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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIEPOS KETVIRTOJI
JURGIS GLIAUDĄ

Liepos Ketvirtoji — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių valstybinė šventė, 
Nepriklausomybės šventė, 
garsios pasaulyje Laisvės 
deklaracijos šventė — yra 
tūkstantis septyni šimtai 
septyniasdešimt šeštųjų me
tų liepos mėn. ketvirtosios 
dienos minėjimas. Tą die
ną gimė valstybė, kuriai 
buvo lemta išaugti į pir
maujančią pasaulyje galy
bę. Savo ekonomine ir mi- 
litarine galia JAV yra pir
maujanti valstybė. Ir, jeigu 
palaimingos asmens laisvių 
garantijos, laisvos ekonomi
nės ir industrinės iniciaty
vos garantijos bei demokra
tinė gyventojų atstovavimo 
valdžios organuose repre
zentacija, sukūrė dar nebū
to aukšto gyvenimo stan
darto būklę, dėl tų pat viso
keriopų laisvių garantijų 
užsienio politikoje JAV ne
gali daryti kategoriškų 
sprendimų ir tikslių, ener
gingų žingsnių.

Vasario šešioliktoji, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventė, gimė sunkiose vo
kiškosios okupacijos sąly
gose, dar be Lietuvos ka
riuomenės laisvės kovų įvai
riuose frontuose. Liepos 
Ketvirtoji gimė * ginklams 
skardžiai žvangant, kraujui 
gausiai liejantis.

Vasario šešioliktoji mums 
ženklina lietuvių valstybi
ninkų ryžtą pramatyti Val
stybės ir tautos ateitį, ke
lius į laisvę. Kovos dėl Ne
priklausomybės buvo inspi
ruotos Vasario šešiolikto
sios deklaracijos. Liepos 
Ketvirtoji tampa drąsiu, 
revoliuciniu, susidariusio 
dėl ginkluotų kovų status 
quo legalizavimu. Trylika 
Anglijos kolonijų, kariavu
sių prieš karalių jau visus 
metus, paskelbė kolonijas 
galutinai atsiskirusias nuo 
Karūnos, nepriklausomas ir 
pavadino naują geopolitinį 
darinį Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Tai buvo 
Antrojo Kontinentinio Kon
greso deklaracija. Eilė ne
susipratimų, nesantaikos, 
protestų buvo prieliudas į 
įvykius. Anglams pralaimė
jus karą prieš prancūzus, 
atsirado reikalas didinti ko
lonijoms muitus, varžyti 
krašto kolonizaciją. Buvo be 
ceremonijų varžomos kolo
nijų privilegijos. Įvyko gar
susis Bostono incidentas. 
Nors žuvo ten, dabartinio 
overpopuliacijos masto aki
mis nedaug, tiktai penki 
žmonės, incidentas buvo pa
vadintas Bostono žudynė
mis.

Karalius Jurgis Tretysis 
įsakė "numalšinti riaušes ir 
erzelį”. Kolonialinė Massa- 
chusetts milicija susirėmė 
su Anglijos daliniais prie 
Leksingtono. Buvo suimti 
kolonijų judėjimo vadai 
John Hancock ir Samuel 
Adams. Kolonijinė milicija 
pajėgė atimti iš anglų Ti- 
conderogos fortą. Sekė su
sirėmimas prie Charlos- 
town’o’ Bunker Hill mūšis. 
Jau siuvo naujos valstybės 
vėliavas, jau giedojo savo 
himną. Į nepabaigiamą is
torijos vieškelį įvažiavo 
naujas vežimas, JAV, prieš 

jį buvo triumfalinė kelio
nė i istorijos tolumas. Ka
ras dar tęsėsi iki 1783 me
tų, bet tai buvo tiktai isto
rinio įvykio detalės. Karū
na pralaimėjo, nauja vals
tybė gimė, šis revoliucinis 
aktas dalinai primena Lie
tuvos valstybės atsteigimą. 
Tas pat apsisprendimo mo
mentas, teritorijos laisvini
mo primatas, savo tvarky
mosi nustatymas. Skirtu-* 
mas gi tiktai toks: JAV kū
rėsi naujai, Lietuva (prieš 
tai valstybinėje formoje eg
zistavusi 700 metų), Vasa
rio šešioliktosios deklaraci
ja buvo atsteigta savo etni
nėse sienose. Istorinių sienų 
Lietuva nepajėgė atsteigti 
ir tur būt niekad neatsteigs. 
šioje problemoje Lietuva 
sustoja didingoje Romos po
zoje. Juk ir Roma niekad 
neatsteigs savo imperijos 
sienų. Tačiau nauja padėtis 
teikia galimybes siekti tau
tai ne valdymo, bet savo to
bulėjimo. Nepriklausomos 
Lietuvos pažanga įrodė tą 
tezę.

Lietuviai rado Ameriko
je prieglaudą, globą, gali
mybes kurtis, jaustis lais
vais ir išdidžiais. Tapdami 
JAV piliečiais, lietuviai ga
lėjo pasilaikyti ir Lietuvos 
pilietybę. Tai savotiškai 
jungė šį milžiną su mažyte 
gintaro šalimi. Kas žino, ar 
nebūtų pakeisti dabartinio 
geopolitinio ir globalinio 
status quo sienos, jeigu Ne
priklausomas Pabaltijy s, 
savo laiku būtų apsijungęs 
į vieną valstybę, jeigu ta 
valstybė kuriais nors fede
racijos ar konfederacijos 
ryšiais būtų susijungus su 
Amerika ?

Liepos Ketvirtoji lietu
viams artima, sava ir su
prantama. Tai svetimos do- 
minacijos atsisakymas, ryž
tingas ja nusikratymas ko
vų ir aukų keliu. Ne kitaip 
dabartinis Lietuvos oku
pantas žiūri į Vasario še
šioliktosios deklaraciją, šis 
istorinis dokumentas, am
žinas lietuvių tautos istori
joje, visad inspiruos tautą 
siekti laisvės. Palyginus tą 
deklaraciją su Amerikos 
Nepriklausomybės deklara
ciją, matome mūsų deklara
cijos lakoniškumą ir susto

Senatorius J. Glenn Beall Jr. (R. Maryland) yra patiekęs rezoliuciją Senatui, kad ne
būtų pripažintas Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos. Šią rezoliucija remia 14 senatorių. 
Baltų komiteto nariai aplankė senatorių ir padėkojo jam už rūpinimąsi Lietuvos reikalais. Nuo
traukoje iš kairės: šen. J. Glenn Beall Jr., dr. Jonas Genys, Tėv. dr. Tomas Žiūraitis O. P. ir 
Edvardas Šumanas.

Washingtone D.C. Abraham Lincoln paminklas, 19 pėdų aukščio, kurį kasdien aplanko tūkstančiai turistų.

jimą tiktai ties stambmena, 
ties Valstybės sukūrimu.

Lietuvos Himną poetas 
Nadas Rastenis išvertė į 
anglų kalbą. Verstina į an
glų kalbą ir Vasario šešio
liktosios deklaraciją. Užten
ka tiktai tuos du dokumen
tus išleisti masiniais tira
žais, kartu sujungtus, kad 
gautumėm nepaprastą po

veikį į kiekvieną mums pa
lankų politiką. Tuo tarp dar 
laukia vertimo į lietuvių 
kalbą Amerikos Himnas.

Liepos Ketvirtąją lietu
viai sutinka ir apvaikščioja 
didžios pagarbos ženkle: tai 
jų valstybės Himnas, tai jų 
laisvės garantijų šaltinis, 
tai jų pasitikėjimas ateiti
mi.

SOVIETAMS PAŠAIPA - 

DAIGUS GINKLAS
BRONIUS AUŠROTAS

Nuo istorijai neatmenamų 
laikų ironija, pasityčiojimas 
ar aštrus pasišaipymas iš sa
vo politinių priešų, ar net 
gerų draugų, visada būdavo 
panaudojamas kaip nuodin
gas ginklas bet kurį nepa
klusnų ar garbėtrošką nu
bausti. Taip pat puikiai prisi 
mename, kad ir karalių arti
moje aplinkoje visada būda
vo taip vadinamas ‘karaliaus 
juokdarys’, kuris turėdavo 
teisę net ir valdovui teisybę 
į akis pasakyti, gražaus 
juoko formoje; tai dažnai su
keldavo juoką klausytojų tar 
pe, gi kitiems tai reikšdavo 
bausmę.

Taip pat ir naujųjų amžių 
laikotarpis yra gausus spal
vingų pavyzdžių, išjuoku
sius ar per didelius gobšius 
ar puošmenų mylėtojus. Gi 
mes taip pat puikiai prisime
name, kiek skanaus juoko 
mes ne vieną kartą patyrė
me, girdėdami pasakojant 
Lietuvos okupacijos dieno
mis, 1940-41 mm. Tik prisi
minkime ‘sovietines damas’ 
pasipuošusias naktiniais bal- 
tinukais Kauno ar Vilniaus 
teatruose; ar jų okupacinių 
jėgų kariuomenės vadovų 
pasakojimus apie ‘apelsinus 

gaminamus fabrikuose’, apie 
‘termometrus rodančius lai
ką’ ir pan.

Atrodo, kad panašiai kaip 
okupuotoje Lietuvoje, ar bet 
kuriame kitame Sovietų 
S-gos išprievartautame kraš 
te, taip ir šiandien, dar lais
vame Egipte, sovietai skel
bia apie savo gyvenimą neįti 
ketinąs fantazijas, taip kad 
krašto plunksnagraužiai pa
rašė apie SSSR piliečius tokį 
veikaliuką, kurį stebint sce
noje piliečiai turi skanaus 
juoko.

Kaip rašo savaitraštis The 
Review of the News nr. 25, 
VI.18 laidoje, egiptiečiai dar 
ir dabar nesupranta, kad 
‘neverta kirsti tą šaką, ant 
kurios pats sėdi’. Ir tai kaip 
tik liečia jų santykius su 
‘geradariais’ sovietais. Esą, 
nuo šių metų pradžios, kai 
kuriuose Kairo teatruose, 
lankytojai pasigardžiuodami 
juokiasi, žiūrėdami komedi
ją ‘Tegyvuoja ilgai ši delega
cija’. 0 šios delegacijos na
riai yra ne kas kitas, kaip at
vykę ‘draugai’ iš SSSR į vie
ną mažą, būdingą kaimelį 
Egipte. Komedijos autorius,

(Nukelta į 2 psl.)
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M.K. ČIURLIONIS IR PIANISTAS ANTANAS SMETONA
IONAS NAŠLIŪNAS

New Yorke išeina rusų 
emigrantų dienraštis "No
voje Russkoje Slovo”. Tai 
įdomus ir plačiai visame pa
saulyje skaitomas laikraš
tis. Vienas iš naujų iš So
vietų Sąjungos emigrantų, 
Borisas Chalipas atspaus
dino š. m. birželio 8 d. lai
doje straipsnį, užvardinta: 
"žymusis dailininkas-kom- 
pozitorius”. Prie to straips
nio pridėta ir pianisto An
tano Smetonos nuotrauka. 
Borisas Chalipas rašo, kad 
susižavėjęs Čiurlionio kūry
ba vos išvengė rimtų nema
lonumų stojant į dirigentų 
aspirantūrą Maskvos vals
tybinėje konservatorijoje.

1940 m. birželio mėn. B. 
Chalipas laikęs egzaminus 
iš muzikos istorijos pas do
centę K. M. U., kuri buvusi 
ir muzikos istorijos fakul
teto komunistų partinio 
biuro nare. Jinai jį gerai 
pažinojusi, kaip dirbantį 
studentą, smuikininką ir 
Bolšoj teatro dirigento pa
dėjėją. Seminaruose Chali- 
pui, po jo pareiškimų mu
zikos klausimais, jo drau
gai ne kartą jam patarė, 
kad jis palaikytų sau savo 
nuomones politikos ir. meno 
klausimais ir atsakinėtų 
taip, kaip partinis docentas 
mokina. Chalipas egzami
nams ištraukęs bilietą apie 
A. N. Skriabino kūrybą ir 
jos vieta muzikos pasauly
je.

Kalbėdamas laike egza
mino apie Skriabino muzi
ka, paminėjęs Čiurlionį, 
kaipo vieną iš pačių ryš
kiausių menininkų, suderi-

SOVIETAMS 
PAŠAIPA...

(Atkelta iš 1 psl.) 

kas jis bebūtų, panaudojo 
labai daug linksmos medžia
gos, kaip atvykusieji ‘delega 
tai’ šiame kaime susitinka su 
vietine policija, cenzoriais, 
valstybės porpogandistais ir 
valdžios ištroškusiais biuro
kratais.

Tačiau, kas labiausia įsiūti 
no Maskvą, kad Egipto val
džia neuždraudė vaidinti šio 
humoristiško veikaliuko; tai 
reiškia, kad krašto valdantie 
ji tikrai pamėgo šią komedi
ją, kuriame sovietai atvaiz
duoti kaip pikti, drambliškų 
manierų storžieviai; šiame 
veikale yra panaudota daug 
egiptiško liaudies sąmojaus, 
kurį rašytojas sugebėjo su
telkti viename veikale.

Kai balandžio mėn. Egip
to užsienio reikalų ministras 
Izmail Fahmy lankėsi Mas
kvoje ir teiravosi, kodėl 
Sovietai nesiunčia Egiptui 
paždėtų ginklų, sovietai į 
ministro pasiteiravimą pa
grojo ant juostos užrašytas 
‘labiausiai sovietus užgau- 
nančias komedijos vietas'. 
Suprantama, Fahmy, kuris 
yra aistringas teatrų lanky
tojas, užsigynė lyg šventas 
Petras prieš gaidgiedystę 
tris kartus, kad ‘apie šį 
veikalą jis nieko nėra girdė
jęs. Netrukus veikalas buvo 
išimtas iš Egipto teatrų re
pertuaro.

Bet š.m. gegužės mėn. 
Egipto Aukščiausias Teis
mas, gal būt ir su Sadato pa
laiminimu, nusprendė, kad 
‘tas veikalas galįs būti vaidi
namas Egipto teatruose’. 
Tačiau toks teismo nutari
mas, kad egiptiečiai turėtų 
progų gardžiai pasijuokti, 
gali vyriausybei nemažai kai 
nuoti: nes juoktis iš sovietų, 
ligi egiptiečiai nesuvedė 
savo sąskaitų su Izraeliu, 
gali būti dar per anksti. 

nant mene garsą su šviesa 
ir spalvomis.

Docentė klausėsi jo aiš
kinimų nepertraukdama, 
bet suraukusi kaktą piktu 
perveriančiu, pilnu neapy
kantos žvilgsniu žiūrėjo į 
Chalipą. Gi kai jis pareiš
kęs, kad 1906 m. Čiurlionis 
pirmą kartą Petersburge iš
statė Meno Akademijos pa
rodoje savo paveikslus iš 
ciklo "Pasaulio sutvėrimas" 
ir tuo pat laiku jo buvo su
kurtos muzikos simfonijos 
"Miške" ir "Jūra” ir, kad 
dabar švenčiamas Čiurlio
nio 65 metų jo gimimo mi
nėjimas, egzaminatorė jį 
sustabdė klausdama:

— Kur švenčiamas, iš ko
kių šaltinių jūs gavote to
kias smulkias žinias apie tą 
buržuazinį dekadentą? Aš 
savo paskaitose nei žodžio 
apie jį nesu pasakiusi . . .

B. Chalipas rašo, kad jis 
suprato padaręs didelę klai
dą kalbėdamas egzaminato- 
rei apie kūrybą garsaus lie
tuvio menininko ir kompo
zitoriaus, kuris buvo gimęs, 
išsimokslinęs ir koncerta
vęs priešrevoliucinėje Rusi
joje. Apie tai B. Chalipas 
žinojęs iš prancūziškų ir 
amerikoniškų žurnalų, ku
riuos gaudavęs iš savo šefo, 
prof. V. V. Nebolsino. Prof. 
V. V. Nobelsinui Bolšoj te
atre užimant aukštą postą, 
tekdavo susitikti su iš už
sienių gastroliuojančiais ar
tistais ir jie atveždavę jam 
iš užsienio knygų ir žurna
lų, kuriuos jis duodavęs ir 
B. Chalipui pasiskaityti su 

> sąlyga, kad niekam tos už
sienio literatūros nerodytų. 
Chalipas visuomet laikęsis 
prof. V. V. Nebolsino pata
rimo niekam nerodęs tos li
teratūros, bet sužavėtas 
Čiurlionio kūryba, pamatęs 
užsienio žurnaluose jo pa
veikslų nuotraukas, pasi
klausęs jo muzikos iš užsie
nio radijo, užmiršęs apie at
sargumą. Chalipas pajutęs 
ir supratęs, kad gali įvelti 
į didelius nemalonumus ge
rinusį žmogų, prof. V. V. 
Nebolsiną, mintyse greit 
susivokęs viso to įvykio ne
malonumus ir nutaręs smū
gį priimti sau.

— Iš radijo, drauge do
cente! — atsakęs Chalipas.

— Iš kokio radijo? — 
klasė egzaminatorė, — argi 
mūsų radijo ką nors trans
liavo apie Čiurlionį?

— Iš prancūzų, iš Pary
žiaus radijo, sąryšyje su 
Čiurlionio jubiliejaus minė
jimu, — pakėlęs savo min
tyse politinę uždangą atsa
kęs Chalipas.

— Ar jūs mokate tiek 
prancūziškai, kad supratote 
viską, ką čia man kalbėjo
te. O gal jums padėjo pran
cūzų kalbos mokytoja Zoja 
Petrovna? — docentė nenu
leisdama nuo Chalipo akių 
tardė.

— Prancūziškai aš moku 
iš mažens.

— Išverskite! — įsakiusi 
Chalipui docente, paimda
ma iš savo spintos Z. Z. 
Russo muzikos žodyną.

Chalipas išvertęs j rusų 
kalbą iš prancūziško žody
no.

— O dabar prancūziškai 
parašykite, ką jus girdėjo
te apie Čiurlionį per radi
ją. — ir docentė ištiesusi 
jam pop.eriaus lapą.

Chalipas pajutęs, kad jo 
krūtinėje staiga auga pyk
čio banga ir docentei at- 

kirtęs;
— Aš neprivalau to da

ryti, nes tai neįeina į eg
zaminų sąlygas.

— Kaip studentas, jūs 
teisus, — sarkastiškai nu
sišypsodama atsakiusi eg
zaminatorė, — bet aš kaip 
fakulteto partbiuro narys 
reikalauju, kad išdėstytu- 
mėte raštu, ką esate girdėję 
per radiją.

— Nerašysiu! — atkirtęs 
jai Chalipas.

— Kas iš jūsų girdėjote, 
ką sakė Chalipas? — krei
pėsi egzaminatorė j būrelį 
studentų, kurie laukė klasė
je savo egzaminų eilės, — 
pakelkite ranką.

— Chalipo draugai nulei
do galvas, lyg tai ruoštųsi 
muzikos istorijos egzami
nams. Bet viena ranka pa
kyla. Tai Saša Lukovniko- 
vas, kuris rengiasi įstoti į 
komunistų partiją. Docentė 
Chalipui po egzamino para
šiusi pažymi "nepakanka
mai”, nors visuomet jo pa
žymiai buvę "labai gerai”. 
Kurso draugai juokavo, kad 
vieną kartą ir jis gavęs ne
pakankamą pažymį. Prie 
Chalipo priėjęs Lukovniko- 
vas taręs:

— Tu ant manęs nepyk, 
mano būklėje aš negalėjau 
kitaip pasielgti.

Vakare konservatorijos 
sekretorius Chalipui pa
skambinęs telefonu į namus 
ir pasakęs, kad rytoj Chali
pas 9 vai. kviečiamas pas 
konservatorijos prorekto
rių.

— Ką dabar darysime? 
— paklausęs Grigorijus 
Stoliarovas, prorektorius ir 
Chalipo dirigavimo profeso
rius.

Chalipas stovėjo ir tylėjo.
— Eruditas! Poliglotas! 

Radijo mėgėjas! Kam dar 
ruoštis į dirigentus, — ko- 
liojo Chalipą prorektorius.

Prorektorius, atsistojęs 
nuo stalo, priėjęs prie lan
go ilgai žiūrėjo į kiemą ir 
apsiraminęs prabilo:

— Bet aš pasistengsiu 
likviduoti skandalą. Aš pa
kalbėsiu su docente, papra
šysiu užskaityti tavo diri
gavimą per kurso išleistu
ves. Ji buvo labai sužavėta 
tavo dirigavimu. Dokumen
tai priimant į dirigavimo 
aspirantūrą turi būti nu
siųsti į Meno Reikalams 
Komitetą patvirtinti. Gi A. 
Lukovnikovas veržte ver
žiasi į aspirantūrą, — taip 
kalbėjęs pr'orektorius.

Sekė liūdnos dienos be
laukiant atsakymo iš Meno 
Reikalams Komiteto. Ir vie
ną dieną įeidamas į klasę 
prorektorius pasakęs Chali
pui :

— Tave patvirtino j diri
gentų aspirantūrą. Sveiki
nu.

Chalipas paklausęs:
— O kaip Čiurlionis?
— Čiurlionis buvo laiko- 

bas burzuažiniu dekadentu, 
kai Lietuva buvo buržuazi
nė valstybė. P>et dabar po 
Lietuvos susijungimo su So
vietų Sąjunga, jis yra mū
sų. Partijos Centro Komite
tas peržiūrėjo Čiurlionio 
įvertinimo klausimą. Čiur
lionis mokėsi, rašė. kūrė, 
ruošė savo paveikslų paro
das Rusi joje ir Kaunas da
bar mūsų. — Stoliarovas 
pakartojo Stalino posaki.

Po užsiėmimų, išeinant iš 
klasės, prorekt orius davė 
ženklą Chalipui sekti pas

kui.
— Laikyk, kad tau labai 

pasisekė, — sako Stoliaro
vas einant koridoriuje, ap
sidairęs ir įsitikinęs kad 
niekas jų pokalbio nesiklau
so. — Jeigu ne birželio įvy
kiai Baltijos kraštuose, ne
būtum tu dirigavimo aspi
rantūroje.

Praėjus daugiau negu 30 
metų nuo to įvykio, Chali
pas nutaręs išvykti iš So
vietų Sąjungos ir lankyda
masis paskutinį kartą ma
lonių prisiminimų vietose 
pabuvojęs ir Kaune. Ten 
esąs pastatytas Čiurlionio 
meno muziejus, įrengta sa
lė pasiklausymui jo muzi
kos plokštelių, monografi
jos apie jo kūrybą ir jo pa
veikslų reprodukcijos prie 
įėjimo.

— Ar tą muziejų įrengė 
Sovietų Lietuva ? — paklau
sęs Chalipas.

Ekskursijos vadovė tyli 
ir neatsakiusi į klausimą. 
Chalipas palaukęs momento 
kai muziejus uždaromas, 
priėjęs prie ekskursijos va
dovės, prisistatęs, kaipo 
dvigubas laureatas, pasa
kęs, kad nuo pat jaunystės 
esąs Čiurlionio gerbėjas, 
papasakojęs vadovei epizo
dą apie Čiurlionį laikant 
muzikos istorijos egzami
ną, pajuto vadovės šiltesnį 
žvilgsnį ir pasitikėjimą.

— Iš Čiurlionio laiškų ir 
kitos jo susirašinėjimo me
džiagos mes žinome, — pa
sakojusi ekskursijos vado
vė, — kad Čiurlionis verti
no Rusiją, rusų meninin
kus: M. Dobužinskį, C. Ma- 
kovskį, A. Benuą, kompozi
torius N. Rimskį-Korsako- 
vą, A. Skriabiną ir kitus, 
žinoma, kad Čiurlionis ver
tino F. Dostojevskio kūry
bą. Bet muziejus, tikriau, 
tariant, Čiurlionio galerija, 
buvo pastatyta ir įrengta 
dar iki Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos, dė
ka didelių pastangų tada 
dar laisvos Nepriklausomos 
Lietuvos paskutinio prezi
dento Antano Smetonos.

Ekskursijos vadovė rū
pestingai apsidairiusi para
šiusi Chalipui sekančio tu
rinio raštelį: "Prašau, išei
kime laukan, čia mus gali 
kas nors kalbantis išgirsti”.

Chalipas perskaitęs raš
telį linktelėjęs galvą, tuomi 
išreikšdamas sutinkąs su 
pasiūlymu. Vadovė atsi
ėmusi iš jo raštelį ir su
draskiusi. šaligatvyje, įjun
gusi portatyvinį radijo pri
imtuvą, kabantį ant peties, 
ji jam pusiau tyliu balsu 
papasakojo, kad pirmomis 
dienomis, kai Kaunas buvo 
sovietų kariuomenės oku
puotas, Čiurlionio Galerija 
buvo uždaryta ir ne tik ge
resnieji Čiurlionio paveiks
lai, bet ir kiti meno kūriniai 
buvo iš galerijos paimti. Ir 
kaip daug sunkumu tekę 
nugalėti pakol Kauno ir Vil
niaus lietuviams inteligen
tams pavyko Čiurlionio ga
lerija vėl atidaryti ir nors 
dalį meno kūrinių j galeriją 
sugrąžinti.

— Ne kurie paveikslai vi
sai dingo, — su liūdesiu 
veide vadovė pareiškusi 
Chalipui liesdama Čiurlio
nio paveikslo "žinia" repro
dukciją. — štai pavyzdžiui, 
šilas.

Chalipas pagalvojęs, kad 
jeigu būtų galima apžiūrė
ti nekuriu sovietų ponų bu

tus, galima būtų surasti 
dingusius paveikslus ir tai 
ne‘tik iš Čiurlionio galeri
jos, bet ir iš kitų muziejų. 
B. Chalipas prisiminęs kon
servatorijos 1940 m. birže
lio mėn. prieškarines die
nas ir žaibišku greitumu 
pasikeitimą įvertinant Čiur
lionį iš buržuazinio deka
dento į mūsų dailininką ir 
kompozitorių, jeigu Lietu
va mūsų. Bet Čiurlionis bu
vęs ne pirmas ir ne pasku
tinis iš dailininkų, kompo
zitorių, rašytojų, artistų 
padaromais tai mūsų tai vėl 
nebe mūsų, atsižvelgiant į 
jų tautybę, visuomeninę 
klasę, kuriai jie priklausę 
ir jų politines pažiūras. 
Pvz. dailininkas Pablo Pi- 
casso, pakol jis nepasidaręs 
komunistu, jo kūryba bu
vusi žiauriai sovietų spau
doje kritikuojama, bet kai 
jis įstojęs į komunistų par
tiją ir kas mėnesį pradėjęs 
duoti komunizmo reikalams 
aukas, jis tapęs savu, nebe 
dekadentu. Gi už jo pamėg
džiojimą dailėje kiti nepar
tiniai sovietų dailininkai, 
Picasso pasekėjai buvę 
žiauriai kritikuojami, jiems 
buvę draudžiama ruošti sa
vo kūrinių parodas ir neku- 
rie buvę į kalėjimą arba į 
koncentracijos lagerius už
daromi.

šitie B. Chalipo aprašyti 
epizodai ir įvykiai Maskvos 
konservatorijoje rodo, koks 
didelis kūrybinis ir morali
nis nuosmukis Sovietų Są
jungoje, kuri dvidešimtame 
amžiuje sugrąžinta į tam
siuosius viduramžius, kokia 
ten prievarta, smurtas, me
las ir baimė viešpatauja. 
Net ir tokioje nepolitinėje 
mokslo srityje, kaip dailė ir 
muzika, vien paminėjimas 
vardo, kad ir genialaus sve
timšalio menininko ar mu
ziko, bet ne komunisto, lai
komas nusikaltimu ir perse
kiojamas. Apie kokia laisvę 
Lietuvoje galima kalbėti 
prie Maskvos hunų įvestos 
tvarkos, kai Lietuva tapo 
rusų-bolševikų okupuota? 
Vienintelė laisvė ten yra — 
tai laisvė kiekvienam pa
tekti į kalėjimą arba vergų 
stovyklą Vorkutoje.

šitą straipsnį nelietuvio 
muziko-dirigento, neseniai 

išvykusio iš Sovietų Sąjun
gos, parašyta rusų emi
grantų spaudoje su meile 
Lietuvai ir jos meninin
kams reikėtų perskaityti 
lietuviams, todėl aš jo turi
nį ir atpasakojau. Borisas 
Chalipas taip baigia savo 
straipsnį.

— Dabar pasaulinė kul
tūra atžymi ir mini šimtme
tį nuo gimimo to žymaus 
lietuvio menininko-novato- 
riaus ir kompozitoriaus M. 
Čiurlionio, šią datą atžymi 
ir primena Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir ne vien 
tiktai lietuviai. New Yor
ke, Clevelande ir kituose 
Amerikos miestuose buvo 
suruošti ir ruošiami koncer
tai Antano Smetonos, vy
resniojo vaikaičio paskuti
nio Nepriklausomos Lietu
vos prezidento. Chicagos, 
New Yorko, Hamburgo, 
Frankfurto ir eilė Amerikos 
ir Europos miestų spauda, 
kur Antanas Smetona kon
certavo, kaipo solistas su 
simfoniniais orkestrais ir 
davė solo rečitalius, buvo 
pilna puikių aprašymų apie 
jo skambinimą Bacho, Čai
kovskio, Beethoveno ir Šo
peno, Šumano ir Prokofjie- 
vo kūrinių. Jo repertuaras 
didžiulis. Rusų kompozito
rių kūrinius jis skambino 
su įkvėpimu ir labai įdo
miai, nors jis niekuomet 
Rusijoje nėra buvęs. Argi 
įsileistų Sovietų valdžia 
vaikaitį prezidento, kuris 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo gerbiamas.

Amerika padėjo A. Sme
tonai tapti žymiu pianistu. 
Studentavimo laiku jis bu
vo Fulbrighto ir Rockefel- 
lerio fondų stipendininkas. 
Jis užtarnaudavo prizus ir 
dovanas tarptautiniuose pi
ano koncertuose Paryžiuje, 
Ženevoje, Vercelli ir kitur. 
Po trumpos poilsio pertrau
kos, Antanas Smetona tęsia 
savo tournėe Jungtinėse 
Valstybėse supažindinda
mas muzikos mėgėjus su M. 
Čiurlionio muzikos kūryba. 
Galvoju, kad būtų įdomu 
drauge suorganizuoti su 
tais koncertais, kuriuos at
liks Antanas Smetona, ir to 
žymaus dailininko kūrinių 
parodas”, — taip Borisas 
Chalipas užbaigė savo ra
šinį.
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RAUSTA MOTERŲ METAI
Jūratė Statkutė de Rosales

Jungtinės Tautos 1975- 
sius metus pakrikštijo ‘Mo
ters Metais’. Tiktai nei iš 
šio, nei iš to, JAV pinigais iš
laikoma plačioji Jungtinių 
Tautų galvosena vis labiau 
krypsta į rytus.Nežinia ar iš 
gėdos, ar iš tauraus moteriš
ko drovumo Moters Metai 
kaskart labiau parausta. 
Gaunasi įspūdis, kad Moters 
Metų proga Jungtinių Tautų 
daromi parengimai yra orga
nizuojami su Maskvos pata
rėjais ir naudojami sovietų 
interesams.

Ne kitaip atsitiko Venezu- 
loje. Moters Metų proga, 
krašto prezidentūra paskyrė 
specialią moterų komisiją 
tam, kad ši suorganizuotų 
Pirmąjį Venezuelos Moterų 
Kongresą. Nepaprstai grei- 
tt> demografinio augimo kraš 
te, tokio pobūdžio kongresas 
galįs pasiūlyti būtinas vi
daus reformas, turėjo suda
ryti svarbų žingsnį į priekį 
visai Pietų Amerikai. Kong
reso organizacijos komisiją 
sudaro rinktinės intelektua- 
lės, išsilavinusios, liberalių 
pažiūrų moterys. Jos kreipė
si į Jungtines Tautas tam, 
kad į Kongresą pritraukti 
viso pasaulio moterų atsto
ves ir suteikti Kongresui 
pasaulinio įvykio aureolę.

Dvi dienas prieš Venezue
los Moterų Kongreso atida
rymą, TV ir spaudoje kilo 
staigus sąmyšis aptariant 
kongresan kviestų svečių pa 
rinkimą. Kongresą organiza
vusi Komisija buvo viešai už 
klausta: kokiu būdu kviestų 
svečių tarpe vyrauja žinomų 
JAV ir Kubos komunisčių pa 
vardės?Atsakymo vietoje už 
stojo tyla. Tada pakilo tokia 
audra spaudoje bei televizi
joje, kad kongreso organiza
torės staiga atsidūrė lyg lėk
tuvas papuolęs į viesulą.

Tuomet, kaip tik tuomet, 
pasirodė dar viena ‘atstovė’. 
Kairuojantis EI Nacional 
dienraštis atspausdino Leo
kadijos Diržinskaitės Plišen- 
ko nuotrauką ir pranešė, 
kad ji atvyko į Venezuelą 
kaipo Venezuelos Moterų 
Kongresan kviesta atstovė. 
Kalbėdama su žurnalistais, 
Leokadija Diržinskaite pa
reiškė, kad ji yra ‘Lietuvos 
viceprezidentė ir užsienio 
reikalų ministerė’. Ji drauge 
pranešė, kad jei kurie Vene
zuelos valdžios pareigūnai 
norėtų su ja pasikalbėti, ji 
mielai tokius priimsianti. 
Leokadija atvažiavo drauge 
su ‘angelu sargu’ (sovietų 
moterų organizacijos pirmi
ninke ruse, kuri ta proga 
užleido Leokadijai ‘atstovės’ 
teises). Jas abi aerostotyje 
pasitiko Sovietų ambasados 
pareigūnai.

Sekančią dieną visuose 
laikraščiuose pasirodė Kong 
resą organizavusios komisi
jos skelbimas su ‘kviestų sve 
čių sąrašu’. Leokadija Diržin 
kaitė ten buvo atžymėta kai
po atsiradusi čia per Jungti
nių Tautų tarpininkavimą ir 
jai buvo suteiktas tiktai ‘so
vietų moterų atstovės’ titu
las.

Tuo tarpu, pačiame mote
rų kongrese reikalai virte 
virė. Spauda sėdėjo pirmose 
ložėse ir su pasigerėjimu 
spausdino tokias antraštes:
‘Moterų Kongresas užsibai- yra tikra -- jei po tokio įvy- 
gia kumščiais’, ‘Krikščionių kio dar buvo koks interview

Š.m. birželio 12 d. Drauge 
tilpęs Vytauto Volerto ilgas, 
dejuojantis ir nervingas 
straipsnis apie Lietuvių 
Bendruomenę sąryšy su kito 
mis organizacijomis yra tikri 
kliedėjimai, klaidiną lietuvių 
visuomenę, kur jis smerkia 
ALTą ir kitus, anot jo, sam
būrius bei pavienius asme
nis, LB je tačiau nematyda
mas nei krislo. Daug jo įro
dinėjimų būtų pravartu fak
tais atitaisyti klaidas, įro
dant V. Volerto visišką tole
rancijos ir objektyvesnio 
žvilgsnio stoką, bet šį kartą * 
aš nemanau smerkti 
liaupsinti LB, nors esu lavai y 
gerai susipažinusi su jos fdublikavijjjpi. 
veikla nuo pat įsisteigimo ‘ 
dienos ir didelį įnašą įdėjusi 
jos kūrime ir veikloje. Taip 
pat nematau reikalo čia 
įrodinėti ir ALTos reikšmės, 
kurios vien praeities darbai 
kalba patys už save, bet 
netikiu ir nei vienos organi
zacijos ar paskiro žmogaus 
neklaidingumu. Noriu čia tik 
patikslinti tai, kas jo klaidin
gai skaitytojams aiškinama 
apie ALTS-gą (Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą, 
EČ) ir NF (Lietuvos Nepri
klausomybės Fondą, EČ). 
Tarp kitko jis rašo:

‘Neteisingai yra pristato
ma prdžia esą JAV LB pasi
ryžimas aukotojo valiai Vasa 
rio 16 proga. Ne LB šitai su
galvojo. Ar nebuvo Nepri
klausomybės Fondo, kuris. 
Vasario 16 pirmasis pradėjo 
sau rinkti aukas? Ar ne šio 
fondo šulas vėliau tapo 
ALTos pirmininku?’

Tai ne tiesa. Gal p. V.Vo- 
lertas turėjo galvoj, kad vie
nas iš ALTos šulų_buvo ne

-do.^iet milijoninio LF-do

Toliau jis rašo: ‘Ar ne šio 
fondo (Lietuvos Nepriklauso 
mybės Fondo, EČ) vėliau 
jau pakeitusio kryptį, pirmi
ninkė yra ir vieno iš stipriau 
šių, ALTą remiančių sambū
rių pirmininke? Tai kodėl 
aukų klausimas laikomas 
JAV LB ir ALTos kovos pra 
džia? Išeitų, kad kovą pa
skelbė NF (Nepriklausomy
bės Fondas, EČ).’

Ir čia straipsnio autorius 
klysta. Nepriklausomybės 
Fondas įsisteigė tikslu remti 
tik būtinus lietuvių išeivijos 
atliekamus uždavinius, ku
riais nesirūpino joks kitas 
veiksnys ar ‘sambūris’ ir iki 
šiol savo krypties nepakeitė. 
Aukas rinko skelbdamas jų 
paskirtį, o kiekvieno lietuvio 
yra teisė aukoti laisvu apsi 
sprendimu vienam ar net 
visiems fondams. Ir tai 
natūralu, nes kiekvienas 
mūsų išeivijos fondas turi 
savo skirtingus uždavinius, 
o pasmerkimo vertas tik

Demokratu delegacija pasi
traukė iš Moterų Kongreso’, 
‘Kairiųjų partijų delegacijos 
pasitraukia iš Moterų Kon
greso’, ‘Moterų peštynės’ ir 
t.t.

Nieko nėra malonesnio, 
kaip užpilti alyvos ant ug
nies. Moterų Kongreso pra- 
jovo žinios užėmė pirmą vie
tą didžioje Venezuelos spau
doje. Vietniai lietuviai to
kios auksinės progos praleis
ti negalėjo. Sovietų ambasa
da, atsiųsdama Leokadiją 
Diržinskaitę, kaip ant sidab
rinės lėkštės padėtą, suteikė 
mums tą progą, kurios laukė 
me metų metais: prasimušti 
į didžiąją Venezuelos spaudą

Didžiausio tiražo krašte 
dienraštis -- liaudies laikraš
tis Ultimas Noticias savo ket 
virtą puslapį paskyrė paaiš
kinimui apie Lietuvos dabar
tinę padėtį, davė baltų kil
mės moterų protestą dėl 
Leokadijos Diržinskaitės at
siuntimo į Venezuelos Mote
rų Kongresą ir užbaigė savo 
straipsnį su Kalantos suside
ginimo ir Kauno riaušių apra 
šymu. Baigiant buvo paminė 
ta, kad garbingoji Leokadija 
turėjo nemažai bendro šu 
Kauno riaušių numalšinimu, fondo (Lietuvos Nepriklauso

Smūgis buvo tuomi žavus, 
kad Moterų Kongreso metu 
naudotas vietinių komunis
čių moterų delegacijos leit
motyvas buvo reikalavimas, 
kad dvi komunistės moterys 
šiuo metu laikomos kalėjime 
dėl kriminalinių nusikaltimų 
būtų paleistos. Suprask: 
vietinė valdžia esanti tokia 
tironiška, kad drįso jas kalin 
ti! Paminėjimas, kad Sovie
tų Moterų Sąjungos atstovė 
yra kalinusi nekaltus jaunuo 
liūs, buvo įdomus smūgis vie 
tinei komunisčių delegačių, 
linijai. Paaiškėjo, kad atsiųs
dama Leokadiją, Sovietų am 
basada iškrėtė labai nemalo
nų pokštą vietiniams komu
nistams.

Rimtas, plačiai skaitomas 
EI Universal (šiuo metu an
tras krašte tiražo atžvilgiu) 
regimoj vietoj ištisai persi
spausdino baltų kilmės vene 
zueliečių moterų protestą 
dėl Leokadijos Diržinskaitės 
kvietimo į Venezuelos Mote
rų Kongresą. Tą patį protes
tą ištisai perspausdino žurna 
las Resumen (Venezueloje 
Reumen yra maždaug tas 
pats, kaip JAV-ėse Time ma 
gazinas). Tuo tarpu populia
rus žurnalas Elite paminėjo 
dabartinę Lietuvos pavergi
mo padėtį ir užklausė:‘kas ta 
tokią Leokadiją pakvietė?’.

Gražiausia staigmena atsi
tiko tuomet, kai vietinės 
lietuvės moterys nuėjome 
protestuoti į kainuojančio 
EI Nacional laikraščio redak
ciją. Tuo pat metu ten buvo 
laukiama Leokadijos Diržin
skaitės. vizito dėl intervievv. 
Redakcija supainiojo mūsų 
grupę su Diržinskaite ir jos 
palyda. Išeinant iš redacijos, 
viena mergaitė man prasita
rė į ausį ‘Jūrate, jie pradžio
je galvojo, kad tu esi Leoka
dija’. Aš linktelėjau. Prunkš
damos iš juoko išsiritome iš 
redakcijos.

Ar tikroji Leokadija vė
liau davė tam laikrąščiui 
intervievv -- nežinome. Viena

npj{ toksJ fondas, kuris lėšas 
labai ^naudoja darbu bei žyjgįif

su Diržinskaite, tai laikraš
tis jo nespausdino.

Kokiais žodžiais Diržins- 
kaitės vizito vaisius vėliau 
atraportavo sovietų ambasa
da Maskvai -- mes irgi 
nežinome. Būtų labai įdomu 
sužinoti.

Kad Nepriklausomybės 
Fondas savo užduočių vykdy 
me neklydo, parodo ‘Lithua- 
nia 700 Years’ išleidimas 
trimis laidomis, nesulaukus 
kol kiti fondai geresnį darbą 
atliks. Ir dabar paskutinei 
laidai išsibaigus, o pareikala
vimų vis gaunat gali tekti ir 
4-ją laidą išleisti, nesulau
kiant, kol kiti fondai ką nors 
panašaus organizuotų.

Dėmesio verti ir šie p. 
V.Volerto be gilesnio įsitiki
nimo tarti žodžiai: ‘Reikia 
skaitytis ir su tokiais sambū
riais, kaip ALTS (Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
EČ) kuri nebūdama LB prie
šų eilėse, jubiliejiniame sei
me pareiškė, kad ALTos ne
apleis. Tai ar mosuoti 
peiliais ir vieniems kitus bau 
ginti?’

Kur gi čia p. V.Volertas 
mato peilius ar bauginimą? 
Ar ALTS-ga jo nuomone tu
rėtų atšaukti iš ALTos savo 
delegatus ir tuo pradėti 
ardymo darbą? Delegatus 
bALTS-ga turi ir VLIKe per 
'Tautinį Sąjūdį ir jie visur 
nuoširdžiai, _ respektuodąmr 
fu institucijų veikla, talkina? 
E&-neje iTelegatŲ fiUFSL, 'Wt 
labai daug pavienių narių jai 
skiria savo jėgas. Šipo klau
simu Sąjungos sukaktuvinis 
seimas pasisakė taip:

Lietuvių Bendruomenėj 
vykstant nesutarimams, Sei 
mas kviečia vadovaujančius 
asmenis daryti viską, kad 
Lietuvių Bendruomenė at
gautų išeivijos pasitikėjimą. 
O kiek liečia ALTS-gą, kad 
p. V. Volertas ateityje 
klaidų nedarytų, pranešu, 
jog ALTS-ga prieš 25 metus 
susijungusi didesniam jėgų 
sustiprinimui ir Šiandien lai
kosi nuomonės, kad galime 
keisti savo veiklos priemo
nes ir metodus, galime būti

tas Maskvoje. Šiuo metu 
sovietų spauda stengiasi pri
pratinti ir savo paklusnią vi
suomenę, kad ir Leonidas 
Brežnevas, SSSR KP gene
ralinis sekretorius, taip pat 
galįs perimti dabartinio So- 

!vietų S-gos Prezidento Nika- 
lojaus Podgornio kėdę.

Ir kai tik ši vaidyba 
baigsis, tada L. Brežnevas 
taps krašto absoliutus dikta- 

į torius. Jam tik truks carų ka 
Krūnos ant galvos; vienok jis 
Turės daugiau galios negu 
bet kuris caras, išskiriant 
gal būt Ivaną Baisųjį ... Ta
čiau, jeigu L. Brežnevas yra 
ligotas, tada jam nulipus nuo 
sosto, tos visos galios 
automatiškai pereis jo įpėdi
niui. Dėl to ir prileidžiama, 
kad L. Brežnevas čia pasirin 
ko Čekoslovakijos atvejį, 
kad jį išmėginti savo imperi
joje. Kai kuriuose vakarų 
štabuose yra svarstoma, kad 
SSSR yra ruošiama karui ir 
kad karo laivynas ir karo avi 
acija šiuo metu yra puikiai 
paruošti karo veiksmams.

skirtingų nuomonių, bet 
kokiais klausimais, bet Liet." 
vos I 
me matyti tik vieną priesą*- 
tįie tu vos ~oĘ uj ariją - ir tik 
su juo vienu kovoti, nešk ai- _____________________ _  ___
dant išeivijos ir taip jau ri- Krūnos ant galvos; vienok jis 
botų jėgų, mėginant ne prie
šą, o viens kitą nugalėti.

Jubiliejinis seimas praėjo 
dar didesnės vienybės, dar
nios veiklos ir pasiaukojimo 
dirbti savo vidaus organizaci 
joj ir bendriesiems tautos 
reikalams siekimo dvasioje.

Kremlius tempia 
pavadžius•

Iš kai kurių ženklų, kaip 
SSSR vidaus, taip su jos sa
telitais santykiavimo baruo
se, atrodo, kad Kremlius ir 
vėl mėgina suteikti jėga 
vienose rankose, besiruošda 
mas naujam ateities žygiui. 
Toks įspėjamasis signalas 
galėtų būti Šelepino išjungi
mas iš pirmavimo varžybų 
Politbiure su Brežnevu ir 
dabar pastarasis tik vienas 
liko stipriai sėdėti valdovo 
kėdėje.

Nepersenai, Sovieti jos pa
taikūnas Prahoje, Gustavas 
Husakas, ČKP generalinis 
sekretorius, buvo ‘išrinktas’ 
Čekoslovakijos prezidentu. 
Tikima, kad šis vaidinimas 
buvęs paruoštas ir surežisuo

KVIEČIAME PRALEISTI

SAVO ATOSTOGAS 

PIETINES NEW JERSEY 

ATLANTO PAKRAŠČIO 

GRAŽIAME KURORTE

Skaitykit ir platinkit

DIRVĄ

LEATHER JACKET 
MANUFACTURER

IS LOOKING FOR 
EXPERIENCED 

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Piece work prices based at $5.18 
per hour. Hiring imrnediately. 
Benefits available. Training. 
school in operation.

313-398-8210
Between 8 & 4 p. m.

(50-52)

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

švarus ir 
iki rugsėjo

JONAS JASINSKAS

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

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

FREE...SUPER GIRS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
Jasts.

XL-1OO
Stale

Į

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

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

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

televisions based on discount certificates.
Ponaity is imposad for early withdrawalf.

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 514% daily interest PLŪS • ■ ■

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

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

ueposits mušt remain at least one year.

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

Also available are 7¥< % C.D’s for 6-year maturity in $1.000 units.

/upefiof /oving/ AND LOAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLIO OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue  Euclid Avenue 2^4O^edar Road (PeafGreen)
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GUARANTEE

• 25 c. bilietas miesto susisiekime, 24 valandas paroje

• Nemokami persėdimai

• Be papildomo zonų mokesčio

• Senesniems nemokamas važiavimas 20 vai. paroje

• Invalidams nemokamas važiavimas 20 vai. paroje

IR ŠTAI KAIP TAI GALIMA GAUTI:
Užsiregistruokit balsavimui iki liepos II d. Jeigu Jūs ne

balsavote paskutinius dvejus metus, ar iš viso nebalsa

vote, jūs turite užsiregistruoti iki liepos I I d. Registruo

kitės 2400 Payne Avenue iki 4 valandos po pietų liepos

1 1 d. Jums nereikia registruotis ten kur balsuosite. Tada...

Vole YES 
July 22

... ir jūs taip gausite specialų 35 c. rapidu
ir express autobusu bilietą.

This advertisement paid for by CITIZENS FOR REGIONAL TRANSU • Jay L. Hanna, Chairman • 3485 Rolling Hills Dr. • Cleveland, O. 44124
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PAVASARINIS KONCERTAS
Korp. Neo-Lithuania vyr. 

valdyba š. m. gegužės 4 d. 
Jaunimo Centro salėje, Chi
cagoje suruošė Audronės 
Simonaitytės dainų popietę.

Prieš 5 metus atvykusi 
iš Lietuvos j Chicagą, Si
monaitytė studijavo Roose- 
velt universitete muziką, 
siekdama magistrės laips
nio.

Chicagoje ji neužsidarė 
vienumoje, o pradėjo akty- 
fiai reikštis visuomeninia
me gyvenime, retai kada at
sisakydama dalyvauti ku
riame nors parengime. Po 
Sodeikos ir Armono, ji per
ėmė diriguoti Dainavos an
sambli.

Šie Audronės visuome
niškumo bruožai sutelkė ap
link ją daug nuoširdžių 
prietelių, kurie gausiai at
silankė ir j šj koncertą, 
karštai reaguodami j jos 
meną.

Koncerto programa buvo 
akademiška. Vyravo 18 ir 
19 šimtmečio kompozito
riai. Buvo atliktos: viena 
Hendelio, 4 Mozarto, Pucci- 
ni, Massenet arijos, Pergo- 
lesi, Šuberto, Šumano, 4 lie
tuvių liaudies dainos ir už
baigai trys 18 amž. kompo
zitoriaus Vekerlėno dainos.

Rečitalio programa buvo 
gerai parinkta. Daugumas 
dainų, išskyrus Mozartą, 
atitiko dainininkės balso 
prigimčiai ir interpretaci
niams sugebėjimams.

Koncertas, užtrukęs ma
žiau pusantros valandos, 
nieko nenuvargino. Gal la
biausiai pergyveno nuovar
gį pati solistė, kurios veide, 
koncerto metu, nesimatė 
giedresnės šypsenos.

Labai mažai kas iš dai
nininkų moka ir gali padai
nuoti Mozartą arba Doni- 
zetti kompozicijas. Mozarto 
dainų prigimtis begaliniai 
trapi, reikalaujanti išpil- 
dant didelio subtilumo, nuo
taikos, savotiško balso tem
bro ir kitų balsinių resursų. 
Dainavimo mokytojai ir 
mokyklos perša savo stu
dentams dainuoti Mozartą. 
Studentai dainuoja, bet, de
ja, tik labai reti daininin
kai sugeba jo kompozicijo
se perduoti vėjelio dvelkimo 
per žibuoklių lysvę nuotai
ką ir svaiginantį šių gėlių 
kvapo pojūtį.

Reikia daug nuoširdumo, 
artistiško sugebėjimo klau
sytojams perduoti gana ba
nalius meilės prisipažinimo 
žodžius, kurie pagražinti 
nepaprastai nuoširdžia, gra
žia muzika. Nenuostabu, 
kad ir Audronei nevisai pa
vyko Mozarto dainas inter
pretuoti. Geriausiai pasise
kė Mozarto Abendemfin- 
dung. Puccini arija iš op. 
Giani Schichi ir Massenet 
arijos praskambėjo lais
viau, nors melodinėje lini
joje jautėsi aukštutinių gai
dų staigus forsavimas, ne
atitinkantis kompizicijos 
prigimčiai ir prasmei.

Po pertraukos solistė at
liko Šumano dainą — Loto
sas, kuri gerai praskambė
jo. Šuberto Serenada muzi
kos studijose gana nuval
kiota kompozicija.

Neįprastai greitu tempu 
ir per mažai liaudišku su6- 
tilumu praskambėjo svajin

ga, pilna pavasariškų platy
bių ”Oi kas sodai”. Geriau 
buvo atliktos Olekos ir Šim
kaus harmonizuotos dainos.

Solistės balso rūšį sunku 
apibudinti. Abejoju ar tai 
sugebėtų padaryti ir jos 
dainavimo mokytojas. Ne
retai dainavimo mokytojas 
užsispyrusiai teigia ir per
ša savo pažiūrą (dažnai 
klaidingai) j studento balso 
prigimtį.

Koncertantę priskirti prie 
tipiškų sopranų nevisai ga-

Gausus dalyvių būrys su malonumu klausėsi solistės A. Simonaitytės puikiai išpildytos 
programos. Po kiekvienos sudainotos arijos ar dainos aidėjo džiaugsmingi ir ilgi plojimai Jau
nimo Centro salėje. A. Plaušinaičio nuotrauka

YOU C AN T GETĄ 
HIGHERINTEREST RATE 
AT ANY OTHER BANK!

Federal Regulations statė that interest on lnvestment 
Certificates redeemed prior to maturity vvill be

ANTANAS NAKAS
Įima, nes jos aukštutinės 
gaidos nėra laisvos, o piano 
aukštutinėse tęstinose gai
dose neteko girdėti. Taipo
gi neteko užgirsti aiškaus 
ir mezzo’ voce dainavimo 
ten kur jis būtų labai pri
tikęs (pav. Oi kas sodai ir 
kitose dainose). Mezzo so
prano balso rūšiai būtinas 
sultingas žemutinių gaidų 
skambėjimas. Man atrodo, 
kad solistė yra viduryje 
tarp tų dviejų balso skalių 
su gražiai skamhančiom vi

Put $1,000 or more into a Society 6year 
lnvestment Certificate and you wiii earn 7’/a% 
interest vvhich can be paid ųuarterly.

Invest $5000 or more and your interest can 
be paid monthly.

Interest checks can be deposited into a 
Society Regular Savings, Bonus Passbook, or a 
Free Checking account; or if. you prefer, mailed.

So start earning 7’/a% interest today.
And get Free Checking too!
And remember - Society is the only bank 

vvith 24 surburban offices open six days a week!

Savings Account rate, less 90 days interest.
recomputed at the prevailing Regular Passbook

BANKof CLEVELAND
A SOCIETY CORPORATION BANK

Deponti lnwr«d to $40.000

durinio registro gaidomis. 
Išsprudus šiems žodžiams, 
tenka pasakyti, kad balsas 
gali būti gražus tik tada, 
kada jis tampriai ir orga
niškai surištas su tam tik
ra situacija, t. y. sugebėji
mu dainoje meniškai per
duoti žodžio reikšmę ir 
prasmę. Atskirai, be žodžių 
balsas negali būti toks gra
žus. Tad ir su menkesniais 
balso resursais galima kal
bėti apie dainininko gražų 
dainavimą, bet ne apie gra
žų balsą, izoliuotą nuo žo
dinio teksto. Gražiame dai
navime pasireiškia tobula 
frazuotė, dalinai veido iš
raiškos bruožai ir vidinis

Memb«» FOtC

Sol. AUDRONE SIMONAITYTE A. Plaušinaičio nuotr.

atliekamo dalyko vaidybi
nis polėkis, bet tai dar ne
reiškia, kad laike dainavi
mo reikia blaškytis scenoje 
ir vartoti perdėtą rankų ju
desį. Kai kuriuos paminė
tus privalumus daininkei 
dar reikia įsigyti ir pradėti 
scenoje su daina gyventi, 
kad nebūtų taip viskas vie
noda ir monotoniška.

Solistė scenoje atrodė la
bai patraukli, aukšta, kaip 

Lietuvos pamiškėje išaugu
si puošni eglė.

Jos akompaniatorius R. 
Boldrey jautrus muzikas 
tik jo apsirengimas visiš
kai netiko popietiniam kon
certui ir prie Audronės sko
ningų ir gražių rūbų. Atro
dė, kad akompaniatorius į 
sceną atvyko iš šiaurės Chi
cagos antro kaimo apylin
kių.

Klausytojų auditorija šil
tai reagavo į visas solistės 
dainas, ypač nesigailėdama 
plojimų- koncerto pabaigai. 
Plojome visi — jauni ir pa
gyvenę, tarp kurių matėsi 
ir Dainavos ansamblio bu
vę ir esami valdybų nariai- 
veteranai. Gyviausiai rea
gavo viengungiai. Prie en
tuziastų prisidėjo ir neoli- 
tuanai su Bronium Kasa- 
kaičiu priešakyje, kuris la
bai nuoširdžiai savo darbais 
ir rūpesčiais prisidėjo, kad 
šis koncertas sėkmingai pa
vyktų. Uždanga nusileido, 
daina dar neišdainuota.

• Marytė Janonytė, Par
moję gyvenančių Rimos ir 
Vytauto Janonių dukra, be
simokanti Normandy High 
Schooi, redaguodama mo
kyklos laikraštėlį ”Con- 
quest”, suteikė jam naują 
veidą, jo lygis pakilo ir pa
sidarė mokinu labiau mė
giamas. Victor D’Altorio 
rašydamas apie Marytę ta
me’ pačiame laikraštėly sa
vo straipsnį užvardino: ”Li- 
thuanian Dynamo Blasts 
Conųuest” ir išryškina 
jos nepaprastą jaunatvišką 
veržlumą ir kūrybingumą.

Marytė yra gera sporti
ninkė ir aktorė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

• Society National Bank 
sako, kad jūs negausite 
aukštesnių palūkanų jokia
me kitame banke, kaip pas 
juos. Society 6 metų inves
tavimo pažymėjimai augins 
jūsų pinigus. Padėjus 1000 
dol. ir daugiau už 6 metų 
pažymėjimą, gausite 71/2 
palūkanų ir jos bus išmoka
mos kas metų ketvirtį. In
vestavus 5000 dol. ir dau
giau palūkanos mokamos 
kas mėnesį.

Society National bankas 
yra vienintelis su 24 sky
riais priemiesčiuose atida
rytas 6 dienas savaitėje.
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Detroito lietuviai
■ ANTANAS GRINIUS

JK FINANSŲ 
KOMITETAS

LB Detroito apylinkės 
pirm. J. Gilvydis birželio 12 
d. sušaukė organizacijų pir
mininkų, bei atstovų susi
rinkimą ir buvo sudarytas 
JK Finansų Komitetas De
troite. Vykdomąją valdybą 
sudaro: Vacys Urbonas — 
pirm., Vitas Sirgėdas, Rita 
Matvėkaitė, Rožė Ražaus- 
kienė, Alfonsas Juška, Re
gina Juškaitė ir Daina As- 
tašaitytė — narės. Susirin
kime dalyvavo 26 asmenys. 
Spaudą ir radiją atstovavo: 
Vacys Urbonas, Algis Za- 
pareckas, Stasys Garliaus- 
kas, Antanas Sukauskas, , 
Antanas Grinius ir Alfon
sas Nakas. JK Finansų Ko
mitetas nutarė tuoj pradėti 
rinkti aukas III Jaunimo 
kongresui. Detroitui paskir
ta kvota $5,140.00.

Aukos bus renkamos iš 
organizacijų ir pavienių as

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
— 6 metų su $l,0Q0, minimum. 

7'/2% — 4 metų su $1,000, niinimum. 
6.%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/į% — 1 metų sų $1,000, minimum.

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

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

aint 
thiony 

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

NAUDOKITĖS PAPIGINTOMIS ‘ 
KAINOMIS RUDENĮ!

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune)

Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!

American Travel Service Bureau praneša, kad 
dar yra vietų sekančiose grupėse:

#9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. Iš NEW YOR
KO — $991.00. Iš CHICAGOS — $1110.00. 2 nak
tys Maskvoje, 5 Vilniuje, 4 Talline, 3 Maskvoje.

#10 — Spalio 1 d. — spalio 15 d. Iš NEW YOR
KO — $940.00. Iš CHICAGOS — $1059.00. 2 nak
tys Maskvoje, 5 Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Maskvoje.

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. Kainos bus 
paskelbtos vėliau. 2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 

3 Rygoje, 4 Maskvoje.

KIEKVIENĄ GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ 
VADOVAS.

EKSKURSIJOS J HAWAJUS — lapkričio mėn. 22 
d. — gruodžio 6 d. 4 salos. Iš Chicagos — $599.00.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame 
informacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus 
pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus — be jokio 
papildomo mokesčio.

Air fares and contents of this announcement are subject 
to change and/or govemment approval.

menų. Taip pat tikimasi 
gauti ir iš lietuviško kaimo 
savininkų, kurie nesenai 
Michigano loterijoje laimė
jo 1/3 milijono. Aukos nu- 
rašamos nuo pajamų mokes
čių.

DIRVAI PAREMTI 
VAKARAS

ALT S-gos Detroito sky
rius lapkričio 15 d. rengia 
Dirvos 60 metų sukakties 
proga, Dirvai paremti vaka- 
rą-balių.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIS

Pavergtų Tautų Festiva
lyje, kuris įvyks liepos 11- 
13 d. už centrinio pašto, 
prie Detroito upės,/ daly
vaus ir lietuviai.

DLOC-as turės 2 maisto 
ir vieną alui bei degtinei 
namuką. Atskirą kultūros 
reikmenims namelį turės ir 

Detroito Kultūros Klubas ir 
jo tvarkymui vadovaus Ste
fa Kaunelienė talkininkau
jant šauliams.

Detroito lietuviai labai 
prašome savo darbu arba 
maisto produktais prisidėti. 
DLOC-as prašo, kas gali, 
paruošti po vieną keptuvę 
kugelio, balandėlių, koldū
nų, pyrago ar kitų lietuviš
ko skonio maisto produktų. 
Už produktus bus atlygin
ta. Kuriai dienai bus ruo
šiamas maistas pranešti E. 
Paurazienei tel. UN 2-3298, 
A. Sukauskui tel. 554-9392 
arba kitiems valdybos na
riams.

Festivalis prasideda lie
pos 11 d. 6 v. v. ir tęsis iki 
11 v. šeštadienį ir sekma
dienį nuo 12 iki 11 vai. Sek
madienį 2 vai. ten pat įvyks 
pavergtų tautų dvasiškių 
bendros maldos, j kurias 
prašome įsijungti ir lietu
vių parapijų kunigai.

Meninėje dalyje, tarp ki
tų tautų, dalyvaus ir lietu
viai. Tarp 5-8 vai. tautinius 
šokius šoks Londono, KanaT 
dos, Tautinių šokių ansam
blis "Baltija”, vadovauja
mas p.p. Chainauskų.

LB VEIKLA

LB Detroito apylinkės 
valdyba savo posėdyje bir
želio 20 d. Kultūros Centre, 
vietoje išstojusių 4 valdy
bos narių, įsijungė 4 nau
jus: Angelę Šukienę, Reginą 
Juškaitę, Petrą Bitlėrį ir 
Stasį Garliauską. Valdybos 
posėdyje nutarta: rugsėjo 
7 d. Kultūros Centre su
rengti Tautos šventės mi
nėjimą, rugsėjo 28 d. su
šaukti visuotiną apylinkės 
narių susirinkimą ir spalio 
11 d. Kultūros Centre su
rengti renginį. Atgaivinti 
seniūnijų veiklą.

PAMINĖS ČIURLIONĮ

M. K. Čiurlionio 100 me
tų gimimo sukakties pami
nėjimo komitetas savo po
sėdyje, kuris įvyko birželio 
19 d. šv. Antano parapijos 
patalpose nutarė: šį įvykį 
atžymėti surengti Čiurlio
nio kūrinių koncertą ir me
no parodą gruodžio 7 d. 
Koncerto reikalus sutiko 
tvarkyti muz. St. Sližys, o 
meno parodos dail. St. Sma- 
linskienė.

Gruodžio 7-14 skelbiama 
Čiurlionio savaitė ir tos sa
vaitės bėgyje per Amerikos 
radiją duoti Čiurlionio kū
rinių muziką ir WSU paro
dyto filmą. Tuo reikalus rū
pinasi St. Urbonas.

JONINIŲ LAUŽAS

Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopa birželio 21 d. stovyk
lavietėje "Pilėnai" pagerbė 
Jonus ir Jonės ir turėjo su
rengusi tradicinį Joninių 
laužą. Programą pravedė ir 
apie šias gražias tradicijas 
papasakojo kuopos pirm. 
Alfa šūkis. Jam talkininka
vo Marijonas šnapštys, Kle- 
mansas Urbšaitis ir Stepas 
Lungys. Joninių laužą už
kūrė Marijonas šnapštys ir 
Klemansas’Urbšaitis. Eilė
raščius deklamavo akt. Al
gis Pesys. Muziką tvarkė 
Juozas Kinčius. Dalyvavo 
apie 120 žmonių.

NAUJAS TEISIŲ
MOKSLŲ DAKTARAS 

RIČARDAS KRIŠČIŪNAS
Gegužės 17 d. tarp kitų 

196 asmenų baigusių Teisių 
mokyklą Detroito universi
tete buvo ir Ričardas Kriš
čiūnas Mortos ir Jono Kriš
čiūnų sūnus.

Ričardas Kriščiūnas gi

męs 1950 m. balandžio 29 
d. Detroite. 1968 m. baigė 
Holy Redeemer gimnaziją ir 
1972 m. radijo, televizijos 
ir žurnalistikos mokslus 
Detroito universitete su 
magna cum Įaudė atžymė- 
jimais. Studijuodamas uni
versitete, vakarais dirbo ra
dijo pranešėju ir sporto ži
nių redaktorium WMUZ ra
dijo stotyje. Yra paruošęs 
keleto radijo programų ir 
Lithuanian Voice radijo 
klubui anglų kalba. Baigęs 
universitetą dirbo Meilus 
laikraščio redakcijoje.

1972 m. išlaikė konkursi
nius egzaminus ir stojo į 
Teisės mokyklą Detroito 
universitete ir jame baigė 
Amerikos teisę. Studijuoda
mas Ričardas Kriščiūnas 
buvo veiklus ir yra gavęs 
net keleto premijų: Studen
tų teisinėse mokslo varžy
bose pirmą vietą ir Award 
pažymėjimą Teisinę prakti
ką atliko Wayne County 
Prosecutors Office. Iki 
mokslo pabaigos dirba vie
noje stambioje advokatų 
firmoje, įsigydamas prakti
kos Workmen’s Compensa- 
tion srityje.

Ne tik tėveliai, bet ir vi
sa Detroito visuomenė 
džiaugiasi savo tarpe turė
dama naują baigusį teisės 
mokslus advokatą.

• Antanas Grinius, Dir
vos bendradarbis, su LŠST 
pirmininku Vincu Tamošiū
nu ir foto reporteriu Kaziu 
Sragausku birželio 30 d. iš
vyko i šaulių Kultūrinę sa
vaitę Wasagoje, tad jo ži
nių iš Detroito ateinančią 
savaitę nebus.

Press Operators

Šilk Screen
Welcome South brother Atlanta 
Georgia Join Mlller-Žell. Inc. 
America'* fastest prowina 
printer specializing in point of- 
purchase displays and printing 
for retail storas.

General*. Precision and avto- 
matie fiat beds (fast print). Also 
need ink mateher:

We have all the normai benefits- 
plūs everyone, ves, even the 
lanitor is on profIt sharing. Call 
Mr Pernander, 404-60-7400. 
You mušt be experienced.

We Are An Equal Opportunity 
Emolover

(47-51)

AUKOS 
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:
H. Sukauskas, Toronto .. 2.00
J. Palšis, Chicago .............2.00
D. Vismantas, Cleveland 2.00 
A. K. Gruzdys, Wickliffe 4.00
J. Juška, Chicago ............. 7.00
St. Bajorinas, Waterbury 3.00
G. Alekna, Racine ..........2.00
L. Matvekas, Detroit ... .10.00
J. Nasvytis, Euclid..........25.00
D. Adomaitis, Chicago .. 2.00
A. Kaunas, Brooklyn .. $2.00 
Vytautas Gadliauskas,

New York ...................... 7.00
E. Vasyliūnienė,

Somerville ........................ 5.00
ALTS Chicagos

Skyrius, Chicago .... 200.00
J. Gaidelis, Chicago .... 3.00
J. Smulskis, Lima .............2.00
P. Stakauskas, Hot Springs 2.00

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or IST CtASS SKILLED 

MAINTENANCE ELECTRICIAN 
AND

MACHINE REPAIRMEN
We have immediate openings for skilled electricians and machine re
pair who have experience in the maintenance of heavy produetion 
machinery wilh AC/DC dnves and plant utilities.

We have exceptional policies for all employees. including:
• AN EXCELLF.NT SEMI-MON TI ILY SALARY PLŪS OVERTIME
• AN ANNUAL BONUS
• DEFERRED COMPENSATION
• COMPLETE MLDICAL COVERAGE (INCLUDING MAJOR MEDICAL)
• LIFE INSURANCE
• SALARY CONTINUATION IN THE EVEN1 OF ILLNESS
• MANY MORE

Apply call or vvrite to: Personnel Mgr.

hoorer-UGINE
COMPANY

3835 Lemon Creek Rd., Box 35 
Bridgman, Michigan 49106 
Phone: Area 616-165-3300 

We are an equal apportunity ornployer.

BIRUTIETĘ METĄ TAMULIENĘ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Šių metų birželio mėn. 20 
d. po ilgos ir sunkios ligos iš 
Clevelando lietuvių koloni
jos amžinam poilsiui atsisky
rė Mėta Joana Tamulienė. 
Palaidota birželio mėn. 23 d. 
Visų Sielų kapuose. Liko liū
dintis vyras ats. maj. A. 
Tamulis ir sūnus Vytautas.

Mėta Joana Tamulienė 
gimė 1902 m. judriame 
Lietuvos pasienio miestelyje 
Kybartuose. Ten ji praleido 
savo vaikystę ir jaunystę. 
Tai buvo laikas, kada ji galė
jo džiaugtis tėvynės laisvės 
dienomis ir kartu su kylan
čia tėvyne žengti į geresnę 
ir vilties kupiną ateitį. 
Užaugusi ir išsimokslinusi ji 
visa savo jaunatviška energi 
ja stojo į mūsų jaunos valsty 
bės darbą. Dirbo Lietuvo 
susisiekimo ministerijoje, 
kurioje ji galėjo pritaikinti ir 
gerą svetimų kalbų žinojimą 
Gerai žinodama vokiečių ir 
rusų kalbas ji su įvairiom ko
misijom aplankė ir daugelį 
užsienio kraštų.

1927 m. ištekėjo už Lietu
vos kariuomenės ltn. A. Ta
mulio. Šioje gražioj lietuviš
koj šeimoj gimė ir sūnus Vy
tautas.

Tačiau karo audra ir 
antroji bolševikųokupacija, 
kaip ir daugelį kitų, Tamulių 
šeimą atskyrė nuo gimtosios 
žemės ir ji rado laikiną prieg 
laudą Vokietijoje. Čia išgyve 
nę 6 metus, 1950 m. atvyko į 
JAV, Minesville, Pa. Vėliau 
persikėlė gyventi į Clevelan- 
dą. -

Clevelande pastoviai įsikū 
rus. a.a. Mėta Tamulienė ak
tyviai įsijungia į lietuviškąjį 
visuomenini gyvenimą ir 
ypač gražiai reiškiasi DLK 
Birutė Draugijoj. Jos dalyva 
vimas šioje organizacijoje 
buvo visada kūrybingas ir 
darbingas. Savo santykiuose 
su draugijos narėm ji buvo 
švelni, maloni ir visuomet 
draugiška. Lietuviškuose rei 
kaluose jautri, kilni ir rūpes
tinga. Aukų lietuviškiems 
reikalams niekad negailėda
vo, taip pat ir vargstantiems 
lietuviams, bei ligoniams.

Tad sunkia ir skaudančia 
širdimi teko Clevelando 
birutietėms su savo nare 
atsisveikinti.

Atsisveikinimas vyko Jo- 
kubauskienės ir sūnaus laido 
jimo koplyčioje, kur kun. B. 
Ivanauskas, šv. Jurgio para
pijos klebonas, sukalbėjo 
maldą už mirusios sielą. 
DLKBirutė Draugijos pirm. 
V. Nagevičienė pravedė atsi 
sveikinimą. Pirmas atsisvei
kinimo žodį tarė LB pirm. J. 
Malskis, kuris jautriais žo
džiais nušvietė a.a. Mėtos 
Tamulienė veiklą Lietuvoje 
ir čia ir iškėlė, kaip taurios 
lietuvės gyvenimo savybes.

DLK Birutės D-jos pirm. 
V. Nagevičienė apibūdino 
a.a. Mėtos iškentėtas eilėje 
metų fizines ir dvasines kan
čias sakydama, jog neapsirik 
siu, kad a.a Mėta dabar 
Dievo globoje, kurios ji pil
nai nusipelnė. Po atsisveiki
nimo susirinkusieji sugiedo
jo Marija, Marija.

A. Krinickas, Maspeth .. 2.00
A. Rakauskas, Cleveland 3.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

A. A. Mėta J. Tamulienė
Birželio 23 d. šv. Jurgio 

parapijos bažnyčioje buvo 
atlaikytos gedulingos mišios 
Jas atnašavo kun. kleb. B. 
Ivanauskas ir pasakė pritai
kintą pamokslą. Laike mišių 
vargonais grojo Jūra Blynai- 
tė. Po gedulingų pamaldų 
nemažas artimųjų ir pažįsta
mų būrys palydėjo a.a. M. 
Tamulienę į Visų Sielų ka
pus. Kapuose kun. kleb. B. 
Ivanauskas sukalbėjęs mal
das tarė paskutinį atsisveiki 
nimo žodį. Birutiečių vardu 
asisveikino Jadvyga Budrie
nė primindama, jog a.a. 
Mėtos viltis sugrįsti į laisvą 
tėvynę neišsipildė, tačiau 
jos tikėjimas tėvynės laisve 
tebūnie mums visiems pa
vyzdžiu. Po šios kalbos visi 
sugiedojo Marija, Marija.

Dėkodamas visiems už pa
rodytą meilę ir užuojautą šio 
je skausmo valandoje, A. Ta 
mulis kvietė grįžus sustoti 
Gintaro restorane pasistip
rinti ir pasišnekučiuoti.

(ss)
ŽALGIRIEČIAI PAGERBĖ

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKĄ

Šaulių Sąjungos pirmi
ninkui Vincui Tamošiūnui 
atvykus į Tautinės Sąjun
gos Seimą, Clevelande, Žal
girio šaulių kuopa suruošė 
šaunų pagerbimą, Čiurlio
nio Ansamblio salėje.

Prie sesių paruoštų pui
kių vaišių stalų, kuopos vi
cepirmininkė J. Budrienė 
pravedė oficialiąją dalį, ku
rioje S-gos pirmininkas pa
sidžiaugė žalgiriečių gyva 
veikla Clevelando visuome
nėje ir šaulių Sąjungoje, 
kad kuopa išaugo iki 70 su 
viršum narių ir savo meni
nėmis bei rašto pajėgomis 
reiškiasi net už Clevelando 
ribų. Priminė mūsų visuo
meniniame gyvenime pasi- 
taikiančius nesklandumus, 
kurie neaplenkia nei šaulių 
Sąjungos. Ta proga skatino 
šaulius savo pareigas Są
jungoje ir visuomenėje at
likti garbingai, vengti ne
susipratimų bei nesantai
kos.

žodį žalgiriečiams tarė ir 
du svečiai; Tautinės Sąjun
gos Seimo delegatai: inž. 
Gaižutis, iš Detroito ir A 
Skudžinskas, iš Windsoro.

Kuopos pirm. komp. A. 
Mikulskis, karštai padėko
jo tarusiems gerus žodžius, 
Šaulių Sąjungos pirminin
kui įteikė dovanų, kaip va
do simbolį, normalaus dy
džio puošnų kardą, kad tas 
kardas, būdamas vado ran
kose, šauliams primintų 
šventąją pareigą: — kovo
ti už Lietuvos laisvę.

J. Budrienei šmaikščiais 
žodžiais užbaigus oficialią
ją dalį, jaukioje nuotaiko
je skambėjo dainos, kol 
mieli svečiai iškilo tolimon 
kelionėn — anon pusėn eže
ro.

žalgirietis



DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

apklausines 
SENESNIO AMŽIAUS 

ŽMONES

U. S. General Accounting 
įstaiga ruošia Clevelando 
senesnio amžiaus žmonių 
apklausinėjimą, planuojant 
geresnę programą senesnie- 
siems.

Apie 2000 clevelandiečių, 
65 m. ir vyresni, parinkti 
apklausinėjimui. Jiems laiš
ku bus pranešta prieš sa
vaitę, kada atvyks apklau- 
sinėtojas, kuris turės iden
tifikacijos pažymėjimą. Vi
sos informacijos bus laiko
mos paslapty ir išvados pa
dės vietos įstaigoms geriau 
pasirūpinti senųjų gyveni
mu.

• Meras Ralph J. Perk 
kviečia viSus senesnio am
žiaus clevelandiečius, 60 
metų ir vyresnius, liepos 2 
d. atvykti j miesto centre, 
Hanna Fountain Mali ruo
šiamą šventę nuo 1:30 v. p.
р. iki 5 v. v. Blogam orui 
esant šventė įvyks Cleve
land Convention Center pa
talpose. Bus meninė progra
ma, dainos, šokiai’ ir istori
nių automobilių paroda. Be 
to bus rodomas filmas 
”South Pacific” Music Hali 
Auditorijoje. Bus veltui už
kandžiai ir gėrimai ir tik 25
с. kainuos bilietas CTS au
tobusu ir Rapid Transit li
nija.

• Lucky Buck bilietų par
davimas pratęsiamas de
šimčiai savaičių, būtent iki 
rugsėjo 25 d., nes parodė, 
kad jis turi pasisekimą ir 
nepakenkė paprastų bilietų 
pardavimui.

• Įdomiausios futbolo 
rungtynės tarp Clevelando 
Cobras ir Lenkijos valsty
binės komandos, kuri yra 
1974 m. pasaulinės taurės 
laimėtoja, įvyks liepos 12 
d. 8:30 v. v. Clevelando sta
dione. Bilietai jau parduo
dami (žiūr. skelbimą). Fut
bolo mėgėjai nepraleiskite 
progos pamatyti įdomias 
dungtynes.

______________ SATURDAYJULY12,8:3OPM. ________

IT5PROSOCCERATTHECLEVELAND STADIUM!

THE CLEVELAND COBRAS MEET THE 
NATIONAL SOCCER TEAM OF POLAND

THE MOST EXCITING GAME OF THE SEASON!

take on the 1974

Preliminary Game 6:15 p.m. / Gala Festivities 8:00 p m

Advance General Admission Tickets $5 — $6 At Gate 
Bleacher Seats and

Special Student Ticket (Age 5-18) — $3

World Cup 
Finalists. See
VVorld Cup 
Eleven Players — 
Kazimierz Deyna, 
Grzegorz Lato, 
Andrezej Szarmach 
and star goalie 
Jan Tomaszevvski.

• Ingrida ir inž. Romas 
Bubliai, praeitą šeštadienį 
bičiulių ir artimųjų būry, 
savo sodyboje atšventė de
šimt metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Vaišėse daly
vavo virš šimto asmenų. 
Abu sukaktuvininkai yra 
aktyvūs lietuviškoje visuo
menėje, dalyvauja organi
zacijų vadovybėse, o Ingri
da savo straipsniais dažnai 
bendradarbiauja Dirvoje.

• SLA 14 kuopos nepa
prasta sueiga kviečiama lie
pos 6 d. 2 vai. po pietų. Bai
gus reikalų aptarimus, 4 
vai. bus kuklios vaišės. Na
riai ir narės,. kuriems leis 
laikas ir galimybės, prašo
mi sueigoje būtinai daly
vauti. Sueigos vieta — kuo
pos pirmininko Vytauto ir 
Noros Braziulių sodyboje, 
3757 Northwood Road., 
University Heights 44118.

• L.K.V.S. Ramovės ge
gužinė įvyks liepos 13 d. 2 
vai. Beachland Park prie 
ežero. Kviečiami visi.

Globė Parcel Service. Ine. 
Clevelando skyrius dėl atos
togų bus uždarytas nuo lie
pos 11d. iki 29 dienos. Tel.: 
486-1836.

• Little Italy pramogų 
komitetas liepos 11 d. nuo 
7:30 v. v. iki vidurnakčio 
ruošia alaus festivalį, 12510 
Mavfield Rd., kuriame bus 
įvairūs užkandžiai, gėrimai 
ir gros muzika.

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

MATTRESS 
Manufacturer looking for ex- 
perienced help in the following 
areas:

Tapė edge 
Pin up 
Quilter 

Steady work for ąualified help. 
Apply in Person 

AMERICAN MATTRESS 
6200 Carnegie Avė.

Cleveland, Ohio
(51-53)

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

JAV LB Tarybos suvažiavime prezidiumo skretorius Jonas Urbonas daro pranešimą.
V. Bacevičiaus nuotrauka

LB Tarybos sesija Clevelande
Š.m. birželio 21 - 22 d.d.

Sheraton viešbutyje prie 
Hopkins aerodromo susirin
ko 40 Tarybos narių (iš 60) iš
klausyti ataskaitinių veiklos 
pranešimų bei aptarti aktua
liuosius reikalus. Sesijos po 
sėdžiams primininkavo JAV 
LB Tarybos pirmininkas A. 
Rugienius, sekretoriavo jos 
sekretorius J. Urbonas. Pa
sveikinimo žodį tarė Ohio 
apygardos primininkas K. 
Žiedonis, invokaciją sukalbę • 
jo kun. G. Kijauskas SJ. 
Pirmąją dieną išklausyti 
pranešimai pirmininko J. 
Gailos, vicepirm. B. Raugo, 
iždininko P. Mitalo, visuome 
ninių Reikalų Tarybos pirm. 
A. Gečio, Švietimo Tarybos 

^pirm. EjKorzono ir Kontro- 
* lės Komisijos aktas.

Finansiniai JAV Lietuvių 
Bendruomenė gan tvirta. 
Nuo 1975 m. pradžios iki ge
gužės 31 d. JAV LB Krašto 
Valdyba turėjo $38,360.37 
pajamų (įskaitant ir anų met 
tų likutį (įskaitant ir anų me
tų likutį $12,126.25). Svar
biausias pajamų šaltinis bu
vo aukos surinktos Vasario 
16 d. minėjimuose. Solidaru
mo įnašų gauta $2,304.67 . Iš

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

/-----------'Tickets on sale at:
Box Office, Gate B at 

The Stadium
Cleveland Cobras 

Office. 404 Hoyt 
Bldg.. W 6th & 
St Clair

Ali Diamond's Men’s 
Stores

Ali Ticketron Outlets, 
at an additional 
50c service charge.

TltKETRŪN
Mail Order:
Send check or money 
order for number of 
tickets desired 
together with self- 
addressed stamped 
envelope to: 
Cleveland Stadium 
Gate B
Cleveland. Ohio 44114 
For additional Ticket 
Information —
Call 771-KICK V

laidos per tą laikotarpį siekė 
$16,439.55 .

Švietimo Tarybos rūpes
čių pirmoje eilėje paminėta 
mokinių skaičiaus mažėji
mas didžiojoj daly lituanisti
nių mokyklų, naujų mokslo 
priemonių vadovėlių ruoši
mas lietuviškai silpnai temo
kantiems vaikams ir naujų 
mokytojų paruošimas. Praė
jusiais mokslo metais išleis
ta visa eilė naujų vadovėlių 
ir pakartotos laidos keleto 
senesniųjų. Taip pat spausdi 
narnos 2 knygelės vaikų lek
tūrai ir 4 nauji vadovėliai - 
pratimų knygos. Su dėkingu 
mu paminėta stambi LE lei
dėjo J. Kapočiaus dovana 
mūsų mokykloms, paskyrus 
15 leidinių 2700 egz. už ben
drą sumą $15,100.00 .

Švietimui lėšos gaunamos 
iš Lietuvių Fondo, JAV LB 
Krašto Valdybos ir už 
parduotus leidinius. Pirm. S. 
Rudžio pranešime pasakyta, 
kad Švietimo Taryba turinti 
skolų $26,449.85 . Bet tat 
nekelia rūpesčio, nes jos turi 
mų leidinių vertė siekianti 
netoli $120,000.00, o neatsi- 
teisę skolininkai dar turį grą 
žinti $14,285.00 .

Kultūros Tarybos veikla 
vra tąsa buv. LB Kultūros 
Fondo darbų. Svarbiausieji 
yra:JAV ir Kanados III Te
atro Festivalio surengimas 
Chicagoje 1974 m. pabaigoje 
tęsiamas P Naujokaičio mo- 
nimentalaus 4 tomų veikalo 
‘Lietuvių Literatūros Istori
ja’ išleidimas. Beto, Kultū
ros Taryba rūpinasi lietuviš
kų operų išvedimu į viešumą 
jaunimo teatrų organizavi
mu, knygų platinimu ir t.t. 
Vienu svarbiausių K.T. rū
pesčiu reikėtų laikyti kultūri 
nės veikos plano paruošimą. 
Ruošiant tą planą buvo 
išsiuntinėta 300 laiškų la
biau pasireiškusiems kultūri 
ninkams; be to, Draugo kul
tūriniame priede buvo pra
vestos diskusijos kultūri
niais klausimais, į kurias 
įsijungė ir daugiau laikraš
čių. Tokiu būdu paruoštas 
planas - projektas 10 metų 
laikotarpiui ir jo realizavi
mui reikėtų gero trečdalio 
milijonų dolerių.

K.T. planavimo skyriuje 
veikia: dr. J. Balys, dr. V. 
Bieliauskas, dr. A. Darnusis, 
P. Gaučys, dr. A. Klimas, A. 
Kučys, dr. R. Remeikis, dr. 
R. Šilbajoris, V. Volertas ir 
A. Vaičiulaitis. Vykdymo 
skyriuje: L. Alenskas, A. 
Bagdonas, M. Grėbliūnienė, 
J. Jasaitis, A. Kareiva, D. 
Lapinskas, A. Ostrauskas ir 
E. Pakštaitė.

Pirmojoj plano daly 1976 
-1979 metų laikotarpiui nu
matoma išleisti prof. J. 
Raukčio paruoštą Botanikos 
Žodyną, dr. K.Almino moks
linį veikalą apie kryžiuočių 
kelius į Lietuvą, kun. V. 
Bagdonavičiaus mokslinį vei 
kalą ‘Laumių religija ir kultu 
ra’, kun. S. Ylos veikalą ‘Reli 
ginė tautotyra’. Be to, numa
toma įrašyti magnetofono 
juostas - prisiminimus apie 
Vincą Krėvę ir išleisti akt. 
H. Kačinsko plokštelę, su 
deklamacijomis A. Baranaus 
ko ‘Anykščių Šilelis’ ir Done
laičio ‘Metai’.

Šiame laikotarpyje numa
toma steigti ‘Knygų Fondas’ 
kiekvienoje LB apylinkėje, 
spaudos Klėtys -- nuolati
nės patalpos viešiems knygų 
ir laikraščių skaitymams, 
prenumeratų rinkimui, kul
tūrinėms sueigoms ir t.t. 
Organizuotinas knygų plati
nimas sudarant ‘Knygnešių 
Tinklą’, įtraukiant į darbą 
kuo daugiausia jaunimo.

Jaunimui planuojama 
steigti LB dramos studijas ir 
jaunimo teatrus, LB meno 
sekcijas. Toje plano dalyje 
keliama mintis teikti naujai 
įsisteigusioms dramos studi
joms ar iaunimo teatro gru
pėms $500.00 subsidijas, o 
LB meno sekcijoms po 
$250.00-Be to, LB dramos 
studija ar LB jaunimo 
teatras už kiekvieną pilnos 
apimties vaidinimą - premje
rą savo mieste gautų LB KT 
$500 subsidiją ir po $250 už 
kiekvieną spektaklį (gastro-

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: -At kvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

v- '*4

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601
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lę) kitame mieste. Šios 
sumos būtų teikiamos su są
lyga, kad jaunimo teatrai 
veiktų LB vardu ir vaidintų 
gera lietuvių kalba.

Be to, plane numatyta 
ruošti: III Kultūros Kongre
są (gal 1978 m.?), kilnojamą
sias dailės parodas į tas LB 
apylinkes, kuriose jų iš viso 
nėra buvę, menininkų išvy
kas (1976 m. organizuojamas 
keliaujantis 3-4 asmenų an
samblis - solistas, pianistas, 
aktorius, poetas) siunčiant 
juos į mžų LB apylinkių lit. 
mokyklas ir sales.

Atkreiptas dėmesys į 
kartotekų sudarymą ir jų 
tvarkymą, būtent:

•Visų pasaulyje gyvenan
čių lietuvių kartoteką valsty 
bėmis (išskiriant okupuotą 
Lietuva).

•‘Kas yra kas’ kartoteka 
žymesnių lietuvių politikų, 
visuomenės veikėjų, preky
bininkų, pramoninkų, moks
lininkų, teologų, valdininkų, 
kultūrininkų ir t.t.

•Kultūrininkų kartoteka 
(menininkų aruodą).

Šeštadienio darbų tvarko
je buvo svarstomi LB įstatų 
pakeitimo projektai ir išklau 
syti trys pranešimai apie LB 
santykius su veiksniais bei 
kitomis organizacijomis. San 
tykius ir iškilusius nesutiki
mus su ALTos vadovybe nu
švietė JAV LB KV pirm. J. 
Gaila, santykius su kitomis 
organizacijomis ( o taip ir su 
ALTa) ir veiksniais - A. Ge
čys. Apie LB Tarybos 
vidaus reikalus kalbėjo J. 
Ardys. Po minėtų praneši
mų sekė diskusijos, daugelio 
tarybos narių pasisakymai 
bei pasiūlytos rezoliucijos. 
Apie tai painformuosime 
skaitytojus sekančiuose Dir
vos numeriuose.

P. Karalius



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PER VASARĄ DIRVA 
IŠEIS KARTĄ 
SAVAITĖJE

Pranešame gerb. skaity
tojams, kad ateinančią sa
vaitę dėl tarnautojų atosto
gų Dirva neišeis.

Per vasarą Dirva bus lei
džiama tik kartą savaitėje.

Organizacijos ir asmenys, 
norį kad jų pranešimai bū
tų atspausdinti tos savaitės 
laidoje, redakcijai turi įteik
ti ne vėliau pirmadienio.

AUKOS ALT S-GOS 
SEIMUI

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimui au
kojo šie ALT S-gos skyriai 
ir asmenys:

Po 100 dol.
Dr. Juozas Bartkus,
Inž. Eugenijus Bartkus, 
Inž. Jonas Jurkūnas, 
Vera Olienė,
Chicagos, 
Cleveland, 
East Chicago ir 
Elizabetho skyriai.

Po 50 dol.
Baltimorės,
Bostono, 
Detroito, 
Los Angeles, 
Philadelphijos, 
Richmond Hill ir 
St. Louis skyriai.

Po 25 dol.
Vytautas Abraitis,
Omahos skyrius,
K. Ramanauskas iš 

Chicagos.

Po 20 ir mažiau:
Petras Mačiulaitis, 
švobienė ir k.

Viso aukų gauta 1250 dol.

ALT S-gos Valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką, ypač 
kad šios aukos nėra vienin
telės S-gos seime, nes dvi
gubai buvo suaukota Vil
ties Draugijos suvažiavime 
Dirvos išlaikymui sekančią 
dieną.

• Vytautas česnavičius, 
gyv. Brooklyne, siųsdamas 
Dirvai paremti 10 dol., ra
šo: "Pritardamas Darbinin
ke š. m. birželio 23 Nr. 
straipsnio autoriaus, pasi
rašiusio Pensininko slapy- 
varde, mintims, raginant 
paskelbti birželio mėnesį 
pensininkų spaudos vajum 
ir visą gautą iš socialinio 
draudimo įstaigos vienkar
tinę pašalpą — 50 dol. pa
aukoti tiems lietuviškiems 
išeivijos patriotiniams laik
raščiams, kuriuos pensinin
kai prenumeruoja, minėta 
proga, dalį iš mano gautos 
sumos — 10 dol. siunčiu 

Mirus
EVALDUI REDNERIUI, 

reiškiame gilią užuojautą velionio duk
roms VANDAI BIELIŪNIENEI, EDI
TAI de ALMENDOZ, ALDONAI, sū
nums REINHOLDUI, RUDOLFUI ir 
visiems velionio artimiesiems jų liūde
sio valandoj

Ona Milmantavičienė 
G. ir A. Diržiai

New York, N. Y.

Dirvai paremti. Likusią su
mos dalį, padalinsiu kitiems 
laikraščiams, kurie lanko 
mano namus, nepasilikda
mas iš to laimikio sau nei 
vieno cento.”

Ačiū už paramą.

• Leonas Knopfmileris, 
gyv. Floridoje, atsiuntė 5 
dol. ir rašo: ”Ir taip Dėdė 
Šamas, nors ne šv. Kalėdos, 
apdovanojo visus pensinin
kus mažu čekiu. Kad išlai
kyti šią gražią tradiciją, tai 
yra daryti dovanas birželio 
mėn. vietoje šv. Kalėdų, 
siunčiu ir aš mažą dovaną 
mūsų spaudai. Tai nėra 
daug, bet spauda priima ir 
mažiausias dovanas. Ačiū 
Jums, ir sėkmės sunkiais 
laikais. Su geriausiais lin
kėjimais ir šiltu vėju iš sau
lėtos Floridos.”

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Danguolė B. Vodopalie- 
nė, gyv. Clevelande, Dirvai 
paremti atsiuntė auką 10 
dol. Ačiū.

• J. Balbatas, gyv. Cle
velande, atnaujindamas pre 
numeratą, Dirvai paremti 
pridėjo 10 dol. Ačiū.

• Muz. B. Jonušas, gyv. 
Omahoje, prie prenumera
tos Dirvai paremti pridėjo 
9 dol. Ačiū.

• P. Naureckas, Chicago
je, D. Liepas. Ciceroje, ir 
K. Tuskenis, Jeddo, atnau
jindami prenumeratą pri
dėjo Dirvai paremti po 7 
dol. Ačiū.

• A. Iškauskas, Weston, 
Ont., S. Reliuga, Detroite, 
T. Duleba, Clevelande, P. 
Ausiejus, Avon, Mass. ir 
A. šova, Crovvn Point, at
naujindami prenumeratą 
Dirvai paremti pridėjo po 5 
dol. Ačiū.

• Dirvos novelės 1975 
metų konkursui gauta sep
tyniolika novelių: Adomo 
žaizda (Adomas Adomai
tis), Tetos palikimas (J. 
Smilga), Garbės vartai (D.
I. R.), Pralaimėjimas (Skep
tike), Kaip mes ūžėm, ba- 
liavojo (Pliks Tilviks), 
Pragaro vartai (Kovarnis), 
Tik per mano lavoną (Verk
nė), Skarelė (Staselė), Dvi
dešimt keturios valandos 
(Alksnis), Šarūnas (Lietu
vos laukų Ramūnė), Padan
gių karuselė (Ugniažolė), 
Sunkiais tremties keliais 
(Sąmonė), Viena diena pen
sininkės gyvenime (Braš
kė), Karalaitė Gaudimantė 

(Pakalnis), Raganos teis
mas (Aidužis), Delfiną (ži
buoklė, Pasaka raudonuose 
saulėlydžiuose (Seluva.'.

Į konkurso jury komisiją 
sutiko įeiti Clevelande gy
veną poetai: Balys Augi
nąs, Vladė Butkienė ir Ba
lys Gaidžiūnas. Komisija 
pradėjo noveles skaityti.

Novelės konkurso mece
natas yra Simas Kašelionis, 
Chicagoje, paskyręs 600 
dol. premiją.

INŽ. RAIMONDAS 
VYTAUTAS PETNIUNAS

Sėkmingai baigė Wa- 
shingtone, D. C. George 
Washingtono Universiteto 
inžinerijos administracijos 
fakultetą įgydamas ma
gistro laipsnį — (Master 
Deegry). 1967 m. jis taip 
pat sėkmingai yra baigęs 
Connecticuto valstijos uni
versitetą įgydamas elektr. 
inžinieriaus vardą — baka
lauro laipsniu.

Ten pat sėkmingai baigė 
R.T.O. mokyklą, buvo pa
keltas į jaun. ltn. laipsnį.

Specialiu JAV prezidentu 
aktu, jis buvo pašauktas į 
aktyvią JAV armijos tar
nybą. Po specialaus ir sun
kaus paruošimo Fort Ben- 
ing, Ga. ir kitur sėkmingai 
baigė garsiąją Ranger ir 
Signal Corps mokyklas, bu
vo pasiųstas į karo lauką 
P. Vietnamą. Atitarnavęs 
nustatytą laiką, laimingai 
grįžęs iš džiunglių pragaro 
kapitono laipsniu su šešiais 
apdovanuotais kariniais gar
bės ženklais, Raimondas ne
trukus ėmėsi tęsti mokslą 
toliau.

Savo pasiryžimą vainika
vo magistro laipsniu. Prieš 
karinę tarnybą jis aktyviai 
reiškėsi tautinių šokių gru
pėje ir L.S.B. jūrų skautų 
eilėse. Skautų vadovybės 
buvo apdovanuotas ketu
riais garbės žyminimis.

Linkėtina jaunam lietu
viui sveikatos bei ištvermės 
ir toliau sėkmingai nešti 
aukštai mokslo žibintą šio 
krašto ir savo tėvynės Lie
tuvos labui. (ip)

• Vincentas Gruzdys. 
ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus aktyvus veikėjas, 
po ištikusio širdies priepuo-

• SIMAS Kudirka prieš 
kelias savaites padarė staig
meną: areštuotojo Sergie- 
jaus Kovoliovo reikalu pa
skambino į Vilniaus saugu
mo įstaigą ir bandė kalbėtis 
su saugumiečiu Petrausku. 
Jų pokalbį į magnetofono 
juostą įrašė New Yorko liet, 
radijo valandėlės Laisvės Ži
burys vedėjas R. Kezys. 
Vieną to pokalbio juostą 
gavo Margutis Chicagoje ir 
radijo bangomis perdavė sa
vo klausytojams. Sergiejus 
Kovaliovas, savo laiku nema 
žai padėjęs S. Kudirkai, so
vietinio saugumo buvo suim
tas. kai pas jį kratos metu 
buvo rasta Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika ir ame 
rikietiškų laikraščių. Turimo 
mis žiniomis Kovaliovas da
bar yra kalinamas Vilniaus 
saugumo izoliacinėje kame
roje -- toje pačioje kameroje, 
kurioje savo laiku buvo laiko 
mas ir S. Kudirka. Vilniaus 
saugumo telefono numeris 
yra 22730. Tuo numeriu S. 
Kudirka paprašė jį sujungti 
su saugumo darbuotoju Pet
rausku. Radijo klausytojai 
aiškiai girdėjo, kaip atsiliepė 
Petrauskas. S. Kudirka kal
bėjo: ‘Čia kalba Kudirka. Ar 
mane prisimenat? ...’ ‘Prisi- 

lio sveiksta namie. Linkime 
greit sustiprėti ir vėl įsi
jungti į organizacinę veik
lą.

• Lietuvių Apreiškimo 
parapijos metinis piknikas 
įvyks š. m. rugpiūčio 3 d., 
sekmadienį, Plattdeutsche 
Parke, 113 Hempstead 
Turnpike, Franklin Sųuare,
L. I. Pradžia 2 vai. p. p. 
grojant Joe Kasias orkes
trui. Tai iškilminga lietuvių 
šventė.

PROFESSIONAL HELP 
NEEDED 

DIRECTOR OF NURSING 
BS Degree of Master preferred & 
Severai years of experience with a 
Psychiatric & Clinica) General Hos
pital background.
REGISTERED PHARMACISTS 
Opening available for retired Phar- 
macists on a full or part time basis: 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPISTS 

ADA DIETITIAN 
REGISTERED SOCIAL 

WORKER ASCW 
I.ICENSED PHYSICIANS & 

PSYCHIATRISTS 
also

J-II — 11-7 shifts. Registered nur
ses, LPN’s and Psychiatric aidės 
(trained to give medicine).
Activity therapist for recreation 
trained purposes. For 1-9 o'clork 
shift.
For mental health facility in North- 
eastern Ohio. These are excellent op 
portunities for malė & females poses- 
sing an Ohio license.
Salaries are Highley competitive. 
Plūs F.xcellent fringe benefits. 

Apply to Superintendent

MASSILLON STATĖ 
HOSPITAL 

3OOO ERIE ST.. SOUTH 
MASSILLON. OHIO 44646 

216-833-3153 
(47-531

BOOKKEEPER — ACCOUNTS 
PAYABLE. Experience required. 
Accurate typist for new office. 
Paid vacation & pension plati. 
35 hour week Call (215) BA 
5-0800. (49-51)

Chicagos Aukšt. lituanistinės mokyklos mokiniai, minint mo
kyklos 20 metų sukaktį, eina prie paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės.

menu’, atsakė Petrauskas. 
Kudirka toliau tęsė: Siunčiu 
jums geriausius linkėjimus. 
Noriu pasiteirauti, kokie yra 
reikalai su Sergiejum Kova
liovu? ...’ ‘Aš į tokius klausi
mus neatsakau’, atkirto Pet
rauskas. ‘Aš esu pasiuntęs 
laišką Dobrininui, būk malo
nus, duok atsakymą ...’, 
tęsė S. Kudirka toliau. ‘Mes 
į tokius klausimus telefonu 
neatsakom’, vėl aiškinosi 
Petrauskas. S. Kudirka vis 
jo neatleido: ‘Tai pasakyk, 
kas yra Kovaliovo advoka
tas?’ ‘Tokių klausimų telefo
nu neatsakau, šitais klausi
mais negaliu kalbėti ...’, tą 
pačią gaidą toliau traukė lie
tuvis saugumietis. Norėjo S. 
Kudirka pasikalbėti su pačiu 
saugumo viršininku, vėl 
skambino bent tris kartus, 
bet telefonu jau niekas nebe
atsakė. Užbaigiant tą pokal
bį, R. Kezys padarė išvadą: 
pokalbio rezultatas šis -- 
nežinau, negaliu, nesakysiu . 
Tai, kad ir lietuvis saugumie 
tis savoje žemėje yra tik ak
las vyresniojo ‘brolio’ tarnas. 
Jei jis turėtų kiek laisvės, 
tai ir Petrauskas gal būtų 
kiek atviriau prabilęs. Klau
sytojams buvo įdomu, kad 
Petrauskas prisipažino Simą 
Kudirką pažinęs.

• LIETUVIAI Televizijoje, 
per eilę metų gyvuojanti lie
tuvių televizijos programa, 
perduodama kiekvieno sek
madienio vakare, pateko į 
finansinius sunkumus ir bu
vo galvota ją vasarai visai 
nutraukti. Stotis negaranta
vo, kad rudenį programai 
vėl bus laisvo laiko. T. Siu
to ir kitų paprašytas, Lietu
viai Televizijoje programą 
laikinai perėmė Jaunimo 
Centras, tikriau jo direkto
rius ir žinomas foto meninin
kas kun. A. Kezys. Jis per 
vasarą ne tik kad paruoš 
programas, bet taip pat rū
pinsis ir pinigais, nes už lai
ką stočiai reikia brangiai mo 
keti. Kun. A. Keziui talkinin 
kaus rašytoja N. Užubalienė 
T. Siutas ir kt. Taip iki 
rudens Lietuviai Televizijo
je programa yra išgelbėta.

, •UŽ 4 mylių nuo Kento 
nuosavame, erdviame ūkyje 
gyvenantį Kento universite-

V. Jasinevičiaus nuotr. 

to etninių studijų direktorių 
dr. John Cadzovv ir jo šeimą 
aplankėme su J. Palukaičiu 
birželio 15 d. pavakaryje. 
JAV gimusios lietuvės moti
nos, bet škoto tėvo sūnus dr. 
Jonas savo gyslose jaučia 
lietuvišką kraują. Ruošda
mas daktaratą, savo tezei jis 
pasirinko šią temą: ‘Lietuvių 
klausimas III Rusijos dūmo
je’. Taigi jam teko giliai pa
studijuoti Lietuvos istoriją, 
o šiuo metu ypač gilinasi į 
išeivijos lietuvių istoriją, 
nes ta tema ruošia išsamius 
mokslinius straipsnius anglų 
kalba. Jo lituanistinė biblio
teka milžiniška. Taip pat jis 
globoja ir lituanistinę biblio
teką Kento unviersitete, 
kuri jau turi apie 7,000 
vienetų ir vis auga. Atsira
dus mecenatui, kurs tam 
reikalui paskyrė 1 milijoną 
dolerių, Kento universitete, 
kelių metų bėgyje, išaugs 
naujas American Heritage 
centras, kur savo kambarius 
turės visos etninės grupės -- 
nuo indėnų iki lietuvių ir ki
tų. Taip ateityje į tą centrą 
bus perkelti lituanistikos 
rinkiniai ir gal kitas mums 
brangus turtas. Dr. J. 
Cadzow, JAV - Sovietų 
S-gos mokslininkų pasikeiti
mo sutarties rėmuose, šešis 
mėnesius yra studijas gili
nęs Vilniuje, motociklu apva 
žinėjo kai kurias Lietuvos 
vietas ir apie lietuvių gyveni 
rną okupacijoje turi sveiką ir 
logišką nuomonę. Šią vasarą 
dr. J. Cadzovv ypač stengiasi 
geriau pramokti lietuvių kal
bą, kurią supranta, bet 
kalbėti kažkodėl varžosi, nes 
jaučia, kad sakinių konstruk 
cija ir žodžių ištarimas dar 
nėra tobuli. Aišku, moksli
ninko reikalavimai sau yra 
dideli. Kaip žinia, Kento un- 
versitete jau kuris laikas 
yra dėstomas lietuvių kalbos 
kursas, gi šiuo metu stengia
masi surinkti 50,000 dol. sti
pendijų fondui, iš kurio būtų 
skiriamos stipendijos litua
nistiką studijuojantiems stu
dentams. Minėtas fondas 
yra Dr. J. Cadzow užmojis, 
sudarytas ir specialus komi
tetas, kurio garbės pirm, 
yra Lietuvos gen. konsule 
Chicagoje J.Daudžvardienė, 
o pirm. dr.A. Klimas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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