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LĖTAS JAV ŪKINIS ATKUTIMAS
SIEJAMAS SU NEPASITIKĖJIMU 
KRAŠTO ATEITIMI

Vytautas Meškauskas

Nėra abejonių, kad pasku
tinis JAV ūkinis atoslūgis 
jau pasibaigė. Jei dar gali
ma dėl ko ginčytis, tai tik dėl 
datos: balandžio pabaigoje 
ar gegužės pradžioje? Tai 
dėl to, kad dabartinis atkuti
mas prasidėjo ir toliau vyks
ta taip kukliai, kad daug kas 
iki šiol juo vis dar abejoja.

Pagal Continental banko 
analizę ne žemės ūkio darbi
ninkų ir tarnautojų skaičius 
per rugpiūčio mėn. pakilo 
daugiau negu 250 tūkstančių 
(liepos -- 215), pirmą kartą 
nuo pereitos vasaros padidė
jo darbininkų skaičius ir tie
sioginėje gamyboje, lygiai 
kaip ir jų dirbtų valandų 
skaičius. Per rugpiūtį pra
monės gamyba pakilo 1.3 %, 
kas jau laikoma labai sveiku 
padidėjimu. Būdinga, kad 
pagyvėjimas pasireiškė be
veik visose ūkio šakose, iš
skyrus statybą, o pagamintų 
prekių atsargų skaičius ma
žėja jau pusę metų.

Nepaisant visų tų gerų 
rodyklių, pramoninkai ir var
totojai susilaiko nuo dides
nių investicijų. Pirmieji jų 
ilgai galvoja ar verta plėsti • bus prieinama pasiskolinti 
įmones, antrieji ilgiau pasi
tenkina senais automobiliais 
namais ir jų reikmenimis. To
kios nuotaikos prilaiko atku
timą, o jų pagrindinė priežas
tis yra nepasitikėjimas kraš
to ateitimi.

Visų pirma bijoma inflia
cijos paspartėjimo. Iš tikro

liepos mėnesį kainos pašoko 
visa 14%, bet rugpiūtis 
buvo maloni staigmena -- 
kainos tą mėnesį pakilo vos 
2.4%. Tikimasi, kad geras 
šių metų derlius dar kurį lai
ką stabdys kainų pakilimą.

Iš kitos pusės, negalima 
pasidžiaugti federalinės bei 
valstijų ir miestų valdžių fi
nansine politika. Pavyzdžiui 
Chicagoje turėjome mokyto
jų streiką, kuris pasibaigė 
mokytojų laimėjimu. Miesto 
Švietimo Taryba sutiko su 
tokiom algom, kurias negali 
padengti iš savo biudžeto, 
t.y. turės skolintis. Savaime 
aišku, kad tas pavyzdys pa
kursto ir kitų vietų mokyto
jus, ar kitus tarnautojus. Vi 
sa tai veda miestus tuo keliu 
kuriuo jau nuėjo New 
Yorkas - į bankrotą.

Ne geriau elgiasi ir federa
linė valdžia. Jos biudžetas 
turės 60 ar daugiau bilijonų 
dolerių deficitą. Jam padeng
ti valdžia turės skolintis iš fi
nansinių institucijų (pati ji 
neturi teisės spausdinti dole- Chicagoje, Lietuvių tauti- 
rius), kas reiškia, kad 60 ar 
daugiau bilijonų dolerių ne-

Korp! Neo-Lithuania suvažiavimo Chicagoje prezidiumas. prie stalo 
sėdi iš kairės: Rimas Gulbinas, inž. Vaclovas Mažeika, dr. Antanas But
kus ir Audronė Gulbinienė. Praėjusio suvažiavimo protokolą skaito kol. 
Živilė Modestienė. V.A. Račkausko nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania suvažiavimas
1975 m. rugsėjo 13-14 d.d.

niuose Namuose įvyko L.S.T 
Korp! Neo-Lithuania narių 
suvažiavimas. Vyr. valdyba 
kviesdama šį suvažiavimą 
nesistengė perdaug rekla
muotis, bet pasitikėjo korpo-

įmonėm arba asmenim, ir 
toks valdžios paskolų parei
kalavimas veda prie visų 
nuošimčių už paskolas pakili- rantų pareigos supratimu ir 

gera valia. Deja, kaip ir vi
sur, taip ir korporacijos na
rių tarpe jau yra įsiveisęs 
abejingumas ir jaučiamas 
nuovargis.

mo.
Pagaliau turime reikalo ir 

su vis dar neišspręsta energi
jos krize. Demokratai, kurie 

(Nukelta į 2 psl.)

t***
...

Jūros skautės R. Slapšytė ir sesutės Alma ir Astra Senkutės, davusios 
jūros skautės įžodį, brenda į Fox ežero gelmes įrodyti, savo jūrinius paty
rimus... V. Bacevičiaus nuotrauka

ANTANAS JUODVALKIS
Šuvažiavimas buvo pradė

tas Lietuvos Himnu ir 
trumpu vyr. valdybos pirm. 
Jurgio Lendraičio žodžiu.

Darbo prezidiuman buvo 
pakviesti: Vaclovas Mažeika 
dr. A. Butkus ir Rimas Gulbi
nas, o sekretore - Audronė 
Gulbinienė. Pirmininkauti 
pradėjo fil. V. Mažeika .

Sudarytos komisijos: rezo 
liucijų bei spaudos -- T.Blins
trubas, dr. V. Dargis, A. 
Juodvalkis, prof. dr. J. Puzi
nas ir M. Valiukėnas; Man
datų -- A. Augaitis, D. Mau- 
rukaitė ir Z. Modestienė; 
nominacijų -- A.Jonikas, A. 
Mockaitis ir G. Žukauskienė.

Praėjusio suvažiavimo 
protokolą perskaitė sekreto
riavusi Živilė Modestienė. 
Protokolas vaizdžiai, sklan
džiai parašytas ir susirinku
sieji su apsigėrėjimu ir pade 
ka, priėmė.

PRANEŠIMAI

Vyr. valdybos pirm. Jur
gis Lendraitis pranešė apie 
bendrą vyr. valdybos veiklą. 
Dviejų metų bėgyje vyr. val
dyba posėdžiavo 37 kartus, 
iš kurių keturis kartus su 
Chicagos padalinio valdyba. 
Pasveikintas fil. J. Dargis, 
korporacijos steigėjas, sulau
kęs 90 metų amžiaus. Taip

pat buvo pasveikintas ir fil. 
dr. J.Balys 65 metų amžiaus 
proga. Dalyvauta Jaunimo 
S-gos suvažiavime ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės S-gos 
Seime. Dėl Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo rašyti 
laiškai senatoriams ir kon- 
gresmanams. Stovyklą suor
ganizuoti nepavyko, dėl ma
žo susidomėjimo. Savaitgali
nis suvažiavimas įvyko, tik 
smarkus lietus nedavė pilnai 
išnaudoti laiko ir pasidžiaug
ti rudenėjančia gamta. Su
ruoštas solistės, fil. A. Simo
naitytės sėkmingas rečitalis 
Jaunimo Centro salėje.

Pabaigoje dėkojo visiems 
valdybos nariams už glaudų 
ir sutartiną darbą.

Vicepirmininkė A. Pavil- 
čiūtė papasakojo įspūdžius 
iš lankymosi padaliniuose, 
Pasaulio Lietuvių seime, 
Jaunimo Sąjungos suvažiavi 
me ir kitur. Šiose pareigose 
yra jau 4 metai ir yra susida
riusi pakankamą vaizdą apie 
korporantų ir bendrai jauni
mo veiklą. Neolituanai ven
gia įsijungti į bendrą jauni
mo veiklą, o daugiau laikosi 
savo organizacijos rėmuose. 
Visuomenėje yra paplitusi 
neigiama nuomonė, kad jie 
tik alučius daro ir pijokauja, 
nors gurkšnoja ne daugiau 
už kitus studentus. Alučiai

(Nukelta į 3 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

MIRĖ ANTANAS BAUŽĖ
Australijos lietuviams 

Antano Baužė vardas buvo 
ne vien tik labai gerai 
žinomas, bet su ypatinga pa
garba minimas ir statomas 
kaip tauraus ir kultūringo lie-

LĖTAS JAV...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kontroliuoja kongresą, rėkia 
kad tolimesnis naftos ir jos 
produktų kainų pakilimas su
stabdys prasidėjusį atkuti
mą. Administracija į tai at
sako, kad JAV reikia suma
žinti naftos suvartojimą, pa
didinti gos gavimą krašto vi
duje ir surasti daugiau jai pa 
kaitalų. Suvartojimo sumaži
nimą galima pasiekti įvedus 
korteles, bet tai iššauks juo
dąją rinką ir nepaskatins ga
mybos. Už tat tas būdas 
neturi daug šalininkų. Atsi- 
mintina, kad faktinai dabar 
jau nebėra kainų kontrolės 
krašte gaunamai naftai ir jos 
kaina dar nepakilo. Atvirkš
čiai, po kelių metų pertrau
kos vėl pasigirdo ‘gas war’. 
žodžiu, kaip nekalbėsi, nėra 
visai malonaus būdo suma
žinti naftos suvartojimą ir 
padidinti jos gamybą. Ge
riausia tai pasiekti laisvomis 
kainomis, bet spaudimas į ad- 
ministaciją yra toks didelis, 
kad ji greičiausiai nepajėgs 
atsilaikyti ir vienu ar kitu 
būdu ( pvz. steigiant valsty
bines įmones) įeis į naftos 
biznį.

Ta tendencija -- visur kišti 
valdžią -- yra tokia smarki, 
kad su ja negali kovoti. 
Nors politikai dažnai kalba 
apie reikalą suvaldyti fede- 
ralinę biurokratiją, ji kas
met gauna vis daugiau pini
gų ir uždavinių. Ir kaip ji ne
augs, jei visur ieškoma vals
tybės globos. Jei dar 1950 m 
pusę viso federalinio biudže
to eidavo krašto apsaugos 
reikalams, dabar tiems rei
kalams neišleidžiama nė 
20°/o. Daug daugiau išlei
džiama socialiniam ir šalpos 
reikalams.

Negali sakyti,kad tie pini
gai būtų visai išmesti. Juk 
nepaisant to, kad bedarbių 
skaičius per atoslūgį siekė 
9°/o, didesnių neramumų ne
sigirdėjo. Tai dėl to, kad dėl 
įvairių pašalpų sistemų su 
trupučiu laimės ir kiek lanks 
tesne sąžine galėjai pusėti
nai pragyventi. Pašalpos 
taip smarkiai didėja, kad pri 
sibijoma, jog už 25 metų 
kiekvienam dirbančiam šia
me krašte bus po vieną 
gyvenantį iš valstybės labda
ros. Ir kam dirbt, jei gali ne
dirbti?

Ta tendencija visur ieško
ti valstybės gioous nežadina 
privačios iniciatyvos, kuri su 
kūrė Amerikos stebuklą. 
Atrodo, kad mes gyvenau, c 
iš to palikimo ir pešamės 
kaip jį geriausiai ir teisin
giausiai pasidalyti. O jei 
taip, kaip gali laukti stai
gaus ūkinio atkutimo? 

tuvio pavyzdys. Gimęs 1898 
metų lapkričio 26 d. Ringių 
kaime, Sartininkų valse., 
Tauragės apskr., smulkaus 
ūkininko šeimoje. Jau 1919 
metais pirmuoju Lietuvos 
kariuomenės šaukimu, jis bu 
vo įjungtas į besikuriančią 
kariuomenę, kurioje ištarna
vo 11-ką metų. 1927 m. jis 
vedė Škotijoje išaugusią lie
tuvaitę Oną Vyšniauskaitę 
ir 1930 m., po 7-nių savaičių 
kelionės, atplaukė į Sydnė
jaus uostą, Australijoje. 
Tuo laiku Australijoje jau 
buvo įsikūrę, daugiausiai iš 
Anglijos ir Škotijos, kelios 
lietuvių šeimos, kurios nau
jakurius Baužes ir priglaudė. 
Truputį apsipratusi su nau
juoju gyvenimu, Baužių šei
ma nusipirko krautuvę, ku
rią išlaikė 22 metus. Tik at
vykęs Baužė įstojo į Austra
lijos Lietuvių Dr-ją, vėliau 
būdamas jos pirmininku ir 
jai vadovavo iki persiorgani
zavimo į Australijos Lietu
vių Bendruomenę.

Prasidėjus pokarinei emi
gracijai ir su pirmuoju trans 
portu pasirodžius lietuviams, 
visa Baužių šeima įsitraukė į 
didelį darbą, pagelbstint nau 
jai atvykusiems savo tautie
čiams, juos sutinkant uostuo
se, duodant labai reikalingus 
patarimus ir kt.

Būdamas didelis spaudos 
mėgėjas ir prieškariniais lai
kais bendradarbiavęs Trimi
te, Lietuvos Žiniose, Mūsų 
Rytojuj, Darbininke ir pačio- 
je mūsų Dirvoje, velionis 
tuoj pat pastebėjo, kad at
vykstantiems Australijon lie 
tuviams yra reikalingas 
savas laikraštis. Iš Vokieti
jos pasikvietęs rašytoją-žur- 
nalistą Juozą Žukauską, 
savo vardu ir garantija jis 
pradėjo leisti dabartinį ben
druomenės laikraštį Mūsų 
Pastogė. Į šį darbą įtraukė 
visą savo šeimą, nes pradžio
je tų laikų įstatymai reikala
vo, kad ketvirtadalis laikraš
čio būtų rašomas anglų kal
ba. Vėliau, įsikūrus bendruo 
menei, jis šį laikraštį ir per
leido jai, nors iki paskutinio
jo savo gyvenimo momento 
jis šiuo laikraščiu labai rūpi
nosi, į jį rašydavo ir buvo 
jam labai artimas.

Su savo žmona, kuri irgi 
visą laiką labai daug dirba 
lietuviškame darbe, šiuo 
metu jau eilę metų būdama 
Sydnėjaus Soc. Mot. D-jos 
pirmininke, pastatydama ge
rus lietuvių senelių namus ir 
t.t., velionis išaugino tris vai
kus -- dvi dukras ir sūnų, 
medicinos daktarą Robertą. 
Dukros taip pat baigusios 
aukštuosius mokslus, šian
dien augina irgi gražias savo 
šeimas, jaunystėje būdamos 
aktyvios tautinių šokių šokė
jos, tampriai susirišę su visu 
lietuviškuoju gyvenimu.

Antanas Baužė buvo ne
paprasto taktoir išsilaikymo 
tikras džentelmenas. Jo nuo
širdumas, jo tolerantišku- 

p.t tkv i .MI

A.A. Antanas Baužė

mas ir noras lieutviams padė
ti buvo žinomas labai gerai. 
Nenuostabu todėl, kad jau 
pirmame lietuvių bendruo
menės suvažiavime, jis buvo 
išrinktas pirmuoju mūsų 
bendruomenės Garbės Na
riu.

A. Baužės laidotuvės įvy
ko rugsėjo 5 dieną. Į lietu
vių bažnyčią susirinko ne
paprastai daug žmonių atsi
sveikinti ir į amžiną poilsio 
vietą palydėti šį nepaprastą 
Sydnėjaus kolonijos žmogų. 
Be vietinių tautiečių iš Mel
bourno buvo atvykęs Krašto 
V-bos vicepirm. inž. J. Pele- 
nauskas ir iš Afrikos dukra 
Antuanetė Šliterienė, kur 
jos architektas vyras šiuo 
metu dirba. Gedulingas 
pamaldas ir atsisveikinimo 
pamokslą pasakė klebonas 
kun. P. Butkus. Reprezen
tuojant paskiras organizaci
jas su velionim atsisveikino: 
V. Šliogeris, J. Pelenauskas,
K. Stašionis, A. Mauragis, 
M. Reisgienė, J. Petniūnas, 
V. Kazokas, A. Reisgys ir an 
glų kalba A. Kramilius. Pas
kutinį, ypatingai jautrų atsi
sveikinimo žodį mirusiam tė
vui tarė sūnus dr. Robertas 
Baužė. Velionis palaidotas 
lietuvių kapinėse. Ilsėkis ra
mybėje mūsų Australijos 
taurus lietuvi. Tavo vardas 
čia nebus niekada pamirštas.

VII-JI ŽIEMOS SPORTO 
ŠVENTĖ

Rugpiūčio mėnesį, pačia
me viduryje mūsų žiemos, 
Viktorijos valstijos Mt. Bul- 
ler kalnuose įvyko Australi
jos lietuvių 7-ji žiemos 
sporto šventė. Šioje vietovė - 
je keletas melbourniškių lie
tuvių biznierių turi pasistatę 
puikų savo pastatą ir įsistei
gė slidinėjimo klubą ‘Nerin
gą’, kuriam vadovauja staty
bininkas J. Mašinauskas.

Šioje šventėje dalyvavo 
sportininkai iš Melbourno, 
Sydnėjaus, Canberros ir 
Adelaidės -- viso 33. Šventė 
praėjo su gražiu pasisekimu, 
nes jai rengėjai buvo gerai 
pasiruošę, tačiau slidinėtojų 
nelaimei, kaip tik tuo metu 
buvo nedaug sniego, kas su
darė truputį rūpesčių.

Be paskirų važybų laimė
tojų, geriausiais vyrų slidi

ninkais buvo išrinkta: J. Vai
tiekūnas (Melb.), N. Pilka 
(Canber.) ir T. Aniulis 
(Melb.). Moterų -- M. Vaitie
kūnaitė, V. Dagytė ir V. 
Žemkalnytė --visos iš Melb. 
Jaunių berniukų iki 14 metų 
D. Binkis - Sydn. ir berniukų 
iki 18 metų -- J. Mašanaus- 
kas. Už drąsą trofėja atite
ko R. Mauragienei.

Po varžybų Neringos pa
talpose įvyko dovanų įteiki
mas ir malonus pobūvis, ku
rio metu neringiečių ponios 
svečius labai gražiai pavai
šino.

♦♦♦

N. Gvinėjos valsybei pasi
darant nepriklausomai, dau
gelis ten gyvenčių australų 
ir svetimtaučių pabaigia sa
vo darbus ir grįžta į Austra
liją. Ilgametis N. Gvinėjos 
gyventojas ir buvęs atsako- 
mingas įstaigos direktorius 
inž. P. Dirkis baigė savo dar
bą ten ir numato apsigyven
ti sostinėje Canberroje, kur 
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studijuoja jo dukra. Šiuo 
metu jis išvyko į Europą ir 
vėliau, per Angliją ir Ameri
ką grįš atgal į Australiją.

♦**

Mūsų žinomų ir vienų iš di 
džiausiu lietuvių statybinin
kų Canberroje, V. Genio sū
nus Gintaras, kuris jau prieš 
kelis metus, gavęs iš univer
siteto stipendiją išvyko stu
dijuoti į Ameriką, buvo atos
togoms atvykęs į Australiją. 
Studijuodamas Amerikoje 
jis įstojo į specialių išraiškos 
šokių grupę ir su ja šoka įvai
riuose Amerikos pasirody
muose, būdamas vienas iš jų 
‘žvaigždžių’. Sydnėjuje, kar
tu su savo partnere ameri
kiete jis pasirodė lietuvių 
klube ir buvo labai gražiai su 
tiktas gausiai atsilankiusių 
žiūrovų.

Tautos šventė Sydnėjuje 
šiais metais susidėjo iš dvie
jų dalių. Rugsėjo 6 dieną 
Lietuvių Klube buvo sureng 
tas, daug žmonių sutraukęs, 
linksmas vakaras, programa 
atliekant A. Plukui su savo 
oktetu.

Rugsėjo 7 (sekmadienį), iš 
kilmingas minėjimas prade
damas lietuvių bažnyčioje, • 
pamaldas atlaikant kun. P. 
Butkui ir pritaikintą pamoks
lą pasakant kun. O. Mortu- 
zui. Bažnyčioje giedojo B. 
Kiverio vadovaujamas cho
ras, organizacijoms dalyvau
jant su savomis vėliavomis. 
Iškilmingas minėjimas įvyko 
netoli esančioje ukrainiečių 
salėje.

Šių metų minėjimą prave
dė ir visą programą išpildė 
Sydnėjaus jaunimas, vado
vaujant Apyl. V-bos narei 
jaunimo reikalams E. žižy- 
tei. Oficialiai minėjimą ati
darius apylinkės pirminin
kui K. Stašioniui, invokaciją 
skaitė kun. P. Butkus. Prog-

(Nukelta į 6 psl.)
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PO HELSINKIO
Rugsėjo 26 dieną Vienoje 

prasidėjo konferencija, ku
rioje paaiškės kiek praktiš
kos vertės turi Helsinkio ak
tas. Pagal jį Europos valsty
bės, plūs JAV su Kanada, pa 
sižadėjo nesigriebti jėgos 
pakeisti dabartines sienas. 
Toks pareiškimas nėra nau
jieną istorijoje. Jų būta ir 
anksčiau. Jie visi tačiau 
nesutrukdė kilti sekančiam 
karui. Užtat ir Helsinkio ak* 
tas bus vertas tiek, kiek jo 
norės, ar bus priversti laiky
tis, jo signatarai. Kols kas 
jie nesumažino savo turimų 
karinių pajėgų ir tol, ko tai 
nebus padaryta, Helsinkio 
pakto reikšmė bus lygi nu
liui.

Šiandien Europos centre 
viena prieš kitą yra išsirikia
vusios milžininiškos armijos. 
Vakarų pusėj esama 777.000 
karių (jų tarpe apie 190.000 
amerikiečių), 6.000 tankų ir 
1.700 karo lėktuvų. Rytų pu 
sėje 830.000 karių, 16.000 
tankų ir 2.900 karo lėktuvų. 
Čia reikia pabrėžti, kad Ry
tų skaičius yra tik spėjimas. 
Iš tikro jie gali būti didesni, 
ar mažesni. Prileidus, kad 
jie yra apytikriai, reikia 
konstatuoti Rytų pranašu
mą, ypač tankų ir aviacijos 
srityje, o kaip tik tos ginklų 
rūšys įgalina žaibinį karą ir 
greitą laimėjimą.

JAV pranašumą Europoje 
turi atominėje srityje. Jos 
ten turi apie 7.000 taktinių, 
t.y. mažų atominių užtaisų, 
kurie yra laikomi pie 100 san
dėlių -- ‘spcial ammunition 
sites’. Jų tarpe yra labai 
mažų užtaisų, pritaikintų 
gaubicų sviediniams, lygių 
maždaug 100 dinamito ir ga
na didelių 1 megafono didu
mo, t.y. 80 kartų stipresnių 
negu ta bomba, kuri sunaiki
no Hiroshimą. Britai ir pran
cūzai turi Plutono raketą su 
atominiu užtaisu, kuri gali 
pasiekti taikinius už 72 my
lių. tos raketos yra nutaikin- 
tos į Vokietiją ...

Skaičiuojama, kad sovie
tai turi tik pusę to t.y. 3.500 
atominių užtaisų, kurie yra 
laikomi pačioje Sovietų Są
jungoje. Turint galvoje, kad 
nuo Vakarų Vokietijos iki so
vietų teritorijos yra tik 400 
mylių, tas faktas neturi dide
lės reikšmės. Reikalui esant 
jos galėtų būti per valandą 
kitą atgabentos į Rytų Vokie
tiją ar panaudotos vidutinio 
nuotolio raketoms, kurių so
vietai turi apie 1,500 ir ku
rios yra nutaikintos į Vaka
rų Europą.

Mintį, kad tų karinių pajė
gų sumažinimą reikėtų susie
ti su aktu, dabar gavusį Hel
sinkio vardą ir kurio sovietai 
siekė 21 metus, iškėlė prezi
dentas Nixonas. Ne dėl už
sienio politikos sumetimų, 
bet vidaus. Mat, JAV kon
grese jau seniai girdėjosi bal
sų, kad kariuomenę Europo
je reikia sumažinti bent iki 
simbolinio dydžio, jei jos iš 
viso dar negalima atšaukti. 
Lygiai taip pat, kaip dar šian 
dien girdisi balsų, kad JAV 
turinti per daug atominių 
sprogmenų Europoje, kur 
jos gali patekti į teroristų 
rankas ir pan. Kad tuos rei
kalavimus atsvertų, Nixon- 
as siūlė derėtis dėl abipusio 
išbalansuoto karinių jėgų su
mažinimo, o kol derybos 
eina, nemažinti amerikiečių 
pajėgų vienašališkai. Tos pa
žiūros laikosi ir Fordo admi
nistracija. Faktinai dabarti
nė Vienos konferencija yra 
jau septinta sesija prieš du 
metus prasidėjusių pasikal
bėjimų, kurie iki šiol nedavė 
jokių rezultatų. Šioje sesijo
je, tačiau, rezultatai yra ga
limi. Dėl to, kad sovietai ga
li panorėti parodyti, jog jie 
rimtai žiūri į Helsinkio paktą.

Jei taip, galimas susitari
mas sumažinti amerikiečių 
ir sovietų armijas ne savoje 
teritorijoje: amerikiečiai at
šauktų 29.000 savo karių, so
vietai -- 68.000. Tokiu būdu 
liktų 161.000 amerikiečių 
prieš 391.000 pačių sovietų 
kariuomenės. Antroje stadi
joje kariuomenės turėtų bū
ti sumažintos iki 700.000 abe
jose pusėse, įskaitant sąjun
gininkus ir satelitus. Ame
rikiečiai taip pat sumažintų 
savo atominių užtaisų skai
čių visu 1.000 už 1.700 sovie
tų tankų atitraukimą krašto 
vidun.

Bet tai spekuliacijos. Ne
galima užmiršti, kad kariuo
menė sovietams reikalinga 
ne tik kariauti užsienyje, 
bet ir išlaikyti savo satelitus 
Kas atsitiks su Rytų Vokieti 
ja, jei ten jie žymiai sumažin 
tų savo 430,000 vyrų armiją?

(vm)

Į talką Dirvai
Laisvoje Lietuvoje gaisro 

ištiktajam į talką ateidavo 
netik kaimynai, bet ir kitų 
kaimų ūkininkai atveždavo 
šiaudų kūlius stogams deng
ti, drabužių, o vietos gyven
tojai patalkininkaudavo sta
tyboje trobesių ir kt.

Po sėkmingo neolituanų suvažiavimo Chicagoje rugsėjo 14 d, dalis kor- 
porantų-filisterių pozuoja linksmai nuotraukai. V .A. Račkausko nuotr.

Panašiai vyksta ir Dirvos 
nelaimėje. Dirvos puslapiuo
se matome šimtininkus, pu- 
sešimtininkus ir mažesnių 
aukotojų. Tai džiugus reiški
nys, ypač verta pažymėti 
JAV LB Centro Valdybos 
mostas. LB spauda yra sava 
ir jai šiltų žodžių negaili.

Spauda remtina ir ne gais
ro atveju. Neseniai The 
Wall Street Journal rašė, 
jog Londone išeinantis laik
raštis The Times - jau nebe- 
išsiverčia, turi 2 milijonus 
dolerių nuostolių. Taip pat 
žinomas Le Figaro Paryžiu
je išeinantis laikraštis reika
lingas vyriausybės paramos. 
Vakarų Vokietijoje vyriausy 
bė rengia įstatymą įsteigti 
fondą spaudai paremti. Spau 
dos sunkumai jaučiami ir jau 
matomi visoje Europoje. 
Laisvų kraštų vyriausybės 
turės talkininkauti, bet bijo
ma valdžios tam tikrų varž
tų.

Dabar konkrečiai kalbant 
dėl Dirvos nelaimės reikalin
ga didesnės paramos. Man 
atrodo, jog jei kiekvienas 
Dirvos prenumeratorius pa
aukotų tik $50, tai pirmajai 
pradžiai susidarytų ne ma
žiau kaip $100,000. Tokia ma 
ža auka yra pakeliama mūsų 
kiekvienam dirbančiajam. 
Juk Dirva lanko jau arti 60 
metų lietuvių sodybas. Tad 
kiekvienas turėtų pridėti tik 
po vieną dolerį už kiekvie
nus metus ir Dirvai susidary 
tų gera pradinė suma, užtek
tų pradėti naują statybą. 
Vienas Dirvos bičiulis juo
kais pareiškė, jog esą ir ge
rai, kad sudegė tokioje biau- 
rioje vietoje, dabar yra pro
ga sukurti naujoje vietoje ir 
dar daug stipresnę Dirvą.

Priedui turėtų prisidėti ir 
Lietuvių Fondas- Jis galėtų 
ir turėtų paskirti didesnę su
mą. Jei LF skiria didesnes 
sumas kaikuriems veikalam 
parašyti, nors jie ir nėra di
delės aktualijos, tai spaudai- 
laikraščiui paremti 10 ar 20 
tūkstančių dolerių nebūtų 
nei daug, nei nuostolinga in- 
vestacija. Tad visi į talką 
Dirvai!

A. Musteikis 
Detroit, Mich.

KORP! NEO-LITHUANIA
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
įvyksta vieną kartą metuose 
ir daugiau tradicijai palaiky
ti, o ne girtuokliauti. Alučių 
metu būna programos ir pri
silaikoma nustatytos tvar
kos, bet žmonėms neužriši 
burnų ir valia kalbėti kąnori. 
Linkėjo daugiau dirbti kor
poracijos ir visos lietuvybės 
išlaikymo labui. Tik darbu 
ir mokslu išlaikysime lietu
vybę ir korporaciją gyvą.

Toliau pranešimą padarė 
korporacijos ilgametis (8 m.) 
finansų valdytojas Bronius 
Kasakaitis. Vyr. valdybos fi
nansai būtų buvę menki, jei 
būtų pasitenkinta tik nario 
mokesčio ir padalinių įnašais. 
Pirmininkaujant A. Modes
tui, buvo išleista loterija ir 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tro įgrota plokštelė. Nors lo
terija nedavė laukto pelno, 
bet plokštelė buvo išparduo
ta ir davė gražių pajamų. 
Sukauptas kapitalas paskuti 
niu metu pradėtas mažinti, 
nes atsirado remtinų reikalų. 
Dviejų metų bėgyje, parem
ta Naujosios Vilties leidimas 
$1500, o sudegus Dirvos na
mui, Vilties d-jai paskirta 
1000 dolerių.

Stipendijų fondas yra la
bai sumažėjęs, nes anksčiau 
išduotų paskolų nesiskubina, 
ma grąžinti, o naujų įplaukų 
kaip ir nėra. Kreipiasi į sti
pendininkus ir prašo turimą 
skolą kaip galima greičiau 
grąžinti, nes anksčiau moks
lus baigusieji, jau spėjo eko
nomiškai įsikurti. Dabar jau 
visi yra praturtėję ir stipen- 
dijų-paskolų prašančių skai
čius labai sumažėjęs.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė Stasys 
Virpša. Kasa ir dokumentai 
tvarkomi pavyzdingai ir siū
lė vyr. valdybos pateiktas 
apyskaitas patvirtinti, o iždi
ninkui B.Kasakaičiui pareikš
ti viešą padėką. Susirinki
mas plojimu pareiškė prita
rimą.

Po pranešimų buvo gyvos 
diskusijos ir ne tiek dėl pa

čių pranešimų, bet bendrai 
dėl korporacijos veiklos, vie 
ni siūlė išduotas stipendijas 
nurašyti ir palikti grąžinimą 
garbės reikalu, o kitiems at
rodė, kad skola yra skola ir 
reikia ją grąžinti. Reikalas 
paliktas valdybos nuožiūrai. 
Korporacijos leidinio reikalu 
taip pat neprieita vieningos 
nuomonės ir palikta vyr. val
dybai išsiaiškinti su padali
niais. Apgailestauta, kad 
jau du metai iš eilės nepavy
ko suorgnizuoti korporacijos 
stovyklos. Bendra nuomonė 
buvo, kad stovyklos reikalą 
nereikia palaidoti, bet dar 
kartą bandyti suruošti. Dis
kusijose dalyvavo: dr. Vyt. 
Dargis, C. Modestas , dr. 
A. Butkus, A. Kiršonis, J. 
Lendraitis, E. Songinienė, T 
Blinstrubas, A. Juodvalkis 
ir kiti.
Diskusijoms pasibaigus pir

mininkaujantis V. Mažeika 
padėkojo vyr. valdybai už ei
tas pareigas ir įdėtą darbą 
korporacijos labui. Prašė 
pranešimus ir apyskaitas pa
tvirtinti. Gausiu rankų ploji 
mu apyskaitos patvirtintos 
irs pareikšta padėka.

Iš korporacijos padalinių 
pranešimus padarė Chicagos 
pirm. A. Jonušas ir Clevelan 
do dr. A. Butkus, visiems 
aišku, kad gausiausias korpo 
rantų skaičiumi yra Chica
gos padalinys. Chicagos 
padalinys yra gyvas ir veik
lus, turi ir prieauglį -- junjo- 
rus. Veiklesnieji yra įsijun
gę į bendrines lietuvių orga
nizacijas. Suruošia Naujų 
Metų sutikimą , alučius, ge
gužinę ir kitokius suėjimus. 
Kituose padaliniuose, dėl 
per mažo korporantų skai
čiaus, veikla yra silpnesnė. 
Ne visur pavyksta sudaryti 
ir valdybas.

A. Kiršonis, nors dabar 
gyvena Los Angeles, bet 
daugiau papasakojo apie To
ronto neolituanus, nes anks
čiau ten gyveno ir gerai juos 
pažįsta. Šiuo metu Torontas 
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PASAKYTA PARAŠYTA antroji dalis
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VISUOMENIŠKUMAS YRA ĮMANOMAS 

TIK PER TAUTIŠKUMĄ

pradėjo švisti gana vėlai - 
19-to šimtmečio pabaigoje. 
Dvi pajėgos ją slopino: Rusi
jos valdžia ir sulenkėję mū
sų bajorai ir dvasininkai. Po 
1863 metų sukilimo, dvarai 
ir bažnyčia visomis pajėgo
mis įniko lenkinti liaudį, tai 
žinoma, lietuviškai kalban
čių skaičius vis mažėjo (55).

Senovėje Kristaus ir krikš. 
čionijos vardu priešai kalavi
ju ir ugnimi skyrėsi kelią mū 
sų žemėn, o šiandien, tam 
vardui nebesant masiniam, 
civilizacijų ar kilnių sociali
nių visuotiniškų idėjų prie
danga, jie norėtų pasirausti 
po valstybės rūmo pamatais.

Taigi, norėdami išlikti 
laisvi, turime ugdyti savo 
tautišką kultūrą, turime, 
telkdami tautą draugijomis, 
atsispirti iŠ pogrindžio sklei
džiamoms idėjoms, ardan
čioms vienybę. Jei brangi
name senovę, tai kursime 
naują gyvenimą, jos didžiųjų 
žygių įkvėpti (283).

Kad nepamirštume savo 
tautos palikimą, savo dainą, 
savo pasakas ir savo tautiš

ką veidą, mūsų muzikai ir 
mūsų rašytojai turi daugiau 
imtis savo kūrybai iš mūsų 
gausingo praeities lobio. 
Pats brangiausias mūsų 
senovės palikimas - tai mū
sų gimtoji kalba, vyraujanti 
arijų padermės eilėje (283).

Mūsų menininkai, skaldy- 
damiesi visokiomis srovėmis 
vaikydamies visokias madas 
ieško svetimų dalyku, o mū
sų garbinąją senovę pamirš
ta. Svetimos gėrybės yra ki
tiems tautiškos, o mums vi- 
suotiniškos, nors ir sukurtos 
kitų tautų. Kas mūsų vertin 
ga bus sukurta, tai kitiems 
bus visuotiniška. Visuotiniš
kurnąs yra įmanomas tik per 
tautiškumą. Kas tautiška, 
tai ir žmoniška.

IDEOLOGIJATAUTININKO

ŽODŽIU TURI SEKTI DARBAS
Tautininkų sąjungai. Iš įvai
rių gyvenimo smulkmenų su 
sideda ir didžioji tautinė idė
ja. Žmonių švietimas, jų 
sveikata, jų moralė, ūkis, 
pramonė ir prekyba, - visa 
tai įeina tautininkų ideologi
jos sritin. Tačiau žodžius tu
ri sekti darbas (75).

Juk rimtas darbas, judėji
mas ir veikimas gaivina ir 
stiprina organizaciją, o jų 
stoka - užleidžia joje vietą 
sustingimui ir pairimui. Va
dinasi, tautiškąjai talkai, pla 
čiai pasidairius po visą kraš
tą, reikia susidaryti visokių 
darbų programą ir ją nusta
tytu laiku vykdyti ir įvykdy
ti (45).

Tautininkų sąjunga, įsikū
rusi tam, kad skelbtų tauti
nės vienybės idėją, pati turi 
būti vieninga. Darbingumą 
pirmučiausia pravartu jos 
nariams įsidėmėti. Tautinin 
kas savo credo turi prakti
kuoti, vadinasi, būti veiklus 
(70).

Kad tautinė idėja būtų 
visuomet gyva ir vaisinga, ji 
neprivalo stokoti visuotiniš- 
kai žmogiško pagrindo. Siau
ras tautiškumas nususintų

Tautinėje linkmėje buvo 
nusistatyta, žiūrint savo isto 
rijos būdo, savo krašto sąly
gų, kurti savišką ūkio, 
pramonės ir prekybos siste
mą, imti tautiškai galvoti, sa
vanoriškai dirbti ir tvarky
tis, kritiškai vertinti ką gero 
imant iš kitur.

Tautiškai vieninga sąmo
nė, pasireiškianti įvairių vi
suomenės reikalų tinkle, sie
kia ne jų suvienodinimo, o jų 
suderinimo. Tautinės orga
nizacijos, apsiėmusios skelb
ti ir vykdyti tautos vienybę, 
turėtų padėti kraštą vado
vaujančių įstaigų žmonėms 
išugdyti tautiškai vieningą 
sąmonę. Tautinės organiza
cijos yra tam, kad aukotų 
valstybei savo darbą ir laiką 
o ne tam, kad reikalautų iš 
jos sau naudos. Atsidėjus 
tarnauti tautos bylai turi 
būti aukščiausias tautininkų 
uždavinys. Vien skelbti tau
tišką ideologiją būtų per ma
ža. Reikia dar ji vykdyti gy- 
veniman, ir tai kasdien, kiek 
viename žingsnyje (43).

Mes daug kalbame apie 
tautišką vienybę, bet dar 
daugiau tenka daryti, kad 
toji vienybė stiprėtų. Tautiš mums rūpimą idėja. Kur ji 
kas lietuvių susipratimas 
juk nėra toks tvirtas (44).

Organizacija yra verta 
tiek, kiek esti gyva, judri ir 
veikli. Kai tokia nebėra, tai 
nebeatitinka savo paskirties 
(85).

Tautinė sąjunga pirma po
litiškai auklėjasi pati ir 
antra, auklėja visuomenę 
tautinės vienybės idealui. Ši
tokia būdama, ji yra talkinin
kė vyriausybei, einančiai tau- 
tinęs vienybės gairėmis (84).

Kad politikos ideologija 
nepaliktų ore pakibusį, ji tu
ri būti siejama su gyvenimu. 
Teorija ir praktika turi eiti 
iš vieno. Iš uždavinių susi
daro politikos programa, ku
ri yra bendra valdžiai ir

išsigimsta, ten ji virsta žmo
nijos šeimoje dykaviduriu 
žiedu, praradusiu savo grožį 
Kur tautai vadovauja žmo
nės, aklai įsimylėję savimi ir 
savaisiais, ten tautinė idėja 
nestengia pasireikšti tyra ir 
skaisti (71).

LIETUVIU TAUTA 

IR JOS

PASKIRTIS

biausias yra vidinis tautos 
pažymys - jos sąmonė, jos 
pasisakymas, jog nori ir da
ro, kad būtų laisva (50).

Tautoje sąmonė keičiasi. 
Ji ima savaimingai jausti, sa
vaimingai galvoti ir savo 
gimtąja kalba kalbėti. Isto
riškai imant, kitėjo tautos są 
monė ir Lietuvoje.

Kovon su Ordinu ją telkė 
pagoniškas patriotizmas, pa
sireiškęs savu tikėjimu ir sa
va kalba. 0 kai paplito Di
džioji Lietuvos Kunigaikšti
ja ir kai praskynė Lietuvon 
kelią krikščionija, tai senąjį 
pagonišką patriotizmą pakei 
tė valstybiškas patriotizmas. 
Valstybiškas jis liko ligi 18 
amžiaus pabaigos, kol paga
liau Lietuva pateko Rusijos 
valdžion, nespėjęs virsti tau
tišku patriotizmu.

Lietuva negalėjo pasi
reikšti kaip kitos tautos kad 
reiškėsi tautiškai valstybiš
ka sąvoka, nes didžioji jos 
dalis buvo beteisė liaudis. 
Gi laisvieji ir bajorai net lie
tuviškai nekalbėjo. Tik po 
trijų šimtmečių iš liaudies at- 
žėlo naujos lyties tauta (51).

Nepriklausomybę reikėjo 
ginklu apginti. Kitaip ir ne
galėjo būti, kadangi pajėgu
mas ginti savo teisę buvo tik
riausias tautos brendimo įro
dymas. Prie nepriklausomy
bės eita iš nagrinėjamo pra
do, kad laisvė kiekvienam 
miela. Nei Lietuvos Taryba 
Vilniuje, nei Lietuvių Sei
mas Petrapilyje nebuvo tau
tos įgalioti ką veikti jos var
du ir visdėlto veikė ir lėmė 
Lietuvos likimą. Taip 
nedemokratiškai buvo daro
mi demokratiški žygiai )51).

Panašiai elgėsi ir kitos tau
tos. Jų laisvė visur reiškėsi 
oligarkiškai, visur oligarkija 
yra paruošusi tautoms demo
kratiškus pagrindus. Vadi
nasi, demokratiškas nesusi
pratimas buvo mūsų Steigia
mojo Seimo antrą kartą 
skelbti nepriklausomą Lietu 
vą Kaune, jau pirmą kartą 
paskelbtą Valstybės tarybos 
Vilniuje. Argi galima buvo 
dar abejoti,kad tauta, susi
telkusi apie savo vadovybę, 
tegu ir nedemokratiškai 
rinktą, ir visu kuo galimu rė- 

* muši ją Lietuvos nepriklau
somybės kovose, nepanorė
tų likti laisva? ...(52).

Lietuviškoji sąmonė, paly
ginus su kitomis tautomis,

KO SIEKIA

LIETUVA KITU 
TAUTU EILĖJE?

Prez. Smetona nesutinka 
su prof. Šalkauskiu, kad mes 
būdami tarp Europos rytu ir 
vakarų, skirti esą daryti 
dviejų kultūrų sintezę. Su 
šia pažiūra tegalima sutikti 
tik tiek, kiek ji liečia praeitį, 
nes tai ir yra iš bajoriškos 
Lietuvos kilusi tradicija. 
Kiek ji liečia ateitį, tai sutik
ti negalima. A.S. įrodinėja, 
kad jei ir norėtume imtis tos 
misijos, tai nepajėgtume: 
per mažos mūsų pajėgos ir 
antra vargu ar galima kalbė
ti apie ypatingas mažųjų tau
tų misijas (60).

Atsakydamas į klausimą, 
kokia lietuvių tautos paskir
tis, autorius cituoja Šekspy
ro dramą, kur Žmonės vaidi
na savo gyvenimo rolę. Ta 
mintis dera ir tautoms. Visi 
mūsų užsimojimai turi likti 
savoje žemėje. Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būti, turime ieško
ti ir save rasti. Tas turi būti 
padaryta gerai, kaip tinka 
mūsų krašto gamtai ir mūsų 
būdui. Jei inteligentija yra 
mūsų tautos smegenys, tai 
mes ją turime išlavinti, kad 
galvotų lietuviškai; jei švie
sūs ir stiprios valios žmonės 
turi eiti minios priekyje, tai 
mums reikia išauklėti jų tvir
tas lietuviškas būdas. Tau
tiškas auklėjimas ir mokslas 
mūsų atgimime svarbiausia 
(61).

Norint tautai auklėtis ir 
mokytis riekia rasti vienu
mas įvairume, riekia parei
gos ir laisvės sintezę padary 
ti. Jei to nebūtų, tai kiekvie
no laisvė virstų kitų nelaisve. 
Ar ne dėl tos sintezės trūku
mo neišsilaikė Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos kūri
nys, klausia A.S.? Jeigu mū
sų bajorai būtų susivaldė ir 
nebūtų atskilę nuo tautos ka
mieno, nebūtų paskandinę 
lietuvių elemento įvairiaspal
vėje valstybėje, tai šiandien 
Lietuva tikrai būtų Lituania 
Propria ir jos rolė būtų lai
mingesnė buvusi (61).

Smetona skundėsi, kad 
dar 1938 metais tebebuvome 
svetimo mokslo ir svetimo 
meno įtakoje. Jis ragino nu- 
sišviesti savo praeitį, kad

DIRVAI viscj. korespondencija 
ir pinigus siųsti šiuo adresu:

Mokslas ir politika sutin
ka, kad tautybės pažymiu 
yra vidinių ir viršinių, bet 
kaip jie apčiupti, vertinti ir 
tvarkyti gyvenime, tai vie
nur sutaria, kitur ne. Svar-

Dirva, P.O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

Redaktoriaus tel. (216) 321-4751

šviesiau matytume savo atei
tį. Jis ragino jaunimą tikrai 
lietuviškai mokyti: Iš praei
ties semtis stiprybę yra 
jausti istoriškai, ne tik etno
grafiškai. Tuo tarpu nei mū
sų teatre, nei grožinėje lite
ratūroje, nei kitose meno ša
kose nematyti istoriško jaus 
mo (62).

Smetona skatino mokslin
ti ir auklėti ne tik mokykli
nio amžiaus vaikus, bet ir vi- ‘ 
są mūsų priaugančią kartą. 
Toks plataus mąsto tautos 
auklėjimas bus jo ruošimas 
didiesiems lietuvių ateities 
darbams dėl vietos padangė
je.

Nujautė A.S. jau tuomet 
pavojų: ‘Kai mes maži būda
mi, svajojame skaistų rytojų 
ir jį tvirtai tikime, - iš Šalies 
kažkas mefistofeliškai mums 
šnabžda, kad veltui mūsų 
entuziazmas, kad mūsų ma
žas laivas skeveldromis su
byrės’. Tai baimei ir pavojui 
jis ragino nepasiduoti. Jis 
tvirtino, kad yra didžių 
mažų tautų, davusių žmoni
jai daug dvasinių ir materia
linių gėrybių. Ne tiek didu
mas, kiek kultūrines pajėgos 
ir plėtimas yra svargu tautai. 
Mažųjų pavyzdys gaivina ir 
mūsų viltį. Dramoje, tvirti
no A.S., ir mažosios rolės 
yra būtinos (63).

PASTOVI IR 
TVIRTA VALDŽIA

Po 1-jo pasaulinio karo be- 
kintant tarptautinėms sutar
tims, nebetikėta ir tuo, kad 
būtų galima rasti bendras 
vidaus santvarkos pavyzdys 
kuris tiktų bet kokiam kraš
tui. Naujai atsikūrusios vals
tybės, neturėjusios savito 
patyrimo, ėmėsi liberalinių 
konstitucijų dėsnius pagrin
dinių įstatymų pamatan. 
Netrukus pasijuto apsivylu- 
sios, nes gyvenimas blogai 
tilpo svetimuose rėmuose. 
Jie sprogo, kaip sprogsta sta 
tinęs lankai, neišlaikę jauno, 
neperrūgusio alaus ar kito 
kurio gėrimo. Šioje pavyz
dingųjų konstitucijų krizėje 
imta dairytis savo santvar
kai savų tautiškų formų, 
einančių iš savo krašto paliki
mų, glūdinčių istoriškai etno
grafiniame pagrinde (64).

Smetona tikėjo stiprios 
vykdomosios valdžios reika
lingumu ‘panašios.kaip kad 
JAV-se prezidento galia. 
Jam rūpėjo teisingumo sri
tis. Jis netikėjo, kad įstaty
mų leidėjai gali duoti tobulą 
konstituciją visai ateičiai, 
kuri nereikalautų gyvenimo 
pataisų: ‘Sustingusi doktri
na, kuri skelbia amžiną, ge
riausią, anot jos teisės pa
vidalą, yra klaidinga, nes ji 
nesiskaito su gyvais reika
lais, nemėgstančiais kieto 
kaustymo’ (65).

Mūsų atsikūrusi valstybė 
jauna ir dar stokojo tvirtai 
nusistovėjusių teisinių nor
mų. Prie demokratizmo A.S 
siūlė eiti palaipsniui, kaip 
kad Skandinavų valstybės , 
ne vienu žygiu, o žingsnis po 
žingsnio priėjo prie formali
nio demokratizmo, ir tai dė-

(Nukelta į 5 psl.)
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KALIFORNIJOS
PADANGĖJE

Jurgis Gliaudo

ČIURLIONIS ANGELŲ MIESTE
Po įvykusios Comara gale

rijoje M.K.Čiurlionio repro
dukcijų parodos, sulauku
sios platesnio kitataučių ver
tintojų dėmesio (žiūr. Dirva, 
Nr. 56), rugsėjo 20 ir 21 die
nomis lietuviai savybėje pa
minėjo M.K.Čiurlionio gimta 
dienio šimtmetį. Minėjimas

PASAKYTA
PARAŠYTA...

(Atkelta iš 4 psl,) 
ka to, kad ilgai galėjo ramiai 
padirbėti. Tikrasis demokra
tizmas nėra atsijusi sąvoka, 
o rimto darbo vaisiai -- tau
tos gerovei sukurti. Kaip 
tikėjimo dogma yra miręs 
daiktas, jei nėra jame geru 
darbų, taip ir politikos dog
ma pasmerkta mirti, jei per 
ją nepasiekiama tai, kas rei
kalinga ir sveika tautai (66).

Steigiamojo Seimo konsti
tucija buvo sudaryta įsižiūrė 
jus į kitų kraštų parlamenta
rines konstitucijas. Ir kas gi 
atsitiko, klausia A.S.. Pro 
jos rėmus ėmė brautis visai 
nedemokratingų dalykų, 
kad galiausiai mūsų šalis 
buvo atsidūrusi žūties ar bū
ties kryžkelėje (67).

Jei valdyti reiškia numaty 
ti, tai įstatymą rašyti reiškia 
išmanyti gyvenimą, kuriam 
jis leidžiamas . Vadinasi, tei
sės išmonė privalo eiti lygio
mis su politikos išmone (67).

Mūsų tautos pajėgumas 
eina ne vien iš garbingos pra
eities, bet ir iš mūsų dabar
ties planingo darbo, iš mūsų 
tvirto pasitikėjimo savimi, iš 
to gajumo, kuris paslėptas 
tebėra minių pasąmonėje 
(70). Mūsų tautos teisinė są
monė taip pat turi atkusti, 
kad visi gerbtų įstatymus. 
Jų reikia klausyti ne tik iš 
baimės, bet ir iš sąžinės (69).

Sava tautoms yra sąmo
nė, jų ypatingas galėjimas 
misti kitų kraštų kultūros lo
biais ir sugebėjimas kurti 
naujų savų dalykų. Lietu
viai aukštai vertino ir verti
na tautinę sąmonę kiekvieno 
ir nenori jos niekam smurtu 
išplėšti. Jų didžioje valsty
bėje galėjo sugyventi įvai
rios tautos, ir dabar sugyve
na, kai atkurta maža valsty
bė (73).

Europoje įsiviešpatavusi 
nacionalistiškos srovės ant
plūdį turės pakeisti jo atoslū
gis. Gyvenimas vers tautas 
vaduotis iš siaurojo naciona
lizmo kiauto, vietoje priešin
gumų ieškoti bendravimų 
kultūroje ir grįžti ant visuo- 
tiniškai žmogiško moralės 
pagrindo (74).

(Bus daugiau) 

buvo dviejų dalių: vaidini
mas ir akademija. Renginius 
surengė LB Los Angeles ir 
Santa Monikos apylinkės ir 
Vakarų apygarda.

VAIDINIMAS
Erdvioje King Star mo

kyklos salėje Los Angeles 
Dramos Sambūris pastatė 
mano dramą ‘Čiurlionis’, tad 
kaip Dirvos apžvalgininkas 
negaliu kalbėti apie veikalą. 
Tačiau veikalo pastatymas, 
vaidyba, režisūra, dekoraci
jos, sukėlė autoriui, ir taipo
gi - atrodo -- kelių šimtų da
lyvių auditorijai jautrių este
tinių ir emocinių išgyvenimų. 
Vaidinimo parengtis ir įvyk
dymas yra tūkstančių neskai 
čiuotų valandų, darbo ir ga
bumų, rezultatas. Tai yra įs
pūdingas kolektyvinis kūry
binis aktas. Nelengvose mū
sų kasdienėjimo sąlygose, 
tai yra lietuviško idealizmo 
demonstracija: asmeniškų 
rūpesčių atstūmimas, ištver
mė, sugebėjimas kalnus nu
versti. Mano viešas ačiū ko
lektyvui ir jo vadovei rež. 
Dalilai Mackialienei už veika
lo parinkimą, už pastatymą, 
kiekvienam mūsų tokios di
džios sukakties proga. Bu
vau laimingas sekti ‘Čiurlio
nį’ Dalilos režisūroje su jos 
parinktais aktoriais.

Prieš kiekvieno veiksmo 
pradžią režisierė glaustai at
pasakojo sąlygas, kurios ve
dė Čiurlionį į atsiskleidžiantį 
veiksmą. Manfredas Priš- 
mantas (Čiurlionis) išmąsty
tai ir plačioje skalėje atliko 
centrinę veikalo rolę. Alfon
sas Tumas (Volmans) buvo 
geras trumputėje Varšuvos 
pramonininko padėtyje. Da
nutė Barauskaitė ( Volma- 
nienė) -- impozantiška, jautri 
Raiša Urbanienė (Grafaitė) 
kandi aristokratė bohemos 
ir turtuolių draugijoje. Vil
tis Jatulienė (Pani Anė) -- ko 
mišką, nuoširdi turtuolė, 
pirklio našlelė. Rimantas Žu 
kas nustebino, puikiai atli
kęs dvi sudėtingas roles 
(Profesorius ir psichinis ligo
nis). Vincas Dovydaitis (Gat 
vės katarinkininkas) buvo 
puikus savo tragikomišku- 
mu. Inga Tumienė (Gydyto
ja) kupina aplombo ir šilu
mos. Saulius Stančikas (A- 
verinas)žavus scenos debiu- 
tininkas ir viltis. Ema Dovy 
daitienė (Filatova) gili me
nininkė, įžiūrinti Čiurlionio 
genialumą.

Algio Žaliūno dekoracijos 
buvo išraiškos maksimumas 
esmės akcente.

Rež. Padėjėjai -- Ema Do
vydaitienė ir Balys Mackia- 
la. Garsų technikai -- Povi
las Jasiukonis ir operatorius 
Vladas Gylys.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO DRAMOS “ČIURLIONIS” 
pastatymo dalyviai:
I eilėj (iš kairės): Saulius Stančikas. Viltis Jatulienė. dail. Algis 
Žaliūnas;
II eilėj: dramos autorius rašytojas Jurgis Gliaudą, Ema Dovydaitienė;
III eilėj: Danutė Barauskaitė, Manfredas Prišmantas, rež. Dalila 
Mackialienė;
IV eilėj: Inga Tumienė, Alfonsas Tumas, Vincas Dovydaitis, Raiša 
Urbanienė, Rimantas Žukas.

Intymiai graudus momen
tas, kada, režisierės Mackia- 
lienės pakviesta, auditorija 
pagerbė mūsų Genijaus at
mintį atsistojimu ir minute 
tylos.

Buvo daug gėlių, neišven
giamų kūrybinio džiaugsmo 
palydovų. Pospektaklinės 
vaišės bei aptarimai -- dai
liuose Mackialų namuose. 
Dalyvavo vaidinimo dalyviai 
ir svečiai.

Skaudu galvoti, kad kūry
bingasis LA Dramos sambū
ris, kas kart parvežęs iš Te
atro Festivalių ‘oskarus’, dėl 
geografinių tolių ir, gal būt, 
dėl išradingos iniciatyvos 
stokos atokesniose kolonijo
se, negali rodytis kitose lie
tuviškose scenose, kur jis 
skintų katučius ir atneštų 
estetinį džiaugsmą.

AKADEMIJA

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
M.K. Čiurlionio minėjimo 
akademiją surengė LB Kul
tūrinių popiečių komitetas. 
1 vai. p.p. Akademiją pradė
jo rašytoja Alė Rūta, turinin
gai nusakydama renginio 
prasmę. Rašytoja pakvietė 
pasakyti akademijos kalbą 
kunigą Bruno Markaitį, SJ. 
kurio kalbos tema ir svoris 
sudomino dviejų šimtų audi
toriją.

Pusvalandį trukusioje kal
boje prelegentas kalbėjo 

apie Čiurlionį -- muzikos ir 
dailės kūrėją. Iš prelegento 
pateiktų premisų: Čiurlionio 
naujoviškumas, savo idėjo
mis ir atlikimo metodu, jis 
pralenkęs savo amžininkus. 
Darytina išvada -- Čiurlionis 
buvo paženklintas genialu
mu. Laiko sprendimai pa
tvirtina šį tvirtinimą. Čiur
lionis augs laike.

Prelegentas sulaukė dė
kingų ir entuziastingų ploji
mų.

Panistė Raimonda Apeiky 
tė ekspresingai paskambino 
penkis, trumpus Čiurlionio 
piano veikalus.

Salėje, ant keturių stendų 
buvo išstatytos M.K.Čiurlio
nio reprodukcijos.

Kitą dieną per populiarią 
KFAC radijo stotį buvo 
transliuota Čiurlionio muzi
ka.

PRAURIMĖS RAGIENĖS 
REČITALIS

PL Jaunimo Kongreso 
naudai daug kas talkina. 
Veikliai patalkino LB Santa 
Monikos Vakarų apylinkė. 
Rugsėjo 13 d. gražiose Mote
rų Klubo patalpose, buvo su
rengtas solistės Praurimės 
Ragienės koncertas. Platus 
dainų repertuaro renginys 
sutraukė pilną, nedidelę, 
klubo salę klausytojų.

Parengimą atidarė pirmi
ninkas stud. Arvydas Gri

cius, nusakydamas koncerto 
tikslus. Vėliau, remti Jauni
mo Kongresą, kvietė stud. 
Linas Kojelis.

Solistė savo pirmam pri
sistatymui gana reikliai lietu 
vių kaliforniečių kolonijai pa 
ėmė daugiažanrinę progra
mą, kas vieno asmens inicia
tyvoje reikalauja grandiozi
nio balsinio bagažo ir, netgi, 
vizualinio versatylumo. 
Apie trisdešimt atskirų prog 
ramos numerių (įskaitant 
dainuotines serijas) pateikia 
geroką atsakomybę ir fiziš
kai.

Koncerto-rečitalio reper
tuare buvo lietuvių kompozi
torių Los Angeles scenoje 
ypatingai dažnai atliekamos. 
Tad publikos plačiai įsavin
tos.

Solistės laimėjimas buvo 
V. Jurgučio ‘Mergaitė namų 
šešėliuose’ penkios variaci
jos. Šis mūsuose retas ir ap
maudžiai skambąs veikalėlis 
išėjo iš trafaretinių koncerto 
rėmų ir už jo įtraukimą į 
programą tenka dėkoti.

Solistei akompanavo Wil- 
liam Lockwood.

• LIETUVOS DUKTE 
RYS, kurios įsikūrė Los An
geles mieste tik prieš porą 
metų, kasai papildyti ruošia 
jaukų ir šeimynišką pikniką 
spalio 12 d. 12:30 v. p.p., Ire
nos Luther sodyboje : 
1137 Lavender Avė., La Ca- 
nada.
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Neolituanai iškylauja 'Senajame dvare'
Dr. Vytautas Dargis

‘Kolegės, kolegos pirmyn! 
skambėjo neolituanų balsai 
ir korporantų modernieji žir 
gai-auto mašinos skriejo 
Ann Arbor, Michigano kryp
timi į Waldenlake ežero pa
krantes ...Štai jau ir Walden 
woods Resort and Conferece 
Center, Hartland, Michigan. 
Aukšti šlaitai >< nais ąžuolais 
ir eglėmis apaugę, lyg lietu
viškais slėniais nusileidžia į 
gražų Walden ežerą...

‘Tikrai kaip Lietuvoje’, 
sakė vienas kitam, o blondi
nė filija dar patikslino: ‘Taip 
kaip Šatrijos Raganos “Sena 
me dvare“!!’ Pastatai tikrai 
didingi ir senoviški. Centri
nėje vietoje prie pat ežero 
kranto pagrindinis pastatas 
-- registracijos patalpos, 
administracija ir gražios di
delės it pilies menės valgyk- 
klos. Pastatus remia baltu
tės kolonos. Dideli langai, te 
rasos ir vis į ežero, 
švendrėmis šnarančio, pak
rantes. Tuojau pasijuntame 
ir laukiami ir mieli svečiai. 
0 dar priedo, kai žilaplaukė 
dvaro šeimininkė sveikinda
ma mus nusišypso, grįžta iš 
pasąmonės Marijos Pečkaus 
kaitės sukurtas ‘mamatės ir 
jos baltų rankų’ vaizdas.

Bet svajomis ir atsinauji
nimais neolituanai negyvena. 
Grįžtame į realybę: mes 
svetimoje (nors ir svetingo
je) šaly susirenkame vėl dva 
siškai ir fiziškai sustiprėti,

Neolituanų 
suvažiavimas...

(Atkelta iš 3 psl.) 
neturi valdybos, reiktų susi
rišti ir su jais pasikalbėti. 
Jo nuomone, padaliniui atsi
kurti ir veikti dirva yra pa
lanki.

Dėl bendros korporacijos 
veiklos pasisakė visa eilė 
korporantų: J. Žemaitis, dr. 
V.Dargis, E. Songinienė, J. 
Jurkūnas, M.Šimkus, V.Rač- 
kauskas, A. Pavilčiūtė, dr. J. 
Puzinas, A.Kiršonis, T.Blins 
trubas, A.Juodvalkis, Kra- 
pauskas ir kt. J.Jurkūnas 
siūlė didesnį dėmesį skirti 
kultūriniams reikalams. Kad 
ir šio suvažiavimo išvakarė
se galėjo būti paskaita, 
dailiojo žodžo pluoštas ir dar 
kai kas. Dabar sueigos yra 
sausos ir sprendžiami savi 
reikalai, dažnam neįdomūs, 
nors ir būtini. Tuo klausimu 
pasisakė daugelis dalyvių ir 
pavedė naujajai valdybai pa
svarstyti ir įgyvendinti.

Pasibaigus laikui ir išsisė
mus klausimams, sueiga išsi
skirstė, kad vėl grįžtų į ren
giamą vakarięnę. Vakarie
nės metu Vilties d-jos atsto
vas T. Blinstrubas pranešė 
apie tautinės minties laik
raščio 60 metų jubiliejų ir iš
tikusią nelaimę -- įvykusį 
gaisrą. Vakarienės metu Vii 
ties Draugijai-Dirvai surink 
ta, įskaitant ir korporacijos 
tūkstantinę, $1540 aukų.

(Bus daugiau)

kad toliau efektingai dirbti 
ir vadovautis neolituanų 
šūkiu ‘Pro Patria!’

Visi šitie malonūs L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania išvyk- 
kos vaizdeliai chronologiškai 
prasidėjo š.m. rugpiūčio 30 
dieną. Vingiuotais lauko 
takeliais pasiekiame pagrin
dinį pastatą ir rišame žirgus 
prie tvoros! O čia jau 
randame ‘tėvelį belaukianti’ 
tai mūsų mielas filisteris ir 
organizatorius šios išvykos 
Bronius Kasakaitis. Tuojau 
nurodomi kambariai ir pasta
tai ir visi kuo greičiau skuba 
į savo vietas. Man paskirtas 
kambarys su kolega filiste
riu Stasiu Virpša ir mes, jau 
kaip seni vilkai, tuojau ban
dome susitvarkyti ir prisidė
ti prie dainuojančių kolegų. 
Nuotaika puikiausia.

Tik kažkaip Amerikos 
dangus prakiuro! Matyti ir 
gamta gailisi,kad neolitua
nai dar negali oficialiai Tėvy- 
nėję susirinkti ir daryti išvy
kas prie lietuviškų ežerų. 
Kaip vėliau sužinojome, ne 
mes vieni kentėjome dėl lie
tingo oro; mūsų kolegos 
skautai akademikai ir ateiti
ninkai irgi buvo lietaus pa
krikštyti. Na, ir 40 neolitua
nų jau prie bendro stalo -- fili 
jos žydi kaip rožės ir lietus 
noromis ar nenoromis užsi
miršta. Vyr. Valdyba sveiki
na atvykusius ir linki sėk
mės. Maistas labai geras ir 
nesugadina ‘Seno Dvaro’ 
markės. Kertame lietuviškai 
ir vis dar linkime gero apeti
to. Amerikiečiai, šio kuror
to svečiai mumis domisi. 
Tuoj po užkandos renkamės 
į gretimą salę ir ten rodomi 
neolituanų praeitų stovyklų 
filmai. Kolegos mielai rea
guoja į praeities pergyveni
mus ir vis tas pats faktas ak
centuojamas, kad stovyklos 
turi būti kiekvienais metais 
rengiamos ir atitinkamai 
puoselėjamos, stiprinant lie
tuviškumą ir neolituanų ideo 
loginį brandumą tremtyje. 
Po filmo bendros didskusijos 
ir reikalais ‘pro domo sua’. 
Aptariami bendri korporaci
jos reikalai, diskutuojamos 
šeimyniškos problemos. 
Nepastebime, kad jau ir sau
lutė nusileido. Skubame at-

Apie Korp! Neo-Lithuania veiklą pranešimą 
skaito vicepirmininkė Audronė Pavilčiūtė.

V. A. Račkausko nuotrauka

gal į savo pastatą. O keliu
kas toks gražus ir vingiuoja 
palei ežerą. Nendrės šnara 
ir lietutis vis dar sukelia, 
kaip buriuotojai sako, tokius 
Lengvus ‘škvalus!’*. ‘Seno 
dvaro’ langai spindi savo di
delėmis akimis ir kviečia vi
sus vidun. Mūsų pastate yra 
graži, centrinė salė, kur ir 
susirenkame. Mezgasi kal
bos, skamba dainos ir nepa- 
juntame jau kaip vidunaktis 
ateina. ‘Kolegės, kolegos!’, 
instruktuoja kol. Bronius 
Kasakaitis, ‘labanaktis vi
siems! Anksčiau atsikėlę spė 
site į šv. mišias. Tad labos 
nakties!’ Na ir mes su kole
ga Stasiu ritamės savo kam
bariuko link -- šmurkšt į lovą 
ir miegame.

Naktis praeina ramiai, tik 
pora kolegų iškrito iš lovų, 
teisinosi, mat, šią išvyką su 
slidžiu išvažiavimu sumaišę. 
Kol. Vėbra tuojau paaiškina 
šituos neklandumus, kaip 
nenumatytus išvykos nuoty
kius.

Išaušta antroji išvykos 
diena, bet dar vis lynoja. Da
lis korpordntų vyksta pasi
melsti, o kiti lovose dar ‘at
gailauja’ už praeito vakaro 
nuodėmes. Vėl esame vaiši

nami gerais pusryčiais ir tu
rime laisvalaikį iki popiečio. 
Išvažiuojame į ežerą pameš
kerioti, bet atrodo tos žuve
lės (pagal šiuometinę madą) 
labai suultraliberalėjo, tad ir 
bėga nuo neolituanų kabliu
kų. Mūsų aukštasis filisterių 
ešelonas renkasi valdžios 
pastate (ant kalniuko!) ir ten 
bando tradicinę laisvalaikio 
‘pulką’; kolegės filijos džiovi
na frizūras ir rengiasi popie
tinei programai. Bet tas gra 
žusis žaliasis Michigano at
spalvis taip derinasi su 
mūsų žalios spalvos ideologi
ja, kad net ir pro langą žiū
rint, nors ir lietus lyja, jau
čiamės stiprūs, būdami neo- 
lituanais ar neolituanijos fili- 
jomis. Žalia spalva -- viltis! 
Mūsų širdyse glūdi nemiršta
ma viltis vėl sutapti su žalia 
laisva Lietuva, vėl sugrįžti 
prie lietuviškų ežerų.

Na, ir sekmadienio popie
tis. Vėl diskutuojami korpo
racijos reikalai ir aktualijos. 
Ypatingai yra akcentuoja
mos problemos, kurios turi 
būti išrištos per ateinantį
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
suvažiavimą Chicagoje.

Tuoj po vakarienės seka 
korporantams vyrams tradi

cinis alutis ir tradicinė arba
tėlė filijoms. Prieš alutį fil. 
T. Blinstrubąs_skąįtė paskai- 
{ąjapie tarptautinę politinę 
padėtį po Helsinkio konfe
rencijos, gražiai ir vaizdžiai 
apibūdindamas susidariusią 
politinę padėtį.

Pagaliau ateina kol. Aluda- 
rys ir tradicinis alutis prasi
deda...‘Alutį gerdams dūmo
jau...’ skamba dainos žodžiai 
ir Prezidiumas užima savo 
vietą. Skamba humoras, 
bausmės, dainos, diskusijos, 
improvizuotos kalbos ir gili, 
graži tradicija. Yra kai ku
rių nuomonių dėl alučių, bet 
tai reikia pripažinti, yra kole 
giškas pavydas! Neolituanų 
alučių dar niekas niekada *ne 
nunešė’ ir mūsų vyrai nepasi 
geria. Nepajuntame kaip 
vėl skamba ‘Gaudeamus’ ir .. 
jau po alučio. Vienas iš kole
gų turi atsivežęs stereo, tad 
klausomės (jei kam patinka) 
klasikinės muzikos. Jauni
mas gi šoka ir dainuoja. Mez- 
gasi kalbos, puoselėjamos 
korporacijos tradicijos. Neo 
Lithuania ir tremtyje gyva 
ir kovinga. Sekančią dieną 
vėl balnojame ‘žirgus’ ir jau 
vykstame namo iki suvažia
vimo Chicagoje.

Vivat, crescat, floret 
Neo-Lithuania in aeternum!

Australijoje....
(Atkelta iš 1 psl.) 

ramoje su deklamacijomis, 
dainomis ir paskirų dalykų 
skaitymu pasirodė R. Mila- 
šas, E. žižytė, J. Bogušaitė, 
V. Viliūnaitė, B. Bitinaitė, 
A. Šliterytė ir jaunųjų tauti
nių šokių grupė pašoko tau
tinius šokius. Išskirtinas 
minėjimo dalykas buvo jau
nosios Gintos Viliūnaitės pas
kaita ‘Kalbėkime atvirai’. 
Gal ir netikslu būtų šį jos da
lyką pavadinti paskaita, nes 
tai buvo jos ypatingai puikus 
jauno žmogaus prisipažini
mas, paklausimas ir dalinai 
pasiaiškinimas, bei vyresnie
siems užmetimas, paliečiant 
generacijų spragą ir vienas 
kitų nesupratimą. Rašinys 
buvo išskirtinai geras ir 
labai tiksliai pataikęs tiek į 
vyresniųjų, tiek ir jaunesnių 
jų daromas klaidas. Už šią 
savo kalbą jaunoji Ginta susi 
laukė gausiai atsilankiusių 
tautiečių triukšmingų ploji
mų. Labai pavykęs minėji
mas buvo baigtas Lietuvos 
Himnu.

V* .
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ASK for DAB
THE WORLD FAMOUS GERMAN BEER 
a t your clubs, restaurants,

and beverage stores.
You wįll likę it!

Distributor: Beverage Distributors Ine. 
E 38th & King Avė. — Tel. 431-1600
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Genė Ugianskienė

ALT S- gos Philadelphijos skyrius 

kviečia visus dalyvauti

Genčs Ugianskienės ir Petro Tutino

KONCERTE,
kuris įvyks šeštadienį, spalio 4 d., 7 v.v.

LIETUVIŲ NAMUOSE Philadelphijoje, 
2715 E. Allegheny Avė.

Bilietus galima užsisakyti iš anksto, pas: 
P. Didelį (tel. DE 8-9380) ir V. Matonį 
(tel. CE 6-7923).

Po koncerto šokiai, grojant geram orkestrui. 
Veiks baras ir turtingas bufetas.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR 
KONCERTAS PHILADELPHIJOJE
ALTS-gos Philadelphijos 

skyriaus valdyba prisilaiko 
įsisenėjusios tradicijos, pra
dedant pirmą rudens sezone 
kultūrinį parengimą jį suriš
ti su rugsėjo 8-ja, Lietuvių 
Tautos šventės prisiminimu, 
kaipo ir mūsų visų vienybės, 
tautos laisvės ir jos didybės 
simbolinio siekio.

Šiais parengimais nesie
kiama pasipiningauti, o dau
giau čia kartu susibėgus (vy
resniems ir jaunesniesiems) 
prasmingai praleisti kultūri

nę vakaronę aštuntosios rug 
sėjo ženkle. Nebuvo atsitiki 
mų, kad atsilankiusieji į tokį 
parengimą išeitų su nusivyli 
mu. Rengėjai pasikviečia 
brandesnes meno pajėgas, 
nors nevengia ir jaunesniem 
talentams duoti pasireikšti.

Šiais metais spalio 4 d. Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Alli- 
gheny Avė., įvyks solistės 
Genovaitės Antanaitytės- 
Ugianskienės koncertas, da
lyvaujant ir jaunam solistui- 
bosui Petrui Tutinui.

Solistė G. Antanaitytė- 
Ugianskienė daug kam žino
ma ne vien tik iš meninės pu
sės. 1961 m. ji Chicagoje Tn- 
ternational Trade Fair’ gra
žuolių konkurso rinkimuose 
buvo ‘Miss Lithuania’.

1974 m. sausio 19 d. daina
vo koncerte su New Yorko 
Vyrų choru ‘Perkūnu’ kultū
ros Židinyje, Brooklyne. Tų 
pat metų lapkričio 17 d. atli
ko programą Beverly Count- 
ry Club tradiciniame ‘Lietu
viai Televizijoje’ baliuje. 
Jos dainų klausėmės per Bal 
fo 30 metų veiklos paminėji
mą pereitų metų lapkričio 30 
Philadelphijoje. Be abejo

nės, bus malonu dar kartą iš
girsti jos skambaus balselio.

Šiais metais ji daug kur 
koncertavo, o dabar ji vėl 
pa sirodys Philadelphijoje ir 
kartu su sol. P. Tutinu atliks 
meninę programą.

Jaunasis solistas Petras 
Tutinas priklauso ‘Perkūno’ 
vyrų chorui ir atliekamu lai
ku ima dainavimo pamokas 
pas ukrainiečių solistą P. Ka 
niūk. ‘Perkūno vyrų choro 
vadovybė jau antrus metus 
skiria jam stipendiją tobulin 
tis šioje meno šakoje, tikėda
miesi iš jo padaryti žymų so- 
listą-bosą, kurių mes čia ne
daug teturime.

i

LOSKIT IR VELI

D

TĘSIASI IKI LAPKRIČIO 20
JUS TURITE DAUGIAU GALIMYBIŲ LAIMĖTI OHIO 

LOTERIJOJE LOŠDAMI $1 LUCKY BUCK LOŠIME. 
KIEKVIENAS $1 BILIETAS DUODA JUMS 23 GALIMYBES 
KIEKVIENA SAVAITĘ LOŠIME LAIMĖTI... IR DAR DVI 
GALIMYBES LAIMĖTI BONUS JACKPOT TRAUKIME 
LAPKRIČIO 20.

J^to!įj0S GAllTE lAIMĖTI 

lottero TIK LOŠDAMI!
■

Ad <148

Tikimasi, kad į šį koncertą 
susibėgs gražus būrys mūsų 
lietuviškos visuomenės iš ar
ti ir toli ne tik nusiskaidrinti 
savo dvasią ūksmingame gy
venime, bet ir pabendrauti, 
pasižmonėti ar pasiūtariuoti 
tarpusavy. Tad, teigiamai 
atsiliepkime į koncerto ren
gėjų kvietimą.

J.Bubelis

LOS ANGELES 
PRADĖJO VEIKTI 

BALTIC HERITAGE 
RADIO

Spalio 1 transliuojama pir
moji baltų kultūros radijo va 
landa per KCRW 89.9 FM ra 
dio stotį Santa Monikoje. 
Programos tikslas -- baltų 
kultūros puoselėjimas ir pro 
pagavimas Amerikoje. Trys 
tautos -- estai, latviai ir lietu 
viai -- turės savo pusvalan
džius paeiliui kas trečią sa
vaitę trečiadieniais, nuo 8 iki 
8:30. Radijo stotis aptarnau 
ja Amerikos vakarus tarp 
San Francisco ir San Diego. 
Svarbesnė programos bus 
pertransliuojamos per visą 
Ameriką. Ypatingas dėme
sys bus skiriamas dabartinei 
ir liaudies muzikai, literatū
rai, dramai, mitologijai, tau
tosakai, istorijai, bei visoke
riopai informacijai apie bal
tų lultūrinius laimėjimus vi
same pasaulyje.

Lietuvių programa spalio- 
gruodžio mėn.:

• SPALIO 1: ‘M.K.Čiurlio
nis’, ruošia Bruno Markaitis, 
SJ.

•SPALIO 22: ‘Lietuva ir 
jos žmonės’, ruošia Povilas 
Jasiukonis.

• LAPKRIČIO 12: ‘Lietu
viu esu aš gimęs’, ruošia Sta
sė Pautienienė.

GRUODŽIO 3: ‘Kompozi
torius Bruno Markaitis’ (kū
ryba ir pasikalbėjimas su 
kompozitoriumi).

• GRUODŽIO24: ‘Saulės 
sugrįžimo belaukiant’ (Kalė
dų mitologija, pasiremiant 
dzūkų giesmėmis, tikėjimais 
ir žaidimais), ruošia dr. M. 
Gimbutienė.

• KUN. LEONARDAS 
ANDRIEKUS nuo lapkričio 
mėn. bus kultūros žurnalo 
‘Aidų’ literatūros ir apžval
ginės dalies redaktorius. Vy
riausiuoju redaktorium lieka 
dr. Juozas Girnius.
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galerija Jaunimo Centre jau 
kuris laikas stovi tuščia, nes 
visai eilei mūsų dailininkų at 
sivėrė durys išstatyti savuo
sius kūrinius amerikiečių ga
lerijose. Norėdamas užpildy
ti susidariusią spragą Čiur
lionio galerijoje, mūsų foto 
menininkas kun. A. Kezys 
spalio mėn. rengia savo dar
bų parodą. Kalbama, kad 
Vasario 16 proga bus sureng 
ta dail. V. Petravičiaus dar
bų paroda.

rašytojas Marius Katiliškis 
rugsėjo mėnesį sulaukė 60 m 
amžiaus, gi prof. J. Puzinas - 
70 metų. Nuoširdūs linkėji
mai jiems. Sveikinimai akto
riams Stasei Kielaitei ir Jon- 
nui Kelečiams jų 25 m. vedy
bų proga. J.Kelečiaus piešta 
vinjetė jau 154-tą kartą puo
šia šią skiltį.

• ŠIŲ METŲ pabaigoje P. 
Amerikoje įvyksta Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas. 
Apie parengiamuosius kon
greso darbus daug rašo mū
sų spauda, pranešinėja radi
jo valandėlės, jaunimas lei
džia specialų biuletenį Kon- 
gresienų vardu. Visgi pats 
svarbiausias artėjančio Kon
greso rūpestis yra pinigai. 
Finansinių reikalų atsakomy
bę ant savo pečių yra pasiė
męs PLB pirm. inž. B. Nai
nys. Būdamas kietasprandis 
darbininkas ir neradęs tinka 
mo kandidato šiam postui 
užimti pinigingų lietuvių tar
pe, jis pats, šalia gana sun
kių PLB pirm, pareigų, 
ryžosi vadovauti ir PLJ kon
greso finansų komisijai. Su 
juo trumpą pokalbį turėjau 
rugsėjo 23 d. Jaunimo Cen
tro kavinėje. Štai rezultatai 
išgirsti iš inž. B. Nainio 
lūpų: iki tos dienos buvo su
rinkta $20,000. Šalia centro 
Chicagoje, vajų veda 64 LB 
apylinkės. Iš jų 28 jau atsiun
tė dalį surinktų aukų. 36 LB 
apylinkės iki tos dienos dar 
buvo visai neatsiliepusios. 
Numatytas kvotas išpildė 5 
LB apyl. : Jersey City, St. 
Petersburg, Fla., Lemont, 
III., Beverly Shores, Ind. ir 
East St. Louis. Iš visų kitų 
pirmiausia laukiama atskai
tomybės ir vėliau kvotų iš
pildymo, nes iki tikslo dar 
reikia per $50.000. Pereituo 
se LB Tarybos rinkimuose 
balsavo 11.000 balsuotojų. 
Jei kiekvienas balsavęs pa
aukotų $6.47, kvota būtų iš
pildyta. JAV priskaitoma 
apie 30.000 gyvų lietuvių. 
Jei kiekvienas jų Jaunimo 
kongresui skirtų po $2 su 
centais, kvota taip pat būtų 
lengvai išpildyta. Bet prie jų 
visų negi prieisi asmeniškai. 
Todėl inž. B. Nainys ypač 
prašo daugiau pasiturinčių 
lietuvių ir taip pat profesio
nalų paskirti stambesnes au
kas. Tai vienintelė išeitis 
nustatytai kvotai pasiekti. 
Dauguma surinktų pinigų 
eis palyginus neturtingam P. 
Amerikos jaunimui atvykti į 
kongresą ir kitiems kongre
so uždaviniams. 67 rinkti 
jaunimo atstovai, vykstan
tieji į kongresą iš JAV ir Ka
nados, už kelionę iš savo ki
šenės moka 80%. Iki šiollie- 
tuviškam pulsui žadinti P. 
Amerikoje PLB valdyba yra 
išleidusi $11,105. Už tuos 
pinigus į p. Ameriką buvo pa 
siųstas Aušros kvartetas iš 
Kanados, buvo pasiųsti solis
tai N. Linkevičiūtė, B. Pra
puolenis ir pianistė Apeiky- 
tė, taip pat jaunimo atstovai 
kongreso paruošiamiesiems 
darbams atlikti -- R. Šoliūnai- 
tė, D. Vaitkevičiūtė, seselė 
Igne ir kiti. Inž. B.Nainys 
tvirtai tiki, kad lietuvių jau-

nimui išleisti pinigai nenuei
na vėjais, kad jie kompensuo 
jasi jaunimo rodoma gyva 
veikla lietuviškuose dirvo
nuose. Vieną iš tokių gyvų 
pavyzdžių jis iškėlė buvusį 
jaunimo atstovų suvažiavi
mą Londone, Kandoje, kur 
115 jaunimo atstovų su dide
liu užsidegimu sprendė mū
sų tautinės bendruomenės 
problemas. Tad PLB pirm. 
B. Nainys dar kartą prašo vi 
sus gyvuosius lietuvius siųs
ti kad ir kuklią auką laukia
mam Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongresui P. Ameriko
je.

• ‘IKI rugsėjo mėn. pabai
gos nieko nerašykite apie ru 
deninį Balfo vajų, nes rugsė
jo mėnuo priklauso LB ir 
mes nenorim jai pakenkti’, 
pareiškė Balfo Chicagos aps. 
pirm. V. Šimkus rugsėjo 17 
d. Balfo sušauktoje spau
dos konferencijoje šių metų 
rudeninio Balfo vajaus ir lap- visa tai vien dėl lėšų taupy- 
kričio 8 d. Chicagoje įvyks
tančio Balfo seimo proga. 
Kadangi ši apžvalga pasiro
dys jau spalio mėn. Dirvoje, 
tai galiu rašyti ir apie vajų ir 
apie seimą. Balfas, iš kunigų 
rankų demokratišku keliu 
perėjęs į moterų rankas 
(CV pirm, yra M. Rudienė, 
raštinės vedėja L. Aleksienė, 
raštininkė G.Giedraitytė), ir 
šiuo metu turi per 50 gyvų 
skyrių bei per 6,000 nario 
mokestį užsimokėjusių narių 
Tai Altos pastangom įsteig
ta bendrinė lietuvių šalpos 
organizacija, gyvuojanti jau 
36-tuosius metus. Ačiū ge
ros valios lieutviams, Balfo 
aruodai neištuštėja. Pvz. 
praėjusiais metais vien Chi
cagoje ir apylinkėse rudeni
nio vajaus metu surinkta 
per $32,000. Kai V.Europoje 
jau nebėra pabėgėlių stovyk 
lų, kokios buvo II pas. karui 
pasibaigus, daugelis gal pa
galvoja, kur eina Balfo su
rinkti pinigai? Įvairių gėry
bių pavidale jie pasiekia be- 
vargstančius ir kalinamus 
lietuvius Lietuvoje ir kitose 
S. Sąjungos vietovėse, jie 
gausiai pasiekia Lenkijos lie
tuvius, dalis pinigų išleidžia-

ma ir vietinei lietuvių šalpai. 
Balfo šalpos būdų viešumai 
atverti negalima. Jei tai bū
tų galima padaryti, mums 
prieš akis atsivertų graudi 
brolių ir sesių epopėja ana
pus geležinės uždangos. Bal
tas rūpinasi ir naujaisiais pa
bėgėliais iš okup. Lietuvos. 
Muz. A.Jurgutis, jūrininkas 
J. Stankevičius ir eilė kitų 
juk atvažiavo į šį kraštą Bal
fo pastangomis ir lėšomis. V. 
Europoje yra aštuoni pasku
tinio laikotarpio pabėgėliai 
iš okup. Lietuvos. Balfo 
CV pirm, pareiškimu, jie į 
JAV atvykti negalės, todėl 
Balfui tenka rūpintis jų bū
viu Europoje. Daug dirba
ma ir dėl Bražinskų, bet apie 
tai nekalbama. XVIII Balfo 
seimas, įvyksiantis liet. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
rūmuose Brighto Parke, ža
da kiek pakeisti įstatus, re
čiau daryti suvažiavimus. Ir

mo. Šioje spaudos konferen
cijoje ypač buvo iškeltas fak
tas, kad Balfo administraci
jai išleidžiamos labai kuklios 
sumos ir dirba tik du apmo
kami tarnautojai. Ta vaka
rą, kai vyko spaudos konfe- 
remcija, Balfo sandėlyje jo 
vedėjo J. Mackevičiaus buvo 
supakuoti net 54 siuntiniai, 
kurie artimiausiu laiku turė
jo būti išsiųsti Lenkijos lietu
viams. Balfo ir Altos centri
nės įstaigos jau kuris laikas 
įsikūrusios tame pačiame na 
me Marąuette Parke.

• ŠEŠIOLIKOS lietuvių 
dailininkų paroda, kurį laiką 
vykusi Hayde Park galerijo
je, Chicagoje, dabar perkel
ta į Gary, Indianoje. Vietos 
laikraštis The Post Tribūne 
parodos aprašymui, lietuvių 
dailininkių fotografijoms ir 
jųjų darbų nuotraukoms pa
skyrė visą puslapį. Iliustra
cinėje dalyje pristatomos 
keturios dailininkės -- J.Mon- 
kutė-Marks, M.Ambrozaitie- 
nė, V.Balukienė, G. Žumba- 
kienė. Parodos aprašyme 
aptariama visų parodoje da
lyvaujančių dailininkių dar
bai. Gal už tai ir Čiurlionio

• VILTIES Dr-jos pirmi
ninkas Kazimieras Pocius ir

• RAŠYTOJAS JUOZAS 
PETRĖNAS parašė knygą 
apie M. K. Čiurlionį ir atida
vė Nidos leidyklai Londone. 
Knyga pasirodys dar šį rude 
nį.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7lA% — 6 mėty su SI,000, minimum. 
7 ’/į % — 4 mėty su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/ž% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

Saint 
įnttiony 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ckmed WW.

Juokas Gribauskas, vedėjas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas yį 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUfiAITIS 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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CLEVELANDE Aurelija Balašaitienė

TYLIOJI DAUGUMA
Clevelandas kaip ir daugu - me tvenkinio vandens pavir

ina skaitlingesnių Amerikos 
lietuvių kolonijų, yra gyvas, 
judrus, aktyvus ir gerai or
ganizuotas. Tiek švietimo, 
tiek šalpos, meno bei muzi
kos srityse turime nusistovė ieškotų. Pagalvojau, kad ga- 
jusių institucijų, pragarsėju
sių meninių vienetų, aukšto 
lygio profesionalų. Jų dar
bus skelbiame sapudoje, jų 
pasisekimais didžiuojamės, 
komentuojame. Jie mūsų 
visuomenei neša pramogą ir 
malonumą, skleidžia lietuviš- da formaliai mandagų, tar
kos kultūros vaisius, šviečia 
ir moko jaunimą, rūpinasi 
mūsų tautine propoganda. 
Ir dažnai kyla mintis -- kas iš 
esmės sudaro mūsų tam 
veikimui dirvą? Kas sudaro 
tą mūsų visuomenės masę, 
be kurios negalėtų egzistuo
ti mūsų menininkai, be 
kurios mūsų politinių veiks
nių veikla būtų beprasmiška 
be kurios mūsų kultūrinin
kai būtų tarsi dykumoje 
bandą augti žiedai. Ar tai nė 
ra tas eilinis, neapdainuotas 
lietuvis-lietuvė, kurie pripil
do mūsų koncertų ir minėji
mų sales, kurie kruopščiai 
deda savo parašus po petici
jomis, savo lėšomis išlaiko 
organizacijas, mokyklas, mū 
sų knygų leidyklas, laikraš
čius ir visas kitas mūsų vi
suomeninio bei kultūrinio 
gyvenimo institucijas. Pasi
šventusi, rūpestinga lietuvė 
motina, kuri su meile ir giliu 
lietuvišku užsispyrimu, ko
vodama su gyvenimo įtako
mis, gabena savo vaikus į 
šeštadieninines mokyklas, 
dainų, šokių, kanklių repeti
cijas, sueigas ir kitus lietu
viškus subuvimus. Ir taip 
kiekvienas eilinis mūsų vi
suomenės narys atiduoda sa
vo duoklę, kuri, trupinys 
prie trupinio, lašas prie lašo, 
yra turtingu mūsų dabarti
nės egzistencijos aruodu ir 
mūsų ateities viltimi. Minty
se matau šimtus nuolatos su
tinkamų veidų - ir jie visi lie
jasi į vieną darnią, lietuviš
kai - klasikinę mozaiką. Tai 
veidas, kuriame atsispindi 
mūsų gyvas, socialus charak
teris, jungiąs savyje lietuviš
kos pareigos pajautimą su 
natūraliu malonumu ir pasi
tenkinimu tautinių įsiparei
gojimų vykdyme. Tai toji, 
gausiai ‘plojusi publika’, 
‘klausytojai’, organizacijų 
‘rėmėjai’, ‘komitetai’, ir pan. 
Ir už kiekvieno veido yra in
dividas, su savo slaptomis 
svajonėmis, viltimis, pomė
giais ir ilgesiais.

Vieną saulėtą, vėsų rugsė
jo sekmadienį išėjau pasi
vaikščioti į netoliese seantį 
parką. Buvo nuostabiai ra
mu, ir nesimatė jokio gyvo 
padaro, jei neskaityti apva
liame tvenkinyje besitaškan- 
čių žąsų. Vešlūs klevai, išsi
rikiavę tvarkingomis alėjo
mis, jau bando keisti savo 
spalvas. Žalios pievutės sa
vo smaragdinės spalvos 
aksomą tiesia po medžių ko
jomis, o dar vasariniai žydro 
dangaus atspindys skaidria-

šiuje verčia primerkti akis. 
Staiga pamatau skersai pie
vutę einantį vienišą vyrą su 
krepšeliu rankoje, įbedusį 
akis į žolę, tarsi ko nors joje 

lėtų būti lietuvis grybauto
jas. Ir savo didžiam nustebi
mui, kai mudu vienas į kitą 
priartėjome, aš atpažinau sa- 
vo seną pažįstamą, pasiturin
tį, visuomenėje aktyvų vaid
menį vaidinantį asmenį, visa- 

maliai pasirengusį. Šitame 
intymiame gamtos kampely
je jis man staiga pasirodė vi
siškai naujas, nepažįstamas, 
artimesnis ir šiltesnis.

Pasisveikinome. Aš ste
biu jo veidą, kurio ansčiau 
nebūčiau galėjusi suderinti 
su taip gerai pažįstamų jo ofi
cialaus veido šablonu. Kalba
mės natūraliai, tarsi gamto
je nebedera formalumai ir 
nuo veidų tirpsta kaukės. 
‘Labai mėgstu grybauti’, pra
taria jis, rodydamas didelį, 
sveiką baltą grybą. Aš palie

NUOTAIKOS LITUANISTINIO

ŠVIETIMO SRITYJE
Abejose Clevelando litua

nistinėse mokyklose moks
las prasidėjo pirmą rugsėjo 
šeštadienį.

Vysk. Valančiaus Lituanis- nei reikalo savo vaikų į jas 
tinė mokykla, kuri randasi 
šv. Jurgio parapijinės mo
kyklos patalpose, pradėjo sa 
vo 26-sius mokslo metus. 
Nuotaikos tėvų ir mokslei
vių tarpe panašios, kaip ir 
kiekvieną rudenį. Vieni jau
čia atlieką savo pareigą ir -- 
palieka mokyklai atsakomy
bę už pilną lietuvišką auklėji 
mą. Kiti nuoširdžiai intere
suojasi mokyklos problemo
mis ir yra nuolatiniame ryšy, 
je su mokytojais. Ilgametę 
priešpiečių tradiciją, ener
gingai ir nuoširdžiai tęsia ei
lė darbuotojų, kaip L. Nage- 
vičienė, kuri, kas šeštadienį, 
atkeliaudama iš tolimos Cle
velando vakarinės pusės, ga
bena namuose paruoštus py
ragaičius mokytojų kavutei 
ir moksleivių priešpiečiams 
įvairius skanėstus. Marija 
Iešmantienė kas šeštadienį 
triūsia virtuvėje, dengia sta
lus, pilsto kvapią kavą ir 
džiaugiasi žaismingu jauni
mo triukšmu. Birutė Vede- 
gienė, iš priešingos Clevelan
do pusės, atkeliavusi su savo 
mažomis dukrytėmis, pade
da šeimininkauti, skaičiuoti 
‘kasos’ centus, ir, negalėda
ma būti be darbo, besitę
siant pamokoms, mezga įvai
riaspalvius megztinius, ska
ras ... Estera Alšėnienė, 
buvusi ilgametė mokytoja, į 
pamokas atkeliavusi su savo 
trimis vaikučiais, darbščio
mis rankomis ir maloniu pa
šnekesiu nušviečia šeštadie
ninės mokyklos laisvalaikio 
trumpas minutes. Viktoro 
Palūno šeima, su savo 
vaikais atkeliaujanti net iš

čiu grybo aksominiai drėgną 
galvutę. ‘Svarbiausia, man 
grybavimas visada primena 
mano vaikystės dienas, tarsi 
pasiteisindamas, priduria jis 
su balse vos girdima senti
mento gaida. Ir matau aš ja
me tą mūsų amžiną, nesikei
čiantį, žemę mylintį lietuvį 

Ir tokių lietuvių pilnas Cle 
velandas, tik apie juos mes 
tai mažai težinome. Tai tie 
pavieniai asmenys, kurie 
yra gyvoji mūsų tautos tąsa, 
be kurių pastangų nei mora
liniai, nei finansiniai neišsilai- 
kytų dauguma mūsų institu
cijų. Tai yra asmenys visų 
profesijų, visų gentkarčių, 
visų pažiūrų. Šalia lietuviš
ką šeimą palaikančios moti
nos, rūpestingo visuomenės 
pareigomis apsikrovusio tė
vo, pč vietines aukštojo 
mokslo įstaigas pasklidęs 
mūsų jaunimas skleidžia žo
dį apie Lietuvą ir mūsų lais
vės siekimus tarpe tų, kurių 
mūsų veiklos aidai nepasie
kia.

Tiems, kurie yra tie neap
dainuoti mūsų visuomenės 
ramsčiai, tebūnie ši skiltis 
skiriama.

Akrono, turėtų būti šviesiu 
pavyzdžiu tiems, kurie gyve 
na arti bent vienos mokyk
los, be nejaučia nei pareigos, 

siųsti ... V. Palūnas, buvęs 
mokyklos vedėjas, jau antri 
metai eina Tėvų Komiteto 
pirmininko pareigas, o Aldo
na Palūnienė moko trečią ir 
ketvirtą skyrių. Ir taip būtų 
galima išminėti dar visą eilę 
asmenų, kurie savo darbo 
pastangomis ne tik materia
liai, bet ir moraliai remia mo
kyklas.

Šv. Kazimiero mokyklos 
naujoji direktorė Vida Augu 
lyte šviesiai nusiteikusi savo 
mokyklos atžvilgiu. Nežiū
rint to, kad mokiniai laisva
laikio metu tarpusavy ven
gia kalbėti lietuviškai, ji yra 
daugumos moksleivių darbo 
pastangomis ir tėvų bendra
darbiavimu bei dėmesiu 
mokyklai patenkinta. Ta
čiau ir ji sutinka su tuo faktu 
kad mokinių skaičius turėtų 
būti žymiai didesnis, ir kalti
na lietuvius tėvus už jų apsi
leidimą. Jaunimas mėgsta 
laisvę, ir be tėvų meilios, bet 
griežtos prievartos, vargu 
ko gyvenime patys atsiektų. 
Tipingu pavyzdžiu gali būti 
viena jauna ponia, į jos mo
kyklą atvežusi savo mažą 
dukrelę. ‘Kaip gaila, kad ma
nęs mamytė nevertė baigti 
lietuviškos mokyklos. Ban
dysiu tos klaidos nepakarto
ti’, -- su apgailestavimu kal
bėjo Augulytei jaunoji lietu
vė motina ...

Dr. Danguolė Tamuliony- 
tė, jau iš eilės trečius metus 
vadovaujanti lietuvių kalbos 
kursams suaugusiems, džiau
giasi augančiu mokinių skai
čiumi. Ji pabrėžė būtinumą 
išeiti iš mūsų uždaros visuo

menės ribų ir skelbtis, kas 
esame, ką veikiame, ko sie
kiame -- visur, kur tik atsi
randa proga. Mokyklos va
dovybės pastangomis Cleve
lando vietiniuose laikraščiuo 
se pasirodė straipsniai apie 
kursus ir mokyklą, sukėlė su 
sidomėjimą, ir tų straipsniu 
išdavoje dar atsirado 14 nau
jų studentų. Kas yra įdo
miausia, kad lituanistiniu 
auklėjimu ima gyvai domė
tis tie, kurie,dėl įvairių gyve 
nimo sąlygų, jiu buvo nuo 
mūsų tautos kamieno atitrū
kę.

V. Kavaliūnas, Aukštų
jų Lituanistikos kursų ve
dėjas, paruošęs per eilę me
tų visą būrį naujų lietuvių 
kalbos mokytojų, taip pat 
pripažįsta, kad mūsų visuo
menės tarpe sus.domėjimas 
lituanistiniu švietimu kas
met mažėja. Pastangos ras
ti kursantų neduoda patenki 
namų rezultatų. Tie, kurie 
yra pajėgūs tuos kursus lan
kyti, daugumoje lituanisti
nių mokyklų abiturientai, 
yra taip aktyviai įsitraukę į 
lieuvišką veiklą bei įvairius 
ansamblius, kad iš tikro 
nebeturi laiko. Tie, kurie 
nesidomi lietuviško gyveni
mo veikla, vargiai bebūtų 
tam tikslui naudingi... V. Ka
valiūnas sutinka, kad propa
ganda mums yra labai svar
bi. Kai Clevelando Statė 
University buvo įvestas lie
tuvių kalbos kursas su pil
nais užskaitais, į universite
tą atvykusi iškitur lietuvių 
kilmės studentė buvo malo
niai nustebinta: ‘Aš maniau, 
kad tik mano motina kalba 
lietuviškai,’ pastebėjo ji.

Ir tas posakis skamba 
man kaip priekaištas: kodėl 
mes tokie veiklūs ir kūrybin
gi savo tarpe? Ir kodėl apie 
mus taip mažai žino mūsų 
kaimynai, mūsų bendradar
biai?

PO P AM ALDU
Jau kuris laikas, kai Cleve

lande sumanūs asmenys 
įvedė abiejose parapijose 
naują tradiciją, būtent, pa
bendravimo tarpusavyje po 
pamaldų prie kavos puodu
ko ...

Pereitą sekmadienį aplan
kiau šv. Jurgio parapijos sa
lę. Tuoj po sumos salė prigu
žėjo pilna žmonių. Čia būria
vosi visų interesų, visų gene 
racijų lietuviai. Susėdę prie 
stalų ar besišnekučiuodami 
grupėmis, su garuojančios 
kavos puoduku rankose, už
kąsdami saldžia bulkute, 
dalinosi paskutinėmis naujie 
nomis, sveikinosi, spaudė 
vienas kitam rankas. Nuotai
ka buvo jauki, šeimyniška, 
primenanti mūsų maldinin
kų susibūriavimus Lietuvos 
šventoriuose po pamaldų.

Jau iš anksto žinojau, kad 
šitų sekmadieninių ‘kavučių’ 
globėja ir iniciatorė beveik 
dvejetą metų yra mūsų ener 
gingoji Aušra Babickienė, 
kuri visur visada paspėja ir 
kurią motome Čiurlionio an
samblyje ir kitų lietuviškų 

organizacijų veikloje. A. Ba
bickienė trumpai papasako
jo tų sekmadieninių ‘kavučių 
istoriją. Prieš dvejetą metu 
toji mintis buvo iškelta tuo
metinio šv. Jurgio parapijos 
Tarybos pirmininko P Raz- 
gaičio. A. Babickienei, kaip 
socialinių reikalų direktorei, 
teko pareiga šią idėją įgyven- 
;dinti. Ilgą laiką organizavu 

si viską viena su kelių sava
norių pabalba, ji pagaliau 
kreipėsi į eilę organizacijų. 
Paskutiniuoju metu jau pa
stoviai, bent kartą į mėnesį, 
kavą gamina ir vaišes 
tvarko ateitininkai, Žalgirio 
Šaulių K’ opa, Lietuvos Vy
čiai ir kil Pelnas menkas, 
skaičiuojamas tik centais. 
Bet ne tai svarbu. Klebonas 
kun. B. Ivanauskas labai pa
tenkintas, kad jo parapijie
čiai turi progos susitikti, pa
sišnekučiuoti. Jis pats be
veik kas sekmadienį čia lan
kosi ir bando prisėsti prie 
kiekvieno stalo. A. ir O. Mi- 
kulskiai paklausti, kodėl jie 
čia lankosi, paprastai atsakė 
‘Mums patinka susitikti su 
žmonėmis. Kaikuriuos tik 
čia ir tegalime sutikti, nes 
juk asmeniškas socialinis gy
venimas toks komplikuotas 
ir brangus.’

Stebiu kavą pilstančias po
nias. Šį sekmadienį Žalgirio 
Šaulių Kuopos narės šeimi
ninkauja, talkininkaujamos 
nuolatinės padėjėjos Mari
jos Iešmantienės. Jadvyga 
Budrienė, Elena Šarkauskie- 
nė, Lilijona Čaplickienė, Ona 
Mikulskienė ir Marija Trai- 
nauskaitė kalbina svečius, 
rikiuoja indus ir dalina pyra
gaičius.

Salės pasienyje nedrąsiai 
būriuojasi jaunimas. Kelios 
nedidelės mergytės, su bul- 
kutėmis rankose, viena kitą 
gaudo skersai salės. Pagyve
nusi moteris, kurios veide 
skaitau vienatvės liūdesį, 
užkandžiauja viena ir nedrą
siai žvalgosi, tarsi ieškoda
ma pažįstamų veidų ir jų ne
rasdama. Prie durų viena ki
tai į glėbį puola dvi seniai ne 
simačiusios draugės.

Reikia tikėtis., kad toji tra
dicija tęsis ir toliau. Tikslas, 
anot klebono, ne finansinis, 
bet socialinis ...

Pamažu žmonės skirstosi, 
tik vienas būrys rikiuojasi 
arčiau scenos. Čiurlionio 
ansamblio generalinė repeti
cija, reikalaujanti didesnių 
patalpų, rado prieglobstį čia. 
Išnyksta nuo stalų indai, nu
tyla kalbos. Ansamblio vado
vas kabina švarką ant kėdės 
atlošos. Suskamba pirmieji 
lietuviškos dainos garsai. 
Išeinu susimąsčiusi ir paten
kinta.

• V. BENOKRAITIS, Cle
velande, Ohio, užprenumera 
vo Dirvą Audrai Budrytei 
kaip mokslo baigimo dovaną

• N. ir V. BRAZIULIAI 
persikėlė gyventi į naują vie 
tą: 18116 Landseer Avė., 
Cleveland, O. 44119. Tel. 
486-9944.

• SLA 14 KUOPOS narių 
susirinkimas įvyks spalio 6 d 
7 v.v. Lietuvių Namuose.
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FLORIDA

NAUJA LB 
APYLINKE

Š.m. rugsėjo 1 d. Palm 
Beach County apylinkės lie
tuviai, B. Aušroto, J. Jaku
bausko, M. Jokūbaičio ir P. 
Mikšio iniciatyva, sušaukė 
LB šios apylinkės steigiamą
jį susirinkimą. Į ji susirinko 
virš 30 aktyviųjų bendruo- 
menininkų, iš kurių 26 
tvirtai pasisakė už Palm 
Beach County LB apylinkės 
steigimą.

Susirinkusius naujuosius 
bendruomenės narius pasvei 
kino B. Aušrotas. Savo trum 
pame sveikinime jis nušvie
tė Bendruomenės tikslus. Su 
sirinkimui vadovauti buvo 
pakviestas M. Jokūbaitis ir 
sekretoriauti -- A.Pilipavičie 
nė.

Pradėdamas susirinkimą
M. Jokūbaitis pakvietė, iš 
Lake Worth i Bendruomenę 
įstojusi ir sutikusį būti šios 
Apylinkės dvasios vadovu, 
kun. A. Senkų perskaityti 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
is BOSTONO ir NEW YORKO 

IŠVYKSTA:
LAPKRIČIO 21 — grįžta LAPKRIČIO 29

(Leningradas-Vilnius-Kaunas)

Kaina tik $676.00
PASKUTINĖ ŠIŲ METŲ GRUPĖ IŠVYKSTA
GRUODŽIO 19 ir grįžta SAUSIO 3, 1976

KAINA $984.00
(Leningras, Vilnius, Ryga, Maskva, Helsinkis) 

Prie šių grupių galima jungtis ir iš 
kitų miestų su papildomu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ 
SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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.

Tautos Šventei pritaikytą in- 
vokaciją. Po invokacijos 
buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Tęsdamas minėjimą pirmi 
ninkaujantis pakvietė J. 
Jakubauską pasakyti Tautos 
Šventei pritaikintą paskaitą.

Po paskaitos, ir oficialaus 
Tautos Šventės minėjimo, 
Apylinkės nariai balsų dau
guma nutarė naujai steigia
mą apylinkę pavadinti ‘Palm 
Beach County LB Apylinkė’, 
kuriai galės priklausyti visi 
lietuviai gyveną šiame gra
žiame pietinės Floridos aps
krityje. Naujosios apylinkės 
adresas yra:J. Jakubauskas, 
291 Mercury Rd., Juno 
Beach, Fla. 33408, tel. (305) 
626-3841.

Naujosios apylinkės nariai 
išsirinko valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis: Jonas Ja 
kubauskas -- pirm., Povilas 
Mikšys -- I-sis vicepirm., 
Bronius Aušrotas -- II-sis 
vicepirm. informacijos reika 
lams, Albina Pilipavičienė -- 
sekretorė, Paulina Banienė - 
narė soc. reikalams ir Julija 
Šalkauskienė -- iždininkė.

DETROIT

BALIUS NEĮVYKS

ALTS-gos Detroito sky
riaus ruošiamas Dirvos 60 
metų sukakties paminėjimo 
balius, dėl gausių parengimų 
lapkričio 9 d. neįvyks.

Apie įvykstantį šį balių, 
laiką ir vietą bus pranešta 
vėliau.

• JŪRŲ ŠAULIŲ ‘Švytu
rio’ kuopa spalio 4 d. Pilėnuo 
se rengia sezono uždarymą. 
Šeimininkės paruoš skanius 
valgius. Taip pat bus galima 
pasišokti ir naujai atremon
tuotame baseine pasimaudy
ti, o ir pasidžiaugti kaip gra
žiai atrodo pagražinti Pilė
nai.

Detroito ir apylinkių lietu
viai kviečiami atvykti ir kar
tu su šauliais praleisti ru
dens dieną. Pradžia 12 v.

• JK FINANSŲ Komite
tas Detroite rezultatais pa
tenkintas. Iki rugsėjo 19 d. 
buvo suaukota $2,375. Išpil
dyta 46% Detroitui nustaty
tos kvotos.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

•SPALIO 10 D. Abiturien 
tų balius.

• SPALIO 12 D. RKM Są
jungos 36 kuopos jubiliejinis 
banketas įvyks Naujosios 
parapijos salėje.

• SPALIO 18 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų D-jos meti
nis susirinkimas.

• SPALIO 18 D. Hamilto
no mergaičių choro Aidas 
koncertas. Rengia Vysk. Va 
lančiaus lit. mokykla.

• SPALIO 25 D. Žalgirio 
kuopos šaulių šventė.

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

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

• LAPKRIČIO 23 D. Kris
taus Valdovo šventės minėji 
mas Naujoje parapijoje.

• LAPKRIČIO 29 D. 
Vysk. Valančiaus minėjimas 
Naujosios parapijos salėje.

•GRUODŽIO 6-7 D. kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuo
pos 5 metų sukakties minėji
mas.

• GRUODŽIO 13 D. kon 
certas Naujoje parapijoje.

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

1976

• SAUSIO 4 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė.

•SAUSIO 24 D. Dirvos 60 
metų sukaktuvinis balius.

•KOVO 27 D. Kaziuko 
mugė.

• BALANDŽIO 25 D. šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji šv. 
Komunija.
• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve

lando ateitininkų šventė.

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

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

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

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

SIUNTINIAI PASIEKĘ: MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ- 

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

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

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tek: (212) 725-2449
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus*:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
BROOKLYN, N. Y. 11222, 72 Nassau Avė............212-389-6747
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, *N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau-Av., 365-6350 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd.,-413-0177 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA*, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 441J4, 5432 Statė Road.......................749-3033
PITTSBURGH, PaT* 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7.981 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tol. 363-5556 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

609-696-9796



111975 m. spalio 2 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• LB CLEVELANDO apy 
linkėję lėšų telkimas III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui vyksta labai lėtai 
ir gerokai pavėluotai. Nors 
PLB atsiųstieji aukų lapai 
jau senai išdalinti aukų rin
kėjams, bet aukų surinkta 
nedaug. Tikimasi, kad loteri 
ja, kurios galutinis atsiskai
tymas paskelbtas spalio 10 d 
ir vėliau numatomas ruošti 
balius padidins pajamas ir 
priartins prie apylinkei nu
statytos $4200 kvotos.

DIRVA

Prezidento Antano Smetonos ir jo žmonos palaikų perkėlimasį. į Visų Sielų kapinių 
mauzoliejų. J. Garlos nuotrauka

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

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Ž. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

Kviečiame Jus j septintąjį
ABITURIENTŲ '

c Jc

PRISTATYMO BALIŲ
Spalio 10 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose. 
Vakarienė - pasilinksminimas - šokiai. 
Dekoracijos Petro Maželio. Stalus sudarant 
kreiptis į V. Nasvytytę tel. 486-0877,

D. Čipkienę tel. 944-2167 ar 943-0910. 
Auka: $10 suaugusiems, $5 studentams.

...... -- — - -

LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS IR JO ŽMONOS

Nesenai visose didesnėse 
lietuvių kolonijose pagarbiai 
ir iškilmingai paminėjome 
prieš 30 metų tragiškai miru
sį pirmąjį ir paskutinįjį lais
vosios Lietuvos Prezidentą, 
kurio palaikai laikinai buvo 
laikomi Clevelando Knoll- 
wood kapinių mauzolėjuje. 
Jo atmintį pagerbdami daug

PALAIKU PERKĖLIMAS
kartų jį ten aplankydavo 
pavieniai asmens ar delega
cijos. Bet mažai kam rūpėjo, 
kaip tvarkomi mauzolėjaus 
finansavimo reikalai, kas su
moka mokesčius už vietą. 
Mat, neturėta pakankamai 
išteklių gauti nuolatinę vie
tą visam laikui.

Prieš šešeris metus miru
si prezidento žmona Sofija 
Smetonienė buvo taip pat lai 
kinai patalpinta mažame 
Mayfield kapinių mauzolėju
je, nes nebuvo lėšų jai patal
pinti šalia Prezidento. Bet ir 
čia reikėjo mokėti nemažus 
metinius mokesčius - našta, 
kurią teko pakelti a.a. Juliui 
Smetonai, o po jo mirties 
našlei Birutei Smetonienei.

Šia būkle susirūpino a.a. 
S. Smetonienės sesuo p. J. 
Tūbelienė, kuri, atvykusi į 
Juliaus laidotuves, aplankė 
ir abu mauzolėjus, o kartu vi 
są padėties laikinumą ir ne

tikrumą. P. Tūbelienė tada 
prašė D.L.K. Birutės dr-jos 
Clevelando skyriaus pirmi
ninkę V. Nagevičienę kokiu 
nors būdu pasirūpinti bent 
S. Smetonienės palaikų palai 
dojimu nuolatinėje vietoje.

Š.m. rugsėjo mėn. pradžio 
je, pirmininkė V. Nagevičie- 
nė ir jos vadovaujamas Biru
tės dr-jos skyrius pasiryžo 
sutelkti lėšų savo garbės pir 
mininkės a.a. S. Smetonie
nės palaikų palaidojimui Vi
sų Sielų kapinėse, ten, kur 
ilsisi ir jos sūnus Julius. Šis 
reikalas, tiesa, nebuvo pla
čiau paskelbtas. Aukos 
buvo renkamos tarp Smeto
nų giminių, prietelių ir arti
mųjų. Iš organizacijų auko
mis prisidėjo dar Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinkės valdyba ir Lietu
vių Karių Veteranų S-gos 
Ramovė - Clevelando sky
rius. (Berods tik į tas dvi or

ganizacijas V. Nagevičį^nė 
ir kreipėsi./

Paaiškėjo, kad yra galimy 
bė. palyginant prieinama kai 
na gauti vietos naujai pasta
tytame Visų Sielų kapinių 
mauzolėjuje ir a.a. Preziden
to ir jo žmonos palaikams. 
Veikti teko skubiai, nes nedi 
deliame (gal arti 300 vietų) 
mauzolėjuje inažai vietų te
buvo likę - beveik visos jau 
buvusios užpirktos. I talką 
birutietėms atėjo Birutė 
Smetonienė, kuri nuvykusi į 
Chicagą paprašė pagalbos iš 
Korp! Neo-Lithuania. Ir čia 
gerą pradžią ir paskatinimą 
padarė Kazimieras Pocius, 
asmeniškai paaukojęs $500. 
Korp! Neo-Lithuania pasky
rė tam $1000. Ir taip laimin
gu būdu per trumpą laiką 
buvo sukeltos būtinos lėšos 
a.a. A. Smetonos ir jo žmo
nos palaikams perkelti ir už 
vietą visiems laikams sumo
kėti gražiame mauzolėjuje 
netoli Clevelando.

FREE.SUPER GIFTS AT] 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

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

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

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Panaity n impotaa lor aatly nthOmUt

Open Sat urdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...

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

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

Daponia mutt ramam ai laaat ona yaar

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

Also available are 7*i % C.D’s for 6-year maturity in $1,000 unitą.

/uperior Avinę)/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
24406Cedar^oa^neai^reen^^^

Rugsėjo 20 d. įvyko tas an 
tras laidotuvių aktas. Susi
rinko gražus būrys clevelan- 
diečių, jų tarpe dalis DLK 
Birutė dr-jos narių, Lietuvių 
Bendruomenės atstovų, tau
tininkų, skautininkų ir skau
tininkių delegacijos, LKV 
Ramovės, šaulių kuopų ats
tovai. Iš New Yorko dalyva
vo ALTS-gos pirmininkė E. 
Čekienė su visais valdybos 
nariais: S. Abraitiene, J. 
Bagdonu, J. Sirusu ir P. Ma
tulaičiu; iš Chicagos - Vilties 
Dr-jos valdyba: pirm. Kazi
mieras Pocius, inž. J. Jurkū
nas ir T. Blinstrubas. Iš 
Worcester - Lietuvių Skau
tų Brolijos Vyr. Skautinin
kas v.s. P. Molis.

Iškilmes tvarkė V. Nage- 
vičienė. Kalbas pasakė E. 
Čekienė, inž. J. Jurkūnas ir 
v.s. P. Molis. Kun. J.Kidy- 
kas, SJ pasakė momentui 
pritaikintą žodį ir atlaikė 
trumpas pamaldas. Pagiedo 
dojus Lietuvos Himną ir Ma
rija, Marija ..., bei padėjus 
gėles prie mauzolėjuje esa
mo altoriaus, P. Karalius 
perskaitė specialiai paruoštą 
ir visų esančių pasirašytą 
aktą, kuris buvo padėtas ni
šoje, šalia prezidento karsto.

(pk)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA DIRVAI ATSISTATYTI 11 i*Mm■ 1 jį 1
I A
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LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS FONDO valdyba 
didžiai vertindama lietuviš
kos spaudos reikšme išeivi
joje, apgailestaudama sutiko 
tragišką žinią apie DIRVĄ 
ištikusią gaisro nelaimę.

LNF valdyba įsitikinusi, 
kad be tautinės spaudos ne
gali ilgai išlikti svetimuose 
kraštuose lietuvybė, neturi 
galimybių egzistuoti ir savo 
iždų pildyti joks fondas, tel
kiąs lėšas nors ir kilniausiem 
tautos reikalams, nutarė pri
sidėti ir savo auka.

Priedas: Tūkstančio dole
rių čekis Dirvos atstatymui. 
Lietuvos Nepriklausomybės 

Fondo Valdyba
Emilija Čekienė, Pirm.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Valdyba, susi
pažinusi su Dirvą ištikusia 
gaisro nelaime įvykio vieto
je Clevelande ir su Dirvos 
atstatymo galimybėmis, pa
skyrė tūkstančio dolerių au- 
Jml

Priedas: AMEMKOS LIE 
TUVIŲ TAUTINĖS SĄ
JUNGOS VALDYBOS tūks
tančio dolerių auka Dirvos 
atstatymui.

Linkime sėkmės sunkiuo
se darbuose,

ALTS-gos Valdyba

• DR. V. BLOŽĖ, Vilties 
draugijos šimtininkas, gyv. 
Strongsville, O., yra vienas 
pirmųjų mecenatų, įsijungęs 
i vajų su $1000 įnašu.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS VEIKLOJE

Amerikos Lietuvių Tary
ba rugsėjo 22 d. posėdyje ap 
tarė reikalą kontaktuoti 
JAV politinių partijų veikė
jus, artėjančių rinkimų aki
vaizdoje besiekiant didesnio 
palankumo Lietuvos reika
lams. Apsvarstyta 35-jo Alt
os suvažiavimo, įvyksiančio 
lapkričio mėn. 22 d. Pick- 
Congress viešbutyje, Chica
goje; programa ir numatyta 
banketo tvarka, kuriame 

bus pagerbti Lietuvos lais
vės gynėjai: laikraštininkas 
Bill Anderson ir kongresma- 
nas E.J. Derwinski.

Toliau sekė pranešimai:
E. Vilimaitė -- apie Liet. Kat. 
Moterų seimą; A. Pakalniš
kis -- apie Lietuvos Vyčių sei 
mą ir dr. K.Bobelis - apie su 
kaktuvinį ateitininkų suva
žiavimą. Skaudžiai nuo gais
ro nukentėjusiai Dirvai pa
skirta $300, skatinant ir ki
tas organizacijas šią padegė
lę paremti. Numatyta Chica 
goję sušaukti spaudos atsto
vų ir visuomenės susirinki
mą, kuriame būtų plačiau ap. 
tarta Helsinkio konferencija 
ir jos padariniai.

Altos posėdį pravedė pirm, 
dr. Kazys Bobelis. Jame da
lyvavo: T. Blinstrubas, dr. K 
Šidlauskas, dr. J. Valaitis, 
kun. A. Stašys, J. Skorubs- 
kas, E. Smilgys, A. Pakalniš
kis, A. Jonikas, M. Kupcike- 
vičiutė, T. Kuzienė, V. Šim
kus, E. Vilimaitė, I. Blinstru- 
bienė, kun. dr. J. Prunskis.

ST. LOUIS

• ALTS-GOS ST. LOUIS 
skyrius š.m. spalio 18 d. 7 vv 
2000 Mc Kipvey Spanich 
Trace Apts., St. Louis Coun- 
ty, Mo. rengia rudeninį vaka 
rą-balių.

Veiks gausus ir labai 
įvairus bufetas, bus šokių 
muzika ir kitokie paįvairini- 
nimai.

Kviečiami visi bičiuliai ir 
pažįstami kartu su savo sve
čiais atsilankyti.

Visas gautas pelnas bus 
paskirtas sudegusiai Dirvos 
spaustuvei atstatyti.

CHICAGO
Čiurlioniui paminėti fi

latelistų draugija ‘Lietuva’ 
rengia specialią pašto ženklų 
parodą Chicagoje, Jaunimo 
Centre, spalio 4-5 dienomis. 
Parodos atidarymas šešta
dienį, spalio mėn. 4 d., 10 v. 
ryto.

Parodoje su savo rinki
niais dalyvaus 20 filatelistų 
išstatydami apie 120 rėmų. 
Paroda reprezentuos Lietu-

DIRVOS ATSTATYMO VAJAUS PAGRINDINIS KOMITETAS CHICAGOJE.
Sėdi iš kairės: Z. Juškevičienė, T. Blinstrubas, Br. Paplėnienė, G. Modes- 
tavičienė, P. Bučas, Pr. Kašiuba, O. Kremeris. Stovi: K, Kasakaitis, A. Juš
kevičius, G. Žvynys, M. Valiukėnas, J. Jurkūnas, G. Biskis, J. Jurevičius, 
Br. Kasakaitis. Nuotraukoje nėra K. Pociaus, dr. V. Dargio, O. Daškevi
čienės, V. Mažeikienės, V. Lenkevičienės ir R. Nemicko.

AUKOS DIRVOS ATSTATYMUI
Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba 1,000.00 

Chicago, III.
Lietuvos Nepriklausomybės

Elizabeth, NJ

Fondo valdyba 
New York, NY

1,000.00

ALTS-gos Valdyba 1,000.00
New York, NY

V. Bložė 1,000.00
Strongsville, O.

ALTS-gos Skyrius 250.00

vos, Klaipėdos, Jungtinių 
Tautų ir tematinių pašto žen 
klų rininius.

Čiurlionio atminimui bus 
išstatyti jo kūrybiniai repro
dukciniai darbai. Taip pat 
žiūrovai turės progos matyti 
ir reprezentacinį, skirtą ne
priklausomai Lietuvai, pašto 
ženklų rinkinį. Antrame sky 
riuje, skirtame Čiurlionio at
minimui, taip pat matysime 
istorinę, Čiurlionį liečiančią 
medžiagą -- įvairius doku
mentus bei laiškus.

Šiuo metu draugijai vado
vauja: K. Meškonis -- pirmi
ninkas, E. Petrauskas - I 
vicepirmininkas spaudos ir 
pašto ženklų varžytinių rei
kalams, St. Ivanauskas -- II 
vicepirmininkas bendriems 
reikalams, A. Žakas - iždi
ninkas, V. Urbonas -- sekre
torius ir K. Rožanskas -- val
dybos narys ir biuletenio ad
ministratorius.

DIRVAI PAREMTI PIETUS
Chicagoje š.m. spalio 12 d., sekmadienį, 

Lietuvių Tautinių Namų salėje,2:30 vai. p.p.
6422 S. Kedzie, rengiami Dirvai paremti pietus. 
Kaina 5 dol. asmeniui. Visuomenė kviečiama 
pietuose dalyvauti.

Rezervacijai telef. 476-6341 (A. Kremerienė) 
arba 254-7450 (M. Šimkus).

P. Mačiulaitis 50.00 P. Steikūnas 10.00
Union, NJ Chicago, III.

P. Lanys 50.00 T. Mečkauskas 10.00
Elizabeth, N J Columet City, III.

B. Šidlauskas 20.00 J. Petrauskas 10.00
Elizabeth, N J Chicago, III.

V. Kiaunė 10.00 Z. Steikūnienė 5.00
Easton, Pa. Chicago, III.

V. Abraitis 100.00 LB Apylinkė 100.00
Fords, NJ Brighton Park,III.

S. Lukoševičius 50.00 P. Štoncelis 10.00
Elizabeth, N J Chicago, III.

J. Reedy 50.00 M. Šimkus 100.00
Elizabeth, N J Chicago, III.

P. Damijonaitis 50.00 J.Žvynys 100.00
Cranford, NJ Chicago, III.

A. Grinius 15.00 A. Kiršonis 20.00
Detroit, Mi. Rancho Palos Verdes, Ca

K. Gaižutis 10.00 V. Mažeika 50.00
Cleveland, O. Park Ridge, III.

S. Bučmys 20.00 J.K. Puzinai 20.00
Dayton, O. Chicago, III.

S. Jurgaitis 30.00 R.D. Panarai 20.00
Cleveland, 0. Orland Park, III

J. Bubelis 50.00 A. Plaušinaitis 25.00
Philadelphia, Pa. Chicago, III.

H. Bitėnas 10.00 J. Ambrizas 10.00
Elizabeth, N J Chicago, III.

L. Nagevičius 10.00
Parma, 0. XY 100.00
SLA 200 kuopa 10.00 Chicago, III.
Detroit, Mi. XY 100.00

V. Brazauskas 20.00 Chicago, III.
Cleveland, 0. Liet. Medžiotojų ir

P. Žilinskas 5.00 Meškeriotojų klubas 25.00
Hemet, Ca. East Chicago, Ind.

M. Žiedonis 50.00 J. Ilčiukas 10.00
New Haven, Ct. Chicago, III.

N.N. 200.00 J. Žemaitis 10.00
Chicago, III. Cleveland, 0.

Korp! Neo-Lithuania 10.00
LB Apyl. Valdyba 20.00 Chicagos SkyriusAurora, III. G.R. Pauliukoniai 100.00LŠST Stasio Butkaus Parma O.Kuopos Valdyba 160.00 K. Jankūnas 10.00Detroit, Mi Lodi, NJM. Knystautas 20.00 M. J aso n 15.00Daubury, CT New York, N YH. Andruška 5.00 J. Povilaitienė 10.00Woodhaven, NY Omaha, NBV. Čizauskas 25.00 J.Guzulaitis 20.00
Detroit, Mi Omaha, NB

V. Staskevičius 10.00 E. Antanaitis 5.00
Rochester, NY Hamilton, Ont.

Dariaus-Girėno Klubas 5.00 V. Apanius 12.00
Detroit, Mi Cleveland, 0.

XY 100.00 T. Kavaliauskas 10.00
Chicago, III. Redford, Mi.

K. Biskis 100.00 ALTS-gos Skyrius 300.00
Downers Grove, III. Detroit, mi

G. Biskis 100.00 S. Šimoliūnas 50.00
Clarendon Hills, III. Detroit, Mi.

K. Domarkas 20.00 A. Petrauskas 25.00
Highland, Ind. Dearborn, Mi
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