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KISSINGERIO POLITIKA NAUJA LITUANISTIKOS
Svetimųjų agentas ar Dievo dovana Amerikai?

Kas slypi po Henry Kissin 
gėrio šypsena? Kraštutiniai 
dešinieji yra linkę įžiūrėti 
sovietų agentą. The Revievv 
of The News nuolat apie tai 
užsimena ir savo spalio 8 d. 
laidoje praneša apie tiesiogi
nį paklausimą spaudos konfe 
rencijoje Birminghame, Ala- 
bamoje. Girdi, lenkų žval
gybos generolas-pulkininkas 
Michael Goloniewski, kuris 
identifikavęs eilę KGB agen
tų, teigęs, kad jų tarpe buvo 
ir Kissingeris, karo metu dir 
bęs amerikiečių karo žvalgy
boje Vakarų Vokietijoje.

Kissingeris į tai atsakė: 
‘Aš nežinau kas yra pulk. Go 
leniewskis, bet man atrodo, 
kad jam reikėtų duoti Puli- 
tzerio premiją už išradingu
mą (fiction).’

Kiti, žinoma, mano, kad 
Kissingeriui tik rūpi Izraelis 
ir jis JAV pavertė to koloni
ja. Su tokia pažiūra tačiau 
nesutinka ... Izraelio žurna
listas Matti Golan, parašęs 
knygą: ‘Slapti pasikalbėji
mai su Kissingeriu’. Tos 
knygos pasirodymą tačiau 
sulaikęs vyr. Izraelio cenzo
rius brig. gen. Walter 
Bar-On valstybės saugumo 
sumetimais, o ministeris pir
mininkas Yitzhak Rabin net 
aiškinęs ministerių kabineto 
posėdyje, kad knygos paskel 
bimas būtų privertęs Kissin- 
gerį atsistatydinti. Visa tai 
paskelbta jau šiame krašte, 
reklamuojant greitą angliš
kos laidos pasirodymą. Tos 
knygos esencija yra tokia au 
toriaus pažiūra: ‘Aš manau, 
kad Kissingerio galvosena 
yra žalinga Vakarams, nes 
jis amžinai prieina išvados, 
kad reikia daryti nuolaidas 
rusams arba arabams, kad 
juos nutildžius ... Patyrimas 
tačiau moko, kad negali nutil 
dinti žmonių, darydamas 
jiems nuolaidas. Viena nuo
laida tik veda prie kitos.’

Golan nuomone, faktas, 
kad Kissingeris yra žydas, 
neturi nieko bendro su jo pa
žiūrom į Izraelį. Kissingeris 
save visų pirma laikąs istori
ku ir tik antroje vietoje Vals 
tybės Sekretorium. Galvose 
na, leistina istorikui, neside
rinanti su Valstybės sekre
toriaus pareigomis.

Konkrečiai Golan kaltina 
Kissingerį neleidus Izraelį 
laimėti spalio mėn. karą. Jis 
susitaręs dėl paliaubų su 
Maskva ir arabais tada, kai 
Izraelis apsupo ir buvo visai 
besunaikinąs III Egipto ar
miją, tuo tarpu kai arabai 
pirmavo, Kisssingeris nesis-
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tengė pasiekti paliaubų. 
Kissingeris nenorįs skaitytis 
su faktu, kad arabai nesutin
ka su Izraelio egzistencija 
bet kokioje formoje ir bet ko 
kiose sienose. Kaip istori
kas Kissingeris visai nesiti
kus išspręsti problemas, jis 
tik gesinąs gaisrus, nepasirū 
pindamas, kad jie vėl neiškil 
tų. Žodžiu, Golano nuomone 
Kissingerio atsistatydini
mas ne tik nepakenktų Izrae ' 
liui, bet net padėtų. Juk nie
kas kitas, kaip pats Kissinge 
ris, sustabdęs ginklų tieki
mą Izraeliui, norėdamas pa
lenkti savo valiai Izraelio vy
riausybę. Tiekimą atnaujinti 
įsakęs Nixonas prieš Kissin
gerio norą ir t.t.

Kaip matoma, tai gana 
siaura šovinistinė pažiūra. 
Tiesa, kad Kissingerio asme- 

' ninės diplomatijos stilius ge
rokai skiriasi nuo jo pirmta- 
kūnų John Foster Dulles ar 
Dean Rusk, bet kartu pasi
keitė ir laikai.

Simon Head, londoniškio 
savaitraščio The New Statės 
man korespondentas Ameri
koje, bandydamas išaiškinti 
Kissingerio politikos mįslę, 
pastebi, kad amerikiečiai 
buvo įpratę savo užsienio po 
litiką vesti doktrinom. 
Trumano doktrina, Eisenho 
werio doktrina, Kennedy .už
sienio politikos ideologija, 
Lyndon B. Johnsono nevisai 
aiškus nacionalizmas -- iš-

plaukė iš nusistovėjusios pa
žiūros, kad JAV su savo 
sąjungininkais ir draugiškai 
joms nusiteikusiom valsty
bėm sudaro atskirą pasauli, 
kurį didžiosios komunistinės 
valstybės kolektyviai ar indi 
vidualiai norėtų sugriauti. 
Už tat JAV pareiga yra pasi
priešinti tiems bandymams 
bent kur.

Vietnamo karas, kuriam 
amerikiečių dauguma nepri
tarė, sukėlė abejonių tai 30 
metų nusitęsusios sulaiky
mo politikos tikslingumui. 
Kaip tik tuo metu, 1968 m., į 
valdžią atėjo Nixonas ir su 
juo kartu Kissingeris. Pavir 
šutiniai Kissingeris ieškojo 
sovietų draugiškumo ir net 
atrodo, kad norėjo jį nupirk
ti, tačiau iš esmės žiūrint, jo 
politika buvo tęsinys John 
Foster Dulles pažiūros, kad 
marksistinė ideologija ver
čia Sovietijos valdovus siek
ti ekspansijos ir kad kiekvie
no susitarimo jie laikysis tik 
tiek, kiek jis jiems naudin
gas. Skirtumas tarp Dulles 
ir Kissingerio yra tačiau 
toks, kad Dulles tikėjosi so
vietus nuo agresijos sulaiky
ti tik masyvaus bombardavi
mo gąsdinimu, tuo tarpu 
Kissingeris yra įsitikinęs, 
kad diplomatija kartais gali 
būti naudingesnė už grasini
mą. Derėtis su sovietais ta
čiau galima tik tada, kai turi
ma geresnes pozicijas. Anot 
Kissingerio, Vakarai Šalta-

(Nukelta į 2 psl.)

Pedagoginis lituanistikos 
institutas Chicagoje, š.m. 
spalio 26 d. lietuviškajai vi
suomenei pristatė naujuo
sius lituanistikos mokytojus, 
baigusius šią mokslo įstaiga.

Dviejų metų kursą baigė 
ir gavo diplomus: Ofelija 
Baršketytė, Petras Kisielius 
(dėl svarbių priežasčių nega
lėjo įteikime dalyvauti), Vin
cas Olšauskas, Liana Ramo
naitė, Rasas Šoliūnaitė ir 
Gražina Valavičiūtė. Jiems 
suteikiamas pradžios mokyk 
lų mokytojo cenzas.

Trijų metų visą instituto 
programą išėjo, parašė diplo 
minius darbus ir įgijo aukš
tesniųjų lit. mokyklų moky
tojo cenzą bei atitinkamo da
lyko bakalauro laipsnį šios 
mergaitės: Giedrė Čepaitytė 
Ramutė Drūtytė, Rima Janu

APAČIOJE: Pedagoginio Li- 
tuanistikos Instituto absol
ventai, gavę diplomus. Iš 
kairės sėdi: Baršketytė Ofe
lija, Laurušonytė Aušra, Šo- 
Uūnaitė Rasa, Olšauskas Vin 
cas, Ramonaitė Liana, Čepai - 
tytė Giedrė, Drūtytė Ramu
nė, Janulevičiūtė Rima. Sto
vi: Katiliškytė Agnė, Kere- 
lytė Vilija, Motiejaus kaitė 
Ramunė, Musonytė Vita, Na- 
rutytė Dainė, Požamiukaitė 
Ona, Stončiūtė Loreta ir Rei 
nytė Grasilda. Nuotraukoje 
nėra Kisieliaus Petro, jr. ir 
Valavičiūtės Gražinos.

V.Noreikos nuotr.

ANTANAS JUODVALKIS

levičiūtė, Agnė Katiliškytė, 
Vilija Kerelytė, Ramunė Ma 
ciejauskaitė, Vita Musonytė, 
Dainė Narutytė, Ona Pažar- 
niukaitė, Grasilda Reinytė ir 
Loreta Stončiūtė. Kaip ma
tome, trijų metų ištvermę 
parodė tik vienos merginos. 
Iš septyniolikos baigusių ab
solventų yra tik du berniu
kai. Atrodo, kad vyrai yra 
mažiau ištvermingi ir parei
gingi.

Šis jaunų žmonių būrys 
jau dirba, ar greitai įsijungs 
į lietuviškų organizacijų 
eiles, ne eiliniais nariais, bet 
užims vadovaujančius pos
tus ir pakeis jau pavargstan- 
čius, ar į amžinybę pasitrau
kiančius, lietuviško darbo 
veikėjus.

DIPLOMŲ ĮTEIKIMAS
Iškilmingajai akto daliai 

vadovavo ir atidaromąjį žodį 
pasakė instituto direktorius 
Aleksandras Dundulis. Ab
solventei G. Reinytei piani
nu skambinant Ramovėnų 
maršą, į salę įžygiavo insti
tuto lektoriai, vadovaujami 
rektoriaus prof. Petro Joni
ko ir absolventai. Garbės 
prezidiuman pakviesti gen. 
Konsule J. Daužvardienė, Ci 
cero, Chicagos, Kr. Donelai
čio bei Dariaus ir Girėno 
mokyklų atstovai ir LB Švie
timo Tarybos pirm. S. Ru
dys. Garbės prezidiumo na
riai ir absolventai pagarbos 
ženklan papuošti gėlėmis.

(Nukelta į 4 psl.)
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Australijos padangėje
■— ANTANAS LAUKAITIS

MIRĖ MAJORAS JONAS
PYRAGIUS

Dar, rodos, taip nesenai, 
praeitos Lietuvių Dienų 
šventės metu Adelaidėje, 
toks energingas, visuomet 
puikiai atrodąs, nors jau ir 
baltaplaukis, Jonas Pyra
gius su didžiausiu nuoširdu
mu ir meile rodė ir aiškino 
savo kūrinio Archyvo-Muzie 
jaus paskirtus eksponatus, 
tarp kurių -- jis man su pasi
didžiavimu parodė -- buvo ir 
puikiai įrištas Dirvos ‘Po pie 
tų Kryžiumi’ ir dabartinės 
‘Australijos Padangėje’ iš
karpos. Gi, truputį dar anks 
čiau, prieš porą metų, jis at
siekė ne tik Australijos, bet 
turbūt ir pasaulio rekordą. 
Būdamas savo prigimtimi 
oro paukštis-lakūnas, jis dė
jo visas pastangas, kad ir jo 
anūkas pamėgtų šį oro spor
tą, kas jam ir pasisekė. Švęs 
damas savo 70-sius metus, ir 
ta pačia proga anūkui gavus 
sklandytojo sparnus* jis, kar 
tu su anūku -- paskirais 
sklandytuvais -- pakilo į orą 
ir atšventė šią džiaugsmingą 
šventę.

Gi, spalio 14-tąją dieną, 
tas pats anūkas, atėjęs jį 
aplankyti, rado jį jau mirusį. 
Ištikęs širdies smūgis Amži
nybėn pasiėmė šį kontraver- 
sinį ir vieną iš iškiliausių 
Nepriklausomos Lietuvos la
kūnų.

Jonas Pyragius gimė 1902 
metų sausio 1 d. Bliuškių kai 
me, Daujėnų valsč., Biržų 
apskrityje. Baigęs Panevė
žio gimnazijoje 6-šias klases,
1919 jis savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę, joje 
būdamas viršilos laipsnyje.
1920 m. jis baigė Karo Mo
kyklos 3-ją laiką ir buvo pa
keltas į leitenanto laipsnį. 
1922 m. jis baigė Aukštuo
sius Karininkų Kursus ir 
1924 m. Karo Aviacijos Kur
sus, tapdamas karo lakūnu. 
1932 m. jis buvo pakeltas į 
majoro laipsnį ir paskirtas 
5-tos naikintuvų eskadrilės 
vadu. Vėliau, dėl politinių 
priežasčių, jis iš kariuome
nės buvo atleistas. 1936 m. 
jis įsteigė Lietuvos Civilinės 
Aviacijos Aero Klubą ir 
buvo šio klubo generaliniu 
sekretoriumi. 1937 m. jis 
lankėsi Amerikoje ir, su 
sklandytoju B. Oškiniu, važi
nėjo po lietuvių kolonijas. 
1938 m. Pas. Lietuvių Olim- 
pijadoje už sklandymą jis lai 
mėjo aukso medalį, atsiekda 
mas kelis rekordus. Vėliau 
jis tapo Pabaltijo sklandymo 
čempijonu. Be aktyvaus 
skraidymo ir sklandymo, 
velionis aktyviai dalyvavo ir 
sportiniame gyvenime, o 
taip pat rašė spaudoje, 
išleisdamas net keletą kny
gų. Iš Lietuvos pasitraukė 
1940 m. ir į Australiją su šei 
ma atvyko 1949 m. įsikurda- 
mas Adelaidėje, kur po kelių 
metų mirė jo žmona. Adelai
dėje, vos tik atlikus privalo

A.A. Maj. Jonas Pyragius

mą darbo sutartį, 1951 m. jis 
suorganizavo Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio skyrių, ku
riam priklausė įvairių pažiū
rų ir išsilavinimo žmonės. 
Nuo pat atsargos karių 
‘Ramovės’ įsiskūrimo Adelai 
dėje, jis buvo jos narys, 
daug darbo ir iniciatyvos įdė 
damas į Lietuvių Namų sta
tymą ir jų išlaikymą. Tačiau 
didžiausias nuopelnas J. 
Pyragiui Adelaidėje priklau
so už Archyvo-Muziėjaus su
tvarkymą. Savo didžiuliu 
atsidavimu ir nenuilstamu 
darbu, jis šį muziejų padarė 
labai vertingu ir visų, ne tik 
adelaidiškių, bet ir Australi
jos lietuvių pasididžiavimu.

Apie įdomų, drąsa ir laime 
paremtą kontraversinį J. Py 
ragiaus gyvenimą, galima 
būtų įdomią knygą para
šyti. Aviacijoje jis, kartu su 
Įeit. P. Nekrošiumi ir viršila 
J. Jasevičium, priklausė tuo 
laiku buvusiai garsiąjai ‘Smo

lik’ grandžiai, kuri jau tada 
ore išdarinėdavo įvairiau
sius triukusir skrisdavo lėk
tuvų sparnus susirišę kaspi
nais, kas buvo ypatingai sun 
ku padaryti. Velionis, nu
žemintas nuo majoro į eili
nius, persimetęs į sklandy
mą, taip išgarsėjo, kad jau 
1938 m., specialiu Preziden
to aktu, jam buvo grąžintas 
jo majoro laipsnis. Būdamas 
Nidos sklandymo mokyklos 
viršininkas, jis nuo vienos 
kopos, tik vieno kilometro 
atstume nuo vandens, kelia
mas žemųjų srovių, ore išsi
laikė 24 valandas, tuo atsiek
damas naują Europos rekor
dą. Išsilaikyti tiek ilgai ore, 
jam reikėjo padaryti virš 
1500 ratų, kas galima buvo 
padaryti tik ypatingos iš
tvermės žmogui, apie ką ra
šydami vokiečiai savo spau
doje, jį pavadino fizinio pa
tvarumo fenomenu. Savo 
gyvenime jis turėjo ir keletą 
sunkių avarijų, tačiau laimė 
jį visur lydėjo.

KISSINGERIO POLITIKA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

me kare praleido tris progas 
diplomatiškai paspausti so
vietus. Pirmoji buvo tuojau 
po antro karo pabaigos, kai 
amerikiečiai turėjo atominės 
bombos monopolį, antroji 
proga buvo tuojau po Stali
no mirties, kada Kremliuje 
viešpatavo sumišimas, ir tre 
čią kartą proga pasitaikė lai
kotarpyje tarp Kubos rake
tų krizės ir Chruščiovo kriti
mo.

Kennedy administracija, 
pagal Kissingerį, buvo ban
džiusi išnaudoti trečią tų pro 
gų. Privertęs sovietus atsi
imti savo raketas iš Kubos, 
Kennedy 1963 m. birželio 
mėn. pasakė labai taikingą 
kalbą, kuri vėliau privedė 
prie susitarimo dėl atominių 
bombų bandymo atmosfero
je uždraudimo. Bet pastan
gos užmegsti geresnius san
tykius pasibaigė Kennedy 
nešovus, o jo įpėdiniui Jahn- 
sonui pasinėrus į Vietnamo 
karą.

Ketvirtoji proga pasitaikė 
jau Kissingeriui atėjus į val
džią. Vyrauja pažiūra, kad 
sovietai patys pradėjo siekti 
susitarimų su Vakarais dėl 
susipykimo su kinais ir sun
kios savo ūkinės padėties,

Laidotuvės įvyko spalio 
18 dieną. Atnašavus mišias 
lietuvių šv. Kazimiero koply
čioje, atsisveikinimo pamoks 
lą pasakė klebonas kun. A. 
Spurgis. Vykdant velionio 
norą, jo kūnas buvo sudegin
tas krematoriume. Paskuti
niame atsisveikinime žodį' kas neturėjo nieko bendro 
tarė: Apylinkės V-bos vardu 
B. Mikužienė, Lietuvių Są
jungos -- P. Bielskis, Ramo
vės -- K. Taparas, Savano- 
rių-Kūrėjų -- J. Gučius, Avia 
torių - V. Dumčius, Sporto 
Klubo ‘Vytis’ -- J. Skiparis, 
Liet. Atgim. Sąjūdžio -- I. 
Taunys ir draugų vardu -- S. 
Česna. Visi kalbėtojai iškėlė 
velionies atliktus didelius 
darbus ir jo meilę Lietuvai, 
kurią jis iki paskutiniųjų gy
venimo dienų dar tikėjosi 
vėl pamatyti. Koplyčioje ir 
krematoriume garbės sargy
bą ėjo ramovėnai.
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su JAV politika. Kissingeris 
aiškina, kad iš tikro Sovieti
jos vadai naujoje būklėje li
ko pasyvūs ir kad jų 
žingsniai į detente-atlydį 
buvo tik atsakymas į ameri
kiečių ėjimus, jo, Kissinger- 
rio, vadovybėje. 1969-70 
metais Kissingeriui atrodė, 
kad sovietai pagal Lenino 
oportunizmo principus norė
jo išnaudoti sunkią amerikie 
čių padėtį. Būklė Pietryčių 
Azijoje buvo tikrai negera, 
dar blogiau, kad patys ame
rikiečiai neteko kantrybės. 
‘1970 m. rudenį -- rašė Kissin 
gėris prezidento 1972 metų 
užsienio politikos apžvalgoje 
--atrodė, kad artinamės prie 
naujo ilgesnio ir tikrai nevai
singo bei pavojingo įtempi
mo periodo’.

Iš tikro sovietai buvo pra
dėję naujas avantiūras,norė
dami įsteigti povandeninių 
laivų bazę Kuboje, grąsinda- 
mi per savo arabų talkinin
kus Jordano egzistencijai, 
trukdydami susisiekimą su 
Vakarų Berlynu. Washing- 
tonas liko tvirtas ir sovietai 
atlyžo. Parodęs savo pasiry- 
žymą , jei reikia kovoti, 
Nixonas 1970 metų spalio 22 
dieną pasakė kalbą Jungtinė

se Tautose, kurioje bylojo: 
‘Mes atsidūrėme kryžkelyje. 
Mes galime eiti senu keliu, 
žaisdami tradicinį tarptauti
nių santykių žaidimą su vis 
didėjančia rizika. Niekas iš 
to nelaimės. Arba mes gali
me bandyti naują kelią. Aš 
kviečiu Sovietų Sąjungos va 
dus išbandyti kartu naują ke 
lią.’

Sovietai, kurie nuo Chruš
čiovo laikų siekė atlydžio 
bent žodžiais ir buvo pasiekę 
susitarimo pirmiau su Pran
cūzija, o vėliau ir su Vokieti
ja, pasiūlymą priėmė. 
SALT pasitarimai dėl atomi
nių ginklų apribojimo gavo 
naują impulsą, buvo susitar
ta dėl Berlyno. Pats Brežne
vas, kalbėdamas 24-tame 
kompartijos kongrese, pasi
sakė už santykių su JAV pa
gerinimą. Vietname Nixo- 
nas su Kissingeriu tikėjosi 
pasiekti ‘Korėjišką sprendi
mą’, t.y. privesti prie paliau
bų tarp Šiaurės ir Pietų. 
Naujoje gerų santykių su so- 
vietija šviesoje tai atrodė 
įmanoma, vieną ką reikėjo į- 
rodyti buvo tik tas, kad Šiau 
rei nesilaikant susitarimo, 
Nixonas smogs su visa JAV 
aviacijos ir laivyno jėga. 
Tam tikslui Nixonas įsakė 
bombarduoti Hanojų. Šiau
rės Vietnamas gavo įrodymą 
kad prezidentas gali įsakyti 
bombarduoti visai nesiskaity 
damas nei su Amerikos vie
šąja, nei su kongreso nuo
mone. Reikia atsiminti, kad 
Nixonas vėl buvo perrinktas 
labai didele balsų dauguma 
ir, būdamas paskutinį termi
ną Baltuose Rūmuose, netu
rėjo galvoti apie sekančius 
rinkimus. Tai jam davė lais
vas rankas, su kuo Hanojus 
turėjo skaitytis. Deja, visą 
tą planą sunaikino Water- 
gate.

(Sekančiame Nr. Kissinge 
ris po Watergates.)

• J. AUGUSTAITYTĖS- 
VAIČIŪNIENĖS, rašytojos, 
publicistės ir visuomeninin- 
kės, mirusios 1974 m. vasa- ’ 
rio 28 dieną, sūnus Jonas 
Vaičiūnas sudarė jos raš
tams leisti komitetą. Komi
teto pirmininku išrinktas gi
minių atstovas, žinomas vi
suomenininkas ir lietuviškos 
spaudos bendradarbis, Jo
nas Jasaitis. Susitarta su M. 
Morkūno spaustuve, ir tiki
masi, kad dviejų metų nuo 
mirties sukakties proga 
bent vienas tomas bus išleis
tas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSA1T1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

X
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MIELI LIETUVIAI!
Nelaimė ateina neprašyta ir nelaukta. Taip atsitiko ir 

su Dirvos namu. Gaisras namus sunaikino su visu 
Dirvos archyvu, knygomis ir spausdinimo mašinomis.

Dirva, kaip tautinės minties laikraštis, stovi tautinės 
minties ir nepriklausomybės sargyboje. Per šešiasdešimt 
metų Dirva skleidžia lietuvišką žodį ir skiepyja tėvynės 
meilę. Padeda išlaikyti gyvą Nepriklausomybės mintį 
tarp išsiblaškiusių visame pasaulyje lietuvių ir stiprina 
tėvynės meilę mūsų jaunimo tarpe.

Ypatingai svarbu Clevelando ir viso pasaulio lietu
viams, kad Dirvos tęstinumas nenutrūktų. Todėl krei
piuosi į Jus, prašydamas ištiesti dosnią ranką ir suteikti 
Dirvai piniginę paramą.

Jūsų aukos padės Dirvai atsistatyti ir toliau per savo 
puslapius skleisti lietuvišką žodį ir garsinti mūsų laisvės 
siekimus visame pasaulyje.

Pat vienas Dirvos Atstatymo Talkos Komitetas Dirvos 
neatstatys. Reikia mūsų visų lietuvių talkos. Tik visi 
bendromis jėgomis, su savo pinigine auka, Dirva įkur
dinsime nuosavuose namuose.

Neužmirškim Dirvos sunkioj valandoj. Supraskime lie
tuviškos spaudos reikšmę ir parodykime vieningumą bei 
ryžtingumą Dirvai įkurdinti ir spausdinimo priemonėms 
įsigyti.

Neužilgo Clevelando ir Ohio valstijos Dirvos atstatymo 
Talkos Komitetas kreipsis į jus su aukų lapeliais, prašy
damas aukų. Būkime dosnūs.

Dirvos pastato įsigijimui Clevelando ir Ohio valstijos 
lietuviams reikia sukelti bent 20,000 dolerių. Mes tikime, 
su Jūsų visų nuoširdžia pagalba tą greitai atsiekti.

Viso Dirvos Atstatymo Talkos Komiteto vardu, visiem 
iš anksto dėkoju.

Dr. Vladas Bložė
Dirvos Atstatymo Talkos Komiteto Pirmininkas

Dirvos atstatymo talkos vykdomasis komitetas. Sėdi iš kairės: D. Orantaitė, G. 
Plečkaitienė, pirm. dr. V. Bložė ir D. Ramonienė. Stovi: V. Blinstrubas, S. Lazdinis, 
K. Gaidžiūnas, J. Stempužis, dr. A. Butkus ir inž. R. Kudukis. Trūksta S.Astrausko

FORDO MĮSLE
Prezidentas Fordas per

mainas administracijoje pa
aiškino savo noru turėti nuo
savą ‘team’-komandą, kaip 
mes sakytumėm. Kaip ir ga
lima buvo manyti, niekas 
tam nepatikėjo. Vieni prade 
jo aiškinti, kad tai Kissinge- 
rio darbas, kuris tokiu būdu 
norėjo atsikratyti atlydžio 
su sovietais kritiko James 
Schlesingerio. Net faktas, 
kad ir Kissingeris nustojo 
vieno savo postų -- preziden
to asmeniško saugumo pata
rėjo, kuriame pats pradėjo 
savo karjerą -- gali būti aiški 
namas kaip priedanga, nes 
tas postas atiteko gen. lt. 
Brent Snowcroft, kuris yra 
jo patikėtinis ir buvo jo pava 
duotoju jam, Kissingeriui, 
kur išvažiavus.

Kiti pradėjo aiškinti at
virkščiai. Girdi, faktinai Kis 
singerio pozicija susilpnėjo, 
nes Baltųjų Rūmų štabo vir
šininko Donald Rumsfeldo 
perkėlimas į Pentagoną, leis 
prezidentui geriau orientuo
tis apie ginkluotųjų pajėgų 
pažiūras, negu jis galėjo 
Schlesingerio laikais, su ku
riuo jis neturėjo artimo as
meniško kontakto. Rumsfel- 
das galės daugiau pasiprie
šinti Kissingeriui negu Schle

singeris, kas eventualiai pa
ruoš dirvą, jei to reikėtų, ir 
Kissingerio atleidimui, ar at
sistatydinimui.

Schlesingerio atleidimo 
efektas būtų didesnis, jei 
nebūtų sutapęs su vice-prezi 
dento Rockefellerio pareiš
kimu, kad jis nenorįs būti ta
me poste po rinkimų. Iš de
šiniosios pusės girdisi, kad 
jis tai padarė savo noru, bet 
tik supratęs, jog jis neturi jo 
kių šansų. Prezidentas tu
rės sunkią kovą su Donai 
Reagan respublikonų primi
niuose rinkimuose, kurioje 
Rockefelleris jam gali tik pa
kenkti, o ne padėti. Jei For
das tuos rinkimus laimėtų, 
jis galėtų savo partneriu pa
sirinkti kokį jaunesnį libera
laus respublikonų partijos 
sparno atstovą, kad ir Elliot 
Richardsoną. Bet tai priklau 
sys nuo būklės sekančiais 
metais, kuri gali pasikeisti.

Kita vertus lengva supras 
ti ir Rockefellerį. Šiaip ar 
taip, jam nepasisekė būti ak
tyvesniu vice-prezidentu ne
gu jo pirmtakūnai. Mūsų lai
kais Trumanas neturėjo 
nieko bendro su Rooseveltu, 
Nixonas su Eisenhovveriu, 
Johnsonas su Kennedy, 
Humphrey su Johnsonu, ir

Agnew su Nixonu. Pagrindi 
nės vice-prezidento pareigos 
buvo tik laukti prezidento 
mirties ar, kaip Fordo atve
ju, atsistatydinimo ar nušali
nimo. Galima įsivaizduoti, 
kad 67 m. Rockefelleriui to
kios pareigos jau neįmponuo 
ja. Pagaliau dar neišskirta 
galimybė, kad Fordo kovai 
su Reaganu susikomplika
vus, gali iškilti naujos kandi
datūros, neišskiriant ir to pa 
ties Rockefellerio, kuris 
tikrai turi kvalifikacijų reika 
lingu prezidento postui. Kas 
galėjo pvz. tikėtis, kad vėl 
bus pradėta rimtai kalbėti 
apie H.H. Humphrey kandi
datūrą demokratų tarpe ...

Kol kas Fordas su savo ko 
manda dar turi šansą įrodyti 
savo sugebėjimus ir kvalifi
kacijas sekančiam terminui.

Pats prezidentas Fordas, 
praeitą sekmadienį kalbėda
mas per televizijos progra
mą Meet the Press sutiko, 
kad buvo tam tikrų įtempi
mų, kurie trukdė gražiai ben 
dradarbiauti.

P.S. The Wall Street 
Journal penktadienį speku
liavo, kad Schlesingerio at
leidimas yra susijęs su vadi
nama ‘eruise missile’. Tai bū
tų raketa-lėktuvas, kurią ga
lima paleisti iš kitų lėktuvų 
ar laivų. (Kažkas panašaus į 
vokiečių V-2, bet, žinoma, 
daug tobulesnė.) Ji galėtų, 
kada reiktų, skristi vos 
20-30 pėdų nuo žemės pavir
šiaus ir todėl būtų labai sun
kiai susekama, bet būtų ne
paprastai tiksli. Žodžiu, tai 
ginklas, kuris reikštų revo
liuciją karvedyboje. Jis ta
čiau nėra įtrauktas į JAV-So 
vietų apribotų ginklų skaičių. 
Sovietai to nori ir yra pavo
jaus, kad susitarus, ameri
kiečiai tokio susitarimo laiky
sis, o sovietai ne, nes tokių 
mažų raketų gamybą ir skai
čių sunku susekti. Už tat 
Schlesingeris buvo tokiam 
susitarimui priešingas, nors 
faktinai nė viena pusė to 
ginklo dar neturi. Amerikie
čiai galėtų turėti kitais me
tais, o sovietai dar turėtų 
pasivogti planus, arba patys 
sukonstruoti, kas užtruktų 
ilgesnį laiką. Kissingeris gi 
laikosi kitos pažiūros: ‘agree 
-now-worry-later.’

Kiti aiškina, kad Schlesin 
gėrio atleidimas yra susijęs 
su ČIA reveliacijom, kurios 
prasidėjo nuo to laiko, kai jis

buvo tos institucijos šefu, gero tikslo-valstybės saugu- 
Daugumas prasilenkimų su m°, buvo padaryta ČIA va- 
įstatymais, nors ir siekiant (Nukelta į 4 psl.)

.

SKIRPSTAS
Vienas psichologas taria, jog daugumas negerovių mū

sų visuomenės savitarpio santykiuose kyla iš to papras
čiausio fakto, jog daugelis esame siauri savanaudžiai, 
egoistai. Girdi, jokios gražiausios teorijos, nei ideologijos 
net ir religijos, nieko negali padėti, kolei mes, ypač vado
vaujantieji asmenys, neišmokstame sutramdyti savo ani- 
malinio egoizmo.

• Dr. J.Lenktaitis pasigėrėtinai puikiai parodė savos 
kultūros ugdymo bei meilės kilnų pavyzdį. Sukakčių 
proga M. Valančiui ir M.K. Čiurlioniui pagerbti paauko
jo net keletą premijų (netgi tūkstančius dolerių!), kad įs
pūdingiau būtų paminėti tuodu dvasios didžiūnai, o 
drauge ir naujų kultūros veikalų būtų sukurta. Tiktai jo 
toks reikšmingas gestas permažai vertinamas bendriniu 
mastu, tartum tai vien asmeniškas dalykas, daugiau nie
ko. O reiktų panašiai stambius žygius įjungti į bendrą mū 
sų kultūros darbų planą ir eigą, nepalikti vien — balsu ty
ruose ... Juk yra daug skričių ir objektų, kur laukiama 
panašios paramos, nuoširdžių ir nešykščiu mecenatų. 
Kad sudarytų sąrašą — pagal svarbumo ir pirmumo eilę 
tų dalykų, kurie kaip tik dabar šaukiasi pagalbos. O kai 
yra konkretus, įvardytas ir viešai paskelbtas, žinovų 
rimtai pritariamas užmojis, sukeliamas didesnis įspūdis 
ir —- lengviau atsiranda mecenatų. Dabar gi dažniausiai 
vien abstrakčiai aimanuojama: paremkite savos kultūros 
darbus, aukokite daugiau pinigų nešykštėkite, bet sėkmė 
menkoka. Prisipažinkime, tai mūsų silpnybė: mokame 
daug kalbėti, bet nepajėgūs organizuoti.

• Artėjant Kalėdoms, vis skaudžiai pasigendama vai
kams skaitinių sąrašo, iš kurio būtų galima jau laiku iš 
anksto pasirinkti kultūringų dovanėlių saviems arba kai
mynų, giminių, net savos apylinkės mokyklų vaikučiams 
apdovanoti. Jei Švietimo vadovybė nepajėgia, gal bent 
vaikų spauda (Eglutė, Tėvynės žvaigždutė, Tėviškės Ži
burių priedas ir kt.) padarytų tokią naudingą paslaugą — 
nurodytų konkrečiai, kurios knygelės vaikams dabar yra 
rinkoje ir būtų tinkamos švenčių dovanoms. Stačiai ap
maudu, kad nuolat dejuojame dėl to , jog jaunimas nebe- 
skaito lietuviškai, o kai yra proga tą būklę pagerinti bent 
kiek, niekas nepajudina anei piršto. Kai dabar gyvena
me taip plačiai po svetimas šalis išsibarstę, tokia infor
macija — prieššventiniai vaikų skaitybos konkretūs įskel- 
bimai viešumoje tikrai neštų naudos. Leidėjai tokios rek
lamos negali daryti, nes jiems tos knygos pelno neneša, 
čia mūsų visų kultūros ir lietuvybės ateities reikalas.

• Štai, Draugo Kertinė paraštė rašo: ‘Beveik stebuklą 
padarėme, suorganizuodami išeivijoje stiprų ir tankų litu 
anistinių mokyklų tinklą. Tačiau vaikų grožinei literatū
rai rodėme ir teberodome apverktinai mažą dėmesį. Ir 
tragiką yra ta, kad mokyklose jaunimėlį mes tik išmoko
me, bet neįpratiname skaityti.’

• Pasigirdo visai geras pasiūlymas: ateinančių Kalėdų 
sveikinimų kortelių vieton tą pinigą paskirti savom litua
nistinėm mokyklom. Su daugiau lėšų gal tos mūsų vargo 
mokyklėlės dar taptų patrauklesnės, gal mokslo priemo
nės įvairesnės, gal ir tinkamesnių vadovėlių pasigamintu
me — tuo būdu gal ir mokinių kiekis mokyklose taip spar
čiai nemažėtų.
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NAUJA LITUANISTIKOS MOKYTOJŲ LAIOA
(Atkelta iš 1 psl.)

Scenoje dominuojant dide 
liam Lietuvos simboliui - 
vyčiui, lektorių tarybos sek
retorė Stasė Petersonienė 
iškvietė baigusiuosius absol
ventus, o rektorius P. Joni
kas įteikė kiekvienam diplo
mus ir gausiai apdovanojo 
knygomis. Iš tolo buvo ma
tyti stora, žaliais viršeliais 
Prano Naujokaičio ‘Literatū
ros istorija’, kurių gavo kiek
vienas absolventas ir priedo 
kitokių įvairių knygų. Kaip 
A. Dundulis paskelbė, kny
gas dovanojo šios LB apylin
kės: Grighton Parko, Cicero, 
Gage Parko, Lemonto ir 
Marųuette Parko.

Išskirtinai savo absolven
tę Ramutę Drūtytę pagerbė 
Brighton Parko apyl. valdy
ba, įteikdama dovanų, o LF 
— medalį. Taip pat L. Fon
das apdovanojo pinigine do
vana ir Rimų Janulevičiūtę.

Įteikus diplomus, institu
to rektorius prof. P. Jonikas 
savo žodyje iškėlė lietuvių 
kalbos svarbų lietuvybės 
išlaikymui ir savos kultūros 
puoselėjimui. Kalba yra pa
grindinis tautos pažymys. 
Dėkojo baigusiems už paro
dytų ištvermę ir kvietė įgy
tų žinių neužmesti, bet dalin 
tis su kitais, įsijungiant į lie
tuviškas organizacijas ir mo
kyklas.

Direktorius A. Dundulis 
atskirai dar dėkojo absolven 
tems R. Drūtytei ir R. Janu- 
levičiūtei už talkų institutui 
ir tolimesnį programos vedi
mų perleido jaunosioms ab
solventėms Vitai Musonytei 
ir Dainei Narutytei. Jos pa
sikeisdamos visų vakaro 
programų ir pravedė.

VALANČIAUS - 
ČIURLIONIO

ATMINIMAS

Institutas diplomų įteiki
mo popietę panaudojo mūsų 
sukaktuvininkams prisimin
ti.

Rima Janulevičiūtė skaitė 
referatų -- Vyskupas Motie
jus Valančius. Muzikinį fonų 
sudaro ir į garsinę juostelę 
įrašė filisterė Emilija Pakš- 
taitė. Paskaitos metu sceno
je dominavo didelis vysk. M. 
Valančiaus portretas, gi vys
kupo būdingesnes gyvenimo 
vietas bei jo raštų tituliari- 
nius puslapius parodė skaid
rėmis. Ištraukų iš Valan
čiaus Palangos Juzės raiš
kiai paskaitė Vincas Olšaus
kas, sulaukęs gausių plojimų.

FORDO MĮSLĖ
(Atkelta iš 3 psl.) 

dovaujant R. Helms, dabar
tiniam ambasadoriui Irane. 
Apie Helms veiklų žinojęs 
Kissingeris, kuris jai prita
ręs. Tuo tarpu Schlesinge
ris ir atleistas dabartinis 
ČIA direktorius Colby, savo 
plepumu Kissingerį užrūsti
nę. Už tat Colby po atleidi
mo sutikęs Schlesingerį pa
sakęs: ‘Na, matai, Helmas iš
silaikė, mes ne.’

(vm)

Vita Musonytė skaitė dip
lominio darbo ištraukų -- 
Simbolika ir lietuvių liaudies 
įtaka M.K. Čiurlionio tapy
boje. Čiurlionio kūrinius ir 
harmonizuotas lietuvių liau
dies dainas pianinu skambi
no G. Reinytė. Taip pat sce
noje buvo didelis Čiurlionio 
paveikslas, o skaidrėmis pa- nia parėmė materialiai, at
rodė jo paveikslų reproduk
cijas.

Iškilmingų aktų užbaigė 
gen. konsulė J. Daudžvardie 
nė sveikinimo kalba. Ji pa
sidžiaugė tokiu gausiu insti
tuto derlium ir kvietė nau
juosius absolventus aktyviai 
įsijngti į lietuviško darbo ba
rus ir padėti kraujuojančiai, 
okupanto sukaustytai Lietu
vai.

SVEIKINIMAI IR VAIŠĖS

Po trumpos pertraukos, 
kun. J. Vaišniui sukalbėjus 
maldų, absolvenčių mamyčių 
vaišinami ir truputį atsikvė
pę, išklausėme gausius svei
kinimus. Raštu sveikino 
vysk. V. Brizgys ir Lietuvių 
Tautinis Akademinis Sam
būris. Žodžiu sveikino: Nea
kivaizdinio sk. direktorius I. 
Serapinas, Švietimo tarybos 
pirm. S. Rudys, Lietuvių 
Fondo vicepirm. A. Rėklai
tis, Mecenatas J. Vasiukevi- 
čius, seselė Palmira, LST 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos vardu Birutė Au- 
gaitienė ir tėvų komiteto 
vardu dr. J. Reinys.

Absolventų vardu atsisvei 
kino Vilija Kerelytė ir Lore
ta Stončiūtė ir įteikė direkto 
riui A. Dunduliui meniškai 
išrašytus Lietuvos Himno žo 
džius.

Pabaigoje A. Dundulis su 
ašaromis akyse, dėkojo už 
tokių prasmingų dovanų, pri
siminė visus talkininkus, įga 
linusius taip puikiai praleisti 
šį vakarų.

Atskirai tenka paminėti 
pagelbinius asmenis, prisidė 
jusius prie šio vakaro pasise
kimo: vyr. šeimininkės — Jo 
landa Kerelienė ir Izabelė 
Stončienė, garsų ir šviesų 
efektų tvarkytojai — Luci
jus Alinskas ir Vytautas Žy- 
gas, skaidrininkai — Alber
tas Valavičius ir Rimas Vik
torą.

BAIGIAMOSIOS MINTYS

Pedagoginis lituanistikos 
institutas visada sugeba sa
vo renginius padaryti akade
minio lygio, pakilti virš kas
dienybės ir išvengti smulk
meniškumo. Dėl šios, ar kit- 
tų priežasčių instituto rengi
niai niekd nesutraukia gau
sios publikos, nors aukšto 
išsilavinimo žmonių Chicago 
je nestokoja. Ir šis parengi
mas publikos antplūdžiu ne
pasižymėjo. Atsilankė išlei
džiamųjų tėvai, giminės, 
draugai ir vienas kitas nuo
latinis instituto rėmėjas bei 
gerbėjas.

Pedagoginis lituanistikos 
institutas yra vienintelė 
aukštoji mokykla laisvajam 
pasaulyje, kuri paruošia 
busimuosius lituanistikos 
mokytojus ir jiems patiki

mas tolimesnis lietuvių švie
timas. Manyčiau, kad šiai in
stitucijai turėtų būti skiria
mas didesnis dėmesys visų 
lietuviškų organizacijų ir pa
vienių asmenų, bet, deja, to 
negalima patvirtinti.

Iš jaunimo organizacijų, 
tik viena Korp! Neo-Lithua- 

siuntė atstovus ir pasveiki
no, o kur kitos jaunimo orga
nizacijos?! Iš šio gausaus ab
solventų būrio, tikrai dides
nioji dalis priklauso skau
tams ir ateitininkams, o kur 
šių organizacijų vadovybės 
buvo? Juk būtų gražu ir 
prasminga savo narius pa
sveikinti ir pasidžiaugti jų 
ne eilinėmis pabaigtuvėmis.

Atskirai pažymėtinas Tau 
tinis Akademinis Sambūris, 
nuolatinis instituto rėmėjas. 
Jau dešimt metų, kaip insti
tutui įteikiam tūkstantinė ir 
paremiami kiti darbai. Val
dybos dėka, suorganizuota 
rėmėjų būrelis, kuris kiek
vienais metais duoda po šim
tinę. Štai tie pasišventėliai: 
I. Andrašiūnas, inž. E. Bart
kus, dr. V. Dargis, K. Drun- 
ga, inž. J. Jurkūnas, A. Kal
vaitis, K. Kasakaitis, J. Naš- 
liūnas, A. Pimpė, S. Vidman- 
ts, V. Zirgulevičius ir J. Žvy- 
nys.

Kiti instituto mecenatai: 
tėvai Jėzuitai, gydytojai J. 
ir A. Stankai, Lietuvių Fon
das, A. ir J. Vasiukevičiai, J. 
Vinciūnas ir V. ir K. Kebliai. 
Kaip matome, sųrašas nėra 
ilgas, o galėtų būti kur kas il
gesnis ir institutui su tėvais 
Jėzuitais mažiau tektų rūpin 
tis jo išlaikymu.

Visi sveikintojai džiaugėsi 
absolventų ištverme, ryžtu 
ir linkėjo įgytas lituanistines 
žinias perduoti jaunesniems. 
Kitaip sakant, kvietė eiti į 
lit. mokyklas ir pakeisti jau 
pavargstančius vyresniuo
sius mokytojus. Ne vien mo-

ŽIEMOS EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ

išvyksta 1975 m. gruodžio 19 
ir grįžta 1976 m. sausio 3 d.

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina $895.00
Kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, 

maistas.
Prie šios grupės galima jungtis ir iš kitų 
miestų su papildomu mokesčiu.

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS 
-- NE SI VĖLUOK IT E!

1976 metais kelionės į LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO mėnesį - kaina nuo $645.00. 
Registracijas priimame dabar. Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

PAGERBTAS LIETUVIS
MOKSLININKAS

Algirdas

J.A.V. Gamtos Aplinkos 
Apsaugos Agentūra (U.S. 
Environmental Protection 
Agency) paskyrė geologui 
Algiui Garlauskui 1975 metų 
GAMTOS APLINKOS KO
KYBĖS PREMIJĄ Ohio val
stijoje. Premijų įteikė Agen
tūros V Regijono direkto
rius Francis T. Mayo atvy
kęs iš Chicagos į Columbus. 
Įteikdamas marmurinį sky
dų per banketo iškilmes, di
rektorius Mayo paminėjo 
Garlausko platų darbų gam
tos apsaugos veikloj. Citavo 
iš atžymėjimo:

‘Yra mažai žmonių, kurie 
gali savintis tokį atsidėju
si ir platų įsitraukimų į vi
sas gamtos apsaugos dar
bų fazes kaip p. Garlaus- 
kas. Būdamas dinamiškas 
administratorius ir kylan- 

kyklos laukia jaunųjų litua
nistų, bet ir dar tebevege- 
tuojančios organizacijos tiki
si jų paramos ir veiklos pa
gyvinimo.

Norisi kartu su Maironiu 
sušukti: paimkim arklų, kny
gų lyrų ir eikim Lietuvos ke
liu.

Garlauskas
1

tis mokslininkas, jis yra 
svarbus visuomenės resur. 
sas. Jo atsidėjimas gam
tos kokybės darbams atsi
spindi jo moksliškuose dar
buose, jo paskaitose Cleve. 
land Statė Universitete, ir 
jo atsidėjime kovoti prieš 
tolimesnį Cuyahoga upės 
ir Erie ežero teršimų ...’ 
Algis Garlauskas yra Cle

velando Viešųjų Įmonių De
partamento Vandens Koky
bės Programos šefas. Taip 
pat yra asistentas profeso
rius Didmiesčių Mokslų In
stitute Clevelando Statė Uni 
versitete, kur vakarais dės
to aplinkos kokybės, gamtos 
administracijos ir limnologi
jos (ežerų mokslų) kursus. 
Jis yra baigęs aukštuosius 
mokslus geologijos ir hidro
logijos srityse ir 1973 m. 
buvo išrinktas į Amerikos 
Profesinių Geologų Institu
tų. Jo moksliniai rašiniai 
yra išspausdinti profesiniuo
se ir akademiniuose žurna
luose ir J. A. V. Gamtos 
Aplinkos Saugumo Agentū
ros leidiniuose. Š.m. rug
piūčio mėn. CLEVELAND 
žurnalo numeris aprašė Erie 
ežero vandens kokybės prob
lemas, plačiai paminėdamas 
geologo Garlausko darbus.

• PETRAS M. BERŽANS- 
KIS, Juozo ir Rūtos Beržans- 
kių sūnus, iš Shorefront 
Park, South Norwalk, CT., 
pasiekė garbės laipsnį -- 
Deans List - Georgia Techno
logijos Institute, Atlanta, 
Ga. Petras yra baigęs Brien 
McMahon aukštųjų mokyklų 
Norwalke su aukštais pažy
miais ir dabar studijuoja sta
tybos inžinerijų su koopera- 
tyvinio darbo ir studijos 
programa jau trečius metus

Petras, gimęs Toronte, 
Kanadoje, kartu su tėvais at 
vyko į Amerikų 1961 metais. 
Jo tėvai yra kilę iš Rubulių 
kaimo, Kretingos apskrityje.
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Pianistas Andrius Kupre
vičius antrą kartą lankėsi 
Angelų mieste ir antrą kar
tą pademonstravo čia savo 
talento blizgesį. Lankymosi 
tarpsnis beveik dvidekade- 
nis, ir ši kart žymusis klavia
tūros meistras atlanko mus 
naujas, sau rafinuotai reik
lus, įdomaus repertuaro pa
lydimas. Privačios (ne ofici
alaus scenos tarpininkų įstai 
gos) iniciatyvos suorganizuo 
tas jo pasirodymas buvo lap
kričio 2 d. Wilshire-Ebel te
atre.

Lietuviai šj teatrą gerai 
pažįsta. Šio šimtmečio pir
moje (net antroje jo dekado
je) teatras buvo vienas iš res 
pektyviausiųjų angelėnų vi
suomenės sambūvių ir rengi 
nių centrų. Pastatytas prie 
buv. Los Angeles kelio (Wil- 
shire BĮ.) kuris jungė Los 
Angeles su Santa Monica, 
teatras yra salių komp'-.k- 
sas. Lygiai prieš dešimtme
tį čia dainavo (kitoje salėje) 
Huttenbacko biuro pristaty
toji Valentina Kojelienė. Ry 
šys su aktorių pristatymo or 
ganizacija talkina gauti įžan
gą į Wilshire-Ebel magaziną, 
kur talpinamos plačios infor
macijos netiktai apie renginį 
bet ir apie gastrolierių. Šis 
teatrinis leidinys plačiai pa
skleistas teatrinės visuome-

LOS ANGELES
DR. ANTANO BUTKAUS 

PASKAITA

Š.m. lapkričio 18-20 dieno
mis Anaheime, Ca. įvyks 
Scientific Council on Athero- 
sclerosis suvažiavimas drau
ge su Amer. Heart Assn., 
kur dr. Antanas Butkus yra 
pakviestas skaityti referatą.

Ta pačia proga dr. A. But
kus sutiko ir lietuviams pa
skaityti paskaitą - ‘Krau
jo indų žaizdų atsiradimo 
priežastys ir būdai jų išveng 
ti’. Ši paskaita įvyks Lietu
vių Tautinių Namų salėje 
penktadienį, lapkričio 21 d. 
7:30 vakare.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti įdomioje ir naudin
goje paskaitoje.

Įėjimas laisvas -- nemoka
mas.

Po paskaitos bus galima ir 
kitais lietuviams rūpimais 
klausimais-mintimis pasida
linti.

Rengia Lietuvių Tautiniai 
Namai ir Tautinės S-gos Los 
Angelės Skyrius.

Andrius Kuprevičius Angelų mieste
nės masėje. Mūsų pianisto 
pasirodymas buvo privačios 
iniciatyvos ženkle. To nėra 
užregistruota magazine. Pro 
grama atspausta dviem kal
bom (anlgų ir lietuvių), kas 
yra ryškus etniškas aksen- 
tas tarptautiniai pripažinto 
pianisto gastrolėse.

Renginys įvyko salėje, 
kurios aplinka nėra dėkinga 
akustikos dorybėms. Kairio 
ji salės siena yra stambių, 
keturkampių kolonų grandi
nė. Tai netalkina preciziš
kam fortepiono garso skam
besiui — juo labiau scenos fo 
no užuolaidos, juo labiau 
aukštųjų lubų turtingos in
krustacijos. Skambinimo me 
tu neišjungiama šviesa salė
je, reikia pripažinti, buvo 
neįprastybė.

Pirmai pažinčiai Andrių 
Kuprevičių atestuoja jo pasi 
rodymų atgarsiai ir citatos 
iš stambios kitataučių spau
dos. Jis skambina tono dėlei 
(N.Y. Times), jis valdo spe
cialų priėjimą prie klavijatū- 
ros (N.Y. Herald Tribūne), 
nugalįs itin sunkiai įveikia
mą techniką (Los Angeles 
Times), ir kt. Šių lakoniškų 
ir autoritetingai skambančių 
citatų savo archyve pianis
tas turi daug. Jos visos rodo 
kitataučių respektą mūsų 
pianisto talentui, jo klaviatū 
rinei technikai. Taip taria 
stambių leidinių milžinų ver
tintojai, kurie tradiciniai 
šykštūs komplimentuoti. 
Andriaus Kuprevičiaus to
nas visad dainuoja ir jis nie
kad neprarandąs savo malo
nų skambesį net pristato
mas stipriai ir įtemptai. Lie
tuviai pažįstami su Andriu
mi Kuprevičium artimiau, ir 
ta pažintis šilta.

Pianisto vizitas Angelų 
mieste sutraukė pilną salę jo 
gerbėjų, net entuziastų. 
Greta lietuvių buvo kitatau
čių, kas pažymėtina, nes ren 
ginys vyko privačios lietuviš 
kos iniciatyvos rėmuose.

Karštai plojančioje klauso 
vų masėje aš ir mano žmona 
buvome vieni iš tų retųjų 
renginio dalyvių, kuriems 
teko ploti Andriui Kuprevi
čiui 1946 metais jo įžangos į 
europinį garsą angoj. Tai 
buvo Šveicarijoje: Ciuriche 
irYverdone. Prieš tai, 1945 
meta s pianistas rodėsi lietu

vių savybėje, S. Pilkos reči
talyje, etc. 1946 metais jis 
dalyvavo tarpiu utiniame in
strumentalistų ir vokalistų 
konkurse Genevoje. Iš 150 
konkursantų, Andrius .lup- 
revičius užkariavo vietą pir
moje, jury komisijos atrink
toje dešimtinėje. Jis gavo ir 
garbės diplomą-raštą.

Pianistas jaunuolis skam
bino tada ir Šveicarijos lietu 
viams. Yverdone tada buvo 
per porą šimtų lietuvių. Pia
nistas gavo išskirtino nuošir 
durno katučių. Jaunutis, 
grakštus, su svajotojo migla 
žvilgsnyje, su klaviatūros 
skambesio aureole, jis žavė
jo auditorijas. Ankstyvasis 
priešemigracinis periodas 
buvo sunkus, pilnas netikru
mo. Tada mūsų jaunučio pia 
nisto triumfas kitataučių sce 
nose, žibėjo kaip geros vil
ties skelbimas. Tai buvo įvy 
kis, kuris nešė džiaugsmą. 
Tokia jau galia jaunatvės ir 
talento. Ir tad, Yverdone, vy 
ko, kaip šįkart Angelų mies
te, šampaninis priėmimas. 
Tada buvo geras, senas šam
panas iš Yverdono rūsių, 
išsunktas iš Lac De Neucha- 
tel vynuogynų,ką patriotiš
kai akcentavo Yverdono 
šveicarai ...

Dabar pianisto žvilgsnis 
atkaklesnis, skeptiškesnis. 
Veido bruožai paliesti metų 
bėgio, darbo, ieškojimų, 
triumfo pažinimu. Ši veido 
specifika mums familiariška 
iš Chopino, Ravelio, Rachma 
ninovo portretų ir biustų. 
Scenoje jis toks pat, nepasi
keitęs: grakštus, oriškas, 
santūrių judesių. Aplodis
mentai ir bisų prašymai pa
lengva nutvieskia pusiau- 
šypsniu jo veidą. Tai scenos 
žinovo veidas. Jis natūraliai 
valdo scenos pozą. Jis pažįs
ta didžiulių koncertinių salių 
nervus, tarptautinės audito
rijos veidus. Koks didžiulis 
tarpsnis tarp planetos stočių

Jurgis Gliaudą

— Yverdon, Los Angeles. 
Tarp tekančio laiko stočių. 
Ir kodėl gi šia proga neprisi
minti viso to, kas nejučiomis 
pakuteno smegenis, pianis
tui sustojus rampos šviesoj, 
sėdus prie fortepiano?

Kada, po renginio, jis pasi 
rašo gerbėjams ant progra
mų lakštų, nejučiomis tenka 
stebėti jo rankas, jo pirštų 
tamprius judesius, jų judė
siu taiklumą. Platokai žino
ma vengro Gat’o piano skam 
binimo technikos studija. 
Gat’as tvirtina, kad padavi
mai apie ilgus, klasiškus, dai 
liūs pianisto pirštus yra tik 
pasaka. Pianistas yra laimin 
gas, jeigu jo pirštai yra ... 
trumpi ir stiprūs! Pirštų 
stiprumas talkina judėjimo 
greičiui. Nuo pirštų pavida
lo net galima nustatyti pia
nisto repertuaro prigimtį. Ti 
krai, nesunku sugauti greita 
me autografo brėžio judesy
je ilgą, puikiai išvystytą mū
sų pianisto nykštį. Tai garsi 
Liszt’o pirštų savybė: jo 
nykščiai buvo ilgi. Andriaus 
Kuprevičiaus pirštų studija, 
staigi, unikali ir tokia slapu
kiška, jam pasirašant prog
ramas, pagauna sąmonę. Tu- 
ime tiek mažai pianistų: ar 
kas nors pastebėjo jų pirš
tus, jų fiziologines savybes?

Bet ar tai jau ir visas pia
nistas: pirštai ir klaviatūra? 
Ar iš to susideda virtuozišku 
mo kraitis? Pianisto neklaus 
kitę. Žinomas yra jų vieno 
aštrus ir taiklus atsakymas: 
ar jūs galvojate, kad mes 
skambiname tiktai su mūsų 
pirštais? Jūs atrodo, nepa
stebite, kad mes turim jaus
mų?

Tikrai taip — skambini
mas yra santalka erudicijos, 
technikos, artimo ryšio su 
interpretuojamu autoriumi 
ir, visų pirma, to nenusako
mo reiškinio, kas vadinama 
talentu. Tad ir Andriaus 
Kuprevičiaus programoje ne 

buvo Chopino, Ravelio, Gi- 
nasteroš ir Budriūno. Buvo, 
parafrazuojant muzikologą 
Andor Foldes: Chopin-Kup- 
revičius, Ravel-Kuprevičius, 
Ginastera-Kuprevičius, Bud- 
riūnas-Kuprevičius.

Ir, tariant specifine klavia 
tūros leksika, Presto-Presti 
ssimo vieno, pajėgia sutal
pinti savyje legato ir fortissi 
me tuo pat laiku, tai indivi
dualumas. Tai vaistinės pre
cizijos kalba.

Pasažas, susijęs sus akade 
mizmo tikslumu ir pasažas 
emocijų stichijoje yra skir
tingi. Tas pats peisažas, alie 
juje ir pastelės drobėje, skir 
tingi. Tokia yra temos inter
pretatoriaus galia. Suėjusi 
salėn auditorija suima savin 
kūrinį ne abstraktiškai neu
tralų, bet suima kūrinį per 
interpretatoriaus galią. Gi 
technika ir interpretacija 
yra du siūlai taip tampriai su 
sipynę, kad atskirti juos vie
ną nuo kito, kaip ir negalima 
Abiejose mūsų enciklopedijo 
se, anglų ir lietuvių kalbo
mis, pianistas Andrius Kup
revičius pristatytas su nuos
tabiu nepilnumu. Nepastebė 
ta jo kūrybinio veido. Puse 
posakio prirašė jam Chopino 
poveikį.

Šis garsus romantikas, sa
vo esme miniatiuristas, pali
ko aibes baladžių, noktiurnų 
preliudų, impromtui, scher- 
zų. Kas nesižavės kerinčiu 
kompozitorium? Tačiau į 
muzikinį renginį Andrius 
Kuprevičius atėjo daug pil
nesnis. Savo repertuaro pas 
tatą jis sustatė iš dviejų po
lių: Frederic Chopinas ir 
Maurice Ravelis. Greta to 
pastato gausi ornamentika: 
kaip ir tradiciniai M.K.Čiur
lionio preliudai ir noktiurnas 
itinryškūs dešinės rankos ak 
cija ir du lietuviški Juliaus 
Gaidelio šokiai.

Su tam tikru akademišku- 
mu ir atsargiu respektu emo 
cijai pianistas pateikė Bro
niaus Budriūno ištrauką iš 
sonatos ‘Mano tėviškė’. Au
ditorija, įpratusi muzikos 
pasažuose jausti reąįų peisa- 
žą gali ilgėtis klaviatūroje re 
alybės sąskambių. Tačiau 

(Nukelta į 6 psl.)

A. PETRIKONIO 
KŪRINIŲ PARODA 
RENGIAMA LAPKRIČIO 15-16 D.D.
KULTŪROS ŽIDINIO DIDŽIOJE SALĖJE, 
BROOKLYN, N.Y.
PARODĄ RENGIA NEW YORKO NEOLITUANAI 
ATIDAROMA LAPKRIČIO 15 D. 7 V.V.
Atidarymo kalbą pasakys dr. ALGIS MATJOŠKA, 

New Yorko neolituanų pirmininkas.
Lankymo valandos: šeštadienį nuo 12 iki 1O v.v. 

sekmadienį nuo 12 iki 9 v. v.
Dail. A. Petrikonio kūriniu paroda įvyks lapkričio 15-16 dienomis Brooklyne, Kul

tūros Židinyje. Rengia New Yorko neolituanai. Nuotraukoje vienas iš kūrinių 
‘Žiema ’. E. Jurjono nuo tr.
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KUPREVIČIUS™
(Atkelta iš 5 psl.) 

čia buvo Budriūnas-Kupre- 
vičius. Peisažas buvo per
keltas i subtilesnę sferą, i 
transcendencinę katastrofos 
išganingumo sampratą. Tai 
buvo, gal būt, instinktyvi so
natos dramatizmo samprata.

Alberto Ginasteros sona
ta, savo kietoj ornamentikos 
spalvoj, ryški atskirų pada
lų tempų specifika. Įvairių 
koloritų padalos atžymėtos 
tempų kaita. Į paskutinę pa
dalą, kaip į solidų pamatą re
miasi visa sonata, ruvido ed 
ostinato, kas atrodo tampa, 
baigmėje, į tradicinį basso 
ostinato, neišvengiamas ter
minas nusakyti tolydžio 
prasiveržiančias žemo regis
tro gaidas.

Pianistas suteikė sonatai 
tam tikrą pesimizmą. Pedalo 
talka ši nuotaika palengva 
sutirštino visą veikalo bėgį. 
Reikia pripažinti - koks^kir- 
tingas buvo pedalo efektas 
M.K. Čiurlionio miniatiūrose 
ir grąsiuose Ginasteros 
akorduose!

Esminės koncerto dalys 
buvo nutviekstos Ravelio ir 
Chopino tam tikra kontradik 
cija, spalvų bei technikos 
priešpastatymu. Abu šie 
kompozitoriai to pat pianisto 
klaviatūroje ir to pat prista
tymo metu, buvo laiminga 
medžiaga technikai kautis 
su emocija. Tariant vokiečių 
žargonu: ermunterung buvo 
prieš entscheidung! emocija 
atakavo preciziją, technikos 
sunkumas suteikė sparnus 
susijaudinimui. Tradicingu- 
mas kontrakcijonavo novato 
riškumą. Senas M. Ravelis, 
mūsų M.K. Čiurlionio amži
ninkas, visad novatoriumi 
skambės klaviatūroje. Trys 
jo piano poemos (pagal Aloy
zą Gertrandą) nepalyginamo 
je Andriaus Kuprevičiaus 
technikoje drąsiai gali būti 
palygintos su daug vėlesnių 
eksperimentininkų Ernesto 
Blocho ar Igorio Stravinskio 
veikalais. Ravelio ‘Le Gibet’ 
— stakatų krioklys ir minia- 
tūrinių kadencijų lūžiai, mū
sų pianisto klaviatūroje pra
ėjo perfekcijos ženkle.

Be to minorinio dangčio, 
kurį jaučia pianistas, Chopi- 
nas nebūtų savimi, ir kartu 
jis buvo prieš mus — Cho- 
pinas-Kuprevičius. 0 įtai
gus pasažuose tono ir galios 
įtempimas davė tikrą Ravelį 
davė — Ravelį-Kuprevičių.

Pianistas subtiliai žino kas 
pasakytina esmingai, ir jis 
pasako tai savu, neatkartoja 
mu tonu. Apie tai juk rašė 
kitataučiai vertintojai. Tokį 
nuostabų Kuprevičių ir suti
kome mūsų Wilshire-Ebel 
scenoje. Graciškasis, mino
rinis Chopinas ir juslus bei 
griežtasis Ravelis yra du An 

x driaus Kuprevičiaus klavia- 
tūrinės galios demonstraci
jos poliai. Tokios struktūros 
bvuo šis koncertas. Jis šutei 
kė auditorijai didelį, estetinį 
džiaugsmą. Jis, kartu, įbrė
žė ir pasulėjautines nuotai
kas pianisto savitumo ženkle.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

ŽYGIS, [SKELĘS UGNĮ!
Miniu žygį, sumanytą-su 

planuotą-įvykdytą prieš de
šimtį metų, t.y. 1965 metais, 
kurio vardas: LAPKRIČIO 
13-TOJI. To būta didžiaja
me New Yorke, to žygio išei
ties taškas buvo Manhaten’e 
pačiame jo centre - didžiaja
me MADISON SQUARE 
GARDEN, talpinančiame 
tūkstančius ir vis liekančia
me su gera akustika. Atmi
nime tebėra ne vien ši vieta, 
ne vien joje atlikta įspūdin
ga programa, bet taip pat 
15-kos tūkstančių patriotų 
žygis iš Madison Square Gar 
den į Jungtinių Tautų Orga
nizacijų rūmus. Į Jungtinių 
Tautų pastogę nebuvo įženg 
ta — eiseną sulaikė tvora. 
Bet ji nesulaikė tos skaitlin
gos rikiuotės širdingojo bal
so, reikalavimo: Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai LAISVĖS.

Ši gausinga ir skambioji 
manifestacija sutraukė ne 
vien New Yorko pabaltie- 
čius tarp kurių lietuviai vy
ravo, visam kam dominavo, 
bet joje buvo dalyvių iš New 
Jersey, Pennsylvania, Ohio, 
Michigan, Maryland, Connec 
ticut ir Massachusetts vals
tijų. Tai buvo balsas dauge
lio vietų, daugelio žmonių. 
Tai buvo, nors ir vienoj die
noj pareikšta, apeliacija ne 
akimirkos, o galiojanti iki tei 
singumo pergalės, iki laimė
jimo laisvės Lietuvai, Latvi
jai, Estijai.

Ką sakau, nėra žodžiai iš 
oro paimti ir į orą leidžiami. 
Tai yra tikrovė regim šian-
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Ginklanešys dingo. Muzika bežiūrint nutilo ir 
Gaudimantė, visa išraudusi, spindinčiom akim , Rainio pa 
garbiai iš tolo lydima, prisiartino prie tėvo sosto. Traide
nis, pasididžiuodamas ir gėrėdamasis, peržvelgė savo 
dukros darnų stotą, kuris jam priminė kadaise, jaunystė
je, Šentakalnio ežere regėtą mėnesienoje nėrovę, ir tarė 
tėviškai švelniai:

— Dukra, tu pavargai, metas eiti poilsio. Ryt poryt at
keliauja Mozūrijos Boleslovo pasiuntiniai prašyti tavo 
rankos: tu turi būti kaip reikiant pasilsėjusi jiems priimti. 
O be to, tavęs dar laukia tolima kelionė. Eik pasilsėti, 
dukra, labanakt!

Menė visiškai nurimo, ir pilionys aiškiai matė, kaip 
šypsena nuo karalaitės veido pamažėl nuslinko, jos dide
lėse žaliose akyse džiaugsmas užgeso, ir ji visa kažkaip 
pastiro. Svečiai apmirė ir smalsiai laukė jos rūstybės 
prasiveržimo, bet labai nustebo, kai ji atsakė tėvui santū
riai ir truputį priekaištingai:

— Kodėl, tėve, taip anksti nutrauki mano pažmones? 
Juk karalaitis Mėnulis dar tebeslankioja viršum pilies 
bokšto ir lakštutės dar nenutilo paneriuose. Juk ir nero- 
vės Neryje nepabaigė savo vidunakčio linksmybių! Aš pa 
vargus? — karalaitė taip nusijuokė, kad ir visa menė ty
liai nusijuokė kartu su ja. — Ar tu, tėve, jausdavai nuo- 
vagį savo sąnariuose, kai buvai toks pat jaunas, kaip aš? 
Aš dar nepažįstu nuovargio, viešpatie! Ar tu tas pažmo
nes suruošei man tik tam, kad aš praleisčiau jas besitvars 
tydama lovoje?

Sulig tais žodžiais menė pliūptelėjo juokais. Gaudi
mantė stovėjo prieš tėvą atmetusi galvą, panaši į beužsi- 
liepsnojantį deglą, jos akyse švytėjo rūstūs žiburėliai. Į 
pokalbį įsikišo Sirputis, jauniausias valdovo brolis, tarda
mas:

— Iš tiesų, brolau, ji galėtų dar pasižmonėti: juk jos 
jaunos dienos jau suskaitytos. Ištekėjusi ...

— ...ištekėjusi nebesiautės su bernais, tikrai! — rūsčiai 
nukirto savo jauniausio brolio žodį valdovas. — Pasakiau 
ir gana! Labnakt! — valdovas kalbėjo kietai, o vyresnieji 
jo broliai jam pritarė linkčiodami galvas.

ANTANAS DIRŽYS
dien, kai po Lapkričio 13-tos 
gimė New Yorke radijas 
‘Laisvės Žiburys’, iš kurio 
išėjo ir išeina naujų sumany
mų, girdėjome ir girdime 
kruopščiai paruoštų progra
mos dalių, atsiliepimų į svar
bius lietuvijos reikalus, iš
girstam dažnių-dažniausiai 
gaivinantį politinį, kultūrinį 
žodį mūsų išeiviniam gyve
nimui daugiau įprasminti, tą 
gyvenimą daryti dvasiniai 
turtingesnių, žmogiškai kil 
niu.

LAPKRIČI013-T0J0 ŽY- 
gį organizavo penki vyrai, 
visi amžiaus gražunfe : Ro
mas Kezys, Antanas Mažei
ka, Algirdas Budreckis, An
tanas Snieškus .r Juozas 
Miklovas. JĖ buvo jų 
visokeriopame i stiprume, 
ką parodė atkakliu uždavi
nio vykdymu ir įveikimu 
daugelio klūčių. Gražus bu
vo jų ir sutartinumas. Mat 
jie nereikalingi buvo kalbų, 
pasitarimų, o pakako susiži
nojimo ką reikia atlikti. Atli
kimas stovinčio prieš akis už 
davinio tuoj buvo taip pat 
užtikrinimu, kad tai, ką tie 
penki vyrai organizuoja, 
tikrai turi ir pasisekti.

Ir pasisekė. Toji sėkmė 
buvo trejopa. Prieš LAP- 
KRIČIO13-TĄJĄ rengė
jams pavyko laimėti savos 
visuomenės pasitikėjimą. Pa 
čią žygio-manifestacijos die
ną laimėjo amerikietiškos 
spaudos, radio ir televizijos 
dėmesį. 0 su tuo žygis krito 

ir Amerikos ambasadoriaus 
prie Jungtinių Tautų Arthu- 
ro-Juozapo Goldbergo dėme
sin, atradusio reikalingu ta
da net pasakyti: ‘...na, dabar 
reiks gi kai ką daryti. Amba
sadorius tokia užuomina kaž 
ką pažadėjo ir mus patiešijo, 
nors vėliau nieko daugiau 
nei pasakęs-nepadaręs ir ne- 
sugriešijo.

Bet po Lapkričio 13-tos bū 
ta ir trečio laimėjimo, kai 
buvo įžiebtas New Yorke 
Laisvės Žiburys ietuviško- 
ji radijo valand; pažadu 
švytėti kas sekr. .o. -nį nuo 
9 iki 10 vai. ryto. Tai buvo 
ir šiandien tebėra tikrasis la- 
mėjimas. Pati institucija 
nėra nei akimirkos, nei 
mėnesių, o metų darbas. 
Dirbantiesiems tas darbas 
nelengvas, bet guodžiantis 
visuomeniškai gyvą lietuvį 
ir džiaugtis reikia, kad atei
nančiais mėtis balandyje šis 
darbas Laisvės Žiburio švie
soje peržengs dešimtmečio 
sukakties slenkstį.

Jei ruoša į Lapkričio 13-tą 
buvo vadovaujama penkių 
asmenų ir pati žygio diena 
buvo pravesta tų pačių 
vyrų, tai po žygio dienos 
Laisvės žiburio įkūrime vy
ravo iniciatyva Romo Kezio 
ir Antano Mažeikos, o po dar 
vienerių metų iki šios dienos 
Laisvės Žiburio vadovu yra 
tik Romas Kezys su paveikia 
jo žmonos Daivos talka.

Laisvės Žiburio giminystė 
su Lapkričio 13-tos žygiu 
(1965 m.) ryški ne tik vien 
atsiradimu, o visais darbais 
atspindėdama Lapkričio 
13-tosios užmanymą ir sieki
mą. Politiniame bare užten
ka priminti vien Bražinskų 
ir Kudirkų nepaprastasias 

KARALAITĖ
DIRVOS KONKURSE

Gaudimantė valandėlę stovėjo, kaip suakmenėjusi ir iš
blyškusi, ir, regėjos, rinko mintis atžerti tėvui, bet, slap
tomis žvilgterėjusi į rikį Rainį, susivaldė ir atitarė tėvui 
ramiai, kaip dera klusniai dukrai:

— Tavo valia, viešpatie! Einu į savo menes pa-sil-sė-ti 
-- ji atskiemeniavo paskurtinį žodį pratęsdama, ir jos bal
sas nuaidėjo per menę kažkaip neramiai ir mįslingai.

Mostelėjusi savo palydos moterims, karalaitė iš tolo at
sisveikino su svečiais ir lengva, grakščia eisena iš menės 
išėjo/ Nepastebėtas dingo ir Šilapilio rikis Rainys.

Traidenis labai patenkintas palydėjo akimis savo duk
rą ir, grįžtelėjęs į juokdarį, pašaipiai paklausė:

— Ką dabar pasakysi, gudragalvi?
— Niekad ir niekas negali pasakyti, kada ir pro kur pra 

siverš akmenimis užverstas šaltinis, bet visi žino, kd jis 
prasiverš, — su dideliu įsitikinimu atsakė juokdarys Smal
ka, linguodamas savo didelę galvą.

— Kas tavęs nepažįsta? Kai nebeišmanai pasakyti 
ką nors išmintingesnio, tai imi taukšti mįslėmis, — 
karalius su panieka mostelėjo ranka ir išėjo šokti su vy
riausiojo karvedžio žmona.

Tą naktį girinaičiai, medžiokliai ir žvejai nepajėgė su- 
paisioti kas dedasi paneriuose. Vieniems rodėsi, kad 
paupio iškartomis ir retmėmis baltais žirgais išjojo me
džioti girių deivė Medeinė su savo palydovu Miškiniu, ki
tiems pasivaideliojo, kad sodybų ir laukųdievai 
Laukapatis ir Žemėpatis skuba į žemdirbių teismą, kur 
prisirinko daug nagrinėtinų bylų, dar kiti, linguodami gal 
vas, tarė tėvą Perkūną siunčiant savo pasiuntinius įspėti 
karalaitį Mėnesėlį, kad jis nesižvalgytų per daug į gražuo 
lę Aušrinę ir būtų ištikimas savo žmonai Saulei ...

O iš tikrųjų paneriais baltais žirgais šuoliavo karalaitė 
Gaudimantė ir jaunas rikis Rainys. Arčiau prie kelio gyve 
ną žemdirbiai ir žvejai aiškiai matė, kaip švytravo jų žir-

bylas ir to, rodos, užtektų 
tokio mano tvirtinimo įrody
mui. Tačiau kiek buvo dau
giau visokių lietuviškų Ge- 
walt’! Kiek apeliacijų, kiek 
kvietimų ar paraginimų, kai 
tik to reikėjo, kai įvykiai 
buvo gązdinantys, šiurpūs.

Laisvės Žiburio ir kultūri
nė vaga yra ilga, tiesi ir gra
ži. New Yorko lietuviškoji vi 
suomenė buvo supažindinta 
su opera ‘Gražina’, pakvies
ta iš Chicagos; iš ten pat 
atvykęs svečiavosi New Yor 
ke ir Jaunimo Choras, vado
vaujamas Fausto Strolios; 
buvo duoti solistės Šukytės, 
Kanados moterų kvarteto, 
Clevelando okteto, šaunio
sios Grandinėlės koncertai ir 
spektakliai. O kiek meniškų 
programos dalių per radiją, 
paruoštų muz. Vytauto Stro
lios, dramos aktoriaus Henri 
ko Kačinsko, dail. Jono Rūte 
nio (jų pačių ir atliktų). Visa 
tai per eilę metų yra rengęs 
ir nešęs į viešumą Laisvės 
Žiburys publikos džiaugs
mui lygiai taip pat, kaip tai 
yra tekę mūsų visuomenei iš 
Lapkričio 13-sios žygio, šū
kiu ‘Lietuvai Laisvę atstaty
ti!’ Žygio, buvusio prieš 10 
metų.

• DIRVOS atstatymo tal
kos vykdomasis komitetas 
pirmame posėdyje pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas - 
dr. V. Bložė, vicepirm. inž.
R. Kudukis, sekr. K. Gaidžiu 
nas, ižd. S. Lazdinis, nariai -
S. Astrauskas, D. Orantaitė, 
G. Plečkaitienė, D.Ramonie- 
nė ir J. Stempužis.

Komitetas šiuo metu in
tensyviai ruošiasi pradėti 
vajų š.m. lapkričio 15 dieną.
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Viena minutė laimingo gimtadienio.
36t ar mažiau

Edvardas ir Johana Stepai ir Edvardas ir Jadvyga 
Ilendai atostogauja Hauajuose, iš kur siunčia clevelan- 
diečiams sveikinimus.

■ laiškai Dirvai

ALANTAS, SVBNTARAGIS 
IR PREMIJOS

Vienos minutės užmiesčio skambinimas 
gali reikšti tiek daug ir kainuoja taip

mažai. , _
Po 5 v.v. viena minutė tiesioginio 

skambinimo užmiestin yra tik 36 c.
ar mažiau.
Beje, palyginus su rašymu ir siuntimu 

laiško - yra greičiau, lengviau ir taip 
labai asmeniškiau.

Žinoma, jei jūs norite pasakyti 
daugiau negu - Gražaus gimtadie
nio! - yra dar geresnis laimėjimas, 

kadangi kiekviena minutė sekanti
kainuoja pigiau. 10 minučių vizitas į Kali

forniją kainuoja tik $2.70, priedo tax - o 
dar mažiau po 11 vai. vak., visą šeštadienį 
ir sekmadienį iki 5 v.v.

Taigi atsiminkite mūsų žemas užmiesčio*" 
skambinimo kainas, kad pasveikintumėte 

gimtadienio proga. Ar palinkėt sveikatos. 
Ar bet ką.

Retas iš mūsiškių rašyto
jų gali pasigirti kūrybiniu 
derliumi, koki per eilę metų 
į skaitytojų lentynas yra su
krovęs rašytojas ir drama
turgas Vytautas Alantas. 
Keturi romanai, kurių du 
dvitomiai, keturiolika dra
mos veikalų, penkios novelių 
knygos, dvi biografijos ir 
gausi publicistika. Atsime
nant, kad autorius didžiąją 
dalį kūrinių rašė laisvalai
kiais, po sunkaus fizinio 
darbo fabrike, negali atsiste
bėti jo energija.

Kai iš spaudos pasirodė 
Šventaragis, parsinešęs abu 
tomus, nepaleidau iš rankų,

kol neužverčiau paskutinio 
puslapio. Buvo nepaprastai 
įdomu sekti Šventaragio žy
gius Mindaugo laikų Lietu
je. Kovos su priešais, lietu
viškų genčių jungimas į vie
ną galingą valstybę ir platus 
Mindauginės epochos apra
šymas buvo vaizdus, įdomus 
ir patrauklus. Prieš daugelį 
metų su panašiu entuziazmu 
skaičiau dr. V. Pietario Al
gimantą. Baigęs skaityti pa
galvojau - šis romanas ver
tas premijos.

Panašiai galvojo ir dau
giau pašnekovų. Galvojau ir 
tylėjo. Ir aš būčiau tylėjęs, 
jei ne įvykis Dainavoje. Kai

(2) OhioBelI

Dialdirect rates apply on all interstate calls (excluding Alaska) completed from a residence or business phone without 
operator assistance. They also apply on calls placed with an operator from a residence or business phone 

where dial direct facilities are not available. For dialdirect rates to Hawaii, check your operator. Dial direct rates do not 
apply to person to-person, coin. hotel guest, credit card of collect calls, or to calls charged to another number, 

because an operator mušt assist on such calls.

mokytojų studijų savaitėje 
sustabdžiau mašiną prie ‘Bal 
tųjų rūmų’, pajutau, kad 
aikštelėje šnekučiavusi pore 
lė savo tiriančiais žvilgsniais 
pasigavo mane. Vos išsiran- 
gius iš sėdynės, vyras ir mo
teris artėjo su tokia veido iš
raiška, lyg būčiau jų senas 
pažįstamas.

- Viešpatie, grąžink man 
atmintį - maldavau savo

mintyse. Gal kartu kurioje 
stovykloje gyvenome ... Bus 
labai nepatogu jeigu jų neat- 
pažinsiu ... Viskas vyko taip 
greitai, kad nespėjau iš nus- 
stebimo nė išsižioti, kaip mo
teris spausdama ranką pra
dėjo:

- Ponas Alantai, aš labai 
norėjau jus pamatyti ir jums 
asmeniškai pareikšti savo su

GAUDIMANTĖ
PREMIJUOTA NOVELĖ

gų pasagos, bei sidabriniai pentinai, ir kaip karalaitės 
baltas šydas, panašus į pakilusią iš upės miglą, plakėsi 
pavėjui už nugaros. Žemė po žirgų kanopomis taip dundė 
jo, kad pabudo paukščiai savo lizduose, sukluso pakėlę 
galvas žvėrys girios tankynuose ir net pakrutėjo žuvų pe
lekai Neries dugne, o pievose nuo žemės drebėjimo nuby
rėjo rasa. Žirgai šuoliavo prisiploję prie žemės ir tūlam 
mirtingajam pasivaimėjo, jog nemirtingieji sparnuotais 
žirgais skrieją į žemės ir dangaus dievų sąskrydį ...

Rikio Rainio Šilapilis stovėjo ant kalno tarp girių Dievo 
galos ežero pakrantėje. Kai jie apsiputojusiais žirgais įjo
jo į pilies kiemą, visur degė deglai, ir pilies rykūnas 
Tauraragis palydėjo juos vidun. Valgomoje menėje skob 
nis lūžo nuo valgių, paruoštų vakarienei, bet jie nieko ne
ragavo, o tik išgėrė po taurę žalio vyno 4r- pasikėlė 
siaurais laiptais į kuorą, iš kur vėrėsi dieviška padaira. 
Dešinėje tyvuliavo, kaip milžiniškas veidrodis, Dievoga- 
los ežeras, pribarstytas žvaigždžių, o kairėje plytėjo iki 
neaprėpiamų akiračių giria. Buvo neišpasakytai tylu ir 
ramu, nekrutėjo nė vienas lapelis ir jiems vaidenosi juos 
girdint karalaičio Mėnesėlio tylius žingsnius, kai jis 
žvaigždynais atsargiai tykina pasimatyti su savo mylima 
gražuole Aušrine. Tik protarpiais, kaip tolimas griausti 
nis, sumaurodavo girios karalius stumbras, kažkur pasi
slėpusi medžiuose suūkčiodavo pelėda ir čia pat krūmuo
se, pabudusi iš savo sapnų, sulakštuodavo lakštingala. 
Mėnesėlio glamonėjama giria skendėjo nakties burtų slė
piniuose, tarsi jaunamartė savo numylėtinio glėbyje ...

Karalaitė Gaudimantė mąstingai klaidžiojo akimis po 
tą mėnesionos burtų užkerėtą naktį, galuodamas! prasi
skverbti pro jos paslaptis ir įspėti savo Likimą. Ji atsimi
nė, ką aiškiaregė Akerūnė jai išpranašavo sakydama:

— Tavo laimė blykstelės, kaip vidunaktį krintanti 
žvaigždė ant girios ir užges!

Ta panašystė ją nustebino. Ji žinojo, kad kai krinta 
žvaigždė, Laumė nukerpa žmogaus gyvybės siūlą, bet 
argi švystelėjusi padangė nereiškia ir naujos gyvybės atė 
jimą į šią žemę? Ar dangaus ugnis nėra ženklas, kad die
vai pritaria ir laimina žmogaus žygį? Ji ir lūkuriavo 
ugnies iš žvaigždynų, bet Mėnesėlio karalystėje jokių 
dievų ženklų nesirodė. Gaudimantė atsigręžė į šalia sto
vintį jauną rikį ir paklausė:

— Ar tu nebijai mirti?
— Ryt aš mirsiu, žinau, bet ši naktis priklauso mums: 

tau ir man! — jo balsas skambėjo pusiaukelyje tarp didžio 
jo džiaugsmo lūkesio ir pasidavimo aklai Lemčiai.

— Ar tu nesigaili? — ji vėl paklausė, įsmeigdama akis į 
io eražų, saulės nudegtą, jauną, vyrišką veidą.

— Aš tik gailiuos, kad ši naktis bus per trumpa mūsų lai 
mei, — jis atsakė tvirtai glustelėdamas ją prie savęs.

— Raganė Akerūnė man sakė, kad yra akimirkų, ku
rios nusitęsia per visą žmogaus gyvenimą. Aš žinau, kad 
ši naktis nusitęs per visą mano gyvenimą, kaip saulės 
spindulys, įsikverbęs į gūdų požemį. Pro savo naujos 
pilies langus-naktimis aš vis matysiu šį ežerą ir girią, 

• karalaitį Mėnesėlį ir žvaigždes, ir vidunakčiais gal per 
sapną, gal atviromis akimis aš girdėsiu stumbro mauroji
mą mano pilies požemiuose, tavo Šilapilis tavaruos mano 
svajonėse ir sapnuose, ir tu visada manęs lauksi ... Savo 
meilę mes paaukosime girios deivei Medeinei. Man regis, 
ji jau mus stebi ir laukia sūpuodamasi ant lazdyno 
šakos ...

— Aš ryt numirsiu nuo tavo tėvo kalavijo, kilpos ar su
pūsiu pilies požemiuose, aš žinau ir nebijau, aš tik bijau, 
kad nemirčiau iš laimės tavo glėbyje, mano karalaite, — 
jis pašnabždėjo jai į ausį, bučiuodamas kaklą, kuris buvo 
baltesnis už sniegą. — Einam! ...

— Luktelėkime dar vlandėlę: aš laukiu dievų ženklo, — 
ji atsakė patyliai, pažvelgdama į padangę.

Jie dar lūkuriavo, bet ženklas nesirodė. Tik jiems 
ėmus leistis laiptais žemyn, Gaudimantė atsigręžė 
paskutinį kartą ir tada padangę nutvieskė didelė, krintan 
ti žvaigždė, apšviesdama girią nuo akiračio iki akiračio. 
Ji visa suvirpėjo, glausdamasi prie savo mylimojo ir 
užmesdama rankas jam už kaklo ...

Jis paėmė ją ant rankų ir nusileido laiptais žemyn.
(Bus daugiau) i

sižavėjimą Šventaragiu. 
Jūs parašėte puikiausi romą 
ną. Skaičiau su didžiausiu 
malonumu - kalbėjo ponia ne 
leisdama man prabilti. Tuo 
tarpu pradėjo vyras: - Žino
te, ponas Alantai, tai geriau
sias istorinis romanas, kurį 
noriai skaito ir mūsų jauni
mas ...

- Bet ponai, aš nesu rašyto 
jas Alantas ...- aiškinausi. Iš 
sikalbėjome ir išsiskyrėme. 
Grįždamas namo keikiau sa
vo ilgą nosį ir ant jos sėdin
čius akinius, kad suklaidino 
nuoširdžius rašytojo gerbė
jus.

Po šio įvykio vėl ilgus 
vakarus su Šventaragius kla 
jojau nuo Padysnio iki Ker
navės ir atgal po Mindaugi- 
nę Lietuvą ... Vytautas Alan 
tas meistriškai atskleidė 
mums mažai žinomą Lietu
vos istorinį laikotarpį rem
damasis istoriniais šaltiniais 
Kur jų trūko, intuicine vaiz
duote užpildė spragks. Vei
kalo 1018 puslapių Lietuvos 
valstybės kūrimo epochai pa 
žinti nėra perdaug, juo la
biau, kai juos vienas po kito 
verčia skaitytojo pamiltas 
karžygis Šventaragis.

Mūsų literatūriniame gy
venime silpnesni kūriniai 
yra laimėję premijas, tai ko
dėl nepagalvoti apie premi
ją rašytojui Vytautui Alan- 
tui?

S. G-kas

Balti more

• BALTIMORĖS ir apylin
kių lietuviai turės progą pa
matyti mums žinomą Gran
dinėlę lapkričio 15 d. 7 
vai. vakare, Baltimorės Lie
tuvių Salėje. Rengėjai, LB 
apylinkė, prašo visų įsigyti 
bilietus iš anksto, nes prie 
durų jie nebus parduodami. 
Bilietai gaunami per valdy
bos narius.
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CHICAGOS TAUTININKŲ 
|DOMUS SUSIRINKIMAS

Spalio 26 d. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje įvyko 
ALT S-gos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas. Jį 
pradėjo valdybos pirminin
kas Petras Bučas, sveikinda
mas susirinkusius ir kvies
damas po vasaros meto poil
siavimo vėl darniai įsijungti 
į skyriaus veiklą. Į prezidiu
mą pakviečiami — pirminin
kauti Mečys Šimkus, sekre
toriauti Kostas Petrauskas.

Kviečiamas publicistas ir 
politinių įvykių apžvalginin
kas Vytautas Meškauskas 
paskaitai, tema — ‘Helsin
kio konferencija ir Lietuva’. 
Susirinkimo dalyviams, ku
rių tarpe ir keletas svečių, 
prelegentas pažįstamas iš jo 
apžvalgų, politinių įvykių 
vertinimų Dirvoje, sutinka
mas ilgais plojimais. Jis 
trumpoje, raštu paruoštoje 
paskaitoje apžvelgė Helsin
kio konferenciją, žvelgda
mas į ją, jos deklaraciją, iš 
didžiųjų valstybių matim- 
punkčio.

Paskaitininkui sutikus, ar
ti desėtko susirinkimo daly
vių iškėlė daug klausimų, ieš
kodami atsakymo, ar ištik- 
rųjų Amerika pasielgė Lie
tuvos ir kitų Europos pa
vergtųjų valstybių atžvilgiu 
korektiškai? Į pabaigą dis
kusijų T. Blinstrubas pasiū
lė priimti dėmesin JAV Pre
zidento Henry Fordo Helsin
kio deklaracijos interpreta
ciją. Diskusijas nutraukė 
prez. pirmininkas, tardamas 
kad Vytautas Meškauskas 
nesąs JAV valstybės depar
tamento kalbėtojas ir šios 
paskaitos tikslas nėra minė
to departamento politikos 
vertinimas ...

Petras Bučas, skyriaus pir 
mininkas, apžvelgė nūdienę 
Dirvos padėtį ir dedamas 
pastangas ją naujai įdurdinti. 
Kvietė visus nūn vykdoma
me Dirvos vajuje aktyviai sa
vo įnašais ir talka dalyvauti. 
Tai akcijai prašė visus apsi
rūpinti vajaus aukų lapais. 
D. Stukui, surinkusiam savo 
darbovietėje ir pas artimuo
sius bendroje sumoje arti 
šimtinės dolerių, pareiškė 
padėką. V. Mažeikai iškėlus 
klausimą, J. Jurkūnas ir T. 
Blinstrubas, Vilties Draugi
jos (Dirvos leidėjo) valdybos 
nariai, išryškino finansinę 
birvos padėtį ir turimą už
davinį, sutelkti dar trūksta
mą dalį kapitalo, kad būtų 
galima naujai įgyti spaustu
vės, redakcijos ir administra
cijos patalpas bei spausdini
mo priemones. Bendroje su-

rei-moję, apie $70,000 esą 
kalinga.

Po susirinkimo, visus jo 
dalyvius skyriaus valdyba 
pakvietė pokalbiams prie

kavos puoduko ir užkandų. 
Jų metu, prie atskirų stalų 
tęsėsi diskusijos arba apie 
Dirvą, jos ateitį, arba apie 
Helsinkio deklaraciją ir lie
tuvių tautos likimą.

Mečys Valiukėnas

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

Gintaras Plačas ir Aldona Kelmelytė rugsėjo 20 dieną 
sukūrė lietuvišką šeimą Chicagoje. Abu jaunieji, aktyvūs 
skautą eilėse, yra baigę aukštuosius mokslus.

tax-free j 
dollars ^S3 
ina 5 
retirement plan!

If your company doesn't have an IRS approved 
retirement or profit-sharing plan, here's the way 
to put aside money now so you can live the life 
of ease later.

Invest up to 15% of your annual 
income—limit, $1500 a year—in an Individual 
Retirement Account (IRA). You'll save money 
and vvhat's great is you pay no taxes either on

the money you save or the interest it earns! The 
only time you're taxed is at retirement when 
you'll probably be in a much lower tax bracket.

Check the figures belovv. Compare the money 
you'll have in an IRA tax-free account with the 
equivalent value after taxes in a Non-IRA savings 
account bearing the šame rate of interest.

Look good? lt is!

ATIDĖKITE Į ŠALĮ 
NETAKSUOJAMUS 

DOLERIUS PENSIJOS 
PLANE

5 Years 15 Years

HOW YOUR INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT GROVVS! 
IF YOU INVEST $1500 IN AN INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT 

AT THE FOLLOVVING RATES YOU 1MOULD ACCUMULATE........

30 Years

Tax Free 
Accumulation 

In IRA

Equivalent 
In Non-IRA 
After Taxes

Tax Free 
Accumulation 

In IRA

Equivalent 
In Non-IRA, 
After Taxes

Tax Free
Accumulation

In IRA

Equivalent 
In Non-IRA 
After Taxes

5H% $8,862 $6,373 $35,809 $23,803 $117,064 $67,856

7’A% $9,425 $6,672 $42,904 $27,157 $173,688 $89,930

Jūs sutaupysite pinigus 
ir jums nereikės mokėti tak
sų kol neišimsite pinigų iš 
banko nuo įdedamos sumos 
ir nuošimčių specialioje pen
sijos fondo sąskaitoje.

Dėl smulkesnių informaci
jų kreipkitės i bet kuri Socie- 
ty National Bank skyrių.

Assume taxpayer is in 25% bracket, deposits are made at the beginning of each year, and interest is compounded quarterly. 
Substantial panalties will be required for premature vvithdravvals.

r 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
J.

Žodetų
6 NATIONAL^BANK°f CLEVELAND

A SOCIETY CORPORATION BANK

Member FDIC Deposits Insured to $40,000

Mail to:

NameT

Addrest.

City.

Marketing Department 
Society National Bank 
127 Public Square 
Cleveland, Ohio 44114'

Pleate tend ma your new 
booklet explajning the 
detali* of a Society 
Individual Retirement 

.Account.

.Stata. Zip.

1 
I
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I 
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• SPALIO 30 d. Alabamo- 

je helikopterio avarijoje, ap
mokydamas jaunus pilotus, 
žuvo JAV aviacijos atsargos 
karininkas, tautinės gvardi
jos narys, aeronautikos inž. 
Edmundas Paulauskas, 26 m 
amžiaus. Velionis tris metus 
išbuvo Vietnamo fronte, 
kaip helikopterio pilotas gel
bėdavo sužeistus ir priešo 
apsuptus karius, pats kelis 
kartus buvo pašautas, bet iš 
Vietnamo karo grįžo sveikas 
šalia kitų medalių apdovano
tas ir pačiu aukščiausiu avia
toriams skirtu ordinu - Dis- 
tinguished Flying Cross 
with Oak Leaves. Ant savo 
helikopterio Vietname Ed
mundas turėjo ispiešęs ir 
Lietuvos vytį. Grįžęs iš ka
riuomenės ir baigęs studijas 
Edmundas negalėjo gyventi

KORP! NEO-LITHUANIA

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Korporacijos Neo-Lithuania suvažiavimo, įvykusio 
Chicagoje, III. Lietuvių Tautiniuose Namuose, 1975 metų 
rugsėjo 14-15 d.d. nutarimai:
I. Suvažiavimas sveikina visame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius. Su pagarba mini seses ir brolius, gyvenančius 
okupuotoje Lietuvoje, ištrėmime Sovietijoje bei jos pri
verčiamųjų darbų stovyklose, kviečia visus ir toliau išlik
ti lietuviais savo charakteriu ir darbais.

Suvažiavimas kreipiasi į visus neolituanus, filijas taip 
pat ir broliškų korporacijų korporantus, kviesdamas 
visus arčiau jungtis su JAV ir Kanadoje veikiančia 
Neo-Lithuania.
II. Suvažiavimas mini šios korporacijos pradininkus, try- 
liką steigėjų. Suvažiavimas įgalioja tik ką išrinktąją Vyr. 
Valdybą, kalbama prasme pasveikinti steigėjus, gyvenan 
čius JAV ir esančius mūsų gretose.
III. Suvažiavimas teigiamai vertina ligšiolines Korp! 
Vyr. Valdybos pastangas, vadovaujant Korp! darbams. 
Suvažiavimas skatina ir naująją Vyriausią Valdybą, 
atskirų vietovių valdybas, bei visus neolituanus-es gy
viau įsijungti į lietuvių kultūrinę veiklą ir lietuvių kultū
rininkų ugdymą.
IV. Neo-Lithuania pastoviai remia lietuvių tautinės 
minties laikraštį ‘Dirvą’. Suvažiavimas vieningai pritaria 
Korp’.Vyr. Valdybos nutarimui, šio suvažiavimo proga, 
paskirti $1000 gaisro sunaikintai ‘Dirvos’ spaustuvei nau
jai atkurti.

Suvažiavimas skatina visus neolituanus pagal savąsias 
išgales paremti ‘Dirvą’, jai įsigyjant naują pastatą ir 
spaustuvę.
V. Suvažiavimas vertina ligšiolinį politikos ir kultūros 
žurnalo ‘Naujoji Viltis’ leidimą.

Suvažiavimas sveikina šio žurnalo redaktorius kolegas 
Aleksą Laikūną, Bronių Nemicką ir išskirtinai Joną Balį, 
už jų dideles pastangas ir rūpestingumą periodiškai išlei
džiant reikiamo lygio žurnalą.

Suvažiavimas įgalioja Vyr. Valdybą, imtis iniciatyvos 
susitarti su antruoju ‘Naujosios Vilties’ leidėju-dalininku, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba, dėl ben
dros leidėjų tarybos sudarymo.
VI. Suvažiavimas reiškia kolegišką padėką Korp! Vyr. 
Valdybos nariams, baigusiems jų veiklos metus, už jų nuo 
širdų darbą Neo-Lithuania labui.

Atskirai reiškiama padėka kol. Broniui Kasakaičiui, 
rūpestingai tvarkiusiam keturių kadencijų (aštuonerių 
metų) laikotarpyje Korporacijos finansus ir atskaitomy
bę.

Redakcija: Teodoras Blinstrubas, Vytautas Dargis, 
Antanas Juodvalkis, Jonas Puzinas, Mečys Valiukė
nas.
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be aviacijos. Jis įstojo į 
tautinę gvardiją ir porą kar
tų per metus būdavo pašau
kiamas pratimams. Tų pra
timu metu, sustojus helikop
terio motorams, helikopteris 
krito į žemę, užsidegė ir iš jo 
griaučių buvo ištraukti trys 
sudegę lavonai: instrukto
riaus ir dviejų jaunų pilotų.

A.a. Edmundo Paulausko 
palaikai metaliniame armi
jos karste buvo parvežti į 
Chicagą, kur gyvena velio
nio žmona Rita (Staniulytė), 
tėvai, seserys ir kiti giminės. 
Liūdną žinią žmonai apie įvy 
kusią baisią nelaimę pranešė 
specialiai atsiųstas karinin- 
kas-lakūnas. Nuo tos akimir 
kos aviacijos karininkai ir 
perėmė našlės globą. Laido
tuves tvarkė velionio Ed
mundo žmona ir tėvai. Uždą 

ras karstas, apdengtas JAV 
žvaigždėta vėliava buvo pa 
šarvotas Petkaus laidotuvių 
koplyčioje, Marąuette Par
ke. Prie karsto visą laiką 
buvo aviatorių garbės sargy 
ba. Jau pirmą vakarą aplan
kė per 300 žmonių. Pirmadie 
nio vakare, koplyčioje atsi
sveikinant su velioniu, sugie 
dotas Lietuvos himnas. Lap
kričio 4-tos dienos rytą, to
li per 100 automobilių nusi
tiesusi eisena atlydėjo a.a. 
Edmundo palaikus į Mar
ąuette Parko lietuvių Šven
tovę. Karstą į bažnyčią nešė 
JAV armijos lakūnai-jauni 
karininkai. Lietuviškas mi
šias už velionio sielą atnaša
vo jo giminaitis kun. P . Pa- 
tlaba. Jis taip pat pasakė ir 
pamokslą lietuvių kalba. Mi
šiose negirdėjom jokio ang
liško žodžio, nors buvo laido
jamas aukščiausiu ordinu ap 
dovanotas JAV armijos la
kūnas, nors bažnyčioje daly
vavo 45 aviacijos karininkai- 
amerikiečiai, daug civilių 
amerikiečių ir ypač lietuvių 
jaunimo, nes Edmundas žu
vo sulaukęs vos 26 m. am
žiaus, Chicagoje baigęs litua 
nistines mokyklas ir dalyva
vęs lietuvių gyvenime. Mi
šias nuotaikingai paįvairino 
sol. J. Vaznelio giesmės, var 
gonais palydint muz. Kalvai
čiui. Įdomus sutapimas: 
prieš tris metus toje pat 
šventovėje kun. P. Patlaba 
palaimino Ritos Stasiulytės 
ir Edmundo Paulausko vedy 
bas, solo giedant sol. J. Vaz- 
neliui. Po trijų metų tie pa
tys žmonės jau lydėjo jį am
žinybėn.

Kai toli per šimtą automo
bilių prašokusi laidotuvių ei
sena, vedama Chicagos mies 
to policijos automobilių, 
pasiekė liet. Šv. Kazimiero

_ L
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A.A. karo lakūnas Edmundas Paulauskas prie helikop
terio Vietname.

kapines, padangė buvo pilna 
saulės, o plačios kapinės - 
žalumos. Prie duobės nau
jam kapinių rajone sustojo 
eilės lietuvių ir amerikiečių, 
tvarkingai išsirikiavo 45 
JAV aviacijos karininkai ir 
seržantai. Tuo metu į kapi
nes atvyko kitas specialus 
kariuomenės dalynys, atlie
kąs ceremonijas. Iš kapinių 
gilumos atėję kariai, paėmė 
a.a. Edmundo karstą ir atne
šė prie duobės. Kun. P. Pat- 
laba su kun. P. Kūra atliko 
paskutines apeigas lietuvių 
kalba, angliškai tesukalbėda 
mi tik Tėve Mūsų. Sugiedo
jus Marija Marija, tolimes
nės ceremonijos perduotos 
kariams. Devynios šūvių sal 
vės pakilo į padangę, iš kapi
nių gilumos atskambėjo vi
siems ašaras spaudžiantis ka 
riško trimito aidas. Prie 
karsto atėję kariai sulankstė 
JAV žvaigždėtąją vėliavą, 
atidavė paskutinę pagarbą 
velioniui ir vėliavą perdavė 
čia pat dalyvavusiam JAV 
armijos generolui Patton 
(Europoje žuvusio žinomo 
generolo Pattono sūnui). Ge
nerolas su savo adjutantu-ka 
pitonu vėliavą perdavė a.a. 
tėveliui, kitą vėliavą įteikė 
našlei Ritai. Tuo metu, kada 
buvo pats tinkamiausias lai

kas sugiedoti JAV himną, iš 
Lietuvos atvežtos žemės tru 
piniai pabiro ant JAV armi
jos herojaus kapo ir karstas 
leidosi į lietuviškų šv. kapi
nių žemės gelmę.

Po laidotuvių daugeliui su 
sirinkus priešpiečiams, sve
čių, ypač jaunimo tarpe, ma
tėme visą būrį JAV aviaci
jos karininkų - buvusių a.a. 
Edmundo ginklo draugų. 
Nors laidotuvės buvo, saky
čiau, supernacionalistinės - 
lietuviškos -- bet armijos vy
rai neužsigavo. Jie pranešė 
našlei, kad DeCatur mieste, 
III. statomi nauji tautinės 
gvardijos rūmai bus dedi
kuoti a.a. Edmundui Pau
lauskui, pačiu aukščiausiu 
ordinu apdovanotam JAV 
aviatoriui atminti. Vietna
mo kare tarnavusių JAV 
aviatorių žygiams įamžinti, 
yra išleistas plačios apimties 
veikalas, kuriame Edmun
dui Paulauskui paskirtas iš
tisas skyrius. Jo lietuviams 
skirtas pokalbis yra ir Mar
gučio radio valandėlės archy 
ve. A.a. E. Paulauskas ne 
kartą yra žmonai prasitaręs: 
sutik su galimybe, kad kada 
nors pas tave gali ateiti uni
formuotas karys ir pranešti

(Nukelta į 10 psl.)

Balfo darbuotojai su liet, spaudos ir radio atstovais. Sėdi iš kairės: J. Mackevi
čius, S. Semėnienė, A. Daukienė, Balfo cv pirm. M. Rudienė, V. Šimkus, kun. A. 
Trakis ir A. Pužauskas. Stoin: V. Kasniūnas, J. Jasaitis, L. Aleksienė, G. Giedrai
tytė, M. Valiukėnas, B. Kviklys, inž. A. Rudis ir V. Būtėnas. V. Noreikos nuotr.
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CLEVELANDEer
DIEVO, TĖVYNĖS IR ARTIMO TARNYBOJE

Aurelija Balašaitienė

‘Kad vadovė galėtų ki
tiems vadovauti, ji turi būti 
pasiruošusi žengti į priekį 
pati viena’ - iš v.s. Nijolės 
Kersnauskaitės skaučių va
dovėms leidinio ‘Saulės Ta
kais’.

Po daugiau negu devyne- 
rių metų vadovavimo, Nerin 
gos Skaučių Tunto tuntinin- 
kė perdavė savo pareigas 
naujai vadovei s. Amandai 
Muliolienei. Jos ilgametis 
vadovavimas Clevelando 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

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

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

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

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

SKYRIAI:
Apple-Valley, Minn. 55124 7707 147 S t............... 612-432-7083
New York, N. Y. 10003, 45 įSecond Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St............................. CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway_____268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue __ _‘_278-6966
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.________ ____ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Štate Road__________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue ____372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė._____ 374-6446
Fort Wayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd..,..’............ 432-5402
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hartford, Conn. ’06106. 518 Pąrk St,------  ----------- 246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. _________ 363-8569
Los' Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
Nėw Raven, Conn. 06511, 1329 Boulevard----------------562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.___________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street—-------------472-6387
Paterson, N. J. 07505,. 60 Broadway .............—— 345-2028
•Philadelphia, Pa. 19122,1214-N. 5th St.......................... PO 3-4818
Philadelphia, Pa. , 19141, 4925 Old York Rd. ._____ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street ---------481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St..___ 346-1571
Trenton, NJ. 08620 4 Ouay Curt...^....... .......... ...609-585-4867
Wątęrbury, Conn. 06708, 905 Bank Street —- ------ - —756-6766
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. ___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street--------- 798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street __—743-0440

skautėms nepaliks be pėdsa
kų. Per tuos devyneris 
metus ilga eilė jaunučių mer 
gaičių subrendo, išaugo. Vy
resnės, sekdamos savo vado
vės pavyzdžiu, išmoko vado
vauti skautiškų idealų rė
muose. Grandiozinės Kaziu
ko mugės, skaitlingos vasa
ros stovyklos Clevelando 
apylinkėse, Kanadoje ir ki
tur, jubiliejinė stovykla - vi
sa tai pareikalavo ne tik 
darbo ir pasišventimo, bet ir 

didelio jėgų įtempimo. N. 
Kersnauskaitė save apibūdi
no kaip svajotoją. ‘Vadovė 
negali dirbti be svajonių. Iš 
dešimties vos palieti vieną, 
nes gyvenimas riboja pajėgu 
mą, ir reikia pasirinkti, ką 
padaryti.’ Po daugelio metų 
su tuntu, ji cituoja amerikie
čių poetą Rober Frost: ‘Taip 
daug neištęsėtų pažadų’ ... 
Stiprybės ir jėgų ji rado pas 
pačias mažiausias, jose maty 
dama savo svajonių objektą 
ir galimybę ieškoti skautiš
kos tobulybės. Ji myli skau- 
tybę ir ja tiki, nes skautybės 
metodai yra tinkami išugdy
ti gerą žmogų, ir jos ilgame
tis darbas jai atrodė privile
gija, be ne našta. Per skau- 
tybę ji rado konkrečią dirvą 
tarnauti Dievui, tėvynei ir 
artimui, su sąmoningu atsa
komybės jausmu, nes jauni
mo vadovas, anot jos, turi 
būti atsargus kiekviename sa 
vo žingsnyje ir sugebėti iš
kelti didžiųjų vertybių esmę. 
Ne vien kasdieniniais darbe
liais reikia savo darbą riboti, 
bet skautybės filosofijoje 
rasti gyvenimo prasmę ir 
tikslą.

Šalia savo pareigų Cleve
lande, Nijolė Kersnauskaitė 
aktyviai šešeris metus dirbo 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
vadijoje kaip skaučių sky
riaus vedėja ir, savo kadenci 
jos metu, yra padariusi ver
tingą įnašą į skautybės lite-

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 9 psl.) 
apie mano mirtį, nes karo 
lakūno žygiai yra pavojingi 
Taip, karys su liūdna žinia 
atėjo spalio 30 d. ... Pagarba 
tėvams, giminėms ir visai lie 
tuvių tautinei bendruomenei 
Amerikai išauginusiems sū
nų, už rizikingą artimo gel
bėjimą apdovanotą pačiu 
aukščiausiu ordinu.

• SOL. V. VAITKUTĖ iš 
V. Berlyno atvyko į Chicagą 
ir šį šeštadienį atliks koncer
tinę programą Margučio ban 
kete Jaunimo Centre. Prog
ramoje taip pat pasirodys ir 
baleto šokėja V. Karosaitė. 
Savaitę prieš tai, abi meni
ninkės, kartu su palydovu, 
Margučio radijo programų 
vedėju P. Petručiu, buvo iš
vykę į New Yorką ir Phila
delphia, kur abi menininkės 
koncertuose vietos lietu
viams atliko programas. Tą 
pačia proga prisimintina, 
kad lietuviškos Margučio 
programos darbo dienomis 
dabar girdimos nuo 2 iki 3 
val.p.p.

v.s. Nijolė Kersnauskaitė ir v.s. Antanas Saulaitis Ka
ziuko mugėje. V. Bacevičiaus nuotr.

ratūrą savo vadovėliu skau
čių vadovėms ‘Saulės Taku’, 
kuriame ji išdėsto ne tik 
technikinę ir organizacinę 
vadovės pareigų pusę, bet 
taip pat giliai analizuoja va
dovės asmenybės vidinį pasi
ruošimą pačių aukščiausių 
vertybių šviesoje.

Įdomų faktą pripažįsta N. 
Kersnauskaitė tvirtindama, 
kad šiuo metu jaučiamas tik
rasis lietuviškosios skauty
bės atgimimas - išryškėję 
vadovavimo tikslai ir tautiš
kumo principų vieta skauty- 
bėje.

Bene gražiausi jos vadova 
vimo momentai buvę bendra 
darbiaujant su Pilėnų tuntu. 
Ant lietuviškais ornamen
tais apstatyto židinio, pačia
me viduryje, stovi įgraviruo 
ta lentelė su įrašu - ‘Už dau-

Dar karta - palaikykime savuosius

Žavų rudens popietį, se
nais klevais ir ąžuolais 
apsuptoje Willoughby Meno 
mokyklos koncertų salėje, 
jaunasis pianistas Vytautas 
Smetona davė savo piano 
koncertą, skambindamas 
Haydno, Schumanno, Prokof 
ievo, Chopino ir Čiurlionio 
kūrinius. Be abejonių, nesi
leidžiant į gilesnė muzikos 
kritiką, kurią išsamiai yra 
spaudoje davęs prof. Jakubė 
nas, Vytautas Smetona yra 
pasiekęs didelių muzikinės 
technikos aukštumų. Jei dėl 
tam tikrų kūrinių interpre
tacijos galima būtų ginčytis, 
tai jo Čiurlionio preliudų 
išpildymas buvo nepaprastai 
jautrus, subtilus, pagaunan
tis mūsų didžiojo, labai rafi
nuoto ir komplikuoto kompo 
zitoriaus dvasią.

Su pasididžiavimu mažytė 
saujelė lietuvių stebėjo lie
tuvį pianistą, atliekantį lietu 
vių komozitoriaus kūrinius, 
sulaukusį gausių ir šiltų 
aplodismentų iš skaitlingos 

gelio metų Neringos-Pilėnų 
draugystę, Dėkingi Broliai’.

Savo pareiškimuose kukli 
ir santūri, Nijolė Kersnaus
kaitė, Lelijos Ordino savinin 
kė, apie Clevelando visuome 
nę kalba su dideliu entuziaz
mu. *Aš esu labai dėkinga 
Clevelando visuomenei už 
jos tikrą meilę skautijai ir 
skautiškam darbui’.

Jos dėkingumas priklau
so tai ‘tyliai daugumai’, kuri 
per sniego pūgas suplaukda
vo į Kaziuko muges, pirkda
vo eksponatus, mažyčių se
sių kuklius ir nevisada tobu
lus rankų darbus.

Dėkingi jai turime būti ir 
mes.

Telieka tikėtis, kad ir to
liau v.s. Nijolė Kersnauskai
tė dirbs lietuviško jaunimo 
labui ir savo patyrimu dalin
sis su kitais.

amerikiečių publikos. Iš 
pasikalbėjimų paaiškėjo, 
kad jų dauguma jau ne 
pirmą kartą esą atvykę jo pa 
siklausyti, o kai kurie net ir 
iš kitų miestų (Ashtabulos ir 
kitur). Nežiūrint gausių 
skelbimų, kvietimų bei pra
nešimų per spaudą ir per ra
diją, mūsų muzikos mylėto
jai nepasirodė koncerte, nu
stodami ne tik dviejų iš tikro 
meniškų ir žavių valandų, 
bet ir parodydami savo abe
jingumą savųjų atsiekiams.

Įdomu pastebėti, kad jau
nasis pianistas yra savo bro
lio, Antano Smetonos, mo
kinys. Tiek mokytojui, tiek 
jo mokiniui reikia palinkėti 
tolimesnės sėkmės. Norė
čiau tikėtis, kad sekantį kar
tą parodysime daugiau šilto 
dėmesio tiems, kurie savo ta 
lentais išeina iš mūsų siaurų 
parapijinių ribų.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CLEVELAND! 
IR APYLINKĖSE

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

ITW) 0 o
XL-1OO
’OO'fc&Sd Stale

21 ?

Limited 
offer vvhile 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5'4% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

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

Deposits mušt remain at least one year.

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

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON OISCOUNT CERTIFICATES.
Panalty it impotad toe aarly witMrawal»

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• VILIJA NASVYTYTĖ, 
Reginos ir Jono Nasvyčių 
dukra, įstojo į Air Force, kur 
šiuo metu atlieka pagrindinį 
apmokymą.

Vilija metus laiko studija
vo Lake Erie College, gauda 
ma labai gerą įvertinimą. Da 
bar, būdama Air Force, stu
dijuos elektroniką, ruošda
masi Tele-Communications 
specialybei, nenutraukdama 
ryšių su Lake Erie College.

Gyvendama Clevelande 
Vilija pasižymėjo dirbdama 
skautuose ir aktyviai daly- 

* vaudama jaunimo veikloje.
Linkime kuo geriausios josios parapijos salėje. Kon

certo pelnas skiriamas Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimui 
paremti. Globoja salezie
čiams remti komitetas.

sėkmės ir tenai!

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
RUDENS FESTIVALIS

Šį sekmadienį, lapkričio 
16 dieną, įvyksta šv. Jurgio 
parapijos festivalis. Pradžia 
tuojau po sumos. Programo
je yra kalakutų ir kitokių gė
rybių loterijos, piniginių lai
mėjimų paskirstymas, bei 
skanūs ir nebrangūs pietūs.

Praėjusiais metais festi
valis turėjo gerą pasisekimą.

t

Open Saturdays 
Closed Mondays

Also available are 7% % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

Zuperio! /oving/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (nearGreen)

jos gyvenime, gausiai lanky
tų parapijos parengimus ir 
tokiu būdu prisidėtų prie pa
rapijos išlaikymo.

• VYTAUTO PUŠK0- 
RIAUS koncertas įvyks 
gruodžio 13 d. 7:30 v.v. Nau

• SALAMANDER batų 
krautuvė gavo didelius kie
kius aukštos kokybės batų. 
Ypatingai yra gražūs ir pato
gūs žieminiai su šiltu pamu
šalu, minkštos odos batai mo
terims, vyrams ir vaikams.

Krautuvė, ligi Kalėdų 
švenčių bus atidaryta darbo 
dienomis nuo 9:30 ligi 5:30, o 
sekmadieniais — nuo 12 ligi 
4 vai. p.p. Krautuvės adre
sas: 2534 Lorain Avė.

v

MOKYKLOS PIETOS

Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos tėvų komite
tas sekmadienį, lapkričio 23 
dieną, nuo 11 vai. iki 5 vai. 
vakare, Naujosios parapijos 
salėje-valgykloje ruošia pie
tus visiems lietuviams ir jų 
draugams. Visi maloniai valio vuivjugvių [/aoiouAiiiią. i • . •

Reikia tikėtis, kad ir šiais kviečiami dalyvauti, 
metais tautiečiai supras šios 
grynai lietuviškos parapijos 
išlaikymo reikalingumą ir 
gausiai atsilankys festiva
lyje.

Šiais metai, nustojus veik
ti bingo žaidimams, parapi
jos išsilaikymas žymiai pa
sunkėjo. Reikalinga, kad to
liau gyveną tautiečiai akty
viau dalyvautų šios parapi-

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

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

I CLEVELANDO PARENGIMO
I_ _ _ KALENDORIUS _
• LAPKRIČIO 15 D. Nerin

gos tunto jaunimui vakaronė.
• LAPKRIČIO 16 D. šv. 

Jurgio parapijos rudens fes
tivalis.

• 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.

KALĖDŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
KELIONĖ: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos 

išvyka Kaune,
3 naktys Vienoje , kur sutiksim 
Naujus Metus,

. 4 naktys Muenchene.

nuo GRUODŽIO 22 iki SAUSIO 5

tiktai $969.00
EKSKURSIJA IŠVYKSTA SU LUFTHANSA 
KOMPANIJA IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Dėl daugiau informacijų kreiptis į:

ALGIRDĄ MITKŲ
8 WHITE OAK RD. NEWTON, Mass. 02168 

Tel. 617 969-1190
arba

GALAXY TOUR & TRAVELS
141 LINDENST. WELLESLEY, Mass.02181 

Tel. 617 237-5502
Prašome pasinaudoti šia puikia proga 
aplankyti LIETUVĄ per šventes.

INSURANCE AFFILIATES, INC. - DRAUDIMO AGENTŪRA

15401 DETROIT AVĖ., LAKEVVOOD, OHIO 44107

ADAS E. MALENAS Agentas

Telefonas: Office 228-9500

Nami^ 467-4548 
Komercinio, privataus turto, automobilių ir kitų rūsių drau
dimas. Atstovaujame virs dvidešimt draudimo kompanijų.

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 ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• DIRVA, kol bus įsigyti sa
vi namai, laikinai įsikūrė nuo
mojamose patalpose:

6116 St. Clair
Cleveland, Ohio 44103

• PRANAS KAŠIUBA, 
ALT S-gos Cicero skyriaus 
pirmininkas, širdies smūgio 
ištiktas, yra paguldytas ligo
ninėn ir randasi dr. R. Ne- 
micko priežiūroje. Linkime 
p. Kašiubai greitai pasveikti

• ELENAI JUCIŪTEI, 
knygos ‘Pėdos mirties zono
je’ autorei, K. Bielinio pre
mija $3000 bus įteikta gruo
džio 6 d. vakare Jaunimo 
Centre Chicagoje.

New York

• SUKILIMAS - Kazio 
Škirpos knyga, kurioje atsi
spindi tragiška Lietuvos pa
dėtis po pirmosios Sovietų 
Sąjungos okupacijos, bus 

pristatyta New Yorko ir apy 
linkių lietuviškai visuomenei 
š.m. lapkričio 16 d. 4 vai. 
p.p., sekmadienį, Kultūros 
Židinyje. Knygą pristatys 
rašytojas, žurnalistas, visuo
menininkas Vytautas Voler- 
tas. Pristatymas bus paįvai
rintas Levo Prapuolenio atsi 
šaukimu į tautą 1941 m. bir
želio 23 d. per Kauno radiją 
ir paskaitymu ištraukų iš 
knygos. Po programos pa
bendravimas prie kavutės ir 
linksmos lietuviškos muzi
kos. New Yorko LF Bičiu
liai maloniai kviečia visuo
menę dalyvauti knygos pris
tatyme.

AUKOS DIRVOS 

ATSTATYMUI

A. Aglinskas 20.35
Chicago, III.

A. Laukaitis 3.00
Canley Vale, Australia

1975 ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIMAS
Montrealyįe, Kanadoje Lapkričio 28,29 ir 30 d.d.

PAGRINDINĖ PROGRAMA: MENO PARODA, SKAIDRIŲ MONTAŽAI, 
DISKUSIJOS APIE ATNINIŲ GRUPIŲ - YPAČ LIETUVIŲ, SUSIPAŽI
NIMO ŠOKIAI, MONTREALIO "GUIDED TOUR”, PASKAITOMIS, 
NAUJOS ŠALSS VALDYBOS RINKIMAI IR IŠKILMINGAS UŽBAIGIMO 
BALIUS.

Registracija prasidės lapkričio 28 d. 8 v. v. La Šalie Motelyje, 
1240 Drummond St. Montreal, Que. Dėl informacijų kreiptis: 
Rytis Bulota, 4860 Roslyn, Montreal, Que. H3W 2L2. Telefonas
514 - 733-9005.

V e e

pasirinkimas /į 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 */j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
634% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/j% — 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. 

gjaint 
jįjntiiony
©avinges

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ulosed Wed.

Juokas Gribauskas, vedėjas

E. Chicago, Ind.
AL Respublikonu lyga 25.00 
Chicago, III.

R. Žiedonis 2.00
Willoughby, 0.

O.K. Palubinskai 100.00
Cleveland, 0.

D.R. Valodkai 50.00
Cleveland, 0.

J. Kaklauskas 50.00
Cleveland, 0.

B. Garlauskas 5.00
Cleveland, O.

V.V. Misiūnas 25.00
Elizabeth, NJ

H. Stasas 10.00
Cleveland, 0.

A. Petrikonis 30.00
Chicago, III.

L.V. Hofmanai 25.00
Chicago, III.

J. Bagdžius 5.00
Chicago, III.

A. Gaidelis 20.00
Wodonga, Wisc.

B. Vanagas 24.20
Glen Iris, Australia

A. Sederavičienė 10.00
Omaha, NB

V. Šamatauskas 10.00
Cleveland, 0.

B. Akelis 2.00
Valencia, Venezuela

ALT S-gos I skyrius 50.00
New York, NY

A. Januška 5.00
Milton, Mass.

E. Statkus 50.00
Grand Rapids, Mi.

P.M. Šulai 10.00
Chicago, III.

P. Šlepetis 10.00
Elizabeth, NJ

E.I. Jansonai 10.00
Osterville, Mass.

LB Apylinkė 25.00

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų S-gos suvažiavimo Montrealyje organizaci
nis komitetas: Saulius Brikis, Vida Kudžmaitė, Rytis bulota, Vilija Maldutė ir Gi
lius Bulota.

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 didėjant} 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: 
210 FIFTH AVENUE, NEW YORK. N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
Ar į b'et 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. J)2127, 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 185tli 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 44134, 5432 Statė Road,________ 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
■ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, B A 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 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 -------7--------------------------------------------------------------- ---- -----
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