigė keli tūks
tančiai jaunuolių, kur jie 
dabar? Jie nebemoka lietu
viškai susikalbėti nei rašy
ti. O mišrios vedybos naiki
na mūsų prieauglį, šiandien 
vienoj liet, bažnyčioj su
tuokta 5 poros, kurių 4 miš
rios. Noriu kreiptis į Apy
linkes gelbėti mūsų jauni- 
mv, kurį dar galima. Jis 
pritariąs Kairio siūlymui, 
kad reikia už viską mokėti. 
Kai dešimtį metų šeštad. 
mok. mokytojai dirbo už dy
ką tai jų visada trūko, o kai 
pradėjo mokėti atlyginimus 
— jų nebetrūksta niekur. 
Reikia visur samdyti moky
tojus vadovus, instrukto
rius. Juk pinigų turime pa
kankamai.

Rinkūnas moka šaudyti 
iš sunkiosios artilerijos, tik 
nevisur pataiko. A. Firavi- 
čius, kuris kasmet Toronte 
surenka Tautos Fondui 
$12,000, ėmė ir paklausė: 
Gerbiamas pirmininke, gal 
malonėtum pranešti kokia
me banke tie pinigai kultū
ros reikalams yra padėti?... 
Estai gavo iš federalinės 
valdžios milijoną dol. ne 
kaip dovaną, bet kaip ilga
laikė paskolą. Kultūros tal
kininkų niekuomet netrūk- 
stame ir šį vakarą čia pat 
daug jų darbuojasi. Bai
giant šį posėdį H. Nagys ir 
A. Kairys išsiaiškino dėl te
atro reikšmės lietuviškoje 
kultūroje — menas ar tau
tinė mokykla. Ant galo te
atralai Ramanauskas, Dar- 
gytė-Biszkewicz, Nakrošie- 
nė skaitė A. Škėmos "žva- 
kydės” ištraukas, o Juoza
pavičius ir Kalvaitienė iš A. 
Kairio naujos knygos "Ka
rūna".

Daugiakultūrinėj sekci- 
ioj dalyvavo lietuviai, lat
viai, estai ir vienas ukrai
nietis. šios sekcijos prane
šimą padarė šernaitė-Meikl- 
john. Buvę svarstyta daug 
problemų, kurias sunku bu
vo sugrupuoti ir užrašyti 
bet prieita bendra išvada, 
kad mūsų grupės (baltie- 
čių, ukrainiečių) daugiakul- 
tūrinis pasirodymas tik su 
tautiniais Šokiais ir daino
mis visiems jau yra įgrisęs 
ir reikia ieškoti naujų kul
tūrinio pasirodymo formų.

Tuom šeštadienio posėdis 
ir baigtas. Rinkūnas paskel
bė, kad posėdis bus tęsia
mas sekmadienį, 1 vai. Iš 
ryto bus pamaldos Prisikė
limo bažnyčioje ir Anapily
je. "Kas nežinote kur yra 
Anapilis, važiuokite tiesiai 
į kapus ...”

7 vai. visi skubėjom į 
kultūrininkų balių Mindau
go salėje. Dalyvių skaičius 
nedidelis — gal tik 150, nes 
tuo pat metu apatinėj salėj 
vyko vestuvinis balius su 
300 dalyvių. Mūsų balius 

prasidėjo humoro prošvais
tėmis, kurias išpildė ponios 
Biškevič, Nakrošienė, Kal
vaitienė, Stungevičienė. Ku
nigaikštienės Mortos salėj 
buvo paruošta kulinarijos 
paroda ir bufetai, kur sve
čiai galėjo pasivaišinti ska
nėstais. Be to veikė baras 
"Lokys” ir loterija. Tik gai
la, kad numatyti Vilniaus 
karalaitės rinkimai neįvy
ko, nes neatsirado kandida
čių. Birželio mėnesį, kaip 
kasmet, Toronte vyks tau
tybių karavanai ir lietuvių 
paviljonui "Vilnius” reikia 
turėti savo karalaitę. Padė
tį išgelbėjo praeitų metų 
karalaitė Imbrazaitė, kurį 
sutiko pratęsti savo kaden
cija dar metus. Jai pasiro
džius scenoje publika karš
tai plojo. Mėgstame rašyti 
romanus, poemas apie kara
lius, o kai reikia karalaitės 
tai nėra jai kandidačių.

Sekmadienį vėl susirinko
me į Mindaugo salę, kur bu
vo tęsiami vakar nebaigti 
klausimai. Rinkūnas iškėlė 
tą patį klausimą "Kodėl iš 
paskutinės Dainų ir šokių 
šventės likęs pelnas $25,000 
perduotas JAV Bendruome
nei, o ne padalytas propor
cingai ir Kanadai, juk mū
sų šokių grupės toj šventėj 
irgi dalyvavo”. Kairys at
sakė, kad jis JAV LB neat
stovauja ir negalįs į tą 
klausimą atsakyti, bet ban
dys Chicagoj išsiaiškinti. 
Breichmanienė pranešė, kad 
Kanadoje ruošiamon Tau
tinių šokių šventėn, kol kas 
įsiregistravo tik 8 šokių 
grupės, bet rudenį paaiškės 
daugiau. Dėl siūlomų gru
pių varžybų, ji mano, kad 
tokios varžybos gali daug 
pakenkti, nes paskutines 
vietas gavusios šokėjų gru
pės atsisakys dalyvauti. Ne
žiūrint jos perspėjimo nu
balsuota už varžybas. Rin
kūnas kėlė klausimą dėl 
dramos veikalų trūkumo, 
daug kalbame apie teatrą, o 
reikia vaidinti, tai neturi
me iš ko. Kodėl Kultūros 
Taryba ar Liet. Fondas ne
gali išleisti dramos, kome
dijų ir kitokių vaidinimų 
knygelių, galima juk su
rinkti ir perspausdinti iš se
nųjų užsilikusių. Kairys at
sakė, kad Kultūros Tarybos 
narių didesnė pusė yra pro
fesoriai ir jie nori pirmą 
išleisti istorijos ir mokslo 
veikalus, o dramos veika
lams negreit ateis eilė. Rin
kūnas: "profesoriai gali pa
laukti, reikia spausdinti tas 
kas dabar tuoj reikalinga”.

Dėl dramos veikalų Na
gys aiškino, kad drama yra 
grožinės literatūros dalis, 
jei joje nėra literatūrinės 
vertės, nors ir turi idėją, to
kie veikalai nenaudingi. 
Kairys: "pats teatras reiš
kia lietuviškumą. Ar mums 
siekti tik meno ar tautinės 
ideologijos? Aš visur pasi
sakau už tautiškumo idea
lą.” Rinkūnas prašo sekre
torę perskaityti rezoliucijas 
ir paaiškina, kad tai jo pa
skaitoj nurodytos rekomen
dacijos, būtent:

1. Skirti daugiau dėmesio 
kultūros mylėtojų darbui.

2. Skatinti, jaunimą lietu
viškai kalbėti, tam tikslui 
aprūpinti apylinkes ir orga
nizacijas atitinkamais fil
mais ir skaidrėmis.

3. Mišrių vedybų poros

DVIDEŠIMT DEVINTOJI AUŠRA
JURGIS GLIAUDĄ

1974 metais Lietuvių vi
suomeninės kultūros drau
gija Lenkijoje turėjo daug 
darbo. Buvo stiprinamas ra
telių valdybų organizuotu
mas, aktyvinama ratelių 
narių veikla. Tai sužinome 
iš Lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos žurnalo 
"Aušra”. Tai jau dvidešimt 
devintas žurnalo numeris, 
antras šiais metais, žurna
las dabar įstengia rodytis 
reguliariai, kas yra sunkaus 
darbo, organizuotumo ir na
rių vis didėjančio sąmonin
gumo padarinys.

Savo išviršine išvaizda, 
tipografine technika ir me
džiagos išdėstymu "Aušra” 
yra patrauklus leidinys. 
Dargi naudojamos dvi spal
vos: papildomoji skiriama 
straipsnių pavadinimams, 
akcentams.

Lietuvių visuomeninės 
kultūros draugija yra gy
vas lietuviškas organizmas 
Lenkijos teritorijoje. Bū
dami lojalūs Lenkijos pilie
čiai, pavyzdingi savo darbš
tumu, Lenkijos lietuviai ne
užmiršta ir savo tautišku
mo. Draugija skirstoma 
skyriais ir rateliais. Galima 
pastebėti Vraclovo ir Var
šuvos skyrius. Rateliai vei
kia žagariuose, Vidugiriuo
se, Slupske, Punske, Pete
liuose, Seinuos, Burbiškėse, 
Kampuočiuose, Vaiponioje, 
Rakelijoj, Lumbiuos, Arad- 
nikuose, Suvalkuose, Vaita
kiemyje, Balstogėje, Kle
vuose, Pristavonyse, Navi
ninkuose, Būdoje. Tad lie
tuvių išsiblaškymas nema
žas. "Aušra" atlieka gyvy
bingo ryšininko pareigas, 
reguliariai lankydama savo 
prenumeratorius.

Kartu "Aušra” stiprina 
dėmesį lietuvybei, sumaniai 
ir vykusiai pristatydama 
skaitytojų dėmesiui bėga
mąsias lietuviško susidomė- 

išmokinti kalbėti lietuviš
kai;

4. Išleisti didesnes su
mas kultūriniams reikalams 
(samdyti vadovus).

5. Išspręsti ryšį tarp 
B-nės ir organizacijų, ku
rios atlieka kultūros darbą.

6. Turėti savo kultūros 
muziejų.

7. KLB kr. Valdyba ir 
Apylinkės turi turėti savo 
kultūrinės veiklos planus.

8. Atkreipti dėmesį į 
spaudos platinimą ir naujų 
knygų viešą pristatymą.

9. Iš daugelio pasisaky
mų nustatyta, kad okupuo
tos Lietuvos kūryba galima 
naudotis, tik atrenkant vei
kalą ir išmetant propogan- 
dą.

Tuo oficialinė suvažiavi
mo dalis ir baigta.

Sekmadienį, 4 vai. įvyko 
suvažiavimo apvainikavi
mas — koncertas, kuriame 
dalyvavo ir kitų kolonijų 
meniniai vienetai.

Niagaros ansamblio "Ne
munas" mažųjų grupė, va
dovaujant S. S. Zubrickams, 
vikriai pašoko Suktinį, Ra
gučius, Kalvelį, o vyresnių
jų grupė puikiai išpildė 
Blezdingėlę ir Audėjėlę.

(Nukelta į 6 psl.) 

jimo vertas naujienas. Ir 
šis, antrasis numeris, ne
mažiau įdomus, kaip anks
tesnieji. Nereikia stebėtis, 
Kad socialistinėje valstybė
je ne viskas yra mums su
prantama ir priimtina. Ta
čiau redaktoriai sugebėjo 
pateikti ir reikšmingos pa
žintinės svarbos dalykų, ku
rie yra išliekamosios reikš
mės.

Iš Draugijos veiklos ma
tyti rūpestis steigti rate
liuose knygynus, sukviesti 
žmones kultūrinės veiklos, 
paskaitų, minėjimų dings
timi.

Išliekamosios reikšmės 
rašiniai patraukia dėmesį.

šiame numeryje A. Jani- 
kas užbaigia kompozito
riaus biografinį Juozo Nau
jalio essay. Tai itin gerai 
parašytas dalykas, sutei
kiąs daug naujos medžia
gos, reikšmingų tragiškų 
didžiojo lietuvių kompozito
riaus gyvenimo detalių. A. 
Janikas puikiai dėsto, jo sti
lius išieškotas, jo žinios 
gausios. "Aušros" redakci
ja praneša, kad A. Janikas 
pripažintas geriausiu "Auš
ros" bendradarbiu už jo 
1973 ir 1974 pateiktą žur
nalui medžiagą.

K. Astikas rašo apie 
"Herkus Mantas”, filmą, ok. 
Lietuvoje susuktą. To pat 
istoriko Kazimiero Astiko 
rašinys "Reveliacinis šve
dų istoriko atradimas Ge- 
tingoje” .paliečia Žalgirio 
mūšį, medžiagą paėmus iš 
švedų istorikų tyrinėjimų.

J. Pajaulis pateikia mini- 
studiją "Piemenėlių dalia”. 
Tai piemenų buities skevel
dros, atneštos iš senovės. 
Juozas Markūza pasakoja 
apie savo kelionę į Vakarų 
Vokietiją. J. Papelenis tę
sia ilgos istorinės poemos 
dėstymą. Jo "širdžių sutar
tinė’ ’byloja apie šiurpuly 
gynimą nuo kryžiuočių. Me
diciniška tema, "Infarktiko 
mirtis”, kalba A. Smailys. 
J. Stoskeliūnas pateikia 
puikios medžiagos straips
nyje "M. K. Čiurlionis", čia 
daug įdomių naujovių; iki 
šiol kalbose apie dydįjį me
nininką pražiūrėtų arba ne
pastebėtų spalvingų vaizdų. 
Apie "Kaukių balius" nuo
taikingai dėsto A. Uzdila. 
Tas pat autorius "Kalbos 
kampelyje’ 'dėsto apie dra
bužius. Tai savotiškas žo
dynėlis, paaiškinąs drabu
žių specifiką. Kas plačiau 
apie tai žino? Jeigu plačiai 
žinoma, kas yra klumpės ir 
milinė, nedaug kas pasakys, 
kas yra pamautės, prarėžas 
ar palanka?

Vaikams skirtas puslapis 
"Aušrelė" rašo apie Vaita
kiemio mokyklos pasiruoši
mą Naujųjų metų eglutei, 
čia daug prikalbėta apie 
Senį šaltį, ši koresponden
cija vaikų skyrelyje, kaip 
tiktai tilpusi žurnalo pabai- 
giniame puslapyje, ryškiai 
primena mums, kad Kalėdų 
eglutės temos nebėra ir 
Lenkijos mokykloje, kad 
Senis šaltis sėkmingai ten 
nurungė Kalėdų ISenelį. Tad 
ši maža "detalė” spalvingai 
ir jautriai primena, kokio
se buities sąlygose sušvin
ta "Aušra”.
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AR PRANCŪZIJA SUSTIPRINS NATO?
Jau prabėgo beveik de

šimtmetis, rašo Human 
Events savaitraštis savo ge
gužės 3 d. laidoje, kai pran
cūzai, vadovaujami išdidaus 
de Gaulle išstojo iš jungti
nės NATO vadovybės, bet 
ne iš pačios NATO sudėties. 
Dar niekuomet, per pasta
rąjį dešimtmetį, žvelgiant į 
Viduržemio "ežerą”, nuo 
Gibraltaro ligi Dardanelių 
sąsiaurių, Europos pietų 
frontų gynyba nebuvusi to
kiame apverktiname stovy
je į kokį jį nustūmė deten- 
tes teorijų kūrėjai. Jau nuo 
šių metų pradžios komunis
tų įtakon pateko ne tik Por
tugalija, bet taip pat ir Ita
lija. Net ir tokios NATO 
kertinės atramos, kaip Grai
kija ir Turkija jau beveik 
visiškai iškrito iš NATO 
pietryčių sparno gynybos 
pozicijų. Ir tai, įvyko vien 
dėl kelių JAV Kongreso na
rių užgaidų, siekiančių su
griauti JAV gynybos pozi
cijas ar NATO ar Pietryčių

KANADOS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Londono ansamblio "Bal
tija" choras, vadovaujant 
V. Petrašiūnaitei skambiai 
sudainavo "Mergužėlė-leli- 
jėlė” ir "Oi toli, toli." Gi to 
pat ansamblio šokėjai sukė
lė publikos furorą pašokę 
"Lioksinį" ir "Rezginėlę". 
Nežinojom, kad Londonas 
turi tokį puikų ansamblį.

Poetas H. Nagys perskai
tė keletą savo poezijos pos
mų.

Hamiltono dramos teatro 
vaidintojos Kudabienė, Ver- 
bickaitė, Kalvaitienė ir Jo- 
nikaitė vaidino B. Pūkele- 
vičiūtės "Raudą".

B. Vaitkūnaitės-Nagienės 
choreografijos grupės (iš 
Montrealio) šokėjos: dvi 
Benčiūtės, Drešėrienė, Sku
čaitė, Morkūnaitė pašoko iš
raiškos šokį "žeminėlę”, 
monotoniškai kartojant bur 
tų žodžius. Tas šokis primi
nė budistų ar japonų šokį ir 
jame jokio tautiškumo ne
simatė.

Ant galo Toronto Prisi
kėlimų parapijos choras, di
riguojant muz. E. Krikščiū
nui stipriai sudainavo ketu
rias dainas ir Tautos himnu 
baigė koncertą.

E. Kudabienė, kaip Kul
tūros vadovė, sukvietė vi
sus meno ansamblius ir vai
dintojus į sceną, kur susi
darė iš apie šimtas žmonių, 
kuriuos Kudabienė gražiu 
žodžiu pasveikino ir padė
kojo. Ji priminė kultūrinin
kų ir meno veikėjų darbą ir 
pastangas išlaikyti tautinę 
sąmonę ypač savo kalbą, to
limos tėvynės Lietuvos la
bui. Dėkojo publikai už gau
sų atsilankymą ir prisidė
jimą prie pirmojo Kanados 
lietuvių kultūros darbuoto
jų suvažiavimo pasisekimo.

Kiaulių •••
(Atkelta iš 4 psl.) 

ilgiau...”, imasi už galvos 
sovietinių kiaulių auginimo 
žinovė.

Kur gi laikomos parša
vedės ir oro atmainoms la
bai jautrūs paršiukai?

Paaiškina Valstiečių laik
raščio reportažas: “Parša
vedės ir visa reprodukci
nė fermos dalis sukišta į se
ną kiaurastogį tvartą”.

“Kiaulių ūkis pastatytas 
kojomis i viršų”, sako drau
gė P. Bekevičienė ir, kartu 
su ja, mes imamės už galvos: 
“sovietuose ir kiaulių gyve
nimas tikrai kiauliškas!”.

Azijos Gynybos Organizaci
jose. čia prisimintina, kad 
pietryčių Europos jautrieji 
sparnai buvo pažeisti Kon
gresui atsisakius pratęsti 
Turkijai ginklų tiekimo 
įstatymus; o Tolimųjų Rytų 
gynyba pakibo ore nurašius 
pietų Vietnamą ir Kombo- 
diją, o paskutinėmis dieno
mis ir Laos, į JAV didžiųjų 
niekada istorijoje nepergy
ventų nuostolių sąskaitą. 
Šie visi nuostoliai bus iš
skirstyti, ar mes to norė
sime ar ne, visiems šio kraš
to piliečiams.

Kariški strategai, studi
juoją gynybos planus ir že
mėlapius, vis dažniau nu
kreipia savo žvilgsnius į 
Paryžių. Su tam tikru atos
lūgiu ir pasitenkinimu jų 
tamsios mintys prasiblaivo 
prisimenant, kad Prancūzi
ją šiandien valdo ne de 
Gaulle, bet Valery Giscard 
d’Estaing. Ir nors tai gali 
būti tik laikinis pragiedru- 
lys, bet artėjančios audros 
tamsoje ir viena šviesi pro
švaistė, gali sukelti naujo 
pasitikėjimo jausmo atgi
mimą.

JAV valstybės sekreto
rius Kissingeris yra viešai 
pripažinęs, kad "JAV-Pran- 
cūzijos santykiuose pradeda 
įsigalėti nuosaikumas po to, 
kai d’Estaing įkėlė koją į 
Elizejaus rūmus", šis nuo
saikumas labai ryškiai pa
stebimas dabartinėse spau
dos konferencijose: vieton 
savanaudiškų diplomatiškų 
šuolių ir tradiciškai degau- 
liškų didybės pasireiškimų, 
dabartinis prezidentas yra 
nepaprastai santūrus. Pre
zidentas spaudai prime
na "apie vienas nuo kito pri
klausomumą, apie reikalą 
atsisakyti nuo visiškos tau
tinės nepriklausomybės ir 
apie tai kad Prancūzija pri
valanti pasilikti tarptauti
nės bendruomenės nariu”. 
Diplomatiškuose sluoksniuo
se galvojama, kad prezi
dento pareiškimai nėra vien 
tik tušti žodžiai skirti JAV 
ausims, bet kad juose šly
ji taip pat ir realūs bendra
darbiavimo veiksmai.

Galima tikėti, kad pirmo
sios JAV-Prancūzijos glau
desnio bendradarbiavimo 
pavasarį atnešančios kregž
dės, turėjo skristi tolokai, 
net į Martiniųue salą, Kari
bų jūroje; joje 1974 m. 
gruodį įvyko "dviejų didžių
jų”, Fordo — d’ Estaing pa
simatymas. šiuose pasitari
muose buvo pasiekta net 
trijų kompromisiškų susi
tarimų. Pirmuoju atveju 
Paryžius ir Washingtonas 
susitarė negilinti nesutari
mų liečiančių energijos po
litiką. Prancūzija sutiko 
bendradarbiauti su JAV 
vadovaujama Tarptautinės 
Energijos Įstaiga, suku
riant "energijos vartotojų 
frontą". Gi Fordas sutiko 
su Giscard pasiūlymu daly
vauti "III-jo Pasaulio" ga
mintojų - vartotojų konfe
rencijoje rudenį.

Antras ir gana svarbus 
reikalas buvo išspręstas kai 
Prancūzija sutiko atsilygin
ti NATO nariams "išvyku- 
siems" iš Prancūzijos teri
torijos (1966), už su šiuo 
išvarymu turėtais nuosto
liais.

Trečias ir labai svarbus, 
taip pat finansiškas, reika
las buvo sutvarkytas, kai 
JAV ir Prancūzijos kariškų 
lėktuvų gamybos didžiosios 
bendrovės sutiko dalintis ir 
pelną ir nuostolius iš lau
kiamų 20 bilijonų dolerių 

užsakymų. Yra nutarta, kad 
NATO kraštai netrukus 
perginkluos savo karo avia
ciją ir pastaruoju metu tarp 
varžovų vyksta labai kenks
mingos grumtynės. Pagal 
Fordo — Giscard sutartą 
formulę, oficialių konkursi
nių varžybų laimėtojas (ar 
prancūziška ar amerikinė 
b-vė) padėsianti pralaimė
tojui užsitikrinti kitus, kiek 
mažesnės svarbos, tačiau 
pelningas gamybos užsaky
mus — konkraktus. Atsa
kymai už šią nuolaidą pran
cūzai pažadėjo amerikie
čiams tarpininkauti Bend
roje Europos Rinkoje su
mažinti iš 12% į 5% mui
tus, už įvežamus į Europą 
iš JAV civiliškai aviacijai 
reikalingus lėktuvus. Už tai, 
kaip sekantis gero bendra
darbiavimo mostas, ameri
kiečiai sutiko supažindinti 
prancūzus su naujai ištobu
lintu General Electric Ben
drovės naujausiu, taip vadi
namu "Dešimts tonų" 
sprausminu varikliu.

Prancūzijos nuosaikiuose 
sluoksniuose tikima, kad 
glaudesnis bendradarbiavi
mas su JAV bus naudingas 
prancūzams: esą Prancūzi
ja, eidama "vienuolio" ke
liu, laimėjo daug garbės, 
bet finansiškai pralaimėju
si. Giscard, kuris žiūri 
Prancūzijos interesų išsau
gojimo, linkęs eiti su JAV 
tampresnio suartėjimo ke
liu. Bet gaulistai, kurie par
lamente turi 174 atstovus, 
yra priešingi per didelio bi- 
čiuliavimosi su JAV politi
kai. Taigi Giscard, Centro 
partijos atstovas, turi vesti 
atsargią lygsvaros politiką, 
kad jį remiančios partijos 
liktų patenkintos.

Tačiau, dažniausia, tarp
valstybiniuose reikaluose 
žymiausią vaidmenį lošia pi
nigas. Ir šį kartą JAV ir 
Prancūzija nusilenkė eko
nomikos principams, nes jie 
yra svarbūs abiejų kraštų 
gyventojams.

t’ORTUGALIJOS NAUJI 
VADAI — KOMUNISTAI

Portugalų armijos majo
ras Jose Sanches Osorio yra 
buvęs vienas iš svarbesnių 
karių, dalyvavusių sukilime 
prieš Marcelio Caetano vy
riausybę, praėjusių metų 
balandį. Dabar jis jau yra 
pabėgėlis — DP, nes gi pa
gal bolševikinę sistemą "re
voliucija suėda savo vai
kus", kurie nenori aklai tar
nauti Maskvos diktatui.

Taigi, jam Osorio, kaip 
pabėgėliui ir pasitaikė pro
ga pasakyti tai ką jis žino 
apie dabartinius Portugali
jos "liaudies” vadus. San
ches Osorio teigia, kad Por
tugalijos min. pirm. Vasco 
dos Santos Goncalves kraš
to perėtas Komunistų Par
tijos narys ir jis paslapčio
mis organizuoja krašto per
ėmimą į KP kontrolę. Pa
bėgėlis Osorio taip pat tvir
tina, kad "Portugalijos ka
lėjimuose šiandien yra už
daryta daug daugiau politi
nių kalinių, negu bet kada 
jų yra buvę ar Salazaro dik
tatoriaus ar M. Caetano val
dymo metais. Gi didžioji ka
rininkų dalis su kuriais jis 
kariavo Afrikoje ir kurie 
dalyvavo sukilime Caetano 
valdžiai pašalinti arba yra 
uždaryti kalėjimuose, pabė
gę ar grįžo atgal į Afriką”.

Osorio nuomone, sukili
mas prieš Caetano vyriau
sybę buvo labai lengvai 
įvykdytinas, nes "visi as-

Detroite įsisteigė skaučių židiniečių grupė, kurios tikslas pagelbėti jaunesniems skautams 
ir vadovams. Nuotraukoje matyti (pirmoje eilėje): A. Dulaitienė, L. Petersonienė, D. Petronienė, 
V. Šepetienė, G. Asminienė, Č. Naumienė, E. Lauruvienė. Antroje eilėje: A. Butkūnienė, R. 
Alkevičienė, E. Zubrickienė, L. Ruginienė ir B. Leonavičienė. J. Urbono nuotrauka

"Tai tik šlapi
Kaip kiekvienas eilinis pi

lietis, taip ir D.Britanijos 
min. pirm. Harold Wilsonas 
mesta poilsį ir atostogas. Ži
noma, ir amžius verčia Angli 
jos premjerą pagalvoti apie 
saulėtus Karibų jūros paplū
dimius, bet ne vien tik rūpin 
tis savo piliečių gerbūviu ir 
sunkiai permatoma ateitimi. 
Prileistina, kad šių minčių 
skatinamas Wilsonas išvyko 
dviejų savaičių pasivažinėji
mui i Washingtoną ir Jamai- 
cos balto smėlio paplūdimius. 
Gi grįžęs į ūkanotus namus, 
rado ne taip jau malonias su
tiktuves ...

Jau daugiau kaip prieš sa
vaitę pradėjo smukti anglų 
svaras, palyginus jo vertę su 
kitų kraštų valiutomis, pasi
rašiusių taip vadinamą 1971 
metų Smitsonian susitarimą. 
Ir svaras nukrito net 24.9 V2. 
Tai ne juokai. Tai reiškia, 
kad svaro nuosmukis tarp
tautinėje pinigų rinkoje, dar 
labiau Anglijoje paaštrins in 
fliacinės hidros augimą, ku
ris per pastaruosius metus 
pasiekė net 30 V2! Finansų ži
novai teigia, kad toks infliaci 
jos rodiklis nieko gero neža
da ūkiškomis negerovėmis 
sergančiai Anglijos karalys
tei.

Prie šių visų finansiškų 
bėdų prisideda ir š.m. bir
želio 5 d. laukiamas referen
dumas -- ar Anglija privalan
ti pasilikti Bendrosios Rin
kos Europinėje Bendruome
nėje. Dėl pastarojo apsis
prendimo Darbiečių Partijos 
vadovai ir ministrų kabineto 
nariai atvirai kovoja vienas 
prieš kitą, skaldydami šiaip 
taip sulipdytą darbiečių va
deivų vienybę. Prie šių stam 
biųjų sunkumų dar prisidėjo 
ir niekeno neužgirti streikai, 
sumažinę įvairių išvežamų 
gėrybių gaminius, už ku
riuos į Angliją galėtų sugrįž
ti labai gražus pelnas.

Taigi, Wilsonas, tik sugrį
žęs į namus ir žvelgdamas į 
šią nemalonią būklę, sutiko 
pasidalinti savo mintimis su 
TV reporteriais ir tuo pačiu 
su visa tauta. Buvo tikėtasi, 
kad pirmininkas papasakos 
savo klausytojams, kokių 
naujų kovos būdų jis grieb- 

menys buvę opozicijoje sie
kė sociališko teisingumo, 
gyvenimo sąlygų pagerini
mo ir laisvės". Tačiau kai 
sukilimas pavyko, kilo klau
simas: kas gi yra tas so
cialinis teisingumas? .klau
sia Osario. Ir kai šis klau
simas pradedamas gvilden
ti, tada jau prasideda politi
kavimas. "Man teko pasi
traukti. Nesuprantu kodėl 
portugalai nesipriešina ?” 
tęsia Osorio.

Sanches O. teigia, kad ko
munistai greit išvarys vel
niop savo kairiuosius bend
radarbius sėbrus ir perims 
krašto valdžią Į savo ran
kas. (br.a.) 

ii vištų šokis”
sis, kad nugalėtų augančią in 
fliaciją ir ..-.bedarbę. Bet kur 
tauIAtsakydamas į klausimą 
apie padėtį jis pareiškė:‘Ma- 
no išvykos metu, per šias 
dvi savaites, čia nieko neatsi 
tiko. Sugrįžęs namo radau 
kaip žurnalistus, taip ir kai 
kuriuos politikierius skuban
čius, lyg peršlapusias vištas. 
Atrodė, kad mūsų salą būtų 
nusiaubusi kokia nelaimė’. 
Jis ypač nepagailėjo karčių 
žodžių JAV Columbia TV ko 
mentatoriui Erie Sevareid,

...Kuris aplankęs keletą 
eoekteilinių nugėrimų, toje 
garsioje Londono kvadrati
nės mylios teritorijoje, suži
no visus gandus, kad, būk 
tAI*‘ Anglijoje beveik viskas 
griūva, kad kraštas nėra su
valdomas ir rieda į... sociališ 
ką revoliuciją’.

Be abejonės, H.Wilsonas 
prisipažino, kad Anglijai te- 
begresia infliacija, bet su vi
sų piliečių bendradarbiavi
mu šis reiškinys yra taip pat 
sukontroliuojamas. Jo (Wil- 
sono) bendrakalbis šioje 
programoje, buvęs socialis
tų savaitraščio redaktorius 
Paul Johnson, labai griežtai 
puolė Profesinių S-gų vado
vybę, vadindamas ją ‘gangs
terių banda, kuri pramoninę 
Angliją stumia į dvokiantį 
bankrotą ... kurie yra 
užsispyrę priešintis bet ko
kiam planuojamam pasikeiti 
mui.’ Tačiau H.Wilson šią ne 
malonią temą aplenkė, lyg 
kad jos būtų negirdėjęs.

H.Wilsonas teigė, kad An
glija gydydama savo ūkiš
kas ligas, stengsis prigamin
ti kuo daugiausia gerų pra
moninių gaminių, už kuriuos 
į salą privalės tekėti valiuta; 
iš kitos pusės vyriausybė 
skolinsis ne taip jau bran
gius dolerius iš turtingų 
arabų kraštų, su kuriais sten 
giasi palaikyti dirbančiųjų 
pragyvenimo lygį. Ir jeigu 
darbininkas yra patenkintas 
tada jis nereikalauja aukštes 
nių atlyginimų.

Kiek tai liečia laukiamą 
ūkiško gyvenimo pakilimą, 
tai Anglijos vyriausybės 
apskaičiavimai tik dalinai iš- 
sipildė:Arabų doleriai ir to
liau kunkuliuojančia srovele 
teka į Londoną, bet pasauli
nio masto ūkiškas atkutimas 
dar vis nepasiekė Britanijos 
krantų

Time savaitraštis savo 
V.26 laidoje tvirtina, kad 
D.Britanijos Finansų Minis
tras Denis Healy yra gana 
nepatenkintas esama krašto 
ūkiška būkle. Gi jį aštriai 
kritikuoja Profesinių S-gų 
vadovybė už tai, kad jis 1974 
lapkritį žymiai sumažino di
džiųjų b-vių mokesčius ir 
tuomi pasitarnavo kapitalis
tų interesams. Kaip kompen 
saciją, unijistai reikalauja pa 
kelti dirbančiųjų atlygini
mus net 30 %!

Šiuo metu didžioji minis
trų kabineto dalis deda visas 
įmanomas pastangas, kad an 
glai pasisakytų už pasilikimą 
Bendroje Rinkoje. Tačiau

DETROIT
Jūrų šaulių "švyturio” 

kuopos stovyklavietės "Pi
lėnai" atidarymas įvyko ge
gužės 31 d. 1 vai. Nors oras 
buvo nepalankus, bet į ati
darymą privažiavo keliasde
šimt šaulių ir svečių. Esant 
vėsiam orui teko užkurti 
laužą, šaulės prikepė ska
nių blynų ir išvirė kavos. 
Atsirado ir stipresnių gė
rimų. Atsilankusieji ne tik 
valgė gėrė, bet ir šoko, šo
kiams muziką parūpino pa
rengimų vadovas Juozas 
Kinčius. Būta ir dovanų, 
kurios teko: K. Urbšaičiui, 
M. Kunčei, B. Valiukėnui ir 
A. Telyčėnienei.

★
LB Detroito apylinkės 

valdybos pirmininkui Jonui 
Urbonui ir trims nariams: 
Irenai Sventickaitei, Mary
tei Alkevičiūtei ir Marty
nui Stoniui iš valdybos pa
reigų pasitraukus, likusieji 
valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis taip: Jaunutis 
Gilvydis — pirm., Vacys 
Lelis — vicepirm. ir kultū
ros vadovas, Vytas Sirgė- 
das vicepirm. ir švietimo 
vadovas, Mindaugas Gilvy
dis — sekretorius, Sigitas 
Viskantas — iždininkas, Al
gis Reguckas — seniūnų 
vadovas ir Gintė Damušytė 
— jaunimo vadovė.

★
Birželio išvežimų minė

jimas įvyks birželio 15 d. 
12:15 Kultūros Centre. Mi
nėjimą rengia Pabaltijo 
komitetas, kuriam šiais me
tais vadovauja estai.

daugelis britų dalinasi bai
me su prof. Hugh Clegg, ku
ris 1966-67 m. Darbiečių val
džioje buvo Kainų ir pajamų 
Įstaigos narys. Profesorius 
pasakė:‘Kraštas pagreitintu 
kursu vis dar tebevairuoja- 
mas į pražūtį’.

Žinoma, šia kryptimi sku
ba ne vien tik Anglija. Atro
do, kad ir jos pusbroliai ana
pus Atlanto, nusižiūrėję į vi
liojančią detentes žvaigždę, 
nebemato jiems bolševizmo 
parengtų spąstų.

• Stasio Barzduko kny
gos "Lietuvis savo tautoje, 
valstybėje, bendruomenėje" 
pristatymas Clevelando vi
suomenei įvyks birželio 14 
d. 7:30 v. v. Nauj. parapijos 
salėje. Rengia studentai 
ateitininkai,* vyr. skautės, 
skautai vyčiai ir jūrų bu- 
džiai.

WANTED
ROLLING MACHINE 

OPERATORS 
EXPER1ENCED 

313-793-6214
(3842).
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dirvos 60 mėty sukak
tuvinis balius įvyks 1976 
m. sausio 24 d.

• Čiurlionio ansamblis 
Dirvai atsiuntė 100 dol. au
ką iš gauto pelno rengiant 
sukaktuvinį koncertą. Savo 
laiške, kurį pasirašo ansam
blio vadovas Alfonsas Mi
kulskis ir valdybos pirmi-
ninkas Vladas Plečkaitis, 
rašo:

"Tariame čiurlionietišką 
ačiū Jums ir Jūsų visai re
dakcijai už talką, kurią 
mums suteikėte ruošiant 35 
metų sukakties koncertą 
Severance Hali.

Įvertindami Jūsų lietu
viško žodžio puoselėjimo 
darbą ir suprasdami šių die
nų gana sunkias sąlygas, 
Čiurlionio Ansamblis jun
giasi į Jūsų rėmėjų eiles su 
su $100.00 auka."

Dėkojame už stambią pa
ramą ir gražų laišką. Tegu 
jis paskatina ir kitas orga
nizacijas, kurios rengdamos 
savo parengimus, dažnai 
užmiršta spaudą, kurį gar
sino.

Dar kartą ačiū čiurlionie- 
Čiams ir jų vadovams.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

š. m. birželio 15 d., sek
madienį, Clevelando ALTos 
skyrius ruošia paminėjimą 
vieno iš skaudžiausių Lie
tuvos istorijoje įvykių — 
1941 m. birželio mėn. pra
dėtuosius lietuvių trėmimus 
ir tautos naikinimą. Tą die
ną 9:45 vai. ryto bus pa
keltos vėliavos prie lietuvių 
paminklo, abiejose parapi
jose bus atlaikytos specia
lios pamaldos po to 12 vai. 
naujosios parapijos salėje 
įvyks akademinė minėjimo 
dalis, pagrindinę kalbą pa
sakys chicagietis žurnalis
tas VI. Būtėnas. Meninę da
lį atliks Clevelando Ramo- 
vėnų choras vadovaujant J. 
Kazėnui. Įėjimas į minėji
mą visiems laisvas. Visuo
menė kviečiama kuo gau
siausiai dalyvauti. Organi
zacijos prašomos dalyvauti 
pamaldose su savo vėliavo
mis. (pk)

• Vysk. Valančiaus Litu
anistinės Mokyklos vadovy
bė reiškia nuoširdžią padė
ką Lietuvių Namų vadovy
bei už leidimą naudotis pa
talpomis dr. Danguolės Ta- 
mulionytės vadovaujamoms 
specialioms lietuvių kalbos 
klasėms. Lietuviško švieti
mo ir tautinės kultūros iš
laikymo darbe šis Lietuvių 
Namų dosnumo mostas yra 
didžiai vertinamas.

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

VISI DALYVAUKIME ŠĮ SEKMADIENĮ,

GEGUŽĖS 15 D. — 12 V AL.

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIME

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 
PARAPIJOS SALĖJE

Programoje: Svečias iš Chicagos — žurn. VLADAS BŪTĖNAS, 
LIETUVOS PARTIZANŲ KAPŲ SKAIDRĖS, 
RAMOVĖNŲ CHORAS.

CLEVELANDO ALTOS SKYRIUS

RIMTOS DISKUSIJOS JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS REIKALAIS

SIŪLOMA BENDRUOMENĖS TARYBAI IR CENTRO 
VALDYBAI ATSISTATYDINTI ARBA SKELBTI PRIEŠ 

LAIKINIUS RINKIMUS

Clevelando Lietuvių B-nės tų būt sudaroma koalici- 
apylinkės š. m. metiniame j 
susirinkime buvo iškeltas < 
klausimas B-nės negalavi
mus, kaip tai, b-nes skilimo, 
santykiai su kitais veiks
niais, įstatų netobulumai ir 
kt. Susirinkimas nusprendė, 
netolimoj ateity, sušaukti 
tais klausimais besidomin
čių asmenų specialų susirin
kimą padiskutuoti minėtus 
klausimus ir išvadas patiek
ti ALB Tarybos sesijai, ku
rį įvyks š. m. birželio 21-22 
dienomis Clevelande. Taigi , vūs, kurie nemoka nario 
birželio 3 d. Apylinkės Val
dybos pakviesti į N. para,- 
pijos salę atvyko apie 30 as
menų, daugiausia visuome
ninėj veikloj dalyvaujan
čių, padiskutuoti bendruo
menes aktualius klausimus. 
Sueigai pirmininkavo apyl. 
pirm. J. Malskis, sekretoria
vo V. Biliūnas ir kaip mode
ratorius PLB garbės pirm. 
St. Barzdukas.

Buvo perskaityti naujieji 
Amer. Liet. B-nės įstatai, 
kurie buvo priimti 1972 me
tais ir įsigaliojo 1973 m. 
sausio mėn. 1 d.

Suglaustai, diskusijų iš
vados yra tokios: Dabarti
nė rinkimų sistema, taip 
vadinama "Mažaritorinė" 
nėra tobula, nes 51% laimė- 
jusiu primeta savo valią 
49%, t. y. lyg diktatūra. 
Viso krašto mastu, propor
cinė rinkimų sistema būtu 
priimtinesnė. St. Barzdukas 
dar siūlo kompromisinę sis
temą. Jo siūloma sistema į 
rinkimus kandidatus pasta
tytų 3 grupės įvairių politi
nių įsitikinimu; konserva
toriai, liberalai ir nuosai
kieji arba vidurio žmonės.

Dr. A. Nasvytis, Mariū- 
nas ir dr. H. Brazaitis pa
sisakė prieš tokius parti
nius rinkimus. Kitas St. 
Barzduko siūlymas, kad 2/3 
Tarybos atstovų būtų ren
kama ir 1/3 renkama iš 
apylinkių atstovų.

niais pagrindais. Dėl bal
suotojų statuso vieningos 
nuomonės neprieita. Vieni 
siūlo, kad balsuoti gali tik 
registruoti apylinkėse lietu
viai ir užsimokėję b-nės mo
kestį. — St. Barzdukas — 
Kiti mano, kad tas prieš
tarauja Lietuvių Chartos 
dvasiai — dr. H. Brazaitis.

St. — Lazdinis siūlo, kad 
balsuoti leisti tik tiems, ku
rie užsimoka b-nės mokes
tį t. y. aktyvūs nariai, pasy-

mokesčio, pasilieka tik 
b-nės nariai, bet negali bal
suoti.

Pagal naujuosius įstatus 
B-nės Garbės teismo suda
rymas privedė prie jo ne
veiksmingumo (6 nariai iŠ 
skirtingų vietovių) — K. 
Karalis. St. Barzdukas — 
pritaria Garbės teismo su
darymui pagal senuosius 
įstatus iš 3 asmenų ir vie
nos vietovės.

Dėl santykių su kitais 
veiksniais

Bendruomenė yra stojusi į 
Altą, kuo suabejojo pirmi
ninkaujantis J. Malskis, bet 
čia pat A. Jonaitis priminė, 
kad ir Clevelando Apylinkės 
Liet. B-nė yra įstojusi į 
Clevelando Alto skyrių ir 
užsimokėjo nario mokestį. 
Gana gražu ar ne?

Bendruomenės skilimo 
klausimu

St. Barzdukas — skili
mas įvykęs faktas. Teisiš
kai, susidariusi grupė žmo
nių, gali tą daryti; tik pasi
vadinti kitu vardu, nes Lie
tuvių B-nė Amerikoj yra 
inkorporuota krašto val
džioje 1952 m. Jokio susita- 
rimo su vad. Reorg. b-ne 
/negali būti ir nuo jų tenka 
^atsiriboti,

Dr. H. Brazaitis — AL 
B-nės Taryba su Centro 
Valdyba ir Reorg. B-nės 
Taryba ir Valdyba turį at-. 
sistatydinti ir skelbti nau
jus rinkimus arba priešlai- 
kinius rinkimus, t. y. ka
dencijai nepasibaigus. Dr. 
A. Butkus siūlymui pritarė.

F. Eidimtas siūlė paruoš
ti platų memorandumą vi
sais klausimais ir atsiklaus
ti nuomonės visų lietuvių 
priklausančių b-nei. Tam 
pasiūlymui buvo pritarta. 
Dar diskusijose dalyvavo K. 
žiedonis, H. Idzelis, kun. G. 
Kijauskas, S.J., J. Žilionis

H. Brazaitis — Blogiau- 
reifcalas yra Centro valdy-' 
bos sudarymas. Taryba ją 
išrenka paprasta balsų dau
guma. Taigi ir čia 51% pri
meta savo valią 49%. Turė-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Pr. Razgaitis — Mus pra- 
dėjo skaldyti bęndradarbia-^ 
vjmo su kraštu klausimas, 
siuntimas jaunimo į komu
nistinę Lietuvą ir kitais pa
sireiškimais. K. Karalis — k jr kt. 
Visuomenės reikalų, politi- ) Pirmininkaujantis baig- 

nė Taryba dublikuoja dar- \damas diskusijas, pranešė, 
^kad diskusijų mintys, iškei
kti klausimai ir sumanymai 

bus suredaguoti ir perduoti 
LB Tarybos sesijos žinion, 
kuri įvyks birželio 21-22 d. 
Clevelande.

K. Karalis

• "Po viena vėliava”, jau 
septintus metus ruošiamas 
May krautuvėje festivalis 
suburia daug tautų, kurios 
su savo gaminiais ir pro
grama domina plačiąja Cle
velando visuomenę. Birželio 
9 d. buvo atidarytas festi
valis May krautuvės, mies
to centre, 7 aukšte, kuris tę
sis iki birželio 13 d. nuo 11 
vai. ryto iki 4 vai. p. p.

( čia kiekvienas ras kuo 
\ pasidžiaugti, įvairių tautų 
Y maistu, pramogomis ar 

rankdarbiais.
“ / šiais metais festivaly da- 

) lyvauja 24 tautos. Iš pa
baltiečių tik latviai. Kitos 
tautybės: japonai, lenkai, 
vokiečiai, indai, vengrai, če
kai, anglai, meksikiečiai, ki
nai, slovakai ir kt.

Trečiadienį nuo 12:30 vai. 
bus tautybių madų paroda. 
Nesigailėsite apsilankė May 
Co. 7 aukšte miesto centre.

* fią politinėj kitų veiksnių 
veikloj ir sėja nesantaiką.

St. Ėarzdukas — Politi- 
nėj veikloj turėtų toleruoti 
vieni kitus. Bendruomenė 
negali būti išjungta iš po
litinės veiklos. Siūlo visų 
veiksnių — Vliko, Altos ir 
Liet. B-nės veiklai derinti 
sudaryti iš jų atstovų vir
šūnę "kepurę".

Dr. A. Nasvytis — Vliko 
sušaukta viršūnių konfe
rencija negalėjo susitarti 
dėl L. B-nės atstovu laiky
senos. Centro v-bos pirm. 
B-nės veikloje padaro daug 
netakto ir turėtų pasitrauk- 
tf *

Dr. A. Butkus: Liet. B-nė 
dėl susitarimo su Altu labo, 
turi užmiršti, kad ji yra 
"virš visų". Ji turi parodyk 
'ti gerą gestą ir Vasario 16 
Alto rengiamo minėj iriūT 
metu gautas aukas b-nės, 
turėtu grąžinti Altui. Į 
Ėmės Tarybą turėtų įsileis
ti daugiau atstovų iš kitų 
organizacijų. Ideali b-nės 
vadovybė negali būti vien 
tik išrinkta iš žymių žmo
nių kaip dr. A. Nasvytis 
siūlo. Reikia daugiau iš 
įvairių sluoksnių. Nereikė
tų j b-nę įvesti religinį pri
matą.

O. Jokūbaitienė iškėlė 
naują faktą, kad Reorg.

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

• BIRŽELIO 14 D. 7 
v.v..Naujosios parapijos salė 
je S.Barzduko knygos prista 
tymas. Rengia ateitininkijos 
ir skautijos jaunimas.

•BIRŽELIO15 d. tragiškų 
biržėlio 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.

°SPALIO 11 D. Abiturien 
tų balius.

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

• SPALIO 26 D. Šaulių 
sukaktuvių minėjimas. Ren
gia Žalgirio kuopa.

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

• LAPKRIČIO 22 D. Ka
riuomenės šventės minėji
mas. Rengia LKVS Ramo
vė.

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

1976

°SAUSIO 24 D. Dirvos 60 
metų sukaktuvinis balius.

KOVO 27 D. Kaziuko 
mugė.

• GEGUŽĖS 8 D. Gran
dinėlės metinis koncertas.

FURNITURE FINISHERS
DOBBS FURNITURE need. 2 exp. 
hardworking Furniture Finisher. who 
take pride in their work. Thi. i. for 
permanent employment at our Troy 
distribution center. A necure oppor
tunity for individual. who care. Top 
wages and many fringe benefits. 
Phone Mr.. Good at 313-588-3500.

(42-44)

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.)« 

tė, Dalia Petreikytė ir Auš
ra Baronaitytė. Po jų sekė 
jau vyresnieji: Ignas Mal- 
cius, Tadas Rūta ir gal pati 
stipriausioji iš visos studi
jos — Praurimė Ragienė. 
Visiems dainininkams tris 
valandas užtrukusioje pro
gramoje ištvermingai akom
panavo sol. I. Motekaitienės 
sūnus muz. M. Motekaitis. 
Norint pavardėmis minėti 
Studijos lankytojus, daran
čius pažangą ar atžangą, 
reikia lankyti jų koncertus 
kiekvieną pavasarį. Rašan
tis tokių galimybių neturi 
ir aiškiai negali iškelti tų 
pavardžių, kurios gali žadė
ti ateitį mūsų muzikiniam 
gyvenime, žinia, naujos lie
tuviškos operos, kurias ren
giasi statyti Chicagos Lie
tuvių opera, jau parašytos 
nebe tradicinio dainavimo, 
bet šių laikų modernios mu
zikos solistams. Įdomu, ar 
toms operoms galės kandi
datų duoti kad ir I. Mote
kaitienės dainavimo studi
ja? Kaip ten bebūtų, sol. ir 
muzikos pedagogę I. Mote- 
kaitienę tenka nuoširdžiai 
sveikinti, kad ji per tiek 
metų išlaiko gan brandžią 
jaunų žmonių lankomą dai
navimo studiją.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.
Knyga 328 puslapių, pato

gaus formato.
Dail. Marijos 

žymantienės-Biržiškaitės 
viršelis.

KAINA $6.00.
Gaunama tiktai paštu per 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

To eorn a good living, learn a skilled trado
VVELDING

• Day and evening courses 
start every week

• Are. Mig, Tig, 
oxy-fuel

• Pipe weldmg, 
blueprint work

CAll
431-1050

• Free plicement astittinca 
• Approved 1#r veteraną 

• Eligible for 
Federnliy- 

insured loant 
and grantt

Accredited by National Associatlon of Trade l Ttchmcal School*. licensed 
by Ohto Board oi School S Coliege Registiation (Reg. No. 7104-02311)

ati /jhco Technical Institute
1361 E. 55th Street. in Cleveland. near St Clah. 
Only three blocks south of the Shorrny.

(44-48)

RN’S & LPN’S
Mušt be eligible & licensed for Tenrh Licensure 

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

3-11, RN base + $6.00 per shift
3-11, LPN base 4- $3.60 per shift 
11-7, RN base + $8.00 per shift
11-7, LPN base + $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 Avė., Memphis, Tennessee 38117 

E. O. E.
(42-48)

SIGN MEN
PAINTERS — ERECTORS 

SERVICE MEN — FABRICATORS

Phone or write

INDUSTRIAL ELECTRIC INC.
3227 Magazine St. (5Q4) 891-6311

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

An Equal Opportunity Employer
(42-49)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MIRĖ JADVYGA 
TRIMAKIENĖ

Birželio 3 d. 2 vai. naktį. 
New Yorke, kilus gaisrui, 
savo bute sudegė Jadvyga 
Trimakienė, 66 metų am
žiaus, našlė mirusio 1964 
m. dr. Antano Trimako, Vil
ko pirmininko.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KURSAI

Š. m. rugpjūčio 17-24 die
nomis, Dainavoje, 15100 
Austin Road, Manchester, 
Mich. 48158, įvyks tautinių 
šokių mokytojams bei va
dovams kursai. Bus moko
mi V-tos tautinių šokių 
šventės repertuaro šokiai. 
Dėstytojais sutiko būti šio
je srityje patyrę mokyto
jai: V. Beliajus, G. Breich- 
manienė, G. Gobienė, Z. La
pinas, K. Marijošienė, J. 
Matulaitienė, L. Sagys. Pa
geidautina, kad kiekvieną 
vienetą atstovautų bent du 
atstovai, ypač tų vienetų, 
kurie dalyvaus V-tojo taut. 
šokių šventėje. Stovyklos 
mokestis 60 dol. asmeniui, 
kitiems suaugusiems tos 
šeimos nariams 30 dol., o 
vaikams iki 12 metų 15 dol.

Norintieji kursuose daly
vauti prašomis registruotis 
iki liepos 1 d. šiuo adresu: 
Jadvyga Matulaitienė, 188 
Logan St., Brooklyn, N. Y. 
11208.

• Simas Kudirka parašė 
laišką popiežiui Pauliui VI, 
prašydamas užtarimo Ser- 
giejui Kovailevui, kuris da
bar sėdi kalėjime Vilniuje 
ir yra apkaltintas bendra-

NEPAPRASTAS KONCERTAS

Gegužės 31 d. susirinko 
apie 700 lietuvių į koncertą, 
kurio programą pirmą kar
tą nuo židinio pastatymo 
atliko ne lietuviai aktoriai 
— muzikai: Metropolitan ir 
New Yorko miesto operų 
primadona Maralin Niska, 
sopranas ir jos vyras Wil- 
liam Mullen, smuikininkas 
kompozitorius. Jiems akom
panavo jauna pianistė Jac- 
ųuelyn Silver.

Nepaprastas koncertas ir 
todėl, kad jie programą at
liko nemokamai tikslu pa
dėti Kultūros židiniui su
telkti lėšų įsigijimui kon
certinio pianino. Tiek solis
tės balsu, tiek patyrusios 
aktorės laikysena bei puikia 
išvaizda, o taipgi pasirink
ta programa publika buvo 
sužavėta ir sukėlė dideles 
ovacijas, o baigiant pager-

tūros
Metropolitan
Židinio scenoj po pavasario koncerto gegužės 31 d.

ir New York City Operų primadona Maralin Niska sveikina bičiulius Kul- 
L. Tamošaičio nuotrauka

pogrindiniame
"Lietuvos

Kroni-

angį ii 
vasarą

darbiavimu 
darbe, leidžiant 
Katalikų Bažnyčios 
ką”. -

• Svetimšaliams 
kalbos kursai šią 
ruošiami Point Park Col- 
lege, Pittsburgh, Pa. nuo 
liepos 9 iki rugpjūčio 29 d. 
kursai dėstomi dienos me
tu 10 vai. ryto iki 1 v. p. p. 
ar vakarais 6 iki 9:30 v. v. 
Dėl smulkesnių informaci
jų kreiptis Robert J. Skipp 
tel. (412) 391-4100 Ext. 
8260.

SANTA MONIKOS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBO NAUJA 
VALDYBA

A.Klubo pirmininkas 
Markevičius atidarė meti
nį Klubo narių susirinkimą, 
balandžio 25 d., pakviesda
mas pirmininkauti A. De- 
venienę, sekretoriauti E. 
Gedgaudienę, padėkojęs bu
vusiai Valdybai už darni] 
darbą, kurio pasėkoje buvo 
padaryti keli didesni paren
gimai, tradicinis rudens ba
lius, Naujų metų sutiki
mas, gegužinė ii’ prof. K. 
Almino 70 metų pagerbtu- 
vės.

Revizijos Komisijos pro
tokolą perskaitė p. A. Šim
kus ir susirinkimas patvir
tino.

Į naują Klubo Valdybą 
buvo pasiūlyti ir išrinkti 7 
Klubo nariai, kurie pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: A. Markevičius — 
pirmininkas, E. Gedgaudie
nė — vicepirm., L. Grauži- 

sa-

KULTŪROS ŽIDINYJE
bė atsistojimu.

Po programos visose
lėse vyko kavutė ir pasižmo- 
nėjimas, o svečiams padė
kos vardu vakarienė.

Kaip visa tai įvyko isto
rija tokia: JAV-se gimęs 
lietuvis solistas K. Yakutis 
atsivedė juos į Kultūros ži
dinio atidarymo šventę, kur 
juos supažindino su mūsų 
muzikos atstovais bei mė
gėjais ir su to židinio pa
skirtimi bei išlaikymu. Wil- 
liam Mullen senelis buvo 
lietuvis ir taip užsimezgė 
artimesnė pažintis.

Jų pavyzdžiu paseks ir 
kiti mūsų menininkai. Rug
sėjo 13 koncertuos Kazys 
Yakutis, baritonas, rugsėjo 
27 d. pianistė Aldona Ke- 
palaitė. Vėliau pianistas 
Albinas Prižgintas ir Julija 
Rajauskaitė-Petrauskienė.

OO

vicepirm., M. Vai- 
sekretorė, K. čer- 

se- 
iž-

ir S. Kvečas — 
narys. A. Deve-

nienė 
čienė 
niauskas — protokolų 
kretorius, V. Plakas - 
dininkas 
valdybos 
nienė — Valdybos garbės 
narė. Kandidatais į valdybą 
liko; M. Alminas ir S. Pau- 
tienienė. į Revizijos Komi
siją išrinkti: E. Balceris,
J. Andrius ir E. Jarašūnas. 
Kandidatas — A. Šimkus.

Į nominacinę komisiją: 
prof. K. Alminas, H. Balce- 
rienė, A. Mikalajūnas, P. 
Aras ir A. Maskoliūnas.

Pastebėtina, kad į naują 
valdybą yra perrinkti visi 
pereitų metų valdybos na
riai, kuo išreikštas Klubo 
narių visiškas jiems pasiti
kėjimas.

Klubas pereitais metais 
iš parengimų gauto pelno 
sušelpė: Los Angeles Jau
nimo Ansamblį $25, A. Mi- 
rono-Norimo naujos knygos 
išleidimui $10, ALT kong
resui $100, ALTai Vasario 
16 proga $100, Ralfui $30 
ir Specialiam Tautos Fon
dui $100.

Susirinkime dalyvavo la
bai gausus būrys Klubo na
rių ir dar daugiau padidėjo 
naujai įstojusiais. Klubo 
pirm. A. Markevičius ir A. 
Devenienė paragino visus 
asmeniškai rašyti laiškus ir 
telegramas Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo reika
lu. Todėl ir susirinkimas 
nutarė pavesti Valdybai pa
rašyti rezoliucijas prezi
dentui G. Fordui, kai ku
riems Senatoriams bei Kon- 
gresmanams.

šis Klubo narių metinis 
subuvimas
sklandžiai ir jaukioje nuo
taikoje. Buvo daug disku
sijų, iškilo naujų sumany
mų, užsitęsė net iki 10 vai. 
vakaro. (eg)

praėjo labai

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 

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

N1GHT SUIFT
High wage rate, overtime available. 
Liberal company paid benefit. fringe 
benefits. Experience necessary.
STEWART BOLLING & CO. 

3190 EAST 65 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

216-641-2850 
Apply or call between 8 a. m. 
5 p. m. Ask for Mr. Karabinas.

An Equnl Opportunity Emplnver 
(35 37)

nnd

SHEETFEDOFFSET 
PRESSMAN

We are seeking a "take charge" 
individual with a sound back- 
ground on 1 and 2 color 
presses. II vou can deliverfore- 
man capabihties as well as 
high quality process work, 
vve'll deltver excellent salary 
and benefits plūs a solid 
growth company. Call collect 
Les McNeely. 419/524-4312 or 
419/892-2162. (44-48)

M ACHINE REPAIR
Immediate opemng for expenenced per- 
sonnel in machine repair. Prefer 
experience tn fastener equipment, cold 
headers and roll thteaders. Excellent 
company paid benefits For lurther mfor 
mation call 2927161. Steve Drvenkar.
Anchor Fasteners Ine. 

26101 Fargo RdBedtord Hts. 
An eguol opoortunltv «mplov»r

K. Donelaičio lit. mokyklai atšventus 15 m. sukaktį, o šiuo 
metu užbaigus ir mokslo metus, matome tėvų komiteto pirm. 
A. Ramanauskienę, tėvų komiteto narį Pocių, Z. Širkienę ir 
mokyklos direktorių bei vedėją J. Šilką. V. Noreikos nuotr.

man pri- 
posmai, 

ir žadino 
idealams

• KAI šeštadienio, gegu
žės 31 d. vakare vykome į 
Poezijos pavasario šventės 
užbaigiamąją dalį Jaunimo 
centro kavinėje, taip išrek
lamuotą Draugo kultūri
niam priede, tikėjausi, kad 
bus susirinkę masės lietu
vių. Tą akimirką 
siminė Maironio 
kurie taip žavėjo 
jaunimą kilniems
Lietuvos nepriklausomybės 
metais; prisiminė Bernardo 
Brazdžionio uždegančios, 
pranašiškos ir biblinės eilės 
bolševikų ir vokiečių oku
pacijos laiku ir vėliau po 
karo V. Europoj išvirintų
jų asmenų stovyklose. Ko
kia galinga jėga degė jų ir 
kitų poezijos posmai, kaip 
žmonės jas skaitė, kaip do
mėjosi literatūros vakarais. 
Kai Poezijos pavasario šven
tės užbaigiamoje dalyje te- 
radau tik apie 120 tikrųjų 
poezijos mylėtojų, akivaiz
džiai įsitikinau, kad jau 
praėjo anų didingų laikų 
epocha, kai poezijos žodis 
burte būrė lietuvių ir ypač 
jaunimo eiles. Geri laikai, 
prabangus ir sotus gyveni
mas mus visai atbaidė nuo 
lyrikos, nuo tikrosios poe
zijos, kuri toli prašoka mus 
supančią prabangą ir gero
vę. Vienok pagarba inicia
toriams (tiesioginiai Tere
sei ir dr. Jonui Bogutams ir 
jų talkininkams), kad jie 
retėjančioms poezijos my
lėtojų bei gerbėjų gretoms 
Chicagoje sugebėjo sureng
ti ir antrąją Poezijos pava
sario šventę. Ką vyresnio
sios kartos žiūrovas išgirdo 
ir išgyveno tos šventės už
daromajame vakare? Visų 
pirma, kad jaunieji mūsų 
poetab^^gim^irrnokslu^š- 
ėję jau‘^įam^Trąste^puĮ^ 
kiai valdo lietuvišką žodi ir 
jų tarimas aiškus bei grą
žus, nors abst_rokiūa_iulyii- 
*!kos sim^oTiarTei įvaizdžiai 
d^iugumaii^^ 
prantami. Tai grupei atsto- 
vavo M. Pakalniškytė, ž. 
Bilaišytė, A. Zailskaitė ir 
E. Juodvalkytė. Dalis šių 
autorių lietuvių "Raibą pa^

(ro3o^jųpontines7^aSiuros 

yietuyįu_kąĮboje įrrasybo- 
*je jaučiarnadidelepazanga. 
įSF^as^oTTnereisIaa^ltad 
jaunimui pirščiau studijas 
okup. Lietuvos Vilniaus uni
versitete. Tą tašką, kur 
poezija labiau suprantama 
ir eiliniam poezijos mėgė
jui, Poezijos pavasario šven
tės uždaromajam vakare 
atstovavo 1934 m. gimusi 

V. Bogutaitė-Keblienė il
gesniame kūrinyje ”Odė 
laikui”, perbėgdama tą ilgą 
tautos nelemties laikotarpį, 
kai ”per trisdešimt metų be 
paliovos lietus lija . . .” Po 
V. Bogutaitės iškyla jau 
penkiasdešimtmečiai J. šva- 
baitė ir K. Bradūnas. Jų 
posmuose, nors kita forma 
išsakytuose, nemažiau tau
tinės kibirkšties, kaip pas 
Maironį ar B. Brazdžionį.
K. Bradūno ciklai apie "My
limas ir žudomas raides” 
bei "Alkaną kelionę”, de
ginte degino abiejų amžių 
Lietuvos okupantus rusus, 
o kokią pernai Lietuvą ma
tė J. švabaitė, atveria šis 
jos eilėraštis:

Tėvyne,
tulpių užuolaidom languos 
pro ašarotą saulę, 
tėvyne,
su gandralizdžiu skurdžiu, 
erškėtrožėm prie vartų...

Už mano nuodėmes, tėvyne, 
tavo ranka nukirsta kaip 

medžio . . .
Už mano nuodėmes, tėvyne, 
basa, basa tu
vienais marškiniais
pex* kraujažolių kalavijus, 
per užšalusią upę 
į nežinią ...

Taip pat į vyresniųjų gru
pę, kurių satyrinio antspal- 
vio eilės poezijos mylėtojus 
smarkiai prajukino, {skai
čius Rimą Vėžį ir Al. Baro
ną (jis skaitė ir grynosios 
lyrikos), štai ir gauname 
visą devynių autorių viene
tą, kurie nupynė tikrai gra
žų ir kūrybingą antrosios 
Poezijos pavasario šventės 
Chicagoje užbaigiamąjį vai
niką. Prieš pradedant vaka
rą Jurgis Bradūnas taip pat 
gražiu lietuvišku žodžiu 
perskaitė Lietuvių Rašyto
jų dr-jos pirm, k u n. L. And- 
riekaus sveikinimą ir Lie
tuvių Rašytojų dr-jos lite

Prieš įspūdingai praėjusius Antro kaimo spektaklius tariasi 
prievaizda A. T. Antanaitis ir dail. V. Lukas.

Alg. Stasiulio nuotrauka

ratūros premiją laimėjusio 
poeto A. Nykos-Niliūno po
rą eilėraščių. Poezijos pava
sario šventė vyko prie įdo
miai išspręstų jaunosios 
kartos dail. D. Stončiūtės 
dekoracijų. Penktadienio va
kare vykusiame pačių jau
niausių poetų kūrybos va
kare, mačiusių teigimu, 
skaidrėse buvo rodomos ir 
nuogų moterų figūros, taip 
pat apsčiai negrų ir Vietna
mo vaizdų. Esą, jaunieji 
kūrėjai per Jaunimo centro 
kavinės sienas veržęsi į 
'Tarptautinius vandenis. . .” 
šeštadienio vakare tokie 
efektai nebebuvo reikalingi, 
nes čia pasirodžiusių auto
rių eiliuoti žodžiai daugu
moje buvo ir kūrybingi ir 
uždegantys. Poezijos pava
sario šventės rengiamos ir 
Vilniuje. Skirtumas tame, 
kad ten retkarčiais gal ir 
paskaitomas kuris nors už
sienyje gyvenantis, bet te
nykščiam režimui priimti
nas autorius. Tuo tarpu mū
sų Poezijos pavasario šven
tėje laisvai ir be jokios cen
zūros perskaityta eilės Lie
tuvoje gyvenančių poetų 
kūrybos, štai ką reiškia gy
venimas laisvajam pasauly
je.

♦ DAUG kas pagalvoja
me, kad senajam Chicagos 
Bridgeporte, kur 1949-55 m. 
buvo pats Chicagos lietuvių 
centras, nebėra jokio kultū
rinio ar visuomeninio židi
nio, gal tik pamažu nyks
tanti liet. šv. Jurgio parapi
ja ir akt. bei dailininko J. 
Kelečiaus darbo studija. 
Bet kurie gegužės 16 d. va
kare dalyvavom operos sol.
I. Motekaitienės dainavimo 
studijos mokinių koncerte, 
kur pasirodė per 20 studi
jos dalyvių, jų dainų bei 
arijų klausantis apypilnei 
Jaunimo centro didžiajai 
salei, įsitikinom, kad tas 
gilias šaknis turintis daina
vimo studijos židinys pri
klauso senajam Bridgepor- 
tui, kuriame Motekaičiai 
nuo pat pirmųjų įsikūrimo 
Chicagoje dienų tebegyve
na ir kur I. Motekaitienė 
veda niekad mokinių nepri
trūkstančių dainavimo stu
diją. Tiesa, ją lanko ne vien 
lietuviai, bet ir amerikiečių 
jaunimas. Atvirai kalbant, 
ir studijos mokinių koncer
te gal geriausiai pasirodė 
amerikiečiai kaip Jane Rus- 
kin ir Sharom Meyerhoff. 
Antroje dalyje išryškėjo 
lietuvaitės Rūta Kleinaity-

(Nukelta į 7 psl.)
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