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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LENINO SUKAKTIS
KOVOJE UŽ LAISVĘ LAIMĖTAS DESPOTIZMAS
Prieš šimtą metų ba
landžio 10 d. 'senu sti
liumi' ar balandžio 22 d.
'nauju stilium' Simbirske prie Volgos gimė VIa
dimiras Iljičius Ulianovas, plačiau žinomas Le
nino vardu. Sovietų Są
jungoje tuo vardu vadi
namas aukščiausias kal
nas, 600 fabrikų, 112 uni
versitetų ir tolygių aukš
tųjų mokyklų, 90 teatrų,
1.200 vaikų darželių ir
kas ketvirtas kolchozas.
Sukakties proga nurodo
ma, kad jo raštai yra iš
versti į daugiau kalbų
(201), negu Sv. Raštas
(197 vertimai) ir vokie
čių rašytojo Kari May
nuotykių romanai (144
vertimai). Paskutinysis,
kaip žinia, aprašinėjo
pirmųjų kolonistų nuo
tykius Amerikoje, kurio
je pats niekados nebuvo.
Ir Leninas visą gyve
nimą svajojo apie pašau
lio pagerinimą, bet kaip
jam pasitaikė proga tik
rai prisidėti prie jo pa
taisymo, Leninas pasi
elgė taip, kaip Dostojevs
kio 'Demonų' persona
žas Šigalovas:
"Aš susimaišiau savo
paties
argumentuose:
Mano paskutinis reikalavim as tiesi Jgia- prieš
tarauja pradinei idėjai.
Pradėjęs nuo neribotos
laisvės galų gale pa
siekiau neribotą despo
tizmą".
****
Nors leninizmo skelbė
jai šiandien yra rusai,
tačiau patį Leniną var
giai galima laikyti tos
tautos nariu. Jo tėvas
buvo čuvašų, kadaise įsi
kūrusių prie Volgos, pa
likuonis. Motina buvo
vokiečių, atsikrausčiu
sių Kotrynos Did. laikais
kilmės. Iš tos pusės jis
galėjo turėti ir kiek žy
diško kraujo. Jo tėvas —
mokyklų inspektorius —
už nuopelnus (jis įstei
gė 500 mokyklų) buvo ca-

čių balandžio 17 d. ku
riame pranešama, kad
ro pakeltas įbajorus.Vy. Leninas laimingai atsi
resnysis brolis buvo pa dūrė Rusijoje ir: "Dir
kartas už dalyvavimą ba pagal (mūsų) pagei
pasikėsinime prieš se davimą".
kantį carą. Su juo, Leni
Tolimesnė istorija jau
nu, caro režimas elgėsi geriau žinoma. Mark
gana švelniai. Tiesa, už
sizmą, kuriuo jis iki tol
revoliucinę veiklą jis bu tikėjo, Leninas, gyveni
vo išmestas iš Kijevo ir mo sąlygų verčiamas, ap
Kazanės universitetų, ta vertė aukštyn kojom. Jis
čiau visdėlto galėjo pa tikėjosi įsteigti kaž ką pa
galiau baigti Petrapilio
našaus į valstybės kapi
universitetą, nors ir lais
talizmą,
turėdamas
vojo klausytojo titulu.
prieš akis vokiečių paš
Net ir ištremtas į Sibi to pavyzdį. Toji institu
rą, Leninas ne tik palai cija, nors ir be priva
kė ryšius su bendramin čių savininkų dirbo pa
čiais Rusijoje ir užsie vyzdingai. O jei taip, to
nyje, bet savo patogu paties galima pasiekti ir
mui turėjo pasisamdęs
kitose srityse. Iš dalies
... tarnaitę. Beveik iki
toks samprotavimas pa
pat revoliucijos jis gy sirodė teisus. Sovietai
veno iš pajamų iš tėvo turi stiprią karinę jė
dvaro, kuriame dirbo (ir gą ir gana galingą pra
skurdo) 83 kumečių šei monę. Bet kokia kaina
mos. Tos, įgalinusios Le tai buvo pasiekta? Kiek
nino išsimokslinimą ir dėl to turėjo vargti ir
palyginti ištaikingą gyve kentėti paskiri žmonės?
nimą, iš jo susilaukė ma
Prie bet kokio režimo,
žiausiai padėkos. Vals net ir caro, rezultatai bū
tiečių gyvenimas ir po tų geresni.
revoliucijos ir dar da
bar yra pats sunkiausias
Būdinga, kad iš 15pir
Sovietų Sąjungoje.
mosios liaudies komisa
Valdžia Rusijoje Leni rų narių tik 5 mirė na
nui atiteko dėl dviejų pa
tūralia mirtimi. Kiti 10
grindinių priežasčių. Vi- buvo nugalabinti jų pačių
xsų pirma tame, krašte-partijos ar tiksliau ta
kaž kas panašaus dabar riant įpėdinio Stalino va
vyksta Amerikoje — vi
lia.
sos valdinės instituci
Ir šiandien Sovietų Są
jos buvo netekusios bet junga pergyvena sunkią
kokio autoriteto ir nebu krizę. Tarp aukščiau
vadovybės
eina
vo kuo jį pakeisti. Apie sios
Rusijoje įvykusią revo smarki kova, ką paliu
liuciją Leninas sužino dija didelis skaičius su
jo 1917 m. kovo 15 d. iš sirgusių aukščiausių pa
Neue Zuericher Zeitung rigūnų. Ūkiniai, kaip pri
nes tuo laiku gyveno Švei pažino pats Brežnevas,
kuris atrodo laimi var
carijoje.
Antra, vokiečių kariuo žybas dėl vadovybės, So
menės vadovybė sugal vietų Sąjunga yra dide
vojo jį nugabenti į Rusi lėje bėdoje. Ar teroras
ją (su keliais milijonais dar kartą padės jam iš
aukso rublių) tam, kad silaikyti, taip kaip Leni
jis nuverstų naują vy nui ir Stalinui, jau neat
riausybę ir padarytų tai rodo visai tikra.
Kol kas tačiau minios
ką su vokiečiais. Yra
dar išsilikęs
žvalgy žmonių laukia prie įėji
bos raportas iš tų pa mo į marmuro m auzolė -

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kosyginas ir Brežnevas viens kitą "konsultuoja"...

Laimingai sugrąžę 15 erdvės astronautai Fred W. Haise, Jr., James A. Loveli Jr. ir John L. Swigert
Jr. ant lėktuvnešio Iwo Jima denio. Visus tris astronautus prezidentas Nixonas, nuskridęs jų pasitikti Į
Honolulu, apdovanojo aukščiausiu Amerikos žymeniu "Laisvės medaliu". Astronautų sugr(Žimą dideliu
dėmesiu sekė visas pasaulis ir prezidentas Nixonas gavo daug sveikinimų iš Įvairių valstybių galvų dėl
astronautų laimingo sugrjžimo. Sveikinusiųjų tarpe buvo ir popiežius Paulius VI,

ALPUI GILVYDŽIUI 75 METAI
PASKUTINIOJO LIETUVOS SEIMO VICEPIRMININKO PAGERBIMAS
Alpo Gilvydžio sukak
tuviniai metai gal ir pra
slinktų nepastebėti, jei
jo asmuo nebūtų suriš
tas su svarbesniais jo
veiksmais ir pareigo
mis. Jis gimė Kikonyse, Kupiškio parapijo
je. Pramokęs namuose
lietuviškai skaityti ir
rašyti, 1904 m. įstojo į
Kupiškio pradžios mo
kyklą. Baigęs Kupišky
je dviklasę, toliau mokė
si Vilniuje privačiai. Jau
gyvendamas
Vilniuje
parodo savo jautrią šir
dį lietuviškumui. A. Gilvydis susitarė su būre
liu lietuvių moksleivių
kalbėti krautuvėse tik
lietuviškai.
1912 metais jis pri
imamas į Maskvos žem
dirbystės mokyklą. Kai
1915 m. suvažiavo dides
nis
skaičius lietuvių
Maskvon, A. Gilvydį jau

jų, kur laikoma Lenino
mumija.
Sovietų val
džios pageidavimu Ber
lyno neurologas prof.
Oskar Voigt Lenino sme
genis iš lavono išėmė ir
supiaustė į 31.000 prepa
ratų. Šiandien nė vieno
jų neliko. Ir jie nereika
lingi. Valdžios išsilaiky
mui reikalingas ne tik
ro, bet tariamo Lenino
kultas.

dino lietuvių moksleivių
susiskaldymas srovinė
mis organizacijomis ir
tarpusavio
rietenos.
Jam atrodė, kad lietu
viai moksleiviai galė
tų rasti savo tautinį pa
grindą bendrai veikda
mi. Jis galvojo, kad atei-

je tautinės lietuviškos
srovės žmogus, kuriam
tautos ir Lietuvos reika
lai stovėjo aukščiau už
srovines ideologijas. Jis
priklausė
pažangie
čiams, tautininkams ir
šauliams.
1936 metais Panevė

Alpas Gilvydis, buvęs paskutiniojo Lietuvos seimo vicepirminin
kas, dabar gyvenąs Detroite, 75 metų amžiaus proga bus pagerb
tas gegužės 3 d., sekmadienj, 12 vai. Detroito Lietuvių Namuose.

BUS LANKOMA LIE
TUVOS PASIUNTINYBE tininkai ir aušrininkai žio apygardoj buvo iš
rinktas į Lietuvos Sei
Lietuvos pasiuntinybė galėtų susijungti bend
mą, kuriame pateko įpreram
veikimui,
pasilai

Washingtone yra įtrauk
zidiumą ir išbuvo Seimo
ta į lankomų gegužės 2 kydami savo asmeniš
vicepirmininku iki rusiš
kus
ideologinius
įsitiki

d. ambasadų tarpą ruo
kieji tankai užgniaužė
nimus.
1915
metų
gale
jo
šiamą Goodwill Industry
Lietuvos Nepriklausomy
iniciatyva buvo sušauk
organizacijos, Užsimo
bę
ir visas jos valstybi
kėję $6.00 asmenys bus tas lietuvių moksleivių
vežiojami autobusais ir susirinkimas ir įsteig nes institucijas.
galės pamatyti Čekoslo - ta tautiškai nusiteikusių
Bet rusiškieji tankai
vakijos, Indonezijos, Is lietuvių moksleivių or nepajėgė užgniaužti mū
panijos, Italijos, Kuwait ganizacija, kuri pasiva sų prisiminimų Nepri
"Laisvininkais".
ambasadas, Lietuvos pa dino
Jos
nariais
buvo aušri klausomos Lietuvos ins
siuntinybę ir Congressio
titucijų ir jas atstovau
nal Clubpatalpas. Kelios ninkų ir ateitininkų, bet jančių asmenų. Todėl A.
dauguma nepriklausiu
tautiniais drabužiais pa
L.T. S-gos Detroito Sky
sių nei vieniems.
sipuošusios lietuvaitės
rius š.m. gegužės 3 d.
A. Gilvydis taip ir pa
aiškins lankytojams apie
12 vai. p.p., Lietuviu na
Lietuvą, jos dabartinę siliko visą amžių toleran- muose, Detroite, rengia
tas kitų ideologinėms pa
padėtį ir apie daiktus
žiūroms, bet savoveiklo(Nukelta į 2 psl.)
esančius pasiuntinybėje.
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VLADAS RADZEVIČIUS

MANO ĮSPŪDŽIAI IŠ
OKUPUOTOS LIETUVOS

NAUJI VĖJAI
Dvidešimties metų praktika parodė, kad lituanis
tinis švietimas, tautinės egzistencijos ir tautinic
tęstinumo pagrindas, susidūręs su kasdienybe ir
tremties diktuojamom sąlygom, savo uždavinių
Australijoj pilnai neįvykdo. Jaunoji karta jau nesu
geba savo minčių reikšti lietuviškai ir tarpusavy
tesikalba tik angliškai. Šiais faktais besiremdamas
senimas priekaištauja, kad jaunimas, nežinodami,
kas jie yra, pamiršta lietuviškus reikalus.
Australijos lietuvių suorganizuotose Studijų
Dienose lituanistinio švietimo problemas gvildeno
keturi prelegentai, šios srities specialistai. Du iš
jų (D. Simankevičienė ir V. Cižauskas) daugiausia
lietė problemas, su kuriomis susiduria tėvai,mo
kydami vaikus lietuviškai. Kiti du prelegentai (J.
Janavičius ir V. Straukas) apžvelgė organizuotą li
tuanistinį švietimą.
Tuo tarpu, kai Jurgis Janavičius ribojosi tik
kursais suaugusiems, Vyt. Straukas pateikė kon
krečių pasiūlymų reformuoti visą lituanistinį švie
timą. Šis, jau Australijoj įsigijęs mokytojo kvali
fikacijas, jaunosios kartos atstovas teigė, kad da
bartinės mūsų savaitgalio mokyklos lietuvybę pa
verčia našta jaunam lietuviukui. Jo jauna galva
esanti apsunkinama dalykais, kurie jam svetimi
ir nesuvirškinami. V. Straukos samprotavimais,
lituanistinis švietimas turėtų būti vykdomas trim
etapais:
Pradžios mokyklos amžiaus vaikams savait
galio mokyklose pravedami praktiški pasikalbėji
mai, vadovaujantis pagrindiniu tikslu išmokinti
vaiką laisvai susikalbėti kasdieninio bendravimo
temomis. Čia lietuviškos pamokos pravedamos
žaidimais, improvizuotais vaizdeliais, kartas nuo
karto įpinant istorinius momentus. Vaikai nevar
ginami jokiomis gramatikos taisyklėmis ir ilgais
rašymais. Naudojamos moderniškos mokymo prie
monės ir telkiami kvalifikuoti mokytojai.
Antrame periode telpa gimnazijos amžius. Čia
jaunuoliai jau nuodugniau supažindinami su lietuvių
kalbos savybėmis, naudojantis gramatika. Geogra
fija, istorija ir literatūra mokoma be pretenzijų į
akademinį lygį. Šio amžiaus jaunuoliai palaipsniui
jungiami į organizacinį darbą, leidžiant vystytis jų
kūrybingumui.
Trečiame periode, kuris apima tiek univer
sitetuose studijuojantį jaunimą, tiek studijas bai
gusius, toliau gilinamas praktiškas lietuvių kalbos
naudojimas, plačiau įjungiant istorinius, geografi
nius ir politinius lietuvių tautos ir Lietuvos vals
tybės gyvenimo momentus. Čia tobulinamasi aka
deminiu principu, per diskusijas, seminarus ir t.t.
Siūlydamas šias reformas, V. Straukas pabrė
žė, kad pradžioje visas lituanistinis švietimas turi
būti sukoncentruotas praktiškame lietuvių kalbos
mokyme šia eilės tvarka: kalbėjimas, skaitymas,
rašymas. Jis nesistebėtų, jei lietuvių kalbos lietu
viškose savaitgalio mokyklose būtų mokoma sveti
mos kalbos dėstymo metodais.
Kiek galima spręsti iš diskusijų, kurias šie pa
siūlymai iššaukė, lituanistinio švietimo reforma
laikoma pilnai pribrendusia, reikia vis dėlto paste
bėti, kad daugeliu atvejų šios sudėtingos problemos
diskusijos charakterizavo ne tik logiškas protas,
kiek pakilusi patriotinė nuotaika ir jausmai. Daž
nai buvo pamirštamos sąlygos, kuriose gyvename,
ir ištekliai, kuriuos turime. Pateiktos reforminės
mintys tapo tarsi žiburys, kuris galėtų vesti prie
tikslo. Pats reformos siūlytojas tikisi, kad litua
nistinį švietimą pereformuoti galėtų tik speciali
mokytojų komisija, sudaryta prie Krašto Kultūros
Tarybos. Kaikas galvoja, kad visa šios Tarybos Li
tuanistinė Sekcija turėtų būti iš pagrindų pakeista.

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS

ŽIVILĖ KELIUOTYTĖ

Aš noriu jums papa
sakoti, kaip man viskas
atrodė, aplankius paverg
tą Lietuvą...
Daug kas važiuoja ap
lankyti giminių. Taip ir
šį kartą lėktuve buvo ne
mažai lietuvių, daugu
moj vyresnio amžiaus.
Ir kiek pastebėjau, arti
nantis prie Vilniaus, vi
si pradėjo labai jau
dintis, daugelis verkė.
Man pačiai buvo įdomu,
kaip, atrodo, ta Lietuva,
tas Vilnius... mano se
neliai ir kiti giminai
čiai...
Išlipę iš lėktuvo, kai
kurie, iš vyresniųjų klu
po ant kelių, bučiavo že
mę ir šluostėsi ašaras.
O aš žengiau į priekį ir
mano akys atsirėmė į di
delį užrašą, kurio nesu
pratau, nes buvo rusiš
kas... Dairiausi lietuviš
kų užrašų, bet niekur ne
pastebėjau. Įėjus į stotį
pasitiko ir vėl visur tie
rusiški užrašai ir tar
nautojai atlikinėjo for
malumus rusiškai. Tuo
jau, priartėję prie lau
kiančiųjų, vieni kitiems
puolė į glėbį... bučiavo
vienas kitam veidą, ran
kas ir verkė. Verkė vi
si iš eilės... Ir aš graudinausi,
žiūrėdama į
juos, kol į mane prašne
ko, jau senyvas žmogus,
aukštas, baltais plau

kais: "Živilike ar tai tu
mano anūkėlė". Pažiū
rėjau į jo veidą ir man
pasirodė, kad tikras ma
no tėvelis stovi, tik daug
vyresnis... Ir apkabinau
senelį, o jis bučiavo ma
no plaukus, kaktą, o per
jo skruostus, iš mėlynų
akių, riedėjo ašaros...
Apsikabinau senelįir jau
čiau, kad jis savas, kad
jis, o ne tie svetimi už
rašai sutikę mus... Jis
toks artimas... ir staiga
pasijutau gerai, jaukiai
ir šiltai laikydamosi už
senelio rankos... Tuojau
apsupo mane ir kiti gi
minės ir mano bobutė.
Viešbuty vėl rusiška
atstumianti aplinka.
Atvirai ir šiltai pasi
kalbėjau su saviškiais
vaikščiodama Vilniaus
gatvėmis, kur niekas mū
sų negirdi. Gatvėse gir
dėjos ir rusiškai ir lie
tuviškai kalbant...

Mano akys gaudė jau
nus žmones, daugumoj
studentus. Jie žengė Vil
niaus gatvėmis energin
gai šypsodamiesi, triukš
mingai juokdamiesi... Ir
taip man norėjosi prie
jų pribėgti ir pasakyti
viską ką tik aš žinau...
Turėjau progos, val
gyklose, susitikti su jau
nimu, bet jie buvo san
tūrūs, mandagūs, lyg ir

• LIETUVIŲ SKYRIUS specialioje tautybių parodoje, kuri
rengiama ryšium su Australijos atradimo 200 metų sukaktuvėmis
ir kuri buvo atidaryta Sydnejuj š.m. balandžio 7 dieną, yra įrengtas
ponios G. Kazokienės rūpesčiu. Milijoninio tiražo žurnalas "Australian Women*s Weekly" parodos proga |dėjo didelę lietuviškų
išdirbinių nuotrauką, vaizduojančią gintarus ir tautines juostas.
• DVI MELBOURNIŠKES (p.p. Vida Aleknienė ir Rasa
Lipšnienė) neseniai baigė St. Martin teatro dramos mokyklą Mel—
bourne ir netrukus pradeda šiame teatre vaidinti. Melbourno lietu
viai tikisi, kad abi naujos teatrinės pajėgos prisijungs ir prie lietu
viškų vaidinimų.
• SPAUDOS MYLĖTOJŲ BŪRELIS pradėtas organizuoti
Adelaidėje. Pirminis susirinkimas |vykoš.m.balandžio8d. Lietuvių
Namuose. Būrelio iniciatoriai — lietuviškos periodinės spaudos
bendradarbiai.

***
♦ SKULPTORE IEVA POCIENE, kuri laikoma viena stipriausiy šios srities menininkių Australijoj, prieš kiek laiko Įsigijo
Adelaidėje atskirą namą ir Įsirengė jame savo atelje bei galeriją
savo kūriniams. Ieva Pocienė aktyviai reiškiasi Įvairiose parodose
už savo kūrinius dažnai laimėdama pirmąsias vietas.
* TASMANIJOS LIETUVIAI skelbia "Mūsų Pastogėje" jaut
rias padėkas Melbourno menininkams (p. Morkūno vyrų oktetui ir
pianistei D. Jokubauskaitei-Levickienei) už jų koncertus nuošaliai
nuo kitų Australijos lietuvių toje saloje gyvenantiems tautiečiams.
Panašių pasidžiaugimų buvo paskelbta ir po Adelaidės menininkų
(vyrų okteto, moterų kvarteto ir solistės G. Vasiliauskienės)
gastrolių kitoje nuošaliai esančioje vietoje — Vakarų Australijos
sostinėje, Perthe, kur j nuo Adelaidės (arčiausia kolonija) skiria
1700 mylių.

1970 m. balandžio 22 d.

Australijoje susituokė LB Melbourno apylinkės valdybos nariai
Danutė Jokflbauskaitė ir Vytauas Levickis, abu veiklūs jaunuoliai
lietuvių visuomeniniame gyvenime. 1S bažnyčios arkliais vežama
karieta jaunieji atvyko Į Lietuvių Namus, kur tradiciniu būdu juos
pasitiko tėvai. Svečių arpe dalyvavo ir jaunosios dėdė iš JAV inž.
Ed. Jokūbauskas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU8AIT1S 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.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data:
spalio 1 d.

1970 metų

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono Nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 300 dolerių
premija
Konkurso skelbėjas turi tfeisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.
JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

vengė manęs... Okaikurie man, tylom,paaiški
no viską. Ir aš supratau
kas jų širdyse dedasi...
Tylom perdaviam jiems
visus linkėjimus... Jie
priėmė tai tylomis, bet
veidai jų šypsojosi ir pa
griebę mano ranką spau
dė, stipriai spaudė...
Vieną rytą, saulei te
kant, vienui viena užli
pau ant kalno į Gedimi
no pilį. Pirmieji saulės
spinduliai apšvietė Vil
nių. Ir kalvose, kalneliuo
se, sublizgėjo, sužėrėjo
sena Gedimino sostinė.
Iš istorijos ir pasako
jimų žinojau, kad ta pi
lis daug matė, daug ži
nojo, o dabar jos bokš
te svetima, raudona vė
liava kabo... Ir vėl žvel
giau į Vilnių ir viskas
taip atrodė, kaip jau nuo
seno žinojau. Tik šį anks
tyvą rytą jaučiau, lyg
šalia manęs, geležiniuo
se šarvuose, ir Vytau
tas ir Kęstutis ir Gedi
minas, ant kardų pasi
rėmę, žvelgė į Vilnių,
liūdnai linguodami gal
vas, rodos, sakydami:
"O jūs, vaikučiai Lietu
vos, kam tėviškę prara
dot"... Pasidarė ir man
liūdna ir baisiai gaila,
kad toks, saulės spindu
liuose žėrintis Vilnius,
buvęs kunigaikščių mies
tas , sostinė Lietuvos,
svetimųjų pavergtas.net
ir mūsų trispalvės Ge
dimino bokšte nebėra.
Grįžau mintimis į Chi
cagą, kur mes trispalvę
laisvai, su didžia pagar
ba įneš am, iškeliam per
visas iškilmes ir minė
jimus. O čia, tikroj tri
spalvės žemėj, jai vie
tos nebėra. Užvirė ma
no kraujas ir norėjau,
užbėgus į bokštą nuplėš
ti tą raudoną svetimųjų
vėliavą ir sutrypt, su
draskyt... Ir apkabinus
seną, seną Gedimino pi
lies stulpą pajutau, kad
Čia mano žemė, kad ry
tą auksu žėrintis Vil
nius yra mano, kad bal
ta galva senelis yra ma
no ir tie jauni žmonės,
supratę mane ir spaudę
ranką, yra mano... Vis-

kas mano... O aš pati, gi musi svetimoj padangėj
svetimų žemių išaugin
ta ir išauklėta, atvykusi
į tikrąją savo žemę tu
riu verkti ir gailėtis vis
ko kas mano, klausyt ir
bijot svetimųjų... Ir aš,
laisvam pasauly užau
gus tik laisvę suprast
tegaliu... r

A. Gilvydis...
(Atkelta iš 1 psl.)

Nepriklausomos Lietu
vos paskutiniojo Seimo
vicepirmininko
Alpo
Gilvydžio ir Seimo pami
nėjimą. Skaitys paskai
tas: prof. dr. Bronius Nemickas — apie Seimą, o
dipl. teis. Vincas Šarka
— apie A. Gilvydį.
Po akademinės dalies
bus bendri pietūs.
J.Š.

J’AGALVOK...
• Radaras yra labai
tinkamas tolimesnio lai
ko orui įspėti. Tačiau se
kančios dienos oro spė
jimui,
reumatizmas
daug geresnis.
• Kas nori laimingo gy
venimo saulėlydžio —
tepamiršta jaunystę.
• Iš aukšto bokšto var
pai gražiai skamba.
• Pirm negu Sov. Są
jungoje buvo įkurtas so
cializmo rojus, pasau
lyje net dviejose vietose
egzistavo
socializmo
dangus: skruzdėlyne ir
bičių avily.
• Niekas taip žmogaus
nesunaikina,
kaip jis
pats save.
• Vyras, kurs yra žmo
nos, jos motinos ir duk
ters "graužiamas" dar
ir šiandien nejaučia jo
kio generacijų skirtumo.
• Niekas tau negali
suteikti pilno gyvenimo
džiaugsmo, nes jo kūrė
ju tu pats esi.
Paruošė V.Š.
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MECENATO

SULAUKUS
Kas nori ar kam rei
kalinga sovietinę tikrovę
pažinti šiandien tam yra
daug ir įvairių kelių bei
priemonių, jų tarpe ne
paskutinėje vietoje pa
sakojimai, pareiškimai
ir viešai viena ar kita
forma paskelbti prisi
minimai
asmenų ku
riems teko tą tikrovę
praktiškai išgyventi ir
laimingu būdu, įkaitų ne
palikus ir persekiojimų
nepabūgus, negrįžtamai
pasiekti laisvę Vakarų
pasaulyje. Žinoma, jei
gu žvalgyba būtų galėju
si jų mintis išskaityti,
jiems nebūtų atėjusi iš
vykimo valanda. Nebūtų
išleidę, kaip daugelio ne
išleidžia savo pačių ar
timųjų giminių čia ap
lankyti ir su jais pasi
svečiuoti.
Viena tokių nemmatytai išsprukusių, be abe
jo, yra sibirinių prisi
minimų autorė Stefani
ja Rūkienė. Jos parašy
tas pirmasis tomas "Ver
gijos kryžkeliuose", vos
tik išėjo iš spaudos, pa
sklido greit ir plačiai.
Nemaža dalykų, knygo
je pavaizduotų, esame pa
tys patyrę, kitus galėjo
me jausti ir įsivaizduoti,
bet ne taip vaizdžiai ir
tikrai, kaip autorė juos
savo knygoje atskleidė.
Dabar mums jau suvokia
ma, kokiomis aplinkybė
mis, galima sakyti, mū
sų visų artimieji buvo jė
ga ir prievarta išplėšti
iš savo žemės ir savų
namų, kaip jie buvo kan
kinami, varginami ir tie
siog žudomi Sibire. Iš
silaikė tik stipresnieji
ir tie, kuriems susidės
tė palankesnis likimas.
Jeigu čia išleidžiamos
knygos Lietuvos nepasie
kia, kaip mums bruka
mas bolševikinis šlamš
tas iš jos, tai dar nereiš
kia, kad jos nebūtų skaitę
tie, kurie ten visus čia
pasirodančius leidinius
"dėl ataskaitos" nuola
tos gauna. Jie tyli, nes
turi tylėti. Bet ją skai
tė ir ne vienas iš ten at
važiavęs turistas. Pus
lapį po puslapio skleis
damas, jis negalėjo nu
slėpti dėkingumo auto
rei už tai, kad ji nuosta
biu tikslumu viešumai
atskleidė vergijos tikro
vę, jos pačios išgyventą.
Baigęs
pirmąjį tomą,
ne vienas toks skaityto
jas iš anapus, giliai su
simąstęs, nebegalėjo
čia tylėti ir pastebėjo,
kad tikrai negalimi daly
kai kartais virsta gali
mais, o kančios ir var
gai nelieka tik praleis
ti ir užmiršti.
Nuo mūsų pačių pa
reina, kad lietuviška kny.
ga išeivijoje nepasiekia
tiražo, skaičiuojamo de-
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šimtimis tūkstančių eg
zempliorių. Daug kur
esame veiklūs ir stro
pūs, kai kur net persi
stengiame, tačiau kny
gų paplitime labai daž
nai esame verti užtar
nauto priekaišto. Ne vie
nas, kuris galėtų ją įsi
gyti, kažkaip pasišykšti,
nereikšmingiems
niekniekiams keleriopai
daugiau išbarsto, bet kny
gos į savo namus neparsineša. Kitas vėl paskai
to, bet tik gavęs pasisko
linti, o neretai ir ją sa
vininkui grąžinti pamirš
ta.
Vis dėlto yra ir skais
čių, knygai kelią tiesian
čių ir lyginančių išim
čių. Štai susidėjė rėmė
jai išleido Bern. Braz
džionio poezijos rink
tinę. Kiek seniau tuo pa
čiu būdu Lietuvos Nepri
klausomybės Fondas su
organizavo Alberto Geru
čio redaguotos "Lithua
nia 700 Years" išleidi
mą net dviem laidom.
Arba vėl, Draugo dien
raštis parūpino jau de
vynioliktą
premijuotą
romaną, kiekvienais me
tais suradęs mecenatą,
premijai paskyrusį po
tūkstantį dolerių. Jau ap
skrita suma, sudėta ne
daugelio pasišventėlių.
Dirvos novelės konkursą
metų metais globoja pa
garbos vertas Simas Kašelionis, tam tikslui pa
skyręs jau porą tūkstan
čių nelengvai uždirbtų
dolerių. Dirvos romano
konkursui, kurį laimėjo
Alės Rūtos "Kelias į kai
rę", savo laiku tūkstan
ties dolerių premiją pa
skyrė J. Cėsna — liko
amžiaus šviesus a.a. J.
Čėsnos prisiminimas.
Tęsdami lietuviškos
knygos didžiųjų rėmėjų
sąrašą, su pagarba prisi
mename dr.Juozą Dauparą, kuris kaip mecenatas
savo tūkstanties dolerių
auka Vilties Draugijos
leidyklai padėjo išleisti
Stefanijos Rūkienės pri
siminimų pirmąjį tomą
"Vergijos kryžkeliuose".
Nebetoli tas laikas,ka
da skaitytojus pasieks
Stefanijos Rūkienės prisiminimų antrasis to
mą, kurį autorė pava
dino "Grįžimas į lais
vę". Kas skaitė jos pir
mąjį tomą, tam pava
dinimas pakankmai pa
sako, kas bus antraja
me. Džiaugiamės auto
rės Stefanijos Rūkienės
atsidėjimu ir pasišven
timu ištesėti didžiulį už
simojimą, be to, knygos
gale duoti priedą — il
goką sąrašą Sibiro kan
kinių, jos turimomis ži
niomis žuvusių tremty
je. Knygos baigiamieji
darbai eina į galą, ir

MUSIĮ JAUNIEJI VEIKĖJAI
Šiandien išeivijoje ne
rasime nė vienos labai
gausios ir veiklios jau
nimo organizacijos, ko
kios buvo nepriklausomo
je Lietuvoje. Žinoma,
dėl to kaltos skirtingos
gyvenimo sąlygos, kalta
pati jaunoji karta, bet už
vis didžiausia kaltė ten
ka vyresniesiems tų or
ganizacijų vadovams, ku
rie atkūrę mūsų tėvynėj e
veikusias draugijas bei
korporacijas iki pat šių
dienų neieškojo naujų ke
lių ir priemonių pa
traukti jaunimo dėmesį.
Veikiama prieš 30 metų
surašytais
įstatais ir
reikalaujama jų laikytis,
nežiūrint kad jie buvo
surašyti veikimui savo
tėvynėje, o dabar gyve
nam svetimam krašte, o
juk ir to paties krašto
gyvenimas ir bet kokia
veikla keičiasi ne metais
bet mėnesiais.
Dejuojame esamų jau
nimo organizacijų ne
veiklumu, bet ką gi da
rome jų išjudinimui,
kiek pastangų dedame
naujų narių įtraukimui?
Atsimenu Lietuvoje, kur
organizacinis veikimas
neturėjo tautai lemia
mos reikšmės, bet vis
tiek vos atvykusius iš
provincijos vidurinių mo
kyklų į gimnazijas, uni
versitetus,
vyresnieji
org-jų vadovai naujokus
kaip įmanydami trauk
davo įsirašyti į jų vado
vaujamas org-jas, net ei
liniai nariai kalbindavo
ir lenktyniaudavo, kuris
ir kiek naujų narių at
ves į pirmąjį susirinki
mą po atsotogų. Tuo tar
pu čia atkūrėme ir sė
dime vieną metinį susi
rinkimą ir kartu paren
gimą suruošę. Atidavė
me
jaunimui, tačiau
griežtai prižiūrėdami,

kad jie nei trupučio ne
nutoltų nuo mūsų buvu
sių korporacinių organi
zacinių tradicijų bei įs
tatų.
Vadovaujančių ir pa
triotiškai nusiteikusių
asmenų iš akademinio
jaunimo tarpo nestoko
jame, bet labai trūksta
jiems talkininkų. Štai ne
seniai skaitėme balan
džio 1 d. Dirvoje R. Staniūno pasakytą kalbą
Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo proga,
kur jis retu dabartinio
mūsų akademinio jauni
mo nuoširdumu užakcen
tuoja:
"... Tik kietos ir bran
džios asmenybės išau
gusios iš lietuvybės gai
valingo troškimo suge
bės vesti tautą į pilnuti
nį laisvės idealo įgy
vendinimą ir atliks pras mingą žmogui ir tautai
skirtą uždavinį.... Tik
stiprios asmenybės, ap
sišarvavusios geležine
valia ir nepalaužiamu
ryžtu gali išlikti nepa
liestos žalingos mate
rializmo įtakos. Kiekvie
no lietuvio šventa parei
ga jausti didelę atsako
mybę prieš istoriją ir
mūsų tautos ateitį, nes
šiandien istorija yra liu
dininkė mūsų veiksmų, o
rytoj ji bus teisėja mū
sų paliktų darbų... Lie
tuvai laisvės siekimas
tai didysis mūsų idea
las, kurio siekimui turi
būti jaunųjų neolituanų
nukreiptos
širdys ir
protai..."
Tai tik vienas iš dau
gelio mūsų tautiniai su
brendusių jaunuolių, ku
rio mintimis ir pavyz
džiu turėtų sekti visi
jaunieji akademikai. Ti
kėkim jog taip ir įvyks.
***

Svečias, kurio susi
rūpinusi išvaizda, kaip
pagyvinti veiklą, primi
nė lietuvišką smūtkelį,
kantriai sėdėjo ir klau
sėsi vietos vyresniųjų
kolegų kalbų, kaip ir de
ra gerai išauklėtam jau.
nuoliui, nes juk vyres
niam pirmenybė. Ta
čiau, nesulaukdamas ga
lo prabilo: "Mieli kole
gos, juk aš neatvykau
klausytis jūsų vietinių
sąskaitų suvedinėjimo".
Kokių sąskaitų? — skai
tytojas paklaus. Gi man
atrodė, kad kalbos ir
ginčai visą laiką suko
si tarp vyresniųjų kole
gų dėl asmeniškų nuo
monių skirtumo, dėl kai
kurių vietos narių tin
kamumo ir t.p.
Tikrai tai buvo tuš
čias kelių valandų laiko
gaišinimas, kol pradėta
svarstyti tikrieji orga
nizaciniai reikalai, o tai
vyksta ir kitur, ką patvir
tina jaunosios kartos at
stovė Eglė Juodvalkytė
"Akiračių" 11/15 numery
je, palygindama Europos
ir JAV lietuvių veiklą.
Tarp kitko ji rašo:"mes
Amerikoje, nors ir ge
rai tą lietuvio ypatybę pa 
žįstam, vistiek iš savo
organizacijų bei korpo
racijų padarom bobinčių, kuri vienas kitą trau
kiame per dantį. Savo
tarpe mes susiėdamkaip
šunys, o tik neatsiekda
mi savo nustatytų tikslų,
bet asmeniniuose gin
čuose visai pamiršdami
juos".
Nenuostabu todėl, jei
keliuose iš eilės pana
šiuose posėdžiuose daly
vavę ilgainiui liekam pa
syviais lietuviško gyve
nimo stebėtojais, nes ne
bematome tokios veiklos
tikslo, o jaunimas įsijun
gia į amerikiečių jauni
mo idėjų populiarinimą
arba lieka gyventi tik
sau, imdami pavyzdį ir
vėl iš daugumos vyres
niųjų.
E. Čekienė

Neseniai teko daly
vauti viename susirin
kime, į kurį specialiai
už poros mėnesių ji jau iš Chicagos į New Yorturėtų išeiti iš rišyklos. ką buvo atvykęs jauno
• LIETUVOS GENE
kartos atstovas
Antrojo tomo "Grįži sios
RALINIS
KONSULAS dr.
mas į laisvę" išleidimą Korp! Neo-Lithuania Vy
P.
DAUŽVARDIS
ir po
paskubino ir užtikrino jo riausios valdybos pir
mecenatas, atėjęs Vil mininkas Algis Modes nia, Tėvas Bruno Marties Draugijai į talką tas, jau spėjęs gražiai kaitis, Dr. W. Eisinasir
ponia, ir Urugvajaus kon
taip pat su tūkstanties užsirekomenduoti jau
dolerių auką. Tuo me natviška nuoširdžia aka sulas Feliksas Stungevičius užpraeitą trečia
cenatu yra Amerikos deminio jaunimo veik
dienį
dalyvavo Loyolos
la.
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos St. Louis skyrius ir
asmeninėmis aukomis jo
nariai: Jonas Gumbelevičius, dr. Paulius Švar
cas, Bronius Tiškus, Jo
nas Luja, Aleksas Goberis, Juozas Saladžius
Jonas Kiemaitis, Kris
tupas Kikutis, Romas Izdunis ir Vladas Tervydis. Jų tūkstantinę gavo
me čekiu ir aukotojams
nuoširdžiai
dėkojame.
Ypatinga pagarba pri
klauso šio užsimojimo
pradininkui dr. Pauliui
Švarcui, ALT S-gos St.
Louis skyriaus steigė
jui ir pirmajam jo pirmininkūi. Dabar skyriui
pirmininkauja
Vladas
Tervydis, kuriam pri
Telefonų knygoje. Tai greičiausias, leng
klauso nuoširdi padėka
viausias būdas surasti jums reikalingus te
už skyriaus auką suda
lefono numerius.
rančią tūkstantinės treč
dalį.
Pasižiūrėkite toje knygoje, taipgi, informa
Šia proga norėčiau pa
cijų apie suradimą numerių kitose tolimes
linkėti, kad grabus ir
nėse vietose, skubos jvykių numerius, toli
gyvas rėmėjų ir mece
mų vietovių papigintų kainų valandas. Ir
natų pavyzdys daug me
tų skintų ir tiestų kelią
daug ko daugiau. Geras skaitymas, kada to
laisvajame
pasaulyje
prireikia.
puoselėjamam lietuviš kos spaudos žodžiui —
knygai ir laikraščiui į
lietuvių šeimas ir na
mus.
Al. Laikūnas

Kaip
surasti
savo
draugus

Ohio Bell

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS MlIŽliMS
Prieš gerus metus
Zenonas Rekašius, Aki
račiuose
rašydamas
apie VLIKo pirmininko
paskaitą Chicagoje, ten
pasigesdamas jaunimo,
kalbėjo: ”O vis vien, la
bai įkyriai peršasi min
tis, kad nebėra Chicago
je lietuvių, kurie nebū
tų pensininkai.... Gerai
tai ar blogai, spręsk
skaitytojau pats. Išvada
tačiau gana aiški — jei
mūsų
"veiksnlautojai"
ir "politikautojai" nesu,
gebės rasti bendros kal
bos su jaunesniąja karta,
po dešimties metų ne
daug beliks klausytojų".
Pasakyta trumpai- drū
tai. Bet... ir teisingai. Ir
mūsų lietuviškoji spau
da, deja, randasi šioje
kategorijoje.
Buvo minėta kad yra
jaunesniosios kartos ra
šančių, ir neblogai ra
šančių, galima dadėti.
Bet dabartinė spauda jų
bendradarbiauti nepri
traukia.
Gal mūsų spaudos te
mos,
gal beprasmiai
prieš tris dešimtmečius
mirusių ir atgyventų po
litinių partijų ginčai,
smulkmeniška polemi
ka, ar kas nors net ir
neapčiuopiamo ne tik nau
ją talentą nepritraukia,
bet dažnu atveju ir at
stumia.
Ir kur glūdi atsaky
mas?
Nežinau.
Ir
jei žinočiau, tai
pats
pradėčiau leisti
laikraštį, kuris tikrai ir
jaunų bendradarbių ir
skaitytojų skaičiumi nu
konkuruotų ne vieną da
bartinį leidinį.
Ir iki atrasime atsaky
mą, o jį būtinai reikės
atrasti, tik galime ir
toliau kalbinti naujus ta
lentus, tikėdamiesi kad
kaip
nors,
rasime
abiems suprantamą dia
logą.

Universiteto 100 metų su
kakties minėjimo užbai
gimo bankete Pick-Congress viešbutyje. Ban
ketas buvo ypatingas: ja
me dalyvavo visų Chica
gos ir keliolikos kitų uni
versitetų bei mokslo ins
titucijų prezidentai bei
atstovai. Svečių viso bu
vo per 400.
Trečiadienio popiety
gen. konsulas dr. Dauž
vardis dalyvavo ir iškil
mingoje konvokacijoje
Loyolos Universitete. At
stovavo Lietuvą. Proce
sijoje žygiavo su užsie
niečiais profesoriais: iš
Cambridge (Angį.), Hei
delbergo ir k. Jų buvo
apie 10. Konsulas dėvėjo
Georgetown Universite
to Teisių Daktaro uni
formą (togą). Konvoka
cijoje buvo išdalinti 27
garbės doktoratai. Pro
gramoje buvo atlikta Tė
vo Markaičio oratorijos
"100 Šuns" ištraukos.

NAUJOS KNYGOS
• BUVO BROLIAI DE
VYNI ir SIGUTĖ. Ava Saudargienė. Dvi triveiksmės

pasakos mažųjų teatrui vie
noje knygoje. Pirmąją
iliustravo Ugnė Kazokaitė,
antrąją — Algis Plukas.
Tiražas 500 egz. Išleido
1968 m. Australijos Lietu
vių Bendruomenės krašto
kultūros taryba.
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Lietuvių Forumo radijo programa Chicagoje balandžio 25 d. mini 2 metų sukaktį, ši programa be skelbimų tęsiasi 1 vai. laiko. Dviejų metų laikotarpyje programose dalyvavo apie 200 žymiųjų amerikiečių ir
lietuvių politikų, visuomenininkų, kultūrininkų, mokslininkų, menininkų. Nuotraukoje programos dalyviai
minint prof. dail. Adomo Varno 90 metų sukaktį. IS kairės: Vytautas Kasniūnas, Sr., Marija ir inž. An
tanas Rudžiai, Lietuvių Forumo radijo leidėjai, dail. Zenonas Kolba. Sėdi prof. dail. Adomas Varnas ir
jo žmona.
Mariaus Kasniūno nuotrauka

EAST CHICAGOS PARAPIJOS VAKARIENĖ
Dar prieš Lietuvos
nepriklausomybės
pa
skelbimo minėjimą buvo
susirūpinta išdekoruoti
parapijos salę, kad to
kios šventės metu ir
svečiams būtų jaukiau ir
rengėjams smagiau. Pa
rapijos ir gyvųjų organi
zacijų vadovybių susita
rimu buvo imtasi darbo
talkos būdu. Atsirado pa
kankamai savanorių tal
kininkų, kurie savolaisvalakį paskyrė salės de
koravimo darbams, o
pradžiai pavieniai para
pijiečiai ir organizaci
jos sumetė šimtinę — ki
tą išlaidoms padengti.
Vienas čia gimęs lietu
vis paaukojo dažus visos
salės išdažymui, kad tik
lietuvių parapijos salė
gražiai atrodytų. Tikrai,
talkininkai parodė nepap
rastai gražų mostą ir at
liko gerą darbą.
Mūsų parapija nėra
gausi ir tik suveda ga
lus su galais, bet dides
nių remonto išlaidų ne
pajėgia pakelti, o tvar
kytinų dalykų yra daug.
Tad š.m. balandžio 26
d. 6 vai. vak. gražioje
parapijos salėje ruošia,
ma parapijos vakarienė.
Vakarienės metu bus ir

meninė programa. Visi
parapijiečiai maloniai
kviečiami vakarienėje
dalyvauti ir paremti sa
vos parapijos išlaikymą.
VAIŽGANTO
MINĖJIMAS

ALTS-gos vietinio sky
riaus valdyba š.m. gegu
žės 2 d. (šeštadienį) ruo
šia kan. Juozo TumoVaižganto 1000-jo gim
tadienio minėjimą. Pas
kaitą
apie Vaižgantą
skaitys skyriaus narys
Stasys Kalvaitis. Po mi
nėjimo bus narių susi
rinkimas. Skyriaus val
dyba pristatys veiklos
planą ir painformuos
bėgamaisiais reikalais.
Po susirinkimo pašne •
kesiai bus tęsiami prie
kavos puoduko.
***
Naujoji skyriaus val
dyba, vadovaujama Ire
nos Rimkūnienės, ati
darė knygų stalą ir vie
tos lietuvius aprūpina
naujausia
literatūra.
Knygos pardavinėjamos
po lietuviškų mišių. Su
sidomėjimas lietuviš
kais leidiniais yra gana
geras. Sėkmės lietuviš
ko darbo bare.

LIETUVIŲ
BENDRUOMENES
REIKALAI

900 žmonių. Kas gi detroitiškius paskatino taip
gausiai į šį "Grandinė
lės" šokių koncertą at
silankyti? Vieni važia
vo norėdami antrą, sykį
pamatyti, o kiti smalsu
mo pagauti ir norėdami
įsitikinti:
ar
tikrai
"Grandinėlė" jau vietoje
lietuvių tautinių šokių,
maskoliškus šokius šo
ka ir kaip tie maskoliš
ko stiliaus drabužiai at
rodo.
Taip "Grandinėlė" sa
vo šokiais mus žavėjo,
o jos įvairūs drabužiai
akyse mirgėte mirgėjo.
Šokis po šokio scenoje,
kaip televizijos ekrane
ėjo ir su maža pertrau
ka beveik dviejų valan
dų laikotarpyje visi bu
vo baigti. Šokių koncer
tas pradėtas kepurine ir
baigtas greitpolke. Su
skaičiavau jų programo'
je buvo įtraukta net 18.
Ar tie šokami šokiai vi
si buvo tautiški ir ar su
maskoliška priemaiša,
šokio meno nesupran
tančiam sunku pasakyti.
Tuo reikalu girdėjau sa
lėje kalbančius du asmenis. Vienas klausia
antrojo: "Ar daug Čia yra
maskoliškų šokių įvel
ta?" Antrasis atsako:
"Šoka vikriai ir gražiai.
Kur čia baigiasi tautinis
ir kur prasideda masko
liškas sunku pasakyti".
"Grandinėlės" šokėjų
drabužiai irgi buvo la
bai
įvairūs. Buvo ir
tokių kuriuos teko ma
tyti tik pirmą kartą. Gal
ten tarp lietuviškų tau
tinių drabužių buvo ir
maskoliškų. Kai kurie
žmonės sako, kad tie
kitokie drabužiai įves
ti paįvairinimui, nes
gražiau ir įspūdingiau
atrodo.
Šiaip ar taip
"Grandinėlė" visiems pa
tiko ir visi yra dėkingi
LB apylinkės valdybai
už jos pakvietimą į Det
roitą.
Taip pat tenka džiaug
tis, kad čia nebuvo sa
komos jokios kalbos ir
tuo atvykusių niekas ne
vargino. Pareiškus pa
dėką ir įteikus puokštę
gėlių, koncertas buvo už
baigtas .
A. Grinius

ALB-nės vietos apy
linkės valdyba š.m. ba
landžio 12 d. sušaukė in
formacinį susirinkimą.
Pirm. Z. Moliejus pra
nešė, kad yra sudaryta
rinkiminė komisija: K.
Pocius, S. Karvelis, P.
Nenorta, S. Laureckas
ir lz. Valančius.
Į Chicagos apygardos
atstovų suvažiavimą su
sirinkimas
įpareigojo
valdybą parinkti kandi
datus ir atstovauti sky
rių.
Tarybos rinkimai apy
linkėję bus
vykdomi
Centro valdybos paskelb
tu laiku: gegužės 16 d.
14-18 vai. ir gegužės 17
d. nuo 9 iki 15 vai. liet—
d. nuo 9 iki 15 vai. liet,
parapijos salėje. Gyvai
buvo diskutuojamos Cent
ro valdybos rinkimams
vykdyti taisyklės ir Gar
bės Teismo sprendimas.
Galimas daiktas, kad rin
kimai bus atidėti.
Motinų prisiminimas
LIETUVIŲ MOTELIS
įvyks š.m. gegužės 10 d.
FLORIDOJE
parapijos salėje. Bus
Albina ir Vytautas Tom
paskaita ir meninė dalis.
(aj) kus turi motelį Sapphire
Sea Motor Lodge, ant van
denyno kranto, 700 Oceah
Drive, Juno Beach, North
Palm, Florida 33403. Telef.
(305) 844-3388. Motelis yra
prie A1A kelio, 20 minučių
nuo Palm Beach aerodromo.
Savininkai kviečia lietu
Apie
"Grandinėlės"
vius
pas juos praleisti atos
šokių koncertą įvykusį
togas,
pasimaudyti Atlanto
balandžio 12 d.Rosary vi
vandenyne
ir pailsėti ra
durinėje mokykloje gali
mioj
vietoj.
Vasarą kainos
ma pasakyti tik tiek, kad
už
kambarius
daug atpigin
jis buvo gražus ir gerai
tos.
pavykęs. Mokyklos salė
turinti 1000 sėdimų vie
Skaityk ir platink
tų, beveik sklidinai bu
DIRVĄ
vo pripildyta. Kai kurių
apskaičiavimu ten buvo

Apie Vaižganto minėjimus
tarybinėje Lietuvoje
Ilgų distancijų kabelis sujungė, mus su atatinkarnų pareigūnu Kaune. Prisistatę, kas esame, pa
klausėme:
— Daug kur buvo surengti Tumo Vaižganto mi
nėjimai. Mums įdomu žinoti, kokiais motyvais ve
dini, minėjote.
— Vaižgantas yra neabejotinas buvusio bur
žuazinio pasaulio kritikas. Kaip Levas Tolstojus,
jis demsakavo buržuazinės santvarkos melą ir
dviveidiškumą.
— Tai naujas jo araštų aiškinimas, — nuste
bome.
— Tai nėra naujas aiškinimas. Tai yra daly
kiškas „aiškinimas, akcentuotas jo minėjimuose.
Buržuazinio dviveidiškumo sunkmetyje viskas tai
buvo sulėpta.
buvo suslėpta.
— Bet gi jis buvo dvasiškis, tai kur radote,
kad demaskavo buržuaziją?
— Jis demaskavo jos groboniškus apetitus.
Jis nereikalavo atlyginimo iš besituokiančiųjų.
Taip jis sutuokė ir tuos, kas pasirodė išaugo į ta
rybinio laikotarpio aktyvistus.
— Bet tai neturi ryšio su jo raštais.
— Raštai yra gyvenimo būdas, ideologijos tai
kymas gyvenimui. Vaižgantas prašė buržuazinių
valdovų, kad paleistų iš kalėjimo rašytoją Venclo
vą ir Korsaką.
— Vėl gi, tai jo humanistinis būdas.
— Jo humanizmą mes atžymėsime, skirdami
jam jo buvusią bažnyčią.
— Bet mes girdėjome, kad nuo jo bažnyčios
sienos nuplėšta jo pakabinta lenta, kur buvo su
rašyti žuvusieji Sibiro lietuvių batalione lietuviai.
— Jis nebuvo pakankamai politiškai raštin
gas. Ir ta lenta neturi nieko bendro su jo humaniz
mu. Tačiau, skirdami jo atminčiai jo vadovautą
maldnamį, mes ten įsteigiame buržuazinės Lietu
vos veidmainiškumo muziejų. Nuotraukos, sche
mos, maketai ir dokumentai parodys gyvenimą
tų, dėl kurių Vaižgantas sielojosi. Pav. kalėjimo
celė, kur kankino Venclovą; arba baudžiamoji sto
vykla, kur dirbo Korsakas; arba pogrindinė spaus
tuvė, kur draugas Zimanas spaudė pogrindinę Tie
są. Galima net prileisti, kad Vaižgantas per klaidą
pateko į dvasinę seminariją. Jeigu jam būtų tekę
jaunystėje susipažinti su Iskra, jis būtų nuėjęs le
nininiu keliu.
— Tai labai rizikingos prielaidos.
— Visiškai tokios pat prielaidos yra Levo
Tolstojaus ir Dostojevskio tarybinių laidų pratar
tyje. Kodėl mes turime kitaip galvoti, minėdami
Vaižganto sukaktį? Juk tai visasąjunginis požiū
ris į kiekvieną ankstesnių kartų humanistą.
— Ar neprileidžiate, kad tarybinės santvar
kos metais, Vaižgantas būtų jūsų priešas?
— Visiškai ne. Mūsų prielaidoms mes turi
me netgi stipresnių įrodymų, kad kad rusai turi
Tolstojaus pratarmei.
— Kokių gi?
— Savo testamente Vaižgantas pareiškė, kad
jis myli kiekvieną lietuvį, negti "podlecą".
Čia, dėl meteorologinių sąlygų, pasikalbėjimas
nutrūko.

GRANDINĖLĖ
DETROITE...

KNYGA, APIE
KURIĄ VISI
KALBA...
AR TURITE?
DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
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Siunčiu.......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
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Mano adresas:

J. GRAUDA

..............................................................................
(pavardė tr vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, rip Nr.)

Grandinėlė šoka,

J. Garlos nuotrauka
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lio rašytojo veikalą skaitant,
tapti vienu iš knygos dalyvių.
Tiesiog norisi šaukti Gašlūnui
elgtis žiauriau, sugavus dide
Antras intriguojantis virše
šiomis dienomis pasiekęs
li savo skriaudėją, bet skaity
JURGIS GLIAUDĄ
lio daiktas yra tas, kad nenusa
mūsų knygų skobnius Kazimie
tojo nuostabai, Gašlūnas spren.
kyta kuriam žanrui priklauso
ro Barėno veikalas Tūboto gai
džla problemą taip, kaip jis ga
cellence? Ir, jeigu literato dar
veikalas. Tai tikrai skamba sa
džio metai yra stipriai provo
Įėjo ( su tuo vėliau skaitytojas
bas kasdienės Informacijos lei
votiška nepaprastybė. Prozos
kuojanti proga kalbėti apie jj.
sutinka) pats išspręstų Mes Įsi
diny yra žudanti kančia, litera
plotyje yra apysaka, apsaky
Kazimieras Barėnas šykštus
mylime | smarkų pusberni Igna
to stovėjimas knygų leidyklos
mas (dabar okup. Lietuvoje), no - cą, 1 Teklę, | nuostabiai at
savo kūrybine duokle. 1953 me
veletė, romanas. Kiekviena sri
tais pasirodė jo patrauklios no prieky yra palaiminga duoklė
skleistą Gašlūną jo probėginiavisuomenei. Taip yra su Nida
tis, kad ir kaip modernėtų ir ieš  me flirte su Jule. Iš pradžių
velės Giedra (visad grįžta, 1957
ir Barėnu. Mes jam palikome
kotų naujų formų, instinktyviai
metais jis {ėjo | mūsų knygy
net galima [tarti, kad Gašlūno
"privilegiją" būti Nidos leidyk
segas! ir seną vardą (romanas,
nus kaip ytin puikių novelių rin
istorija su Sarčiu turi simboli
los simboliu. Ir tam sugriauti
naujas romanas, anti-romanas).
kinio Karališka diena autorius.
ni pamušalą, kaip kad Borūtos
Kazimiers Barėnas davė š|
Tūboto gaidžio metai, mes dr|sVisa dekada vėliau, 1968 me
Baltaragio malūno žirgai. Bet
tumėm, tačiau, pavadinti geru
tais, pasirodė jo Atsitiktiniai su veikalą (Tūboto gaidžio metai),
Barėnas perima realistini pri
ir išsamiu veikalo pobūd| ir tu
sitikimai, kur vertintojai vis ky kur| pradėjo rašyti dar prieš
statymo būdą, nesuviliotas šuo išleisdamas savo pirmąjį no
rini nusakančiu vardu: kronika.
bo prie rinkinio dalinių nelšlailiu | abstraktą. Nuostabus yra ir
velių rinkini, 1952 metais- ir
Gal būt ir drąsiu nauju: kroni
kymo vienodo žanro uniformo
(toks tikras) Ignaco neapsispren
baigė 1956 metais. Autorius ne
kiniu romanu. Čia apstu elemen dlmas, kada savanoriai pradėjo
je.
skubėjo š| veikalą leisti. Per
tų, kurie teikia tam tikrą sko
Kaž kaip susidarė savotiška
rodytis parapijoje.
dvyliką metų knyga buvo auto
ni, kada veikalas plinta kelio
pažiūra j Barėną, kaip j Nidos
Pulkus dialogo valdymas yra
riaus dispozicijoje, kol po to
mis dimensijomis: daug veikė
leidyklos dvasią judintoją (spi
dviguba priemonė atskleisti
Įžengė J viešumą.
jų, suglausta laikmečio dvasia,
ritus movens), kaip ( jėgfngą
žmogų fr aplinkos nuotaikas.
Tokia nepaprasto yra šios kny epinis pasakojimo būdas. Ba
Pradalgių pradininką ir tiesėją,
Barėnas
savo dialogu ir jo
gos metrika, atsiradimo etapai
rėno metai kaž kaip atliepia sa
kaip Saujos derliaus suderintodažnu, ne jo, bet jo personažų
ir mums, (nykusiems | ameri
vo mostu, pločiu ir tūriu Done
ją. Kazimieras Barėnas ta sa
humoru, tiesiog sužavi. Ir tas,
koniškus tempus, nuostabi ne
laičio metus. Panašumas ypa
vo nepaprasta energija išleis
kas pirmuose knygos puslapiuo
skuba. Ar tol ne dėl to, kad šiam
tingai svarus, nes siužete bū
ti per Nidą septyniasdešimti
se, dar nejsižvelgus | veikalo
veikalui autorius skyrė ypatin
rai susitinka su vokišku "val
penkias knygas, atrodė, užtem
apimt}, atrodė kaip perdėtos ko
dytoju". Bet tai bus tik išvirši
dė trijų knygų autorių. Nelygi gai atydų dėmesj, pabrėžtinai
loritas, tampa esmine ir neat
nis panašumas, čia nėra poe
nant, tokia pakili paskirtis ten griežtus reikalavimus iš sa
skiriama veikalo dalimi.
vęs? Ir kada mes skaitome kny
mos elementų, bet yra Flauka čia Stepui Zobarskui: rašy
Tokie pat probėginiai yra vie
gos pasažus, būdvardžių rinktibero Sentimentalinio auklėji
tojas ir leidėjas.
tovaizdžio štrichai. Aplinkui
numą, Jgeriame savin tą epiš
mo išsamumas, kuris jaučia
Tačiau, kaip tik tas dvyliputaip daug tos Pavandenės para
ką santūrumą, kuris perveria
mas visoje savo mosto ir ana pijos gamtos. Nuo jos nei iŠmas yra jų abiejų nepaprasto
kūrin|, nejučiomis prisimename
lizės platybėje. Kaip kadaise
darbo ir gebėjimų žymė. Jie
bėgusi, nei pasitrauksi. Ir pro
Flauberto L'Education sentidaugis aną veikalą vadino sa
konkretizuoja daugelio darbus.
musių užsėstą langeli debesys,
mentale, kuris lygiai prieš šim • vo laikmečio kronika lygiai drįs prietema ar vidudienio spindu
Be jų iš karto kaž kaip liktų
tą
metų gimė, kaipo ilgo darbo,
tame š| Barėno veikalą vadin
tuščia ir šiukštu mūsų, tokia
liai neišvengiamai liečia žmo
talento, žinių, kalbos žinojimo,
ti kronika. Ir puikia, nepapras
me efemeriškame literatūros
gų. Gamta, kaip paskiras įvy
veriančio žvilgio | buitį ir jos
ta, sočiai prisotinto per rašyto
pasaulėlyje. Ar ne rašytojas,
kis, gyvenimo dalis.
visagalinčias detales, sintezė.
jo prizmę perkoštą autentišku
atėjęs prie knygų leidyklos
Literatūros siekis yra tiesa,
Tokie yra nuostabūs ir žavin • mą siekiančia kronika.
skobnio yra literatas par expo ilgų ieškojimų nusakė ame
čiai-estetiškl šio Barėno vei
Tačiau tai nėra ir vokltmerikiečių literatūrinlnkas Day
kalo pasirodymo palydovai. Trt
člo kronika. Įvykius autorius nu ton Kohler. Ta tiesa yra dve
boto gaidžio metai (didelės 438
tęsia toliau, iki savos nepriklau jopa. Autoriaus požiūris gilyn
puslapių apimties knyga) intri
somos valstybės susidarymo, ka Ir aplinkui. Autoriaus prisiė
tas į kariuomenę ir pa guoja
savo pavadinimu. Ne kiek da ir tamsiausiame Lietuvos
mimas pasaulio savin. Ir čia
siųstas į Vietnamą, ne vienam bus suprantamas tas
V. Maželio nuotr.
kampe, kaž kaip instinktyviai
Maupassant, didysis realybės
seniai buvo sunkiai su daiktavardinis priedas tūboradosi savos valstybės sąvoka,
vaizduotojas sutinka, kad gre
kaip Julija Rajauskaitė, žeistas. Nelaimė atsiti tas, kuriam išaiškinti autorius
nei išminčių formuluota, nei pra ta tos pasaulio tiesos yra iliu
yra gimusi Amerikoje, ko žygy į frontą, kai he tik 266 puslapy teikia paaiškini
našų pranešto.
zijos.
mokslinosi Lietuvoje ir likopterio motoras suge mą. Tai, nelyginant Mazalaitės
Paėmęs labai mažą Gašlūnų
Kiekvienas iš mūsų kuria sa
vėliau užsienyje. Ji pla do ir iš kelių šimtų met Negęstis, kur kai kas ir vienaip šeimą, sutelkęs toj šeimoj skir
vo nuosavas pasaulio iliuzi
ir kltap norėtų nusakyti. Tūbas
amžių ir temperamentų
jas, sako novelės meistras. Ir
čiai koncertavo Lietu
rų aukščio krito ant aukš yra antraip veltinis, iŠ vilnų vėl tingų
veikėjus,
autorius apsupa juos
autorius neturi kitos misijos,
voje, Latvijoje, Austri tų medžių. Iš Vietnamo
tos žiemos apavas. Tačiau au
gyvenamo
laiko
sąmyšiu,
neri

kaip ištikimai atkurti tas iliu
joj, Vokietijoj, Kana
pervežtas į Japoniją, Li torius vartoja j| tūba nusakyme.
mu, pastato prie chaoso briau
zijas, visomis meno priemo
doj ir JAV. Ji yra mu
nas Ausie jus išgyveno su Drįstame prileisti, kad tai vie
nos. O aplink juos yra Pavande
nėmis, kurias jis geba panau
zikos kritikų įvertinta dėtingą operaciją. Da tos tarmės nušvietime. Ir tū- nės parapija, su jos mažais so doti.
kaip puiki virtuozė, gili bar jis jau yra parskrai botas gaidys yra smarkiai ap
džiais, gojais, laukais, liepotu
Tas citatas naudojame tar
žėlusiomis šlaunimis gaidys
šventoriumi
netoli,
ir
juda.spur.
ti
lyg teigimui, kad Barėno
interpretatorė ir dide
dintas į Bostoną ir gydo (autorius, 266 psl.). Tai gana
da, kenčia nuo priespaudos de
Tūboto gaidžio metai veika
lės jėgos pianistė. Sa
mas Veteranų ligoninėj. komiškos ir kartu karingos po
šimtys tokių kaip jie patys, Ga
las ir yra tas nuostabus kon
vo koncertui Bostone ji
Tėvams tegu būna sura vyzos gaidys. Tad tokio gaidžio
šlūnai.
glomeratas, kur tiesa ateina pro
pasirinko Liszto muzi
minimas, kad sūnus to ženkle nubėgę metai ir yra Tū
Skaitytojas tiesiog gėriesi vei sukoncentruotą autoriaus iliuzi
ką.
(vi)
kioj nelaimėj išliko gy boto gaidžio metoi.Tačiautekskiančiųjų (centrinių ir šalutinių)
ją (kuri visad tikresnė už isto
asmenų išbaigtumu. Juose nuola
riko pedantiškumą) ir perteikta
vas, o Linui jaunystė te atrandame 1915 metų vokiško
tinis susidūrimas su aplinka, ir
tomis meno priemonėmis, ku
VIETNAME SUŽEISTAS tegu padeda greičiau ir jo visagalinčiojo savo valsčiuje
žandarų viršininko panašumą l
tai teikia neišsemiamas progas
rias autorius valdo.
LINAS AUSIE JUS
visiškai pasveikti. Prieš tok{ komišką gaid|. Ir pats vei
autoriui atskleisti personažų re.
Ir viena iš tų nuostabių, bu
išvykdamas į kariuome kalas apima 1914-1918 metų Pa
akciją | tai, ir demonstruoti pa
riančių priemonių yra Barėno
Bostone plačiai pažįs
nę, Linas buvo aktyvus vandenės valsčiaus gyvenimą,
matus, kurie lemia sprendimus.
kalba, tokia sublllai-tlksll, 15tarnų lietuvių Ados ir
Korp!
Neo-Lithuania ėjus| tokio "gaidžio" ženkle. Vi
Pastovios ir lėtos slinkties
ieškotai-sultinga ir ritmiškalsas veikalas yra vokitmečio me veiksmas tolydžio pagauna skai
Petro Ausie jų vientur
Bostono padalinio na
atsverta, kad kiekvienas kalbos
tai Pavandenės parapijoje.
tytoją būti, kaip kiekvieno dide
skaitinys puošis jo citatomis.
tis sūnus Linas, pašauk rys.

RAJAUSKAITĖS KONCERTAS
BOSTONE

Pianistė Julija Rajauskaitė

* PIANISTES JULI
JOS
RAJAUSKAITESPETRAUSKIENES kon
certas, rengiamas Nau
josios Anglijos Baltų
Draugijos, įvyks balan
džio 24 d. (penktadienį)
8:30 vai. vakare Jordan
Hali. Po koncerto visi
kviečiami į priėmimą
kuris įvyks Tautinės Są
jungos namuose, 484 E.
4th Street, So. Bostone.
Julijos Rajauskaitės Petrauskienės
pianino
koncertas nėra eilinis
įvykis Bostono kultūri
niam gyvenimą ir tiki
masi, kad lietuviškoji vi
suomenė tai atitinkamai
įvertins.
Julija Petrauskienė,
mums plačiau žinoma,
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SOVIETINIU AGENTŲ APMOKYMAS (1)

VIENAS IŠ DAUGELIO...
Dailus, šiaurietiškos išvaizdos keleivis išlipo
Maskvos Jaroslavskio geležinkelių stotyje iš sibirinio traukinio ir lūkuriavo išsiskyręs iš kitų ke
leivių būrio. Žinomas ne vienu vardu ir įvairiomis
pavardėmis, iš tikrųjų jis buvo Kaarlo Rudoph Tuomi, raudonosios armijos karo veteranas, anglų kal
bos instruktorius, teikiąs slaptas informacijas so
vietiniam KGB (Komitet Gosudarstvennoi Besopastnosti — sovietiniam valstybės saugumo komi
tetui). Kodėl jį iškvietė Maskvon arba kas jįčia pa
sitiks, jis nežinojo. Bet sekamas jam iš anksto duo
tas instrukcijas, jis laikė suglaustą lietsargį kai
riajame pažastyje ir laukė.
Neilgai trukus prie jo priėjo nepažįstamas.
— Labas rytas, — tasai tarė ir tuojau pat
paklausė: — Pasakykite, kaip laikosi jūsų dėdė
Efimas?
— Nemalonu pasakyti, bet jis neseniai pa
simirė, — Tuomi atsakė.
— Tikrai nemalonu, bet ką darysi. O dabar
prašau eiti su manimi.
Abu vyrai susėdo į nedidelį Moskvič automo
bilį ir nuvažiavo į kariškiams skirtą viešbutį, kur
Tuomi buvo nuvestas į trečiąjį aukštą.
— Štai ir jūsų butas, — pastebėjo jo palydo
vas: — Niekur neišeikite, nes netrukus sulauksi
te svečių.
Buto puošnumas gąsdino Tuomi. Vien tik mie
gamasis buvo didesnis už tą vieno kambario butą,
kuriame gyveno jis su žmona ir trimis mažais
vaikais. Iš miegamojo durys vedė į salioną, kuris
buvo dar didesnis ir papuoštas šviežiai skintomis
pavasarinėmis gėlėmis. Saliono viduryje stovėjo
stalas, apkrautas apelsinais, obuoliais, bananais
ir vynuogėmis. Trys bonkos gėrimų: konjakas,
škotiška degtinė ir vodka. Prausimosi kambaryje,

KAZIMIERO BIRENO ŠEDEVRAS

išklotame marmurinėmis plytelėmis, buvo net ir
vonia.
Valandą pabuvęs savo bute, Tuomi išgirdo, kad
kažkas iš koridoriaus atsirakina jo saliono duris.
Pamatęs įeinant uniformuotus generolą majorą ir
pulkininką, Tuomi ramiai išsitempė.
— Prašau sėstis ir nusiraminti, — tarė že
maūgis pulkininkas. — Tarp mūsų formalumas ne
reikalingas. Beje, ar patenkintas savo butu?
— Negaliu tikėti, kad čia gyvenu aš, — Tuomi
atsakė.
— Matai, — ramiai dėstė pulkininkas: —neil
gai trukęs turėsi padaryti didelį apsisprendimą, to
dėl mes pasistengėme, kad apsisprendžiant jums
netrūktų patogumų. O be to, tas parodo, ką galėsi
kada nors ateityje turėti, jeigu dabar teisingai apsispręsi.
— Gal geriau būtų, jeigu eitume tiesiog prie
reikalo, — šiurkštokai įsiterpė generolas. — Mes
galvojame tave siųsti svarbiam ir pavojingam už
daviniui į Jungtines Amerikos Valstybes. Turėsi
ten atsirasti ir veikti nelegaliai. Jeigu pagaus, leng
viausiu atveju gali laukti daugelio metų kalėjimo.
Bet jeigu uždavinį sėkmingai įvykdęs grįši, Čia
tave pasitiks didelis atlyginimas.
Staigus pasiūlymas tapti šnipu ir šnipinėti
Amerikoje Tuomi sukrėtė.
— Aš niekada tokio uždavinio neįsivaizdavau,
— jis pratarė, — todėl net nežinau, ar aš tokiam
darbui būsiu tinkamas...
— Mes patikrinome jūsų kartoteką ir išnag
rinėjome jūsų visą gyvenimą, — jį pertraukė ge
nerolas, — ir įsitikinome, kad jūs galėsite atlik
ti tai, kas reikalinga. Vienintelis klausimas yra
jūsų sutikimas. Turite visiškai laisvą pasirinki
mą ir niekas kitas už jus to nepadarys. Pats už
davinys iš tikrųjų nėra jau toks sunkus, kaip jums
dabar iš karto gali atrodyti, bet atvirai šnekant,
gali pasitaikyti ir ne visiškai malonių atvejų, su
kuriais norėtume jus iš anksto supažindinti. Te
nai turėsi gyventi kaip ir kiekvienas amerikie
tis, greta to vykdydamas savo uždavinį. Niekada

nė trumpiausiam akimirksniui negalėsi turėti ramy
bės. Beje, būsi atskirtas nuo savo šeimos ir tai il
gokam laikui.
— Kaip ilgai? — paklausė Tumi.
— Apmokymas čia, Maskvoje, greičiausiai už
truks trejis metus, — generolas atsakė. — Tiek in
vestavę į paruošimą, mes norėtume turėti jus tenai
ne mažiau kaip trejis metus, o gal ir ilgiau. Juo ge
riau ten laikysitės, tuo ilgiau pasiliksite.
— Kas bus su mano šeima? — pasiteiravo
Tuomi.
— Jiems nieko netruks, — atsakė generolas.
— Gal jie gaus naują butą?
— Gali kiek nusidelsti, bet mes galime užtik
rinti, kad gaus, -- prižadėjo generolas. — Tas
dar ne viskas. Mes atsilyginsime dar daugiau. Jū
sų alga pakils trigubai ir ją visą galėsi atiduoti sa
vo šeimai, o mes jus aprūpinsime doleriais tiek,
kiek tik jums reikės. Kiekvieni metai, jūsų pra
leisti užsienyje, bus užskaitomi dvigubai į jūsų
pensijos stažą. Kai grįšite čia, nebeteks niekuo rū
pintis ligi jūsų amžiaus pabaigos. Bet galvoje tu
rėkite dar daug svarbesnį dalyką. Jūs galėsite pa
grįstai didžiuotis atlikęs paslaugą savo socialstinei tėvynei. Jūs žinosite, kad savo gyvenime atli
kote didelį darbą.
Abu karininkai staigiai pakilo,
— Mes nenorime, kad mums atsakytum tuojau
dabar, — pasakė generolas. — Savo atsakymą ge
rai apgalvok. Rytoj mes vėl ateisim pas tave.
Nors ir pavargęs po kelionės traukiniu, tą nak
tį Tuomi negalėjo užmigti. Tai vaikščiodamas sker
sai ir išilgai kambarius, tai atsisėdęs prie lango ir
pro jį stebėdamas Maskvos žiburius, jis mintimi
perskriejo savo gyvenimą, atvedusį jįikipaskutinio
momento. Kadaise dėmesio neverti įvykiai ar nu
girstos pastabos dabar ėmė jam aiškėti ir atgauti
savo reikšmę. Staiga jis pradėjo galvoti, ar KGB
nebus tik metų metais planavusi iš jo pareikalauti
apsisprendimo, kurį dabar jis turi atlikti per kele
tą valandų.
(Bus daugiau)
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KATALIKIŠKOS LABDAROS BIČIULIU PIETŪS
kas,
Marijona Druznimo ir ligonų bei sene
dienė, dr. Juozas Mikalių".
Kolonijų komitetams lionis, Feliksas Zalespirmininkauja sekantieji kas, visi iš So. Bostono.
Komitete taip pat da
asmenys: Brockton —
Mykolas Tumonis; So. lyvauja kun. Albertas
Boston — dr. Antanas Ka Kontautas, kun. Aloypočius; Cambridge — zius Klimas, Motina M.
Jean Malinauskaitė; Nor- Amadeus
ir
Seselės
Celestine,
wood — Povilas Žukas; Carmelita,
Bridgewater — Anna- Annunicata, Clement ir
belle Melville; Waltham Mary Ann.
— Charles Karr; NeedŠiemet seselės šven
ham — Longinas Švel- čia 25 metų sukaktį per
nis; Lawrence — Mari kėlimų Motiniškų Na
jona Phillipienė; Quincy mų iš Scrantono į Brock— Viktoras Waitaitis; toną.
Worcester —
Elarija
Prie Motiniškų Namų
Petraitienė.
Komitetuose veikia: randasi noviciatas, se
Julija Yakavonytė, Ed- selių mokytojų pasiruo
wardas
Waitt, Alfonsas šimo įstaiga ir rekolek
Kun. Valkavičius, Šv.
Los Angeles skautų vadovybė Kaziuko mugėje.. Iš kai rėš: stovyklavietės komiteto narys A. Kazakevi
Kazimiero
parapijos Miškinis, Alice Madden, cijų centras. Vienuolyno
sode yra Mater Dei Mer
čius, tunto adjutantas V. Vidugiris, dvasios vadas kun. R. Kasponis, tuntininkas J. Pakalniškis, drauginin Brocktone vikaras ir pla Susan Barauskienė, Pet
kas E. Radvenis, J. Matulaitis, vilkiukų draugininkas P. Abelkis.
L. Kanto nuotrauka
čiai žinomas smuikinin ras Bizinkauskas, Vytau gaičių Akademija, Šv.
kas ir rašytojas, sako, tas Yakavonis, Kaye Mc Juozapo Senelių Namai
kad Seselių nauji irsvar Connell, visi iš Brock ir Spulingosios Motinos
(r)
būs finansiniai reikalai tono; Aleksandras Capli- Koplyčia.
paskatino jų rėmėjus at
Kaziuko tradicinė mu lėmis, žiurstukais, ta kai skautai kiekvienais
kartoti Bičiulių Pietus,
gė, suruošta Los Ange keliais ir lietuviškais
metais vis kitokia te
kurie nešė didelę para
STUDENTAI DAINUOJA
les skautų ir skaučių tun motyvais išsiuvinėtom ma paruošia savo kavi
mą Seselėms prieš ketu
tų, praėjo su dideliu pa staltiesėlėm. Ypatingai nę, kuri labai populia
ris metus.
sisekimu.
Miela, kad krito į akį meniškai pa ri jaunimo tarpe. Židi
Jos pasišvenčia jauni
los angeliečiai pilnai daryti medžio kelmai su nį ečiai, daug pajėgesni mo auklėjimui įvairiose
įvertina mūsų skautiško gintaro papuošalais.
ir pasiima visus virtu
Naujosios Anglijos ko
jaunimo pastangas iš
'Naujai ir įdomiai bu vės darbus, kad pasisek lonijose ir ištvermingai
laikyti tautines tradici vo atidaryta mugė: vil tų pasotinti svečius tik neša kylančių kainų ir
jas ir jaunimą gausiai kiukai su lietuviškos mu rai lietuviškais pietu
mažėjančio Seselių skai
remia ne tik savo atsi zikos garsais atsivežė mis. Daug darbo įdėjo čiaus naštą, teigia kun.
lankymu bet ir dosnia į mugę ir lietuvišką "bo V. Jakubauskienė,
K. Valkavičius.
ranka.
butę"
(Nida Griniūtė). Prišmantas, J. RukšėBe to, tęsia jis, jos da
Stalai buvo nukrauti Mugę atidarė ir kaspiną nienė, J. Pažėra, V. Svi- ro visas pastangas išlai
kruoščiai paruoštais me perkirpo mūsų mielas
derskas ir kiti, kurie kyti Mater Dei Mergai
niškais išdirbiniais. Ber konsulas J.J. Bielskus,
tiek daug dirbo virtuvėje čių Akademiją Brock
niukai savo stalus buvo kuris visuomet mielai
net nuo šeštadienio.
tone. Šv. Juozapo Sene
apkrovę puikiais medžio prisideda prie skautiš
Pasisekusi mugė duo lių Namuose Seseles ap
išdirbiniais, su kuriais kų darbų. Savo trumpam
da daugiau norų ir ini rūpina didelį skaičių lie
niekur nebūtų gėda pa žodyje palinkėjo sėkmės
ciatyvos ir toliau dirb tuvių senelių ir ligonių.
sirodyti. Mergaitės irgi ir toliau dirbti lietuviš
ti ne tik skautybės, bet Bičiulių Pietūs yra vie
neatsiliko su savo pui kame darbe.
ir lietuviškų tradicijų nas svarbiausių šaltinių
kiais audiniais, pagalvė
Mūsų mieli akademi
bare.
aukų paremti Seselių lab
V. Iri. daringą darbą tarp jau
Bičiulių Pietūs, ypa
tingas parengimas pa
remti Nukryžiuoto Jė
zaus Seselėms, įvyko
balandžio 5 d. Seselių
Motiniškuose Namuose,
Brocktone.
Tai buvo vienas iš
svarbiausių
labdaros
parengimų Bostono lie
tuvių gyvenime šiais me
tais.
Kun. Vincas Valkavičius, Seselių Rėmėjų pir
mininkas buvo komiteto
moderatorius. Bendram
komitetui vadovauja Juo
zas Lubinas iš South
Bostono, ir adv. Jonas
Švagždys iš Brocktono.

LOS ANGELES SKAUTU KAZIUKO MUGĖ

LIETUVOS KANKINIŲ
KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,

•pasaulyje garsiausioje vietoje jau
baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną

koplyčia bus dedikuota.
SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ.
Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.

Lietuvis jau dainuoja nuo pat jaunų dienų. Ir ta
meilė dainai riša mus visus. Albumas "Vitvat Akademia”,
jaunimo įgrotas ir įdainuotas, šokių muzika linksmina
visus, o patriotiniais žodeliais primena Nemuno šalelę ...
Tai graži Velykinė dovana jaunimui, o ir vyresniems
puikus studento dienų prisiminimas. Albumo kaina $8.50.
Plokštelės gaunamos pas platintojus:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St.
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St.
Marquette Delicatessen, 2553 W. 71 St.
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė,
Endzelis, 3240 So. Halsted
Clevelande:

Dirvoje, 6907 Superior Avė.
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.
Bostone:

Baltic Florist, 502 E. Broadway
Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.
New Yorke:

Los Angeles jaunimo ansamblis "Vakarę Aidai" ir "Audros" gruPės šokėjai ruošiasi didžiuliam muz. O. Metrikienės "Kartą ginta
ro Pakrantėj.... muzikiniam spektakliui, kuris Įvyks geg. 23 ir 24
ienomis Immaculate Heart kolegijos auditorijoje, šis muzikinis
spektaklis (domus tuo, kad visa muzika: instrumentams, solis
tams, chorui ir šokiams, sukurta Amerikoje gimusios lietuvaitės
muzikės. Nuotraukoje: I. Šepetytė, A. Ruigytė, N. Kedis, V. Katius, S. Stančikas, veikalo režisierius A. Žemaitaitis (susiėmęs
už galvos...).

Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J.
Darbininkas, 910 Willoughby Avė;, Brooklyn, N. Y.
Pašukonis Jonas, 86-22 98th St., Woodhaven’ N .Y*
Galminas Jonas, 84-20 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.

WANTED AT ONCE

ELECTRICIANS
We have an immediate opening for General Maintenance
Men with 8 years experience in skilled trades classification,
affording a good k'nowledge of .electricity, electronics, hydraulics, good wages and fringe benefits, apply at the
Employment Office Monday thru Friday 8 to 12 and 1 to 5.

UNIVERSAL DIE CAST DIVISION

Saugus ir pelningas santaupų
investavimas į nekilnojamąjį turtą
Jūs gaunate Kalifornijos
valstybės įstaigose įregis
truotą. nuosavybės lakštą,
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd,

Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

J. Gaižutis, 571 Grixdale
Sabalis Antanas, 32 Simpson Rd., Rochester, N. Y.
Los Angeles:

A. Skirius, 4366 Sunset Blvd., Hollyvvood, Calif.
Toronte:

232 MONROE STREET
SALINE, MICHIGAN
(313) 429-9411
An Eąual Opportunity Employer

Detroite:

(28-31)

J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.
Pirmoji plokštelė "Grojame Jums" gaunama nas R
Brazdžionj, 2646 W. 71 St.,’ Chicagoje.

CARBIDE GRINDERS
High level produetion people needed. 3 years shop experience
and referentes reąuired.
EXCELLENT WAGE OPPORTUNITY
LIBERAL FRINGE BENEFITS 1NCLUDE:

• 7 PAID HOLIDAYS
• INSURANCE/MAJOR
MED1CAL
• H1GHER STARTING RATE

•
•
•
•

PAID VACAT1ON
PENSION
MER1T INCREASES
PARK1NG

APPLY:

MASTER CARBIDE CO.
13930 STANSBURY

DETROIT, MICH.

(Nr. Grand River-Schoolcraft)
(28-34)

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
ir Į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN St. — Ridgewood, N*. Y. 11237
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• AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBOS Cleve
lando skyriaus visuoti
name susirinkime, kuria
me dalyvavo 72 atstovai,
buvo išrinkta nauja val
dyba iš šių asmenų:
Inž. Algis Pautienis
53 balsai, A. Jonaitis —
43, Pranas Razgaitis —
38, Ingrida Bublienė —
36, V. Paldnas — 32, K.
Žiedonis —
31, Algis
Rutkauskas — 30. Kan
didatais liko p. Šatkaus
kienė, Neimanaitė ir Sa
dauskas.

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos
leidykla išleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepakartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLOPED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
yra' jau išleistas. Maloniai
• STASYS BARZDU kviečiame j talkų jų užsipre
KAS, PLB pirmininkas numeruojant.
Clevelande prenumeratas
atsigulė savaitei į ligo
priima:
Juozas Stempužis,
ninę sveikatos ištyri
p.
Balio
Gaidžiūno krautu
mui. Jis yra dr. H. Bra
vėje
ir
Dirvos
administra
zaičio priežiūroje.
cijoje.
Iš anksčiau išleistų leidi
• DR. N.K. JUŠKENIENĖ su vyru balandžio 14- nių dar turime:
1. Lietuvių Enciklopedija
18 d. buvo išvykusi įDen— 36 tomai
ver, Col. Ten ji dalyvavo

2. Vinco Krėvės Raštai
Colorado U-to medici
— 6 tomai
nos fak. postgraduate se
3.
Mūsų Lietuva — 4 to
minare, skirtame chro
mai.
niniams kvėpavimo takų
Tai yra vertingos dova
sutrikimams nagrinėti. nos bet kuria proga. J y kai

nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.
Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, P.
O. Box 95, So. Boston, Mass.
• Anglų kalbos pamokos 02127, USA. Tel.: Leidyk
suaugusiems be atlyginimo los — (617) 268-7730, na
dėstomos St. Clair Recrea- mų (617) 282-2759.
• VYSK. M. VALAN
ČIAUS lit. mokykla sa
vo mokslo metus baigs
gegužės 23 d. XII ir VIII
skyriaus egzaminai vyks
gegužės 9 ir 16 dienomis.

tion Center, 6250 St. Clair
Avė. prie Norwood pirma
• Prieš atnaujindami sa
dieniais ir trečiadieniais
vo
namų ar automobilių
nuo 10 iki 12:30 ryto.
draudimus,
palyginkite sa
Norintieji išmokti kalbė
vo
mokestį
paskambindami
ti, rašyti ir skaityti angliš
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
kai kviečiami įsirašyti

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

Už įvairius taupymo certifikatus moka

5%%

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deli* E. Jakubs & William J. Jakuba
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
Cleveland, Ohio

936 East 185th Street
531-7770
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kirsdamas liepą, Lapi
ną pribaigė psichologiš
kai. Tam tikra prasme
Balandžio 25 ir 26>d.d.
Vacys Kavaliūnas
Grainis jį nužudė, nes
įvyks Clevelando Ateiti
ninkų šventė. Šeštadienį,
Palaidojus
skerdžių kad didžiausias nusikal jam buvo lemta gyventi
tol, kol liepa gyvens.
timas yra čigonės.
balandžio 25 d. 7 vai. Lapiną, nejaukus mir
Visiškai
skirtingai
Daiva Bielinytė.pabrė
vakare šv. Jurgio parapi- ties šešėlis perbėga Pa
žūsi labai intymius La skerdžiaus mirties prie •
jo salėje linksmavaka
girių sodžių. Saulė gied
ris. Trumpa meninė pro rai šviečia, ir danguje pino ryšius su gamta, sa žasties klausimą spren
ko, kad čia kaltas ir Grai džia Kazys Razgaitis:
grama, vaišės ir šokiai. — jokio debesėlio. Ta
— Kalčiausia, — sako
Dalyvauja visi ateitinin čiau nelinksma: vyrai nis, liepą nukirtęs, ir
jis,
— Valainienė. Jei
pats
skerdžius:
jis
"Ne

kai. Kviečiama atsives grįžta iš kapinių, "kur
krikštynose
nebūtų kilę
turėdamas
noro
gyventi
ti savo draugus.
mirtis viešpatauja, ku
ginčai,
Lapinas
gal dar
Sekmadienį, balandžio ri primena kiekvienam, ir tikėdamas kadaise či
ir
šiandien
būtų
gyvas.
gones išpranašauta atei
26 d. 10:30 vai. ryto pa kad ne nū - ryt ir jo ei
O
diskusijas
pradėjo
ne
maldos šv. Jurgio para lė ateis".
timi, lengvai pasidavė
kas
kitas
kaip
Valainie

pijos bažnyčioje už gy
Susimąstę ir galvas ligai".
nė,
jos
pasakymas:
"Kad
vus ir mirusius ateiti nuleidę, slenka pamažu
Stasė
Kazlauskienė,
ninkus. Tuoj po pamal ir skirstosi, ties kiekvie nurodžiusi, kad Lapinas taip mano valia, aš tą
dų parapijos salėje aka nu kiemu tai vienas, tai labai artimai buvo susi liepą seniai būtau nukir
demija. Paskaitą skai du atsilikdami... Tai tar jęs su gamta, o ypač lie tusi".
Tai tėra tik keletas
tys Federacijos vadas si simbolinis ir jų pačių pa, kuri jam "buvo lyg
akimirksnių,
trumpai su
prof. dr. Justinas Pikti išėjimo preliudas. Ir kal šventa, teigia:
stojant
prie
kai kurių
— Kaip ilgai Lapinas
nas.
bos jų nejaukios — vis
kursų
klausytojų
rašinių
Visi Clevelando atei- prisimena Lapiną:
dar būtų gyvenęs —neži
momentų,
sprendusių
La
nia, bet nebūtų taip grei
tininkai prašomi šioje
— Kiek čia laiko pra
šventėje gausiai daly- slinko, kai pas Valainį tai miręs. Grainis, nu- pino mirties priežasties
vauti. Asmeniški kvie- krikštynose juokavo! Gy kirsdamas liepą, pagrei klausimą. Viena klausy
toja, Nijolė Balčiūnienė,
timai nebus siuntinėja vas buvo, sveikas — ir tino Lapino mirtį.
Daug griežčiau, pa buvo pasirinkusi kitą te
mi.
jau nebėra jo!
— Aš manau, kad jis brėždama ir likiminį mą: "Dangaus ir žemės
Ateities Klubo Valdyba žinojo kažką. Nemirsiu momentą, Grainį kalti sūnų prologas ir gimto
— kalbėjo: — kol liepa na Aldona Kavaliūnaitė: sios nuodėmės dogma".
• Telefono abonentinis stovės. Nesurojo Grai
Tačiau prie jos sustoti
— Mano manymu, —
mokestis Clevelande padi nis ją nukristi, kai jisai sako ji, — Grainis, nu- čia — būtų nukrypimas.
dintas. Pagal naują tarifą mirė.
individualinės linijos mėne
— Nusidėjo Grainis,
sinis mokestis nuo $6.90 jei tai tiesa. Kad ne jo
pakeliamas iki $7.85. Dvie užsispyrimas, senis dar
jų abonentų ant vienos lini gal ilgai būtų gyvenęs...
jos nuo $5.40 iki $6.30.
— Kas ji žinojo, kad
tikrai
mirs, liepą nukir
•
METROPOLITAN
Zigmas Dautartas, gy vykias, kuriose šalia ru
tus?,.»
OPERA Clevelande pra
venantis Clevelande, pa sų tautybės piliečių, mi.
— Vis dėlto liepos ne
deda 45-tąjį sezoną ba
rašė
viceprezidentui lijonai kenčia ir miršta
landžio 27 d. Public Au reikėjo kirsti, broli
Spiro T. Agnew laišką, pavergtų tautų piliečių:
— Et!... atėjo laikas
ditorium su "Cavaleria
išreikšdamas pagarbą lietuviai, latviai, estai,
Rusticana" kurioj dai ir mirė žmogus...
totoriai,
už jo drąsą kovoje su ukrainiečiai,
Pagirių sodžiaus vyrų
nuos jaunas tenoras Pla
gruzinai,
uzbekai
ir t.t.
įvairiais kairiųjų žurna
dialoguose iškyla ir sker
cido Domingo.
Tie
visi
faktai
yra
igno
listų spaudoje, televizi
Gimęs Ispanijoje, mu džiaus Lapino mirties
ruojami
JAV
kairiųjų
ir
joje ir radijoj komenta
zikinį lavinimą Domin priežasties klausimas.
komunistų.
Tos
grupės
torių tiesos iškraipy
go gavo Meksikoje, po to Šis klausimas kilo, ei
mais, perduodant žinias neturi jokios nacionali
jis išvyko į Izraelį, kur nant Vinco Krėvės kū
nės savigarbos ir atsa
visuomenei.
davė 280 koncertus pus rybą, ir Clevelando Li
komybės jausmo JAVLaiške
Z.
Dautartas
trečių metų bėgyje. Met- tuanistiniuose ped. kur
primena, kad jau atėjo ėms. Jų tikslas — JAV
ropolitan Opero ja dainuo suose. Beveik visi kur
laikas prezidentui, sena demokratijos sunaikini
sų lankytojai iš kelių
ja nuo 1968 m.
tui, atstovų rūmams, mas.
jiems duotų temų pasi
Baigdamas laišką Dau
teismams
ir policijai,
• GRANDINĖLEI iš rinko:
KAS NUŽUDĖ
imtis visų reikalingų tartas kreipėsi įprezivykstančiai į Pietų Ame LAPINĄ?
priemonių, kad: naujo dentą
sekančiais žo
riką, gegužės 16 d. šv.
Si duO faciunt idem,
džiais: "Jau atėjo lai
sios
kairės,
progresy

Jurgio parapijos salėje non idem ėst — Jei du
kas visiems JAV kairie
tėvų komitetas ruošia iš. daro tą patį nėra tas pat. viųjų, S.D.S. ir t.t. kenks
mingi
veiksmai,kurienusiems žinoti, kad demo
leistuvių balių.
Tai posakis, pabrėžius
kreipti prieš JAV demo
kratija tai .nėra pames
žmogaus individualybės
kratinę santvarką, būtų tos mėsos gabalas, ku
• CLEVELANDO ARE
principą. Ir kursų lanky
sustabdyti, nes tie, įvai rios dalį galėtų atsikąs
NOJE šį ketvirtadienį, tojai, spręsdami Lapino
rūs kairieji bei komu ti kiekvienas palaidas
balandžio 23 d. dėl JAV mirties klausimą, susto
čempijonato įvyks wrest- jo prie skirtingų momen nistai, nesiekia demokra šuo tol, kol nieko iš jos
tijos pagerinimo JAV bet nebeliks.
ling imtynės tarp Johnny tų.
jos sunaikinimo. Jų tiks
Demokratija —gyvas,
Powers ir the Sheik.
Dalia
Kavaliūnaitė,
las yra, keliant riaušes augantis, gražus medis,
Rungtynių organizato nurodžiusi, kad čia gali
gatvėse, griaunant uni kuris turi būti prižiūri
rius Pedro Martinez sa būti kaltas ir Grainis, nu
versitetų mokslo tvar mas rūpestingo sodinin
ko, kad tai bus įspūdin kirtęs liepą, ir pats La
ką
ir discipliną bei degi ko. Kada viena šaka to
giausios imtynės.'Taip pinas , tvirtai tikėjęs, jog
nant
pastatus, nuteikti medžio suserga ar tam
pat rungsis moterys Ma mirsiąs, kai liepanuluš,
JAV
visuomenę
prieš le pa užpulta parazitų, ta
ry Jane, Linda Klein,
ir pagaliau jo senatvė, tei galiai išrinktą,, demokra
šaka turi būti nuplauta
Lucille Dupre ir Patty
gia, kad vieno ir visiems
tinę valdžią ir to pasėko ir sudeginta, kad neuž
Drake.
priimtino atsakymo būti
je privesti kraštą prie krėstų liga visą medį."
Bilietai nuo 4 iki 2
negali. Kiekvienas, — sa
revoliucijos ir komunis
dol. gaunami Arenoj ir
Šių metų kovo 4 d. vi ■
ko ji, — šį klausimą at
tinės diktatūros kurioje
pas Richman’s.
ceprezidentas
Agnew
sako tik pats sau, atsi
asmuo tampa beverčiu per savo sekretorių C.
žvelgdamas
į
įvairias
ap

• CLEVELANDO mo
valstybės daiktu.
Stanley Blair, atsiuntė
kyklose mokinių padary linkybes".
Kairieji JAV politiką
Z. Dautartui laišką, ku
Elena
Razgaitytė
tei

ti nuostoliai, vien langų
vadina "imperialistine" riame viceprezidentas
gia,
jog
jai
atrodo,
"kad
išdaužymai, pernai sie
bet tuo pačiu metu už
kė 200.000 dol., kuriuos skerdžius pats buvo kal merkia akis prieš tikrą dėkoja už laiške pareikš
tas mintis, užtikrinda
turėjo padengti taksų mo tas": jis tvirtai tikėjęs
jį Sov. Rusijos imperia mas Z, Dautartą, kad į jo
čigonės žodžiais ir, lie lizmą, kuris laiko pa
kėtojai.
pareiškimus bus atkreip
pą nukirtus, praradęs no
vergęs
krikščioniškas tas rūpestingas dėme
rą gyventi, atsigulęs ant
• Apdraudos reikalais ge žemės, persišaldęs ir kultūros tautas: Lietu sys.
vą, Latviją ir Estiją.
riausius patarnavimus gau miręs.
Sov. Rusijos tankai su
site kreipdamiesi į Z. Obe— Aš manau, — sako
Į CLEVELANDO PARENGIMU Į
triuškino Vengrijos ir
tenį teL 531-2211.
Danutė Sušinskaitė, —
Čekoslovakijos patrio
I_ _ _ KALENDORIUS —1
tų sukilimą, kurie siekė
jų tautoms laisvės. Ko
BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti
munistai padalino Vokie ninkų šventė.
tiją spygliuotų vielų, ge
• GEGUŽES 16 d. Grandinė
ležies ir betono siena,
lei paremti parengimas.
kurios nužudė šim
Telef. 391-1143 prie,
* GEGUŽES 23 D. Vysk. Va
6835 Superior Avė.
tus vokiečių bėgusių iš
lančiaus
lit. mokyklos mokslo
Cleveland, Ohio
"komunistinio rojaus".
metų užbaigimo vakaras.

ATEITININKŲ ŠVENTE

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

6621 Edna Avenue
361-1763
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KAS NUŽUDĖ LAPINĄ?

Z. DAUTARTAS RAŠO
JAV VICEPREZIDENTUI

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.
Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Įvairūs JAV kairieji,
kartais save vadiną "Ii
beralais", nenori matyti
kad Sov. Rusijos rašyto
jai, kurie siekė kūrybi
nės ir pilietinės laisves
buvo nuteisti ir ištrem
ti į koncentracijos sto-

GEGUŽES 24 d. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvė».
RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
pristatymas - balius. Ruošia LB
Ohio apyg. jaunimo sekcija.
RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
mėtį SLA prezidentą.
Pobūvyje bus gero
maisto ir geros muzi
kos. Su vakariene auka
JAV LB Centro valdy $5.00. Tuoj po vakariebus supažindinti
ba susipažinusi su 1970 nės
keli
veikėjai,
o vėliau
balandžio 6 d. Garbės
šokiai.
Pagerbimas
teisino nutarimu,paruoš
tų rinkiminių taisyklių vyks Marąuette Hali pa
Vl-tai Tarybai reikalu, talpose, 6910 So. Wessavo posėdyje š.m. ba tern Avė.
landžio 14 d. nutarė Cent
• REGINA JAŠIŪNAIro valdybos paruoštas
TE, duktė Jono ir Mari
rinkimines
taisykles,
jos Jašiūnų iš Evanston,
kurios atatinka taisyk
III. drauge su grupe kitų
lėms renkant III, IV ir
Pan American oro lini
V JAV LB Tarybos at
jos palydovių, balandžio
stovus, pakeisti Garbės
6 d. išskrido 4 savaitėms
teismo pageidaujama
į
Maskvą. Ten jos turės
teismo
pageidaujama
specialų rusų kalbos kur
prasme, būtent:
1. kad kilusieji rinki są.
miniai nesklandumai bū
PRANEŠIMAS
tų sprendžiami Garbės
1970 m. balandžio 26 d., 2
teismo ir
vai. p. p. B. Pakšto salėje,
2. kad Tarybos atsto 2801 W. 38 St. Chicagos
vų skaičius paskiroms Lietuvių Taryba šaukia me
Apygardoms būtų Cent tinę konferenciją. Visos or
ro valdybos jau iš anks ganizacijos ir klubai pra
to nustatytas, turint gal šomi tą dieną konferencijon
voje 37 Tarybos narių atsiųsti savo atstovus.
Chicagos L. Taryba
skaičių.

JAV LB CENTRO
VALDYBOS
PAREIŠKIMAS

TORONTO
• LIETUVIŲ NAMŲ
VALDYBA savo pirma
jame po susirinkimo po
sėdyje, kuris įvyko ba
landžio 10 d., pareigo
mis pasiskirstė šiaip:
A. Petryla — pirminin
kas, P. Bastys — vice
pirm., E, Jurkevičienė
— vicepirm. šėrų at
skaitomybės reikalams,
P. Kvedaras — sekreto
rius, V. Petraitis —
ūkio vedėjas, VI. Ger
manavičius — iždinin
kas ir J. Grimas — pa
rengimų vadovas.
Taip pat ta pačia pro ga buvo aptarta visa eilė kitų svarbių ir aktu
alių klausimų.

• TŪKSTANTASIS LIE
TUVIŲ NAMŲ ALUTIS
įvykęs balandžio 10 d.
sutelkė nemažą būrį lie
tuvių visuomenės, kuri
grojant orkestrui gra
žiai ir jaukioje nuotai
koje praleido vakarą.
Staliukai buvo papuošti
puikiomis gėlėmis, ku
rias padovanojo, dėjęs
Lietuvių Namų veiklai
kertinį akmenį ir buvęs
jų valdybose, gėlynų sa
vininkas K. Dalinda. Pa
New Yorko Operetės moterų choras metiniame koncerte balandžio 11 d. Maspethe, N.Y. su dirigentu
ruoštą staliuką su vai
muz. M. Cibu. Apačioje dalis publikos. Prieky deklamuoja aktorius L. Barauskas.
šėmis laimėjo A. PutL. Tamošaičio nuotraukos
rienė. Atsilankiusių sve
salėje, Maspeth, N.Y. paskaita "LFB ateities
JAV LB CENTRO
čių pageidavimu pana
NEW
YORK
Programoje
dalyvavo veiklos gairės" — skai
AUKOS DIRVAI šaus pobūdžio alučiai su
VALDYBA
nevvyorkiečiams
dar ma to A. Sabalis; apygar
šokiais
yra numatomi
Atnaujindami
prenume

•
NEW
YORKO
"OPE

žai
pažįstami
chicagiedos naujos valdybos rin
• JAV IR KANADOS
daryti dažniau.
RETES" moterų choro Čiai dramos aktorius Le kimai.
lietuvių mokytojų studi ratą ir kitomis progomis
51-sis metinis koncertas onas Barauskas ir muz.
Suvažiavimo
proga
jų savaitėje, kuri vyks aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
ROCHESTER
įvyko
balandžio 11 dieną, Darius
Lapinskas jo rengiamas viešas žuvu
rugpiūčio 16 - 23 d. Dai
Lietuvių Piliečių klubo deklamacijas palydėjęs siųjų dėl laisvės kovoto
navoje įžanginę paskai
M. Kazlauskas, Phjla........ 2.00
BALTUONIO PARODA
pritaikyta muzika. Pro
E.
Armanienė,
Baltimorę
7.00
jų ir partizanų pagerbi
tą skaitys prof. Antanas
P,
Janulaitis,
Howthorne
1.00
gramai vadovavo New mas: toje pat salėje 5
Salys tema: "Kodėl lie
V. Šliupas, EI Cerrito......3.00
tuvių kalba svarbi lygi
VASARVIETEI IEŠKOMI Yorke gyvenąs bet lie vai. p.p. VI. Ramojaus
JAV LB Detroito ApyL ... 10.00
tuviams dar nematytas knygos
"Kritusieji už
namajai indoeuropiečių J, Šiaučiūnas, Cleveland .. 2.00
TARNAUTOJAI
TV aktorius Vytautas Laisvę" II tomo prista
kalbotyrai", o mokyt. Da M. Smelstorius, Euclid .... 2.00
Cape Cod lietuvių vasar Gruzdys.
tymas, kurį praves V.
lia Orantaitė skaitys pas P. Dirda, Chicago............... 7,00
vietei
vasaros sezonui ieš
Moterų choras diri Volertas; ištrauką iš
V. Bitinas, Detroit............ 2.00
kaitą: "Vietinės mokyk
koma: 2 mergaitės padavi guojamas muz. M. Cibo
knygos skaitys T. Alins
los metodų pritaikymas J. Račila, Cleveland........ 2.00
nėti į stalą ir tvarkyti kam
A. Čepulis, Phila........ .
L 00
atliko eilę dainų ir sun kas. Meninėj dalyje dai
lietuviškoje
mokyklo
barius ir 2 moterys — vir
J. Jakštys, Chicago............ 2.00
kesnių kūrinių akompo- nuoja sol. O. Pliuškoje".
tuvės darbams.
J. Budrys,Chicago.............. 2.00
A. Aželis, Cleveland......... 7.00
Dėl sąlygų kreiptis raš nuojant muz. A. Kača- nienė, akompanuojant A.
V. Ambraziejus,Newark..,. L00
tu: Marija Jansonas, 15 nauskui. Scenos dekora Abends ir Dainuojančios
CHICAGO
R. Nemickas,Highland....... 5.00
Rosedale St., Boston, Mass. cijos buvo dail. J. Juo Rūtos — LŠiugždaitė ir
F. Šeštokas, St. Petersburg 2.00
džio. Choro valdybos pir D. Melninkaitė. Dekla
02124.
PAGERBS POVILĄ
A. Juškevičius, Cicero......2.00
mininke yra L. Gudelie muoja I. Veblaitienė.
DARGI.
S. Jankauskas,Toledo........ 5.00
nė.
PRATĘSIAMAS
J. Saladžius, E.St.Louis...2.00
Šokiams grojo Gutaus VVASHINGTON
J.
Žvynys,
Chicago
............
10.00
KONKURSAS
Balandžio 25 d., šeš
kų
orkestras.
S. Mankus, Chicago...........2.00
tadienį, 7:00 vai. vak.,
TAMOŠAIČIŲ PARODA
ALIAS ir PLIASskelb.
SLA 228 kuopa Chicago J. Ramunis, Victoria...........2.00
J. Atkočaitis, Detroit......... 2.00
•
LIETUVIŲ
FRONTO
to Lietuviško Vasarna
je rengia iškilmingą po J. Liutkonis, Boston............ 2.00
Dailininkai A. ir A.
mio konkurso projektų BIČIULIŲ Rytų Apygar
būvį, kuriame pagerbs J. Merkys, Hartford........... 1.00
Tamošaičiai
su savo au
įteikimo data pratęsta dos suvažiavimas įvyks
SLA prezidentą Povilą J. bulaitis, La Grange Pk. 6.00
diniais
ir
tapybos
dar
nuo balandžio 15 d. iki ge š.m. balandžio 26d.New
P. Pagojus, Detroit.............1.00
P. Dargį.
bais
dalyvavę
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MACHINISTS
Jurgio lietuvių parapijos
LITUANIKOS PARKAS BEVERLY SHORES, Indianoje, jau pra
EXPERIENCED PREFERRED
dėtas realizuoti... Dideliam lankytoją nustebimui žemės darbai te salė. Įėjimas nemoka
ON MrLLS & LATHES
(jk)
niso aikštėms ir prūdo apipavidalinimui jau atlikti. Didžiausias siur mas.
prizas -- pamatai būsimai Jubiliejinei skulptūrai taip pat išpilti.
Nuotraukoje architektas E. Masiulis, kuris prižiūri konstrukciją,
alSkina Dr. K. Ambrozaičlui Lituanikos Parko Fondą telkimo vado
vui ir J. Mildažiui Lietuvių Klubo pirmininkui apie 34 tonų svorio
pamatus būsimam paminklui jau sukonstruotus dekoratyvinio tven
kinio centre. Paminklą sukūrė skulpt. J. Bakis. The News Dlspatch
įsidėjo pirmame puslapy skulptūros nuotrauką fr platų aprašymą
apie baigiamą įrengti Lituanikos parką.

MubI be able to aet up vvork from

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Blue Prints A Cloae Tolerance.
Steady vvork. 50 _1_ hour vvork vveak.
Fringe benefit*.

WEBCO MACHINE
PRODUCTS
Lietuviško vasarnamio projektų vertinimo komisijos pirminin
kas Inž. J. Augustinavičius tariasi konkurso reikalais su arch.
J. Kulpavičiumi Toronte.

10001 MEECH AVĖ.
CLEVELAND, OHIO
(29J5)

