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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONAS IR KARAS LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI ŠVENČIA
TARP PROGOS LAIMĖTI IR JOS BAIMĖS
Prezidento Nixono praei
tos savaitės pranešimo apie
Vietnamo karo buvo įtemp
tai laukta. Mat, iš vienos
pusės karo veiksmų praplė
timas į Cambodiją siūlo re
tai pasitaikančios progos
gerokai pataisyti karinę
būklę, iš kitos pusės ameri
kiečiai jau apsiprato su
mintimi, kad iš Vietnamo
vienaip ar kitaip trauktis
reikia ir už tat idėja išnau
doti pasitaikusią proga nė
ra populiari. Palikimas ta
čiau Cambodijos savo liki
mui, anksčiau ar vėliau ne
galėtų neturėti įtakos ne
tik į tą kraštų, bet ir visą
pietryčių Aziją, įskaitant

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS
PAREIŠKIMAS
Solisto Vaclovo Daunoro
koncerto Chicagoje proga,
Amerikos Lietuvių Taryba
jaučia pareigą pakartotinai
atkreipti lietuvių visuome
nės dėmesį į Amerikos Lie
tuvių Kongreso praeitais
metais priimtą nutarimą,
įpareigojantį Amerikos lie
tuvius "apsiriboti tik gry
nai privačiu bendravimu su
pavergtais lietuviais”.
Už privačių ryšių ribų iš
einantį santykiavimą su pa
vergtais lietuviais Taryba
negili nic^“ .^5'
fikuoti, kaip-tik-pastango
mis įfiltruoti sovietinę pro
pagandą, sudaryti klaidin
gą įspūdį apie Rytų-Vakarų
įtampos atslūgimą, nu
kreipti laisvojo pasaulio dė
mesį nuo Sovietų Rusijos
pavergtų tautų laisvės sie
kimų ir pačioms paverg
toms tautoms sudaryti klai
dingą įspūdį, kad laisvasis
pasaulis noriai palaiko ben
dravimą su joms sovietų
primestais režimais ir abe
jingas jų išsilaisvinimo pa
stangoms.
Pavienių asmenų ir susigrupavimų pastangos,
kviesti okupuotos Lietuvos
menininkus ir ruošti jų
koncertus nesiderina su di
džiosios daugumos Ameri
kos lietuvių visuomenės nu
sistatymu, aiškiai priešta
rauja visų laisvojo pasaulio
lietuvių vyriausiųjų veiks
nių sutartai politikai ir
kenkia Lietuvos laisvinimo
pastangoms.
Amerikos Lietuvių
Taryba
Chicaga,
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VYTAUTAS MESKAUSKAS
ir pietinį Vietnamą. Toli
mesnis kariuomenės ati
traukimas kaip tik rodytų
tos politikos pasirinkimą.
Tokių prieštarauja n č i ų
pažiūrų spaudžiamas prezi
dentas padarė Saliamono
sprendimą. Jis pažadėjo
per metus atšaukti 150.000
karių, tačiau nedavė tiks
lios atitraukimo dienotvar
kės, kas jam palieka laisvas
rankas nūdienėje situacijo
je.
O toji yra tokia. Cambodija oficialiai jau paprašė
amerikiečių pagalbos gink
lais ir karine medžiaga.
Amerikoje, žinoma, tuojau
pasigirdo įspėjimų, kad
prezidentas gali įklimpti į
naują karą ir panašiai (šio
krašto spaudoje beveik sun
ku rasti džiūgavimo, kad
Cambodijos atsime t i m a s
nuo palankaus neutraliteto
raudonųjų naudai, vienu
ypu pataisė amerikiečių
kortas kariniame žaidime).
Rašant šias eilutes oficialus
atsakymas dar nebuvo ži
nomas, neoficialiai tiek
amerikiečiai Vietname, tiek
ir Saigono vyriausybę nau
ją situaciją tuojau išnaudo
jo savo naudai. Jie naudo
jasi proga sunaikinti tas
raudonųjų bazes, iš kurių
puolė-visą ,Lurinjjį Pietų Vietnamo ruo
žą. (Nuo Cambodijos sienos
iki Saigono tėra 35 mylios).
Ginklų pagalbos klausi
mas yra sunkiau išspren
džiamas — m o d e r n iški
ginklai reikalingi kvalifi
kuoto aptarnavimo, kurį iš
mokti reikia gana daug lai
ko. Už tat masinės ginklų
siuntos iš karto padėties
nepataisytų. Atrodo, kad
Cambodijos vyriausybė pir
miausia nori gauti oficialų
pažadą ginklus tiekti, nes
toks pažadas jai padėtų mo
raliai. Kaip tik tokio paža
do Nixonas, skaitydamasis
su nuotaikom krašto vidu
je, nelabai nori duoti, bet
tai, žinoma, nereiškia, kad
tokios karinės talkos Cambodijai negalėtų duoti kiti
jai ir JAV draugingi kraš
tai, kaip Thtailandas ar
Vietnamas pagaliau pa
kankama parama ginklais
gali būti suteikta ir įvai
riais kitais mažiau viešais
kanalais.
Visą gerokai sujaukta si
tuaciją dar pasunkina fak
tas, kad tarp Cambodijos ir

Vietnamo iki šiol nebuvo
gerų santykių. Cambodijos
gyventojų dauguma sudaro
palikuonys ateivių iš Indi
jos, kurių sukurta imperija
13 šimtmetyje apėmė ne tik
dabartinę Cambodiją, bet ir
beveik visą Vietnamą bei
dalį Thailando. Ilgainiui
Cambodija sumažėjo iki
’buferinės’ valstybės tarp
Vietnamo ir Thailando.
šiandien Cambodijoje gy
vena per 600,000 vietnamie
čių, kurių dalis simpatizuo
ja Viet Congui ir šiauri
niam Vietnamui. Kiekvienu
atveju jie komunistų įtako
je ir iš dalies jų kariuome
nės bei politinės organizaci
jos priežiūroje. Santykiams
pašlijus, prasidėjo masinės
vietnamiečių žudynės, kam,
žinoma, negali pritarti Sai
gono vyriausybė. Toji, ieš
kodama išeities, pasiūlė
vietnamiečių kilmės Cam
bodijos piliečius priimti pas
save. Vietnamiečių civilių
gyventojų atitraukimas iš
Cambodijos sudarytų ne
mažą naštą Saigono vyriau
sybei, tačiau kartu ir pa
kirstų bazę Viet Congo vei
klai tame krašte, žodžiu,
prie geros valios iš abejų
pusių, išeiti iš susipynusių
tautinių interesų būtų ga
lima rasti. Iš to taško žiū-1
rint, Amerikos oficialus už
siangažavimas Cambodijoje
galėtų būti kliūtimi Cambodijos-Pietų Vietnamo pro
blemų išsprendimui. Ko
Amerikai dabar reikia, yra
tylios veiklos: politinės ir
karinės. Būtų tikrai gaila,
jei tokia paties Dievo pa
siųsta proga nebūtų pasi
naudota pietryčių Azijos* ir
pačios Amerikos naudai.

IŠ VISO PASAULIO
• KREMLIUJE šiuo metu la
biausiai kylantis asmuo yra
Piotr Efimovič Čelest, 62 metų
amžiaus. Jis laikomas pačiu
griežčiausiu tarp visų sovietų
vadovų. 1964 metais jis pakeitė
Podgorny Ukrainos kompartijos
priešaky. Tai Brežnevo drau
gas ir Kremliuje kalbama: "Ge
riau j{ turėti savo draugu negu
priešu."
• ŠVEDIJOJE suimta 20 ame
rikiečių dezertyrų besiverčian
čių narkotikų kontrabanda. Šiuo
metu ten politinę prieglaudą tu
ri 340 amerkiečių kariuome
nės dezertyrų, atsisakiusių vyk
ti į Vietnamą. Švedai susirūpi
nę besiplečiančia narkotikų pro
kybą dezertyrų tarpe.

— Tai šitaip jūs atsidėkojate už draugiškumą?!

SAVO SĄ1UNG0S DEŠIMTMETI

PASIKALBĖJIMAS SU SĄJUNGOS PIRMININKU DR. INŽ. STEPU MATU
Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos (ALIAS) dešimta
sis visuotinis suvažiavi
mas įvyksta šiais metais
gegužės 30 ir 31 dieno
mis Toronte, Kanadoje.
Pats suvažiavimas vyks

grindinė rengėjo rolė.
Šis suvažiavimas 1970
metais bus ypatingas ir
tuo, nes jis bus sukaktu
vinis — dešimtasis su
važiavimas.
Šie 1970
metai nėra eiliniai, nes
lygiai prieš keturis šim

ALIAS pirmininkas dr. inž. Stepas Matas

Tėvų Pranciškonų na
muose, 1001 College St.,
o banketas — Royal York
Hotel,
100
Front St.
West.
Artėjančio suvažiavi
mo proga kreipėmės į
ALIAS CV-bos pirmi
ninką dr. S.J. Matą su
keliais klausimais, no
rėdami gauti papildomų
informacijų.
— Kaip dažnai įvyks
ta ALIAS visuotini suvažiavim ai ir kokiu tiks lu jie ruošiami?
— Visuotini suvažiavi
mai įvyksta kas 2-3 me
tai. ALIAS visuotini su
važiavimai, bendrai pa
ėmus, turi tris pagrin
dinius tikslus: organiza
cinius, mokslinius ir ko
legiškų santykių palai
kymą. Šie bendri tiks
lai yra įvairiuose laips
niuose išlaikomi kiekvie
name ALIAS suvažiavi
me.
— Kuo šis suvažiavi
mas skirsis nuo anks
čiau buvusių?
— Šis suvažiavimas
bus ypatingas tuo, kad
pirmą kartą ALIAS suva
žiavimas įvyks už JAV
ribų ir yra organizuoja
mas kartu su Pasauline
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga (PLIAS)Dabartinis PLIAS CVbos pirmininkas yrainž.
J.V. Danys, iš Ottawa,
Canada.
ALIAS ir PLIAS cent
riniai organai, talkinin
kaujant PLIAS Toronto
skyriui, nustatė bendrą
techninę ir organizaci
nę programą, bet PLIAS
Toronto skyriui, kurio
pirmininku yra inž. B.
Baranauskas, atiteko pa

tus metų Vilniuje pra
dėjo veikti pirmoji Lie
tuvos aukštoji mokykla
— Jėzuitų akademija.
Tai buvo Vilniaus uni
versiteto ir kitų aukštų
jų Lietuvos mokslo ins
titucijų pradžia. Šių su
kakčių paminėjimui bus
skiriama daug reikšmės
šiame suvažiavime.
Ypatingas dėmesys bus
irgi skirtas duodant
progos atnaujinti senas
pažintis, sudaryti nau
jas pažintis — ir bend
rai padidinti bendradar
biavimą tarp lietuvių in
žinierių ir architektų gy
venančių laisvajame pa
saulyje.
Šiame
suvažiavime
bus kreipiama daug dė
mesio netik į moksli
nes studijines temas, bet
bus išryškinta ir didėjan
tis lietuvių inžinierių ar
chitektų
domėjimasis
lietuvišku kultūriniu ir'
politiniu darbu.
Reikia pastebėti, kad
1969 metais ALIAS CVba suteikė 300 dol. sti
pendiją studijuojantiems
lituanistiką
Fordham
Universitete. Šiais me
tais ALIAS CV-ba ruošia
lietuviškų vasarnamių
konkursą, kuris gal pa
skatins lietuviškos archi
tektūros studijas ir gal
pritaikys šias studijas
dabartiniam gyvenimui.
ALIAS skyriai ir kiti pa
daliniai turi panašių pro
jektų, kurių tikslai yra
sustiprinti lietuvišką kul
tūrą, kalbą, bei politinę
veiklą.
Nebus užmiršta irpra
mogos suvažiavimo da
lyviams. Rengėjai ruo
šia banketą gražioje Ro
yal York viešbučio salė
je
ir golfo žaidynes.

Taip pat bus ir ponių
programa, kur vienas iš
įdomių punktų bus To
ronto istorinių vietų ap
žiūrėjimas.
Reikia pabrėžti, kad
suvažiavimas
nebus
griežtai uždaras. Šis su
važiavimas yra ruošia
mas ir visai lietuvių vi
suomenei. Maloniai kvie
čiame ir tikimės, kad
kuo daugiau lietuvių daly
vaus iškilmingame po
sėdyje, parodų atidary
me, paskaitose ir ban
kete.
— Gal galėtumėte pla
čiau
apibūdinti apie
mokslines sesijas, sim
poziumą bei parodas?
— Paskaitos yra ak
tualios ir apima žmo
gaus santykius su aplin
ka erdvėje, žemėje bei
okeano dugne. Bus pen
kios mokslinės paskai
tos:
1. "Marsas, laseriai
ir leukemija": erdvių
technologijos pritaiky
mas medicinoj" dr. V.
Klemas (Philadelphia).
2. "Automobilis susi
siekimo saugumo per
spektyvoje", inž. S. Bačkaitis (Washington, D.
C.).
3. "^rchitektūra ir
mes", aich. J. Okunis
(Boston).
4. "Technikos ateities
problemos
metalurgo
akimis", dr. V. Fidleris (Chalk River, Ont.)
5. "Ateities perspek
tyvos vandenyno inžine
rijoj" inž. M. Pakštys
(Groton, Conn.)
Žinant inžinierių ir ar
chitektų didėjančią rolę
lietuvių visuomenėje, nu
tarta suruošti simpoziu
mą" "Inžinieriaus ir ar
chitekto vaidmuo lietu
vių visuomenėje". Sim
poziumo dalyviai yra:
inž. J.P. Nasvytis (Clevelandas), inž. B. Nai
nys (Chicaga), inž. H.
Bankaitis (Clevelandas),
inž. J.V. Danys (Otttawa)
ir A. Rinkūnas (Toron
to).
Paskaitų oficialios te
mos ir tikslus laikas bus
nurodyta
suvažiavimo
darbotvarkėj ir bus pa
skelbta spaudoj.
Suvažiavimo organiza
toriai yra įsitikinę pas
kaitų vertingumu, nes
jas pristatys specialis
tai savo sričių — žino
mi ne tik Amerikoj ir
Kanadoj, bet ir kituose
kraštuose.
Suvažiavimo
metu
vyks dvi parodos: Lietu
vių vasarnamių konkur
so projekto paroda, bei
profesinio ir mokslo dar
bų paroda. Lietuvių va
sarnamių konkursu nori
ma paskatinti lietuvišos architektūros studi
jas ir jų pritaikymą gy
venime. Profesinio ir
mokslo darbų parodos
tikslas yra supažindinti
lietuvių inžinierių moks
lininkų bei architektų
darbais.
(Nukelta į 2 psl.)
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DIRVA

ALIAS ŠVENČIA DEŠIMTMETĮ...
Clevelando,
Chicagos,
(Atkelta iš 1 psl.)
Detroito,
Los
Angeles,
— Spaudoj buvo daug
New
Yorko,
Philadelphi

rašyta, kad ALIAS buvo
jos
bei
Washingtono
sudaręs mokslo akademi
jos ar draugijos steigi Technikos ir Gamtos
mui išstudijuoti komisi Mokslų Draugijos sky
ją. Ši komisija buvo pra rius.
Neregistruotų lietu
plėsta įtraukiant kitų
vių
inžinierių, architek
sričių asmenis. Ar su
tų
ir technikos darbuo
važiavimas turės progos
svarstyti paruoštą pro tojų, pasklidusių visose
JAV, spėjama kad bus
jektą?
— Taip. Suvažiavimas apie 1000. Daug iš jų at
turės progos svarstyti rodo priklauso ALIAS
Pasaulio Mokslo Drau dėl goegrafinių priežas
čių. Dabartinė ALIAS CV
gijos projektą.
-ba
mėgins sukurti cent
Pirmą kartą ši idėja
rinį
skyrių, kad pavie
buvo iškelta 1962 metais
asmenys
galėtų
ALIAS suvažiavimo me niai
priklausyti
tiesioginiai
tu Detroite. Paskutinis
ALIAS
suvažiavimas ALIAS.
Įdomu pastebėti, kad
1968 m., Clevelande, pri
už
JAV ribų dar yra apie
ėmė rezoliuciją, kuri bu
300
lietuvių inžinierių ir
vo siūloma ALIAS CVarchitektų.
Didesnė jų da
bai sudaryti mokslo aka
lis
yra
Kanadoje.
demijos ar draugijos
Noriu atkreipti dėme
steigimui išstudijuoti ko
sį
į labai įdomų dalyką.
misiją. Akademija ar
Daugumas
lietuvių orga
draugija turėtų apjungti
nizacijų
skundžiasi,
kad
visus laisvajame pasau
jaunimas
nestoja
į
jų
or
lyje esančius lietuvius
ganizacijas
ir
mažas
mokslininkus. Vykdant
suvažiavimo pageidavi skaičius jaunimo uži
mus, ALIAS CV-ba su ma vadovaujančias parei
darė
komisiją į kurią gas. ALIAS organizaci
įėjo dr. A. Damušis iš joj padėtis yra visai skir
Detroito, prof. A. Avi tinga. Pastebima, kad
žienis iš Los Angeles, yra skyrių, kur daugu
dr. V. Klemas iš Phila ma inžinierių ir archi
delphijos ir dr. S.J. Ma tektų yra baigę jau Ame
tas iš Clevelando. Ma rikoj. Tąip pat Cleve
Philadelphijos,
no pareiga buvo. ofici lando,
Los
Angeles,
irWashingaliai atstovauti ALIAS
ton
ALIAS
skyrių
pirmi
CV-bą.
ninkai
yra
jaunos
kar
Per Mokslo ir Kūry
bos simpoziumą, moks tos. Dabartinė ALIAS
lo akademijos bei drau CV-ba susideda iš pu
jau čia baigusių
gijos idėja buvo prista sės
mokslus.
tyta lietuvių visuomenei.
ALIAS studijų komisi
— Kokio atsiliepimo
ja buvo praplėsta, įtrau
susilaukėte
iš lietuvių
kiant įvairių sričių žmo
inžinierių
ir
architektų
nes. Yra įdomu.pastebė
kviečiant
juos
dalyvauti
ti, kad daugumas profe
suvažiavime?
sionalų ir mokslininkų
— Šiuo metu registra
pasisakė už kokią nors
cijos
terminas dar nė
pastovią organizaciją,
ra
pasibaigęs,
tad ofici
kuri tampriau surištų
alių
duomenų
negaliu
pa mūsų
profesionalus
tiekti.
Teko
girdėti,
kad
mokslininkus ne tik sa
vo tarpe bet ir su visuo iš Clevelando, dalyvaus
mene, ir pastovią orga 15-20 kolegų, iš Chica
nizaciją, kuri galėtų re gos 20-30, iš Detroito
guliariai ruošti Mokslo 10, iš Bostono 10 iš New
Yorko 5. Iš tolimesnių
ir Kūrybos Simpoziu
skyrių atvyks
mus. Tokia institucija ir ALIAS
bent
po
kelis
delegatus.
turėtų būti Pasaulio Lie
Žinoma
didesnis
skai
tuvių Mokslo Akademija
čius
dalyvių
laukiama
iš
ar Draugija. Dabartinė
Kanados
.
praplėsta Studijų Komi
Kaip anksčiau minė
sija vadovaujama dr. V.
ta,
visa lietuvių visuo
Klemo, kuris yra irgi
menė
yra maloniai kvie
Philadelphijos
ALIAS
čiama dalyvauti. Mes ti
skyriaus
pirmininkas
kimės, kad šis suvažia
sparčiai ruošia projek
vimas, kaip ir praėju
tą. Dr. V. Klemas pri
sieji, sustiprins lietu
statys pirmą detalizuo vių inžinierių, achitektą projektą ALIAS ir
tų ir griežtųjų mokslo
PLIAS suvažiavimui To
darbuotojų veiklą pro
ronte.
fesinėj ir visuomeninėj
— Kiek priskaitoma
JAV lietuvių inžinierių,
architektų ir technikos
darbuotojų? Koks jų nuo
šimtis priklauso ALIAS?
— Registruotų sąjun
gos narių yra apie 650.
Jie yra suskirstyti į aš
tuonis skyrius, būtent:
Baltimorės,
Bostono,

srityje ne tik lietuvių,
bet ir kitataučių tarpe.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS

Po daugiau nei metų pertraukos, atjaunėjęs ir sustiprėjęs Vilties choras vėl džiugina philadelphiečių
širdis.
K. Čikoto nuotrauka

VILTIES CHORAS VĖL DŽIUGINA
PHILADELPHIEČIU ŠIRDIS
* VILTIES CHORO
koncertas įvyko š.m. ba
landžio mėn. 18 d. Šv.
Andriejaus parapijos sa
Įėję. Ilgokai viešumoje
choras nesirodęs, vėl
atsigavo ir sustiprėjo.
Juk didesnė lietuvių
kolonija, kaip Philadel
phia, jei neturėtų choro
tai būtų — kaip bažny
čia be varpų ar vargo
nų. Choro sąstatas gra
žus apie 40 asmenų. Pa
sigendama jaunimo, nes
dabar chorui gelbsti vy
resnieji, kurie buvo pa
sitraukę ir vėl grįžo ar
naujai įsijungė. Choras
per lietuviškas pamal
das nuolatiniai gieda šv.
Andriejaus bažnyčioje o
po pamaldų čia pat ir repetuoja. Taigi, choras
gelbsti parapijai, o pa
rapija remia chorą. Cho
rui vadovauja nepailsta
mas dirigentas L. Kau
linis. Jam talkininkauja
A. Kaulinytė ir V. Ma
tonis.
Labai gražu, kad cho
ro vadovybė atranda, ką
nors naujo ir iškelia nau.
jas ir jaunas pajėgas.
Štai ir šis parengimas
buvo paįvairintas E.Kepalaitės išraiškos meno
šokiu. Choras ta pačia
proga buvo suruošęs ir
E. Kepalaitės tapybos ir
skulptūros parodą.
Be jau mums žinomų
ir mylimų solisčių — O.
Pliuškonienės ir O. Šalčiūnienės, šio koncerto
metu pasirodė ir jauni
pianistai S. Stupolytė ir
R. Juozaitis. Taip pat
labai gerai, tik bažnyčio
je girdimas pasirodė V.
Matonis.
Choras padainavo 4
dainas. Ir vėl čia nau
jiena. Daina Viltis su
komponuota A. Kaulinytės — jaunos muzikės.
Choras taip pat išpildė
ir ilgą ir sunkų kūrinį
tai Br. Budriūno kanta
tą mokytojui pagerbti.
Tai vis kas nors nau
ja - negirdėta. Ir rei
kia pasidžiaugti, kad

ATGAIVINTAS
BALFO SKYRIUS

Keletą metų jokios
veiklos nerodęs, vietos
choras gražiai pasirodė Balfo skyrius, vėlatgaiir vertas visuomenės pa vingas. Atsirado keletas
geros valios žmonių, ku 
ramos, kuo visuomenė ir
rie supranta šalpos rei
atsidėkojo gausiu atsi
kalą ir pagalbą artimui.
lankymu. Šokiams grojo
Džiugu taip pat prisimin
jaunuolių sudarytas or
kestras, nors triukšmin ti, kad į šalpos darbus
įsijungia ir naujai atkel
gas, bet savas ir svei
tas
— jaunas ir ener
kintinas.
gingas kun. Kajetonas Sa
* LMK FEDERACI
kalauskas.
JOS Philadelphios Klubo
Dabartinę Balfo sky
aktyviai besireiškiąs vie
tos visuomeninėje veiklo riaus valdybą sudaro:
je išrinko naują valdybą: pirm. K. Čekotas, vice
pirm. kun. K. Sakalaus
J. Augaitytė, Ir. Norkie
kas, sekr. - reikalų ve
nė, S. Jurskytė, N. Midėjas J. Lukas, sekr.
talienė, B. Muraškienė,
Valerija ir Veronika Ma- Ir. Matonienė ir ižd. H.
Misliauskas.
(pm)
tukonytės.

Texas knygų sandėlio
pastatas pilnas dvasių.
Po septynerių metų,
automobiliai dar vis lė
tai slenka pro pastatą,
ir turistai vis žiopso į
šešto aukšto langą kur
uždirbantis $1.25 už va
landą darbininkas nušo
vė Amerikos preziden
tą.
Lankytojai čia sten
giasi pasąmonėje atkurti
šautuvo trenksmą, pa
simetusių šauksmus, mi
nutei sulėtėjus į limuzi
ną, ir vėl riedantį, ve
žant mirštantį preziden
tą Kennedy.
Šiandien Texas knygų
sandėlis, kurio atvaiz
das telpa nesuskaičiuo
tuose albumuose, par
duotas iš varžytinių.
"Mes
nesiruošėme
parduoti atentatą, bet
paprastai
likvidavome
nekilnojamą turtą", sakė
pastato savininkai.
Ir pirkėjas, užmokė
jęs $650,000, paklaus
tas apie pastato ateities
planus, paprastai atsa
kė: "Jokie. Jis buvo pi
gus".
Žinoma, jį galėjo nu
pirkti ir Pennsylvania
bendrovė, planavusi pa
statą nugriauti ir po do
lerį pardavinėti plytas.
(Čia galėtume gudriai
pridurti, kad negalima
užginti fakto, kad Ameri
ka tikrai yra plačių gali
mybių kraštas).

MIRĖ TEISININKAS PETRAS
GURECKAS
Balandžio 13 d. Waterburio lietuviškieji kapai
priglaudė dar vieną taurų
mūsų tėvynainį — a. a. tei
sininką Petrą Gurecką. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvos
rytų Aukštaitijoje, Užpa
liuose, ūkininko šeimoje,
1890 m. lapkričio 13 d.
Baigęs šv. Kotrinos gim
naziją Petrapilyje, ten pat
pradėjo teisių mokslo studi
jas universitete, tačiau jų
baigimą sutrukdė pašauki
mas caro karinei prievolei
atlikti. Su karo inžinerijos
pulku, Pirmojo Pasaulinio
karo metu, jis pateko Gali
cijon ir kovojo prieš aust
rus. Buvo sužeistas. Po pa
sveikimo pateko į Impera
torišką Karo Inžinerijos
mokyklą Petrapily ir sėk
mingai ją baigus, buvo su
teiktas karininko laipsnis
ir buvo pasiųstas į Baltgudiją fortifikacijų darbus
vykdyti.
Kilus revoliucijai (1917),
jis aktyvus organizatorius
ir steigėjas lietuviškų karo
dalinių, pradedant nuo lie
tuviškojo Smolensko bata
liono. Bolševikams tuos da
linius išvaikius, velionis
Petras su sunkumais grįž
ta Lietuvon ir čia savano
riškai 1918 m. įsijungia į
atkuriamą Lietuvos kariuo
menę.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S 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.

1922 m. sukūręs šeimą su
Marija Vaišnyte, išėjo atsargon ir pradėjo teisinin
ko darbą. Buvo Tauragės
tardytoju, Skaudvilės apy
linkės pirmuoju teisėju ir
vėliau Panevėžio apylinkės
tardytoju, kol bolševikinė
okupacija jo darbą nutrau
kė.
Antrosios bolševik i n ė s
okupacijos metu, nelemtai
sus iklosčius aplinkybėms,
buvo atskirtas nuo šeimos,
kuri laimingai pabėgo į Va
karus. Jis pats ilgai slaps
tėsi nuo išvežimų Aukštai
tijoj, o vėliau Kazlų Rūdos
miškų Raudonplynės dur
pyne po darbininko prie
danga. Po kurio laiko jam
pasisekė ten gauti net raš
tinės darbas.
Prieš nepilną dešimtme
tį jam nusišypsojo laimė —
gavo leidimą išvykti Ame
rikon pas šeimą. Tai buvo,
dalinai jo paties, o daugiau
sia jo sūnaus Algimanto il
gų, nenuilstamų pastangų
rezultatas. Jis pasinaudojo
ambasadoriaus Stevensono,
senatoriaus Keatingo ir
Pittsburgho univers i t e t o
kanclerio tarpininkavimu.
Ir taip 1961 m. kovo 12
d. velionis pasiekė šią lais
vės šalį ir po ilgos odisėjos
prisijungė prie savosios šei
mos. Po trumpo poilsio,
tuoj įsijungė visuomeninėn
veiklon ir pradėjo dirbti
Balfo centre. Gyvendamas
Waterbury, Conn. buvo ak
tyvus b e n d ruomeninkas,
baltininkas, Lietuvių Fondo
šimtininkas ir nenuilstantis
talkininkas visai eilei ii- ki
tų organizacijų. Buvo giliai
religingas, malonaus ir
linksmo būdo, visiems drau
giškas ir jautriai nuoširdus.
Užtat jo karstą puošė ne
tik gėlių puokštės, bet ir
vvaterburiečių aukos Balfui
ir L. F. velionies įnašui pa
didinti.
Paskutines religines apei
gas ir godulio šv. Mišias at
laikė velionies brolėnas

kun. F. Gureckas. Mišių me
tu giedojo solo Kazys Seliokas ir
"Lazauskas,
vargonais grojant komp. A.
J. Aleksiui.
Į amžino poilsio vietą ve
lionį palydėjo jo artimieji ir
gausus būrys vvaterburiečių. Prie kapo, L. Bendruo
menės ir eilės organizacijų
vardu, atsisveikinimo žodį
tarė J. Brazauskas. Ilsėkis
ramus brangus tėvynaini,
atlikęs taip kruopščiai savo
žmogiškąją pareigą ir pali
kęs kilnios sielos ir taip
jautrios širdies žmogaus
pavyzdį. Tavo gražus pa
vyzdys tebūna paskata pasilikusiems ir gili paguoda
liūdintiems Tavo našlei Ma
rijai ir sūnui Algimantui su
šeima.
(j. b.)

IŠ VISO PASAULIO
• ITALIJOJE gyventojų ap
klausinėjimas parodė, kad 65°'a
išreiškė pageidavimą, kad vy
riausybės priešaky atsistotųdiktatorius, panašus j Mussolinl,
energingas ir nuoširdžiai im
tųsi tvarkyti krašto reikalus.
• ANGLIJOJE, Douvre mies
tas nutarė ant jūros kranto pa
statyti milžinišką Churchllllo
statulą, tokio pat didumo kaip
Laisvės statula New Yorke,kaip
simbolj kovos prieš Vokietiją.
Ji bus per kelias mylias mato
ma iš jūros.
• KINIJOS spauda pilna išpuo
lių prieš Sovietiją. "Tai didžiau
sias išsigimėlis komunizmo is
torijoje” pirštu rodo 1 sovietus.
"Tai hitleriški fašistai". "Tai
socialimperlallstai”, o vedama
sis užvardintas "Kaip Brežne
vas išdavė Leniną" ir rašo, kaip
po Stalino mirties buržuaziniai
komunistai užgrobė valdžią ir iš
naudoja proletariatą, uždary
dami tikruosius revoliucionie
rius Į koncentracijos stovyklas
arba | beprotnamius. "Sovietlja
tai milžiniškas kalėjimas’’ rašo
kiniečių spauda. Dėl to, galima
sakyti, kad kinai nemeluoja.
•PRANCŪZAI nubaudė savo
šnipą, tarnavusi SDECE (kontra
špionaže) Eugene Rousseau, 15
metų kalėjimo už tai, kad jis
išdavė savo žvalgybos paslap
tis jugoslavams, tarnaudamas
Belgrade.

1970 m. balandžio 29 d.
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STEIGIAMOJO SEIMO
AUKSINE' SUKAKTIS
Gegužės 15 d. sukanka
50 metų kai Kaune susi
rinko posėdžiui Lietuvos
steigiamasis arba konsti
tucinis nepaprastas sei
mas.
Ta diena lietuviams bu
vo nepaprastas įvykis. Į
Kauną suvažiavo atsto
vai išrinkti visų Lietuvoj
gyvenančių žmonių slap
tu ir lygiu balsavimu, vi
so 112 atstovų. Krikščio
nių demokratų blokas tu
rėjo 59 atstovus, valstie
čių sąjunga ir socialistai
liaudininkai —28, social
demokratai — 12, žydai
— 7, lenkai — 3, vokie
čiai — 1 ir 2 atstovai bu
vo nepartiniai.
Steigiamojo seimo at
stovų sudėtis buvo jauna,
be valstybinio patyrimo.
29 atstovai neturėjo 30
metų. Daugiau kaip 50
metų buvo tik 8 atstovai.
Vis dėlto Steigiamasis
seimas atliko didelį vals 
tybės kūrimo darbą.
Pirmasis Steigiamojo
seimo nutarimas buvo
vienbalsiai priimtoji to
kia rezoliucija: "Lietu
vos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietu
vos žmonių valią, prokla
muoja esant atstatyta Ne
priklausomą
Lietuvos
Valstybę, kaip demokra
tinę respubliką, etnologi
nėmis sienomis, ir lais
vą nuo visų valstybinių
ryšių, kurie yra buvę su
kitomis valstybėmis".
Svarbiausias ir tiesio
ginis jo uždavinys buvo
paruošti ir priimti kons
tituciją, bet nepapras
ta atsikuriančios Lietu
vos padėtis įpareigojo
Steigiamąjį seimą kraš
tą valdyti, ginti ir suor
ganizuoti visą valstybės
aparatą.
Be paruoštos ir pri
imtos Lietuvos valsty

bės konstitucijos ir že
mės reformos įstaty
mų, turėjusių valstybei
gyvybinės reikšmės,per
savo darbo metą (1920—
22 rudens) Steigiamasis
seimas ir jo vyriausy
bė paskelbė apie 150 ki
tų įstatymų. Krašto gy
nimo srity vedė sunkią
militarinę ir diplomati
nę kovą su Lenkija dėl
Vilniaus krašto. Lenkai
buvo užėmę daugiau kaip
trečdalį Lietuvos teri
torijos. Lietuvių kariuo
menė buvo pasistūmėjusi iki Augustavo. 1920.
X.7 buvo pasirašyta Su
valkų sutartis, kuri Vil
nių pripažino Lietuvai.
Po dviejų dienų lenkai
sutartį sulaužė. 1920
VII.12
pasirašyta tai
kos su SSSR sutartimi
buvo nustatytos Lietuvos
rytų ir pietų sienos. Ta
sutartimi Sovietų Sąjun
ga visiem s laikams atsi
sakė nuo carinės Rusi
jos okupuotos Lietvos
teritorijos — apie 83.
000 kv. km. su 3,5 mil.
gyventojų — ir sutiko
išmokėti 3 mil. aukso
rublių; tai sudarė pa
grindą lietuviškai valiu
tai — litui. Pasirašyta
sutartis su Latvija ir iš
spręsti su ja buvę te
ritoriniai ginčai.
Steigiamajam seimui
susirinkus, Lietuva ta
po pripažinta tik Vokie
tijos. Kitos valstybes
su pripažinimu del
sė. Jos buvo veikia
mos stiprios lenkų pro pagandos, kurios tiks
las buvo sujungti Lie
tuvą su Lenkija unijos
arba
federacijos ry
šiais.
1921.IX Lietuva buvo
priimta į Tautų Sąjun
gą. Po to ją pripažino
Skandinavijos
valsty-

Kan. I. Tumas-Vaižgantas paminėtas
Chicagoje 'Pro Patria’ ženkle
Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba, kurią su
daro pirm. Al. Modes
tas, dr. L. Kriaučeliūnas, L. Hofmanienė, J.
Valkiūnas ir Br. Kasakaitis Chicagoje balan
džio 12 d. McKay salėje
surengė
Korporacijos
garbės nario kan. J. Tu
mo Vaižganto įspūdingą
šimtą metų nuo jo gim
tadienio paminėjimą. Tu
mas-Vaižgantas buvo ne
tik pavyzdingas bažny
čios tarnas, bet žymus
rašytojas, laikraštinin
kas, visuomenės veikė
jas, eilės organizacijų
steigėjas, jų pirminin
kas, Universiteto docen
tas ir t.t. Jį pagerbti ir

bės,
Olandija, Čeko
slovakija ir Šveicarija.
Didžiosios
valstybės
dar kurį laiką delsė ir
tik 1922 m. pripažino
Lietuvą su sąlyga, jei
Lietuva sutiks sutarptautinti Nemuną. Lietu
va tą sąlygą ignoravo.
1921. XI
Steigiamasis
seimas priėmė rezoliu
ciją sujungti Klaipėdos
kraštą su Lietuva. Pran
cūzija sutiko Klaipėdos
kraštą atiduoti Lietu
vai su sąlyga, jei Lietu
va vienu ar kitu būdu
susidės su Lenkija.
Nuo 192O.X ligi 1921.
II Steig. seimas buvo
išsiskirstęs,
palikda
mas 192O.X.22 savo vie
toj iš 7 asmenų vad.
Mažąjį seim ą, kurį su
darė Steig. seimo pir
mininkas ir šeši rinkti
Steig. seimo atstovai ir
6 kandidatai.
Steig. seimo atstovai,
lenkams pradėjus pulti
Lietuvą, įsijungė įšalies
gynimą. Sutelkus dau
giau jėgų, Lietuvos ka
riuomenė ties Giedrai^
čiais-Širvintais sudavė
lenkams skaudų smūgį ir
atgavo apie 2000 kv. km.
teritorijos. Steigiamojo
seimo priimtu žemės re
formos
įstatymu buvo
padaryta svarbi sociali
nė reforma.
Steigiamasis seimas,
priėmęs
1922. VIII.I.
Konstituciją ir išrinkęs
respublikos prezidentą,
1922 rudenį išsiskirstė
ir buvo paskelbti pir
mojo paprastojo seimo
rinkimai.

Rūmai Kaune, kur 1920 m. gegužės 15 d. susirinko Steigiamasis Seimas pirmajam posėdžiui. Nuotrau
ka daryta prieš 50 mėty.

JUOZAS JUREVIČIUS

jo anais sunkiais Lietu
vai laikais nuveiktus dar
bus prisimintiKorp! Neo
-Lithuania ir suruošė šį
šaunų paminėjimą - aka
demiją. Į šią akademiją
atsilankė svečių beveik
pilnutėlė salė.

mas-Vaižgantas
buvo
Korp! Neo-Lithuaniagar
bės narys ir su didžia
pagarba švenčių metu
nešiodavo spalvas. Baig
dama pridūrė, kad iš
Vaižganto paliktų raštų
reikia visiems tiek iš
eivijoje, tiek tėvynėje
mokytis, kaip reikia my
lėti ir dirbti savai tau
tai.
Živilė Keljuotytė

Dr. L. Kriaučeliūnas.

Akademiją pradėjo jau
nimo atstovas fil. Rimas
Šarka. Scenoje buvo pa
statytas J. Tumo-Vaiž
ganto paveikslas pa
puoštas baltomis gėlė
mis. Su vėliavomis daly
vavo: Skautai Akademi
kai, Šauliai, Vyties ir
Korp! Neo-Lithuania. Po
vėliavų įnešimo visų bu
vo sugiedotas Lietuvos
himnas. Po to sekė dr.
L. Kriaučeliūno įžangi
nis žodis. Jis trumpai ir
vaizdžiai nurodė J. Tu
mo-Vaižganto anais lai
kais nueitą vingiuotą ke
lią. Jo pasiaukojimas tė
vynei, jo meilė savam
kraštui, savam tautie
čiui
yra gyvas ir ne
mirštamas
pavyzdys,
kaip žmogus turi gyven
ti ir dirbti. Kan. J. Tu
mas-Vaižgantas mylė
jo Lietuvą, nes tai buvo,
kaip jis rašė — jo tėvy
nė, gyvybė, džiaugsmas
ir pasididžiavimas.

žodžiais: "Šiandienmes,
jaunimas, turėtume atsi
prašyti kanauninko J. Tu
mo-Vaižganto, kad išdrįsome pasiūlyti savo jau
nas menines jėgas. Mes
žinome jo gilią asmeny
bę ir didžius jo nuopel
nus Lietuvai, todėl ir jo
garbei turėtų talentų ta
lentai nusilenkti. Bet
mes mylime Vaižgantą
ir nuoširdžiai savais ta
lentais jam norim pasi
rodyti,
atsidėkodami
jam už tai, kad jis mus,
gimusius ir augusius be
savo tėvynės ir niekad
Draugo red. kun. P. Garšva
Lietuvos nemačiusius,
Antrą paskaitą skaitė išmokė savo kraštąpaDraugo redaktorius kun. žinti, pamilti ir jam dirb 
Pr. Garšva. Jis savo ti".
Salėje plojimas.
žodyje apibūdino J. Tu
mą-Vaižgantą, kaipo ku
nigą. Priminė, kad Tu
mui-Vaižgantui, kaipo
kunigui anais laikais rei
kėjo turėti daug išmin
ties , nes tais laikais bu
vo uždrausta spauda.
Vaižganto veikla nebuvo
patenkinta
dvasiškija,
bet Vaižgantas darė taip
kaip jam diktavo savos
tautos meilė. Jam buvo
svarbu, kad tauta būtų gy
va. Jis savo veikla, savo
raštais priklausė prie tų
vyrų kurie anais laikais
žadino ir palaikė tautinę
lietuvių sąmonę. Todėl
Tumą-Vaižgantą reikia
laikyti vienu iš ryškiau
Eglė Juodvalkytė
sių asmenybių.
Tą meilę J. TumuiVaižgantui jaunimas ir
parodė. Šatrijos kor
poracijos dalyviai — M.
Smilgaitė, A. Zailskaitė, L. Alenskas ir J.
Bradūnas atliko Vaiž
ganto parašytą kūrinį:
"Paskutinį kartą". Jau
nas pianistas M. Mačiu
lis gražiai paskambino
porą kūrinių. Korpora
cijos kylanti žvaigždė ir
poetė Eglė Juodvalkytė
paskaitė tam momentui
savo parašytų eilėraš
čių.
Aidučių choras vado
Prof. dr. Antanas Ramūnas
vaujamas muzikės Alice
Trečią paskaitą skaitė Stephens gražiai padai
prof. dr. A. Ramūnas iš navo keletą dainelių.
įspūdingą ir gražų sa
Kanados. Prelegentas ga
vo garbės nario kan. J.
na iškalbus be rašto su
stojo prie Vaižganto, Tumo-Vaižganto minė
kaip tautos auklėtojo,lie jimą trumpu padėkos žo
tuviškų idealų puoselė džiu baigė Korp! Neo-Li
tojo. Jo raštus prilygino thuania pirm. Algis Mo
primindamas,
prie didžiųjų pasaulyje destas
kad
Tumas
- Vaižgantas
mokytojų - auklėtojų.
nepaprastai
mylėjo Lie
Vaižgantas visą gyveni
tuvą,
todėl
paprašė
visų
mą savo raštuose kėlė
sugiedoti
—
Lietuva
asmens vertę, religinę
Brangi. Tuo minėjimas
reikšmę ir tautos pilnu
ir
baigėsi. Išvadoje rei
tinį gyvastingumą ir su
kia
pasakyti, kad jauni
brendimą. Jo geriausios
mas,
ypač kuris priklau idėjos buvo, kad tauta
so
organizacijoms,mie

būtų vieninga, vertinti
kitų pažiūras ir neturėti lai dirba lietuvišką dar
bą, tik senimas turi juos
priešų.
Visų trijų kalbėtojų daugiau paremti ir ma
paskaitos buvo labai ver žiau daryti priekaištų.
Beto jų ruošiamus paren
tingos, giliai išmąsty
gimus gausiai lankyti.
tos, todėl klausytojų bu
Šiame parengime taip
vo ne kartą pertrauktos
pat
turėjo būti daugiau.
plojimais.

Minėjimas susidėjo iš
trijų paskaitų ir meninės
dalies. Pirmoji prabilo
į minėjimo
dalyvius
viešnia iš Clevelando,
fil. prof. A. Augustinavičienė. Ji savo žodyje
labai gyvai ir vaizdžiai
nušvietė kan. J. TumoVaižganto ryšį su lietu
višku jaunimu. Jis my
lėjo jaunimą, nes norai
ir viltys buvo, kad jau
nimas daugiau įsitrauk
tų į visuomeninę veiklą.
Jo manymu, koks bus
jaunimas, tokia bus ir
tauta. Jis visur ir visuo •
met sutapo su jaunimu,
todėl ir nenuotabu, kad
iki mirties jis buvo jau
nimo mylimas ir gerbia.mas. Prelegentė primi
nė T. Vaižganto ryšius
Po vėliavų išnešimo
su Korp! Neo-Lithuania. ir trumpos pertraukos
Jis pašventino vėliavą, meninę dalį pradėjo fil.
pastatytus namus. Tu Živilė Keliuotytė šiais

Visos nuotraukos
Mariaus Kasniūno

Nr. 32 — 4

DIRVA

1970 m. balandžio 29 d.

UNESCO ĮŽEIDŽIA PAVERGTAS TAUTAS
Ryšium su J. Tautų
padalinio,
UNESCO,
pastarojo meto veikla,
keliant Lenino vaidme
nį bei jo tariamus nuo
pelnus, Vyr. Lietuvos
išlaisvinimo Komitetas
balandžio 16 d. pasiuntė
protesto raštus J. Tautų
gen. sekretoriui Thantui ir UNESCO centrinei
būstinei Paryžiuje. Vli
ko protesto turinys:
"Mes kuo griežčiau
siai protestuojame prieš
jau žinomą UNESCO vaid
menį, ryšium su 100-mis
V.I. Lenino gimimo me
tinėmis. Mes ypatingai
pasisakome tiek prieš
Lenino, kaip "humanis
to" ar tariamai žmonių
labui veikusio apibūdi
nimą UNESCO leidiniuo
se bei aplinkraščiuose,
tiek ir prieš UNESCO
globą, skirtą simpoziu
mams, kurių tikslas,
kaip paaiškėjo, ypatingai
iškelti Leniną.
Mūsų protestas remia
si labai tvirtais argumen
tais — lietuvių tautos pa
tirtimi bei kančiomis.
Lietuvos valstybė, atsta
tyta 1918 m. vasario 16
d. nepriklausomybę pa
skelbus, nedelsiant Le
ninui įsakius, buvo užpul
ta sovietų kariuom enės.
Daugiausia lietuvių kai
miečiams ir darbinin
kam s gynus savo kraštą
sunkiose
nepriklauso
mybės kovose, Lenino va
dovaujama Sovietų Są
junga buvo priversta
1920 m. liepos 20 d. su
Lietuva pasirašyti taikos sutartį.
Lenino armijos, vykdydamos agresiją, buvo
įsiveržusios ir į Lietu
vos
Baltijos kaimynų,
Latvijos, Lenkijos ir Es
tijos žemes ir tie kraš
tai, kaip ir Lietuva, išli
ko
nepriklausom i tik
aukštos kraujo kainos dė
ka. Daugiau nukentėjo ki
ti, vos nepriklausomy
bės sulaukę kraštai, kaip
Armėnija, Gruzija ar
Azerbaidžanas — komu
nistams vadovaujant jie
pateko į rusiškosios im
perijos jungą. Taigi, Le
ninas, dar 1916 metais
knygoje "Imperializmas
paskutinioji kapitalizmo
pakopa" smerkęs Rusi
jos kolonializmą, ligi jo
mirties 1924 m. vis dėl
to sugebėjo, prievartos
keliu, atstatyti didžiąją

sovietų
okupuotuose
kraštuose. Mes esame
įsitikinę, kad pavergtos
rusų kolonijinės imperi apgalvotas veiksmas jau Lietuvos gyventojai pri
jos dalį.
sukėlė gilų bei visiškai taria mūsų čia reiškia
Lietuva, išlaikiusi sa pagrįstą nepasitenkini miems nuostabos ir pro
vo nepriklausomybę, su mą Lietuvoje ir kituose testo žodžiams".
gebėjo,
nors laikinai
išvengti kai kurių, Leni
no įvestų "humanitari
nių" priemonių, kaip:
Vaikų drabužėlius de
Viena iš naujausių iš
parlamento veiklos su
monstravo
Vicki ir Ra
varžymo, daugelio parti eivijos lietuvių moterų
moną
Gleizerytės,
Aldo
jų sistemos panaikini sugalvotų priemonių tau
na
Bulotaitė,
Lina
Ridimo, koncentracijos sto tiniams reikalams su-:
vyklų įvedimo, tikrosios kelti didesnę sumą lė kaitė, Daiva ir Rūta BoaY įtariamos opozicijos šų yra madų parodos. belytės ir kt.
Modeliuotojos įnešė
narių masinio kalini Tokia pirmoji madų pa
daug
įvairumo pradedant
mo bei likvidavimo irtt. rodą New Yorke buvo
gatvine
apranga, namie
Nors po 1917 m. vasario suruošta tiktai prieš ke
nešiojamais
drabužiais,
mėn. revoliucijos Rusi letą metų, davusi virš
išeiginėmis
kukliomis
ei
joje sudaryta laikinoji tūkstančio dolerių pel
lutėmis,
skunelėmis
su
vyriausybė pasisakė už no, dabar jau tradicija
spaudos,
susirinkimų, virto ir specialiai susi apsiaustukais ir iškil
religijos bei kitas lais dariusio moterų komi mingiausiomis vakarinė
ves, tačiau Leninas vi teto dėka kasmet paski mis suknelėmis. Ma
sas jas, šiandien suda riamas 1000 dol. lietuvis tėme mini, midi ir pa
rančias
Jungt. Tautų kiems tikslams. Šiemet čių ilgiausių. Kiekviena
Chartos branduolį,panei  pelnas aukojamas Put modeliuotoja buvo pasi
namo seselių Neringos rinkusi rūbų kolekciją
gė.
Stalinui
patobulinus stovyklos įkūrimui Ver~ pritaikytą savo tipui.
Pav., Jūratė Kazickaitė,
Lenino sukurtą santvar monte.
saulės
rudai įdegintu vei
Paroda įvyko š.m. ba
ką, "leninistinei" sovie
du
pademonstravo
čigo
tų vyriausybei įsakius, landžio 19 dieną, Le Cor
nės
tipo
labai
origina

1940 m. birželio mėn. don Bleu salėje, Woodha
lų
drabužį
ir
daugumoj
jos kariniai daliniai vėl vene, N.Y. ir vėl pra
tropikinių raštų sukne
įsiveržė į tris Baltijos ėjo labai sėkmingai su
valstybes ir jas prievar traukusi pilną didžiulę les, kaip tuo tarpu Nijo
lė Vokietaitienė supažin
salę publikos.
ta užėmė.
dino
daugiausia su kla
Tai reiškia, kad Lie
Atidarymo žodį tarė sinio stiliaus rūbais.
tuva jau beveik tris de pirmoji tų parodų New
Parodai
pasibaigus
šimtmečius kenčia pa
Yorke iniciatorė A. Ka- buvo loterija trijų dai
vergimo,
išnaudojimo zickienė, perduodama va
bei pažeminimo jungą. dovauti jaunosios kartos lininkų dovanotų kūrinių:
Dėl sovietų ir nacių ge atstovei Salvinijai Ged eilė rankdarbių ir minnocido Lietuvoje priemo vilaitei- Kernaghan, kuri kų apykaklė, kurią išrū
nių
(pirmajam buvus savo įžanginiame žody pino Gražina Tiškutė iš
žiauresniam) Lietuva ne je teisingai pasakė, jog Sacks, Fifth Avė., New
teko apie vieno milijono išskyrus politiką, šiom Yorke, kur ji yra kai
žmonių arba ketvirtadalį dienom tur būt lengviau lių skyriaus vedėja.
Parodos rengimo ko
krašto gyventojų skai siai ir greičiausiai ga
mitetą
sudaro: pirm. A.
čiaus.
lima susiginčyti kalbant
Kazickienė,
vykd. pirm.
UNESCO buvo įkur apie moterų madas, ku
A.
Sabalienė,
R. Alinsta "skatinti tarptautinį rios domina ne tik mus,
kaitė,
I.
Didžpinigaitiebendradarbiavim ą švie bet ir vyrus, nes ir jie
timo, mokslo ir kultū reiškia savo nuomones. nė, S. Gedvilaitė, V. Glaros srityse, siekiant stip Šiandien čia mes nesu- serienė, F. Ignaitienė,
rinti teisingumą, įstaty kelsime ginčų, sakė ji, J. Kiaunienė, R. Kudžmų galią, žmogaus tei parodysime įvairių dra mienė, D. Skerytė-Torses bei laisvę ir visai bužių kiekvienam sko chia, N. Ulėnienė, L.
neatsižvelgiant žmonių
niui ką nors gražaus. Vainienė, J. Vytuvienė
rasės, lyties, kalbos ar
Savo arba mamyčių su  ir M. Varnienė.
Pažymėtina, kad kas
religijos
skirtumų". kurtus ir pasiūtus bei
UNESCO chartoje ar po garsių profesionalų kū met parodos tūkstantinė
tvarkiuose visai nenuro rėjų brangius rūbus mo skiriama kitam tikslui.
dyta, kad ši organizacija deliavo visa eilė puikių Malonu ir tai, kad į šį
galėtų būti totalitarinės lietuvaičių, kurių pagrin komitetą susibūrę po
buvo jau gerai nios yra jaunesniosios
propagandos įrankiu, ar dinės
kad ji galėtų įžeisti pa mums pažįstamos Nijo kartos atstovės.
lė Vokietaitienė, iš Chi
vergtas tautas. Taigi,
PATIKSLINIMAS
kokia baisia logika pasi cagos, Gražina Tiškutė,
remdama UNESCO šian Audronė Butvydaitė, Jū
Dirvoje Nr. 30 š. m. ba
dien garbina žmogų, ku ratė Kazickaitė, Loreta landžio mėn. 22 d. tilpęs
rio pagrindinis laimėji Juodytė, Audronė Bar- straipsnis "Mano įspūdžiai
mas buvo sunaikinti ver tytė, Loreta Vainienė, Al iš okupuotos Lietuvos" pa
tybes, kuriomis pagrįs dona ir Vilija Vaikutytės rašytas ne Živilės Keliuotyta Jungtinių Tautų Or ir Vicki Steponavičiūtė tės, bet "Živilės Kebletyganizacija? UNESCO ne iš Stamfordo.
tės”. ž. Keliuotytė Lietuvo
je nėra buvusi.

MANĮ PARODA NEW YORKE

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

ENJOY
SATURDAY
BANKING

Turret Lathe Operators
Engine Lathe Operators
All Around
Machine Operators
Bullard Operators
Immediate openings.
Second shift.

Saginaw Products
Corp.
68 Williamson
Saginaw, Michigan
Aii lcjunl Opportunity I mployrr
(31-33)

JOURNEYMEN
GENERAL MOTORS
PARTS DIV.
Jūsų apylinkės Society National Banko skyriai atidaryti šeštadieniais nuo 9:30 v.
ryto iki 12:30 v. p. p. Skyriai atliks šeštadieniais visas bankines operacijas kaip ir
kitomis savaitės dienomis. Džiaukitės šeštadienio baubo patarnavimais. Atidarykit
sąskaitą šiandien per Clevelando bankų lyderi Society National Bank.

APYLINKĖS SKYRIAI ATIDARYTI ŠEŠTADIENIAIS
9:30 V. RYTO IKI 12:30 V. P. P.
(There wi!l be no change m the office hours of our dovvntovvn offices at 1001 Euclid Avenue and 127 Public Sęuare)
Member F.D.I.C.

Deposits Insured To $20.000

NEEDS

PIPEFITTER
MILIAVRIGHT
ELECTRICIAN
5140 Riopeile
Detroit. Mich.
An I ipi.ii Opportuniiy l.inployrr
1)1-331

J. GRAUDA

Apie koordinacinius pasitarimus
Kada teko patirti, kad altininkai ir bendruomenininkai suėjo draugėn, bendram komunikatui
sukurti, mūsų korespondentas nuskubėjo prie pasi
tarimo patalpų durų.
Jis neturėjo pakankamų kredencialų patekti į
šventųjų šventovę, į pasitarimų kambarį, tačiau,
vėliau, sugriebęs vieną iš besitarusiųjų veiksnių,
patiekė jam visą krušą klausimų.
— Koks buvo reikalas sueiti ir tartis?
— Koordinacija veiklai visad naudinga prieš
pradedant darbą.
— Jūsų veikla senai pradėta, kokią tos veik
los sritį jūs pradėjote dabar?
— Prieš vasario pradžią mums reikėjo pa
veikti visuomenę vieningo darbo deklaracija. Čia,
aukų klausimas, kaip suprantate, yra priorinis pa
sitarimų pagrindas.
— Ir pasitarimai vyko darniai?
— Visiškai. Viskas praėjo kultūringoje aplinko
je, nebuvo akscesų, išsišokimų, bei apsikeitimo
karštomis replikomis. Aišku, neskaitant...
— Neskaitant ko?
— Neskaitant to, kad pasitarimas visiškai bu
vo panašus į Amerikos ir Viet Kongo pasitarimus
Paryžiuje.
— Jūs čia turite galvoje, kad ir mažieji, kaip
mes, galime turėti toli siekiančios reikšmės prob
lemas.
— Savaime aišku, mes esame identiški di
diesiems.
— Atleiskite, Paryžiaus pasitarimuose porą
metų kalbama apie stalo formą.
— Dėl to mes ir galime didžiuotis, nusišyp
sojo veiksnys, kad mes, mažieji, identiški didie
siems. Prieš surašydami komunikatą, mes ilgai
diskutavome: ar atskleisti, ar užskleisti kambario
lango užuolaidas? Kad tas klausimas nesukeltų ne
suderinamų nuomonių skirtumų, neprileidome jo
prie balsavimo. Tame mūsų diplomatinis brandu
mas.
— Ir tai atšvytėjo komunikate?
— Be abejo, komunikatas nei atskleistas, nei
užskleistas langas. •

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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SUBATVAKARIS SU DAILININKU
JONU KELEČIUM
KELIOS PASTRAIPOS APIE 10 KŪRINIU PARODĄ BOSTONE
Žmogus yra socialinė
būtybė, atskiras taškas
bendruomenėj. Savoj ap
linkoj geriau sekasi tam
Taškui, kuris turi ne tik
darbo pom ėgį ir įgimtus
kūrybinius talentus, bet
gali pasidžiaugti ir nors
vienu kitu tikru savo
draugu, paprastai gana
sunkiai atrandamu brang
akmeniu.
Dail. Jonas Kelečius,
atrodo, yra gimęs po to
kia "laimės žvaigžde".
Pernai pavasarį, po Jul.
Gaidelio operos Danos
antro spektaklio, teatro
kieme teko sutikti A. ir
Vyt. Rastonius, kaimy
nus iš Providence, R.I.
Ir jie iš karto, su regi
ma vidine šilima, ėjo
prie reikalo: girdi, Chi
cagoj jie aplankę savo
bičiulį dail. J. Kelečių,
pamatę jo darbus, būti
nai reikią tų darbų pa
rodą surengti Bostone.
Dail. J. Kelečius nebu
vo svetimas ir šių eilu
čių rašytojui, susipažin
tas seniau į praeitį nu
dulkėjus iom dienom Hanau lietuvių trem tinių
stovykloj. Žemaitiškai
tariant, taip tatai Chica
gos Lietuvių Operos kie
me ir buvo sudarytas
"sandėris" rengti dail.
J. Kelečiaus tapybos kū
rinių parodą Atlanto pa
krantėj. Atseit, nemeluo
ta draugystė savo vidinį
įsipareigojimą atliko ir
šį kartą.
Dail. J. Kelečių atsi
kviesti į Bostoną, sureng
ti jo dailės darbų paro
dą ir ją globoti inicia
tyvos ėmėsi Kult, subatvakariams rengti komisi
ja, inž. Edm. Cibo pir
mininkaujama. Pakilioj
nuotaikoj parodos atida
rymas įvyko balandžio 18
d. vakare, ALTS-gos na
muose, So. Bostone. Pa
roda buvo atidara ir lan
koma ištisą savaitę, jos
uždarymas įvyko balan
džio 26 d. po pietų.
Parodos atidaryme Jo
nas Kelečius buvo pri
statytas ne tik kaip dai
lininkas , bet ir kaip ak
torius, dar nenužengęs

nuo liet, išeivių dramos
teatro scenos. Gegužės
3 d. jis gi vėl sugrįš į
Bostoną ir čia, drauge
su savo kolegom Chica
gos Lietuviais Scenos
Darbuotojais, vaidins A.
Rūko linksmo kaimiško
nutikimo Bubulio vaidme
nį. Pats dail. J. Kelečius, parodos atidary-

gai parengto j parodos ati
darymo kalboj dail. J. Kelečiaus tapybos darbus
vertino itin šiltai ir pa
lankiai. Anot jo, dail.Ke
lečius nesąs atitrūkęs
nuo prancūzų impresior
nistinės ir poimpresionistinės mokyklos es
tetinių normų. Savo kolo
ritu ir savo braižu jo

Sėdinti mergaitė.

me tardamas žodį, pa
skleidė apstą savo dva
sinės šilimos, atsi
skleidė itin simpatin
gais ir jautriais būdo
bruožais, dar vakaro
programos baigmei sub
tiliai padeklamuodamas
Shakespeare'o kūrinį. Į
Bostoną jį atlydėjo abu
sūnūs ir jo žmona akt.
Stasė Kielaitė-Kelečienė, kurią parodos ren
gėjai pasveikino kelių
rožių puokštele.
Dail. Vikt. Vizgirda,
nors tą vakarą sirgo stip
riu peršalimu, rūpestin

darbai esą originalūs ir
savaimingi, pasižymį iš
ieškota kompozicija ir
spalvų gamos daina. Tas
esą matoma peizažuose,
figūrinėse drobėse ir net
eskizinio pobūdžio ma
žuose
paveiksluose.
Dail. Vikt. Vizgirda ilgė
liau stabterėjo ir plačiau
aptarė šiuos dail. J. Ke
lečiaus darbus: Sėdinti
mergaitė, Pajūryje, Pa
tiltė, Nature morte,Spal
vinė kompozicija, Kolažas, Pilkuose tonuose,
Žąsys, Pirmoji šalna,
Atsisveikinimas, Belau

kiant ir kt. Turint galvoj
SIBIRO TREMTINĖ STEFANIJA
dail. Vikt. Vizgirdos
reiklumą ir jo tvirtus
RŪKIENĖ KALBĖJO BOSTONE
kriterijus, ši jo kalba
dail. J. Kelečiui buvo
Nuo to meto, kai į tenka jungtis prie opti
ir maloni staigmena, ir
Bostoną
atvyko naujie mistų, kurie sako, kad
neabejotinas
laimėji
ji
lietuviai
ateiviai, šeš kitąmet mokinių būrys
mas.
tadieniais
čia
dirba li padidėsiąs...
Dail. Jonas Kelečius
tuanistinė
mokykla,
ku
Bostone surengtoj paro
rioj
dėstomi
pradžios
doj iškabino keliolika di
delių ir vidutinio dydžio mokyklos ir gimnazijos
dalykai.
drobių, keliolika mažų lituanistiniai
spalvotų paveikslų ir gal Šiais mokslo metais mo
dešimtį juoda - balta kyklą lanko truputį dau
kompozicijų. Ir šių įs giau negu šimtas moki
pūdžių autoriui, tik pa nių. Turint prieš akis
rodą atidarius, susidarė nors apytikrį Bostono
stiprus vaizdas, kad lietuvių kiekį, mokinių
dail. J. Kelečius yra es skaičius mažiausia galė
tetas , grožio ieškoto tų būti dvigubas; deja,
jas, galima sakyti, po yra ir tokių tautiečių, ku
etas lyrikas. Ir jo abs riems lietuviška mo
traktai, ir realistiniai kykla jau nebereikalin
peisažai, kaip Kaimo in ga. Bet ir to akivaizdoj
dustrija ar Žąsys ir fi
gūrinės .drobės skamba
spalvinės darnos šilima, tone ir kaimyniniame
išbaigta ir gerai apval Providence Kelečių šei
dyta kompozicija, paties mą priglaudė, vežiojo ir
Kelečiaus mintim bei iš vaišino p. B. Kerbeliegyvenimu. Jis ieško, bet nė
p. A. ir V. Rastonepuola į šio meto dai niai.ir Kult,
lės meno kraštutinu rengėjai už subatvakarių
tą bičiuliš
mus, kuriuose daugelis ką mostą jiems
taria nuo
tapybos darbų tėra tik
gas jau eilę metų kant
širdų
ačiū.
nuovargio, išsikvėpimo
Jau ir subatvakariui riai neša rašytojas Ant.
ir bejėgiškumo liudinin
Gustaitis, be abejonės,
kai. Toms pagundoms iki su dail. KeleČium nu turįs "bylų" ir "bylelių"
šiol nepasidavęs,dail. J. grimzdus įvakar dienas, ne tik su savo auklėti
su rūpesčiu žvelgiam į
Kelečius į lietuvių dai kitus
parengimus, nema niais, bet ir jų tėvais.
lininkų gretas įžengė žiau slegiančius
tuos pa Tėvų komiteto pirminin
kaip atskira, savaimin
čius žmones, kurie su kas šiemet yra energin
ga ir itin stipriu talentu rengė
ir čia minėtą dai gas vyras Gediminas
atsiskleidusi asmenybė. lės kūrinių
Tie Ambraziejus. Kaip ži
Kultūrinis subatvaka parengimai parodą.
jau čia pat: nia, jam ir jo komitetui
ris, kurio metu dail. J. gegužės 3 d.
po tenka nelengva pareiga
Kelečiaus kūrinių paro pietų Thomas3 vai.
parko įveikti visus sunkumus,
da buvo atidaryta ir ap
Aukšt. mokyklos audito surištus ypač su mokyk
žvelgta, sutraukė gausų rijoj,
So. Bostone, Chi los medžiaginiu išlaiky
būrį Bostono ir jo apy
Lietuviai Scenos mu.
linkių lietuvių, ištikimų cagos
Sekmadienį, balandžio
"subatvakarininkų", o Darbuotojai vaidins Ant. 19 d. 3 vai. po pietų, Ame
3-jų v. linksmą
taip pat ir dailės meno Rūko
nutikimą
Bubulį ir Dun rikos Lietuvių Piliečių
mėgėjų. Programai pa dūlį (Bubulis
— J. Ke d-jos III a. salėj Tėvų
sibaigus, prie tradicinio
komitetas surengė pava
kavos puodelio dar porą lečius, Dundulis — L. sarinį pobūvį, bandyda
- trejetą valandų pava Barauskas), o gegužės mas pasitelkti šiek tiek
karota ir pasikalbėta. 16 d. ALTS-gos namuo lėšų mokyklos reika
Kas panoro — tuo metu se, So. Bostone, įvyks lams. Parengimo pro
galėjo su dail. KeleČium kult, subatvakarių vie gramos atrakcija buvo Si
nuoliktojo sezono pabaig
susipažinti ir pasišne tuvės.
Šį kult, subatva- biro tremtinė, knygos
kėti. Pirmom dviem Vergijos kryžkeliuose
trim parodos dienom šio karį galima vadinti lite autorė Stefanija Rūkie
kampo lietuviai įsigijo ratūros vakaru, nes jis nė. Kas jos darbą paskiriamas poeto
penkiolika dail. Kele yra
Fausto
Kiršos prisimi- skaitėm — žinom, kad
čiaus darbų, iš kurių de mui. Mirusio
Sibiro taigose, giriose
vynias dideles drobes. kūrybos pluoštąrašytojo
paskai ir kitokiuose vergo dar
Aišku, dailininkas iš to tys p. Dikinytė-Pundiebuose ji iškentėjo 16
lobių nesusikraus, bet nė. Abiejų įvykių rengė metų.
nebus jam "dyka" ir to jai neabejoja, kad Bos
Nelengva buvo prie
lima varginga kelionė. tono ir jo apylinkių lie St. Rūkienės prieiti, nes
Talka visada yra pa tuviai jų kvietimus iš mūsų "tremtinystė",gre
ta jos sopulingų išgyveni
guoda tam, kuris stengia girs ir šį kartą.
St.S.
si ką nors nuveikti. Bos(Nukelta į 6 psl.)

— Bendraudamas su savo draugais, turėsi pa
sirodyti apsiskaitęs ir susidomėjęs, kas dedasi pa
saulyje. Kada išgirsi antisovietinius pokalbius,
įsimaišysi įjuos ir dėsies jiems pritariančiu. Pro
gai pasitaikius, nevenk ir pats atsargiai pakriti
kuoti. Gali net vieną kitą kartą santūriai pagirti
Vakarų pasaulį. Kada jau įsigysi pasitikėjimą, iš
aiškinsi, kas privačiai taip galvoja, kaip tu viešai
kalbi. Žinoma, tam reikalinga laiko. Bet niekada
neik per toli, kad neišvaikytum savo žuvų.
Joks atlyginimas nebuvo pažadėtas. Bet ištiki
Po savaitės, vieną šaltą mėnesienos naktįTuo
mai
pranešinėdamas, ką girdėjęs institute, jis pa
mi pasibeldė į duris, pagal popieriaus skiautelėje
stebėjo,
kad KGB ėmė slaptai jį remti. 1950 me
įrašytą adresą susiradęs namą šalutinėje gatvėje,
netoli Kirovo miesto centro. Iš lauko tasai dviejų tais baigęs institutą, jis kurį laiką negalėjo susi
aukštų namas niekuo nesiskyrė nuo kitų namų ta rasti darbo. Tuojau pat įsikišo KGB ir darbą
me pačiame kvartale. Viduje paaiškėjo, kad pirma jam parūpino, pirma tame pat institute, vėliau
sis aukštas buvo kambariais paskirstytas įvai vietiniame suaugusiųjų švietimo centre.
Parijai priklausymas buvo labai svarbus da
riems kabinetams, antrajame įrengta pora butų. Tai
buvo pirmasis "saugumo namų", kuriame Tuomi lykas, tiek galvojant ilgiau pasilikti mokytojo tar
turėjo prisistatyti, o tokių namų Kirove buvo nevie nyboje, tiek ir dirbant KGB. Ir kada Tuomi pareišnas. Tartum į šventyklą, čia rinkdavosi KGB virši kimas įstoti į partiją užkliuvo dėl to, kad jis nega
ninkai, susitikdavo su periodiškai atsilankančiais lėjo suteikti žinių apie savo seserį, apie kurią jis
agentais, juos išklausydavo ir iš čia išleisdavo su keleris metus jokių žinių neturėjo, jai staiga din
gus, KGB išieškojo visą Sovietų Sąjungą ir jo se
naujais įpareigojimais.
— Įsipilk gėrimo, ir mes tuojau pradėsime,— serį surado kibirais benešiojant vandenį Archan
tarė Serafimas, rankos mostu nurodęs gruziniškos gelsko miete. Pirmiesiems abiems vaikams gi
mus 1948 ir 1951 metais, iš savo reguliarios algos
degtinės bonką.
— Pirmiausia turėsi mums pranešinėti moky Tuomi niekaip nebegalėjo galo suvesti su galu.
tojų institute pastebėtas nuotaikas apie partijos po Tada majoras pasukdavo jam papildomai po kelis
litiką, apie gyvenimo sąlygas apskritai ir apie va šimtus rublių prieš atostogas ar valstybines šven
kariečius ypatingai. Mes norime žinoti, visa, ką tęs.
Nuolatos pamokomas ir vis daugiau įsigyda
kalba tavo mokytojai ir studentai kaip tu, ir gera ir
bloga. Pranešinėsi mums viską tiksliausiai, ką tik mas patyrimo, Tuomi darėsi vis apsukresniu sla
išgirsi, nė nemėgindamas perduoti tik tai, ką mes puku. Iš prigimties jis turėjo ne vieną ypatybę, rei
kalingą geram šnipui: drąsą, sumanumą, pastabu
tavo manymu norėtume girdėti.
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mą, ypatingą atmintį ir sugebėjimą žmonėms įsi
teikti. Jis maloniai šypsodavosi, melsvose akyse
žėrėjo sveikas- humoras, o patrauklus veidas įkvėp
davo kitiems širdingą pasitikėjimą juo. Pamažu su
juo atsitiko taip, kaip ir su daugeliu kitų, ilgėles
nį laiką įsitraukusių į špionažą: jis pamėgo intri
gas dėl pačių ingrigų. Jeigu pradžioje, išdavinėdamas savo draugus studentus, dar kiek jausdavo
si nusikalstąs jų atžvilgiu, tai vėliau šis jausmas
ėmė silpnėti, įsikalbėjus sau pačiam, kad tuo jis
atliekąs savo patriotinę misiją.
Bet buvo vienas vienintėlis žmogus, kurio jis
nedrįso išduoti. Tai rusų literatūros profesorius
Nikalojus Vasiljevičius. Savo sąmoju, tiesumu ir
dvasios pakilumu jis buvo įsigijęs visuotinę pagar
bą studentuose be išimties. Ištysusio ūgio, sausos
išvaizdos ir švelnaus būdo žmogus, kaip mokyto
jas, jis kažkaip sugebėdavo patraukti auditoriją, ku
ri visada būdavo sausakimšai prisirinkusi studen
tų. Kelis kartus jam buvo pasiūlyta įstoti į partiją
bet jis visuomet atsisakydavo, todėl KGB jį nuola
tos sekė. Nuo 1955 metų gruodžio mėnesio jo seki
mas buvo pavestas Tuomi.
Netrukus po to, naujųjų metų sutikime, Tuomi
išgirdo, kaip vienas studentų paklausė profesorių
Nikalojų, kodėl jis nestojus į partiją.
— Komunizmas yra uždaras narvas, — profe
sorius atsakė. — Gimiau ne tam, kad narve uždusčiau. Mane pagimdė kad skraidyčiau kaip erelis.
Šį profesoriaus pasisakymą Tuomi nutylėjo,da
rydamas savo eilinį pranešimą KGB viršininkams.
Vos tik praėjo keturios dienos ir Serafimas paskam
bino jam telefonu darbo metu į mokyklą. Niekada
nebuvo panašiai buvę praeityje.
(Nukelta į 6 psl.)
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PREZ. A. STULGINSKIO
MINĖJIMAS
Balandžio 12 d. buvo su
ruoštos iškilmės a. a. prezi
dento Aleksandro Stulgins
kio atminčiai pagerbti. Pra
sidėjo 11 vai. pamaldomis:
šv. Mišias atlaikė ir gražų
pamokslą apie velionį pasa
kė kun. Liudas Januška, o
solistė Birutė čypienė ža
vingu balsu pagiedojo porą
jaudinančių giesmių, vargoninkaujant R. Obaliui.
3 vai. p. p. ateitininkų
sendraugų suruoštas salėje
minėjimas praėjo rimtoje
nuotaikoje. Iš Cleevlando
atvykęs teisin. P. Stravins
kas savo paskaitoje vispu
siškai išnagrinėjo a. a. A.
Stulginskio asmenį: kaipo
tolerancijos pilną žmogų ir
didžiai nusipelnusį visuo
menės veikėją ir valstybės
prezidentą. Jo paskutiniųjų
gyvenimo dienų rašytą duk
rai dr. Juozevičienei laišką
paskaitė giliu įsijautimu
Izabelė žmuidzinienė, akom
panuojant K. Saladžiui. Po
etė Nerimą Narutė eilėraš
čio formoje pagerbė velio
nies prezidento atmintį.
Minėjimą darniai prave
dė ateit, sendr. pirm. dr.
VI. Lelis.

kvietė mozūrų kunigaikštis Kon
radas, kad šie kariautų prieš
jo priešus prūsus. Kairėj Vys
los pusėj kryžiuočiai pastatė
Vogelsang pilį, o dešinėj — pa
tį miestą. 1233 m. Torunė gavo
Kulmo teises. Kryžiuočiai mies
te pristatė puikių gotikos sti
liaus pastatų, kaip tai šv. Jono
bažnyčią, šv. Marijos bažnyčią,
vienuolyno rūmus, rotušę, ku
rių dauguma, kad ir atnaujinti
ar perstatyti, išliko iki mūsų die 
STEFANIJA
nų. Žalgirio mūšio metu Toru
nė dalyvavo mūšyje su savo at
RŪKIENĖ...
skiru būri. 1411 m. Vyslos salo
je prie Torunės buvo pasirašy
(Atkelta iš 5 psl.)
ta vadinama Torunės taikos su
mų, tai tik šilko vystyk tartis tarp kryžiuočių ordeno ir
Lietuvos - Lenkijos valstybių,
lai; bet miela buvo ją kuria
kryžiuočiai atsisakė nuo
sutikti ir išgirsti.
Žemaičių. 1466 m. gen buvo pa
Suprantama,
labai sirašyta kita sutartis su Lenki
sunku St. Rūkienei savo ja po Trylikos metų karo. 1454
patyrimus pasakoti. Jų m. Torunė prisijungė prie Len
tiek daug, jie visi tokie kijos ir išbuvo jos valdžioje
baisūs, atskleidžiu ne tik iki 1793 m., kada vėl atiteko
Prūsijai ir (su pertrauka, kai
nekalto žmogaus kan 6 metus priklausė Varšuvos ku
čias, bet ir stalininio re nigaikštijai) kai Vokietijos da
žimo žvėriškumą. Pre lis išliko iki 1920 m. Tais me
legentė, prisimindama tais grįžo Lenkijai. Miestas yra de Gamos 500 metų gimimo su
tik vieną kitą epizodą, labai svarbus prekybos ir pra kakčiai paminėti. Ženkluose: jo
kur Lietuvos pavergėjo monės centras, geležinkelių ir atvaizdas, herbas, atrastų kraš
laivininkystės mazgas, me tų žemėlapis ir laivynas.
žiurumas ir neteisingu upių
no ir mokslo centras. Šiuo me
mas peršoka visas žmo tu mieste gyvena apie 92,000
niškumo ribas, ne vieną gyv.

LENKIJA išleido puikią 8
pašto ženklų "turistinę" seriją
su jos vakarinių ir šiaurinių
miestų vaizdais. Visi pašto ženk lai su priedėliais. Čia dedame
p. ženklą su Torunės vizdu.
Torunė (vokiškai Thorn) yra
šiaurinėje Lenkijoje prie Vys
los upės. Miestą įkūrė 1231 m.
kryžiuočiai, kuriuos čia atsi-

kartą stvėrėsi nosinai
tės ašaroms nušluostyti.
Visa tai, ką St. Rūkienė
Bostone papasakojo, yra
mūsų laiko gėda, buka
protiškumas ir niekšy
bė, kaip žinom, atiten
ką seniems mūsų kaimy
nams rusams.
Savo pasakojimus baig
dama St. Rūkienė pareiš kė, kad rusiškasis ko
munizmas iš esmės ne
pasikeitė, kad jis tebė
ra tas pats grobuonis ir
imperialistas.
St. Rūkienės pasakoji
mus išraiškiai pratęsė
Birutė Adomavičiūtė ir
Jurgis Jašinskas,paskai
tydami ištrauką iš Ver
gijos kryžkelių. Saulius
Cibas, neabejotinas mu
zikinis talentas, liūdną
popietę praskaidrino fortepiono muzika. Vieš
nios nebuvėlės paklau
syti ir savos mokyklos
paremti tesusirinko tik
apie 150 Bostono lietu
vių.
(t.st.)

1970 m. balandžio 29 d.
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KANADA kovo 18 išleido
4 pašto ženklus dabar vykstan
čiai Pasaulinei Parodai EXPO
'70 Osakos mieste, Japonijoje,
paminėtu Visi pašto ženklai po
25 centus, spausdinti viename
lape taip, kad galima lapą suplė 
šyti keturblokiais.

Vasco da Gama (1469-1524)
gimė Sines vietovėje, Alemtejo
apskrityje. Tarnavo kariuome
nėje ir dalyvavo kare su Kas
tilija. Tais laikais arabai varė
plačią prekybą su Indija ir ki
tais rytų kraštais ir Portuga
lija, kuri pradėjo tapti jūrine
Kanada Osakos parodoje da
galybe, sumanė paveržti tą pre
lyvauja net su keturiais pavil
kybą iš arabų. Karalius Emanu
jonais — bendru visos Kanados
elis I paskyrė Vasco da Gamą,
ir Ouebec’o, Ontario ir British
kaip gabų karį ir jūrininką, su
Columbia provincijų paviljonais
atskirai. Pašto ženkluose pavaiz rasti kelią jūromis į Indiją.
1497 m. liepos 9 d. Vasco da
duota: Kanados — EXPO *67
Gama trimis burininiais laivais
Montrealio ir Osakos parodų
išplaukė į pietus ir pasiekė
simboliai, gi kituose trijuose-Osakos parodos simbolis ir ata pietinį Afrikos galą (tas jau bu
vo kiek anksčiau atrastas), ap
tinkamos
provincijos gėlę.
sukęs aplink jis sustojo MalinPašto ženklai spalvoti.
di krante, kur rado vieną ara
bą jūrininką, žinantį Indiją. NuPORTUGALIJA išleido 4 paš rodinėjant šiam arabui, plauk
damas Indijos vandenynu, Vas
to ženklų seriją jos žymiausio
co da Gama 1498 m. gegužės
jūrininko ir keliautojo Vasco
20 d. pasiekė Calicuto uostą
(dabartinę Kalkutą) vakarinia me Indijos krante. Tačiau ten
prekybos punkto negalėjo įs
teigti dėl muzulmonų gyvento
jų pasipriešinimo. Rudenį iš
(Atkelta iš 5 psl.)
plaukė atgal namo. Namie jisbuvo sutiktas kaip herojus, apdo
— Išsisukinėk, kaip beįmanydamas, bet per vanotas ir gavo Dom titulą. Pre
penkiolika minučių atsirask pas mane, — griež kybos punktą įkurti Indijoje iš
tai įsakė majoras. Kai Tuomi atvyko į saugumo plaukė kitas portugalų jūrinin
namus, iš majoro veido buvo galima suprasti, kas — Pedro Alvares Cabral,
kad Tuomi jau pateko į bėdą. — "Komunizmas yra tačiau jam nepavyko: vietos gy
uždaras narvas. Mane pagimdė, kad skraidyčiau ventojai jį ir visą įgulą išžudė.
Tada karalius vėl pavedė Vas
kaip erelis", — pakartojo KGB majoras jįpasieku- co da Gamai vyktį į Indiją jau
sius žodžius ir tuojau pat paklausė: —Ar negirdė kaip Indijos admirolui ir jis iš
jai tokio pasakymo?
vyko 1502 m. su 13 laivų flo— Taip, tai pasakė Nikalojus Vasiljevičius, — tilija. Pakeliui įkūrė Sofalos
Tuomi paaiškino, bet tuojau pat šaltas prakaitas jį ir Mozambiko prekybos punk
išpylė pagalvojus, kad partija turi dar ir kitą agen tus ir tvirtoves Rytų Afrikoje.
Atvykęs J Kalkutą, jis "sutvar
tą, kuris ir jį seka.
kė" karinguosius muzulmonus,
— Jeigu taip, tai kodėl mums to nepranešei? paėmė visą miestą, sudarė su
— Man pasirodė, kad toks pasakymas niekam tartį su vietos radža ir su dide
liu krovinu prieskonių ir kitų
nevertas.
— Negadink savo padėties daugiau, negu ji jau dalykų grįžo Portugalijon. Ke
sugadinta, — įspėjo Serafimas. — Džiaukis, kad letą metų gyveno ramiai, bet
ne kas kitas, bet aš pats tatai išaiškinau. Šį apsi 1524 m. vėl buvo pasiųstas In
dijon jau kaip vicekaralius tvar
leidimą aš laikysiu kaip ir užmirštą vien dėl to, kyti vietos reikalų. Ten jis ir
jog mudu taip ilgai bendradarbiavome ir tau aš esu pasimirė rytiniame krante, Ko
numatęs didelę ateitį, jeigu tu pats jos nesusinie- čine. Jo kūnas tačiau 1539 m.
buvo pargabentas į Portugaliją
kinsi.
Leidęs suprasti, kad pasimatymas tuo tarpu ir palaidotas Vidiguieroje. Kaip
žinia, Gamos įkurtos portugalų
baigtas, išeinančiam Tuomi majoras pabrėžė:
kolonijos
Indijoje (Goa ir kitos)
— Man rodos, kad šis nuotykis tave bus šio
išliko iki mūsų laikų, ir tik
to pamokęs. Niekada net nebandyk mūsų apgauti. 1961 m. atsikūrusi Indija jas lik (Bus daugiau)
vidavo.
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Jūsų balsas Washingtone *..
Jis žiūrės, kad jūsų reikalai būtų sutvarkyti

XI Michael A. FELGHAN
JOSŲ DEMOKRATAS KONGRESMANAS-20 DISTRIKTO
• CHAIRMAN, House Subcommittee on Immigration and Nationality.
• 27 METAI TARNYBOS Distrikte, kuriame jis gyvena.
• JŪSŲ BALSAS YRA SVARBUS pirminių rinkimų dienoje GEGUŽĖS 5.
Feighan for Congress Committee, Mrs. Frances Perencevich,
Asst. Sec’y., 1374 East 40th St., Cleveland, Ohio

Minėjimui pasibaigus,
darbščios ponios svečius pa
vaišino skaniais paruoštais
valgiais, kavute ir saldumy
nais.
Ta pačia proga buvo at
švęstas ir ateit, sendraugų
dvidešimtmetis. Apie nu
veiktus darbus platų prane
šimą padarė dr. VI. Lelis.
Ateitininkus sveikino ir ge
ros sėkmės ateičiai linkėjo:
LB apyl. — K. Miškinis,
ALT S-gos skyr. — Al, Jančys, ALT sk. — J. Jurkus,
Kat. fed. — V. Vitkus. Vai
šių metu stalo komend. Br.
Krokys savo pareigas atli
ko pavyzdingai. Visuomenė
buvo patenkinta ruošiamu
minėjimu ir todėl jame gau
siai dalyvavo.

R. Liormonas

IF YOU LIVE IN WARD 32, OR EUCLID, OHIO,

ELECT DEMOCRAT

WM. J. KENNICK
STATĖ REPRESENTATIVE
WM. J. KENNICK IS A LAWYER AND FORMER 23RD
VVARD COUNCILMAN.

DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION
MAY 5, 1970.
Issued by Wm. Kennick, 14122 Wentropp Avė.

Išneškite DRĄSĄ į savo
Apygardos vadovybę

OMAHA
•L. B. apylinkės valdyba
užprenumeravo Nebraskos
Universiteto Omahoje bib
liotekai Lietuvių Enciklope
dijos angliškąją laidą. Taip
pat padovanojo Omahos
miesto Centrinei bibliote
kai, Creighton Universiteto
bibliotekai ir Nebraskos
Universiteto Omahoje bib
liotekai po B. Armonienės
knygą — Leave Yours
Tears in Moscov.
• Balandžio 4 d. L.B. apy
linkės valdyba suruošė pa
gerbimo pobūvį choro Rambynas nariams. Tuo pačiu
buvo atšvęstas ir lietuviško
choro įkūrimo Omahoje
dvidešimtmetis. L. B. apy
linkės valdybos vardu vi
siems choro nariams bei
dirig. muz. Br. Jonušui bu
vo įteikti specialūs padėkos
adresai. Dirigento padėjė
jai K. Kartanienei ir pianis
tėms: S. Kazlauskaitei ir
V. Misiūnaitei dar buvo
įteiktos ir piniginės dova
nos.
Už tikrai didelį choristų
pasiaukojimą ir darbą net
tik savųjų, bet ir amerikie
čių tarpe, choro dalyviams
dėkojo L.B. apylinkės pirm.
— P. Adamonis. Kitų var
du : J. Damas, Pr. Totilas ir
J. Povilaitis.
Gegužės 9 d. šv. Antano
parapijos salėje Rambynas
rengia savo koncertą lietu
viams. žadama gyva ir nuo
taikinga programa su solo
ir duetų paįvairinimais.
• St. Pangonis, nuolati
nis lietuviškos veiklos rė
mėjas, tapo naujausiu L.
Fondo nariu Omahoje.
• Architektas J. Bukšnys, dirbąs JAV Armijos
Inžinerijos Korpe Omahoje,
jau antrą kartą karinės va
dovybės apdovanotas pre
mija ir pagirimo lapu už
pasižymėjimą tarnyboje.

_________

(vš)

LEO A.

JACKSON
DEMOCRAT

COUNTY COMMISSIONER
• REMIAMAS BY CITIZENS LEAGUE •
JACKSON FOR COUNTY COMMISSIONER COMMITTEE,
Dr. M. H. Lambrtght, Sec’y., 1144 E. 98th St., Cleveland, Ohio

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

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5U% . 7%%

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

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 29 įdėtas Jur
gio Gliaudos rašinys. To ra
šinio pavadinime įvelta
klaida. Rašinio pavadinimas
turi būti skaitomas: DĖL

VLADO KULBOKO NUO
MONĖS APIE MANO RO
MANĄ.
Skaityk ir platink
DIRVĄ

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Llcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
Cleveland, Ohio
6621 Edna Avenue
936 East 185th Street
361-1763
531-7770

1970 m. balandžio 29 d.

Nr. 32 — 7

DIRVA
remti geroką auką, ir kartu
kviečia ir ragina kitus lie
tuvius vertinančius ką gra
žaus, kultūringo turime,
prisidėti savo parama.

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

K. S. Karpius,
Liet. Kultūrinio Darželio
Sąjungos pirmininkas

• SLA 14-ta kuopa ge

LOYALUMO PARADAS
ALTo Clevelando Sky
riaus Valdyba kviečia visas
Clevelando Lietuvių Orga
nizacijas prisidėti prie ALT
o r g a n i zuojamos lietuvių
grupės loyalumo parade,
kuris įvyks penktadienį, š.
iri. gegužės 1 d., 8 vai. 30
min. vakare.
Susirenkame 8 vai. vak.
East 17 St. ir Chester. Pra
šome atvykti su automobi
liais ir jeigu galima su tau
tiniais rūbais, uniformomis
ir atitinkamais plakatais.

ALTo Skyriaus Valdyba

PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS
Naujai išrinkta ALTo
Clevelando Skyriaus Valdy
ba pasiskirstė pareigomis
sekančiai: pirmininkas —
Alg. Pautienis, vicepirm. —
Pr. Razgaitis, vicepirm. —
Ant. Jonaitis, protokolų
sekr. — Algis Rutkauskas,
iždininkas — V. Palūnas,
iždo sekr. — Kaz. žiedonis,
narys spaudos ir informa
cijos —- Ing. Bublienė.
Valdybos kandidatė buvo
išrinkta ne p. Šatkauskienė,
kaip buvo pranešta Dirvo
je, bet p. šarkauskienė.

gužės 24 d., 2 v. Lietuvių
salėje rengia iškilmingus
pietus pagerbti kuopos na
rius F. Baranauską, A.
Praškevičių, J. Vilčinską,
M. Jonės ir V. Braziulį.

Pobūvy prisaikdinama naujoji Federacijos valdyba. 15 kairės: Mrs. Lewis W. Phillips, Judge John V.
Corrigan, Federacijos pirmininkas adv. Sigmund T. Brinsky, priesaiką pravedęs Justice Anthony J.
Celebrezze, Mrs. Walter Maky, kun. Danila Pascu, Miss Lily P. Volosin, Wynn Burgess.

GRAŽIAI PAVYKĘS KULTORINIIĮ DARŽELIU
FEDERACIJOS VAKARAS

Paprastas trečiad i e n i o
vakaras balandžio 22 d. da
lyvavusiems Naujos para
pijos salėje Clevelando Kul
tūrinių Darželių Federaci
jos valdybos įvesdinimo iš
kilmėje buvo kaip didelis,
linksmas šventadienis. Da
lyvavusieji virš 300 apie 20
įvairių tautybių atsimins
jį kaip vieną iš maloniausių
vakarų. Lietuvių dalyvavo
virš 150, neskaitant Gran
dinėlės pusšimčio.
Vakarienė ir visa pro
• Pilėnų tunto skautai grama pravesta kitaip ne
rengia PUSRYČIUS gegu gu kitais atvejais iki šiolei,
žės 3 d. šv. Jurgio parapi kas maloniai nuteikė sveti
jos salėje tuoj po 10 vai. 30 mus ir savus. Dalyviai bu
min. tunto užsakytų pamal vo apsėdę stalus sudėtus vi
dų.
sais keturiais salės pasie
Tikslas — Padėkos išreiš niais. Salės erdvus vidurys
kimas visiems tunto rėmė tarnavo didele scena, kur
jams. Ta pačia proga bus Grandinėlė atliko savo šo
keletos minučių šventojo kių programą.
Jono prisiminimas ir atžyPrograma pradėta kita
mėjimų įteikimas skau taučiui atstovui sugiedojus
tams.
Amerikos himną.
Kviečiami skautų tėvai,
Pavakarieniavus, oficia
jų draugai ir visi kiti.
lią dalį pradėjo Federacijos
Tuntininkas A. Meilus pirmininkas rusinu darželio
atstovas federacijoje, adv.
Sigmund T. Brinsky.
Federacijos naujos valdy
bos prisaikdinimą pravedė
U.S. šeštos Apygardos Apegardos Apeliacinio Teismo
teisėjas, italų veikėjas, bu
vęs Clevelando burmistru,
darželių kūrimosi laikais,
Anthony J. Celebrezze, pa
sakydamas kalbą pritaiky
tą darželių idėjai ir žmonių
taikiam sugyvenimui.
Sekantiems dviem me
tams Federacijos valdyba
sudaro: pirmininkas adv.
Sigmund 1. Brinsky, rusi
nu darželio atstovas; vice
pirmininkai — teisėjas
John V. Corrigan, airių dar
želio, kun. Danila Pascu,
rumunų darželio, Wynn
• Michael A. Feighan, Burgess, Snakesp e a r e a n
demokratas, kandidatu o j a darželio; vykd. sekr. Mrs.
20 distrikte perrinkimui į Lewis vV. Phillips, žydų
US Kongresą, jau 13 metų darželio; užrašų sekr. Mrs.
atstovauja šį distriktą.
\Valter Maky, Suomijos
Jis yra vienas iš Medicare konsulo žmona, suomių dar
autorių, daug prisidėjęs želio; Miss Lily V. Volosin,
prie išrūpinimo įstatymo iždininkė, vengrų darželio
pagelbinčio vyresnio am atstovė.
žiaus Žmonėms naudotis li
goninių paslauga. Jis taip
pat daug prisidėjo prie pravedimo imigracijos akto
1965 m. Michael A. Feig
han palaiko nuolatinį kon
taktą su etninėmis grupė
mis Cuyahoga County ir
yra jų remiamas.

Vykd. Komitetan išrink
ta astuoni įvairių tautybių,
K. S. Karpius nuo lietuvių
darželio. Išrinkta ir kitos
reikalingos komisijos.

rikos istorijoje ”Virginia
Reel”, Amerikos pagarbai.
Dalyviams buvo naujybė
kai, programa baigus ir or
kestrui sugrojus suktinį,

• Wm. J. Kennick, kandi
datuojąs 53 distrikte į
Statė Representative, yra
advokatas, e k o n o mistas,
buvęs 23 wardo councilman.
Nuo 1949 m. iki 1952 m.
Wm. Kennick buvo M. A.
(Ohio Statė) L.L.B. assistant professor. Jis kalba
keliom kalbom. Gyvena Eu
clid, Ohio. Jo biuras yra E.
185 ir Shore Center Dr.
Hm. Kennick yra parašęs
teisiniais ir ekonominiais
klausimais daug straipsnių
dėl Scoop ir Journal. Turė
damas gerą patyrimą teisės
srityje, pasiryžęs kovoti už
balsuotojų teises.
• E. Jakutienė ir B. Juknaitienė išvyko atostogų į
Floridą. Apsistos p. Jazbu
čių vasarvietėje Miami
Beach, Fla.

Lietuvių Darželio pirmininkas K.S. Karpius daro pranešimą. Kai
rėje sėdi teisėjas Corrigan ir teisėjas Celebrezze.

Naujas pirmininkas vė
liau pristatė eilę dalyvau
jančių žymių įvairių tautų
asmenų.
Grafidinėlės vadovas Liu
das Sagys patiekė daly
viams apie šešetą įdomes
nių, ne pačių ilgiausių, šo
kių, kurie kiekvienas žiūrė
tojams darė savotiškai įdo
mų įspūdį.
D a u guma kitata učių
Grandinėlę matė pirmą kar
tą, nors buvo ir tokių, ku
rie lankydavo Grandinėlės
programas. Visi vienodai
jautėsi sužavėti ir paten
kinti šia įdomią programa
kitokesnėje aplinkumoje.

Kitataučiai reiškė pasige
rėjimą nepaprastai dideliu
Grandinėles skaičium, ir
daugelis ypatingai buvo su
žavėti gražiais lietuvaičių
veideliais... Iš audringų,
gausių ovacijų kokias žiū
rėtojai kėlė po kiekvieno
šokio jautėsi kaip Grandi
nėlė į juos veikė. Paskuti
nis šokis buvo garsus Ame

Grandinėlės vaikinai ir
merginos išvedė svečius
šokti.
Kaip jau žinoma, šią įdo
mią tarptautinę pramogą
lietuviai savo aplinkoje
rengti gavo kai Kultūrinių
Darželių Federacijos pirmi
ninkas numatė ponią Ritą
Premeneckienę, lietuvių at
stovę Federacijoje, tinka
miausia pasiimti pirminin
kės pareigas šių metų val
dybos įvesdinimo iškilmėms
surengti. Ji, pasikvietus
talkon Lietuvių Darželio
Sąjungos vicepirmi n i n k ą
Juozą Sadauską ir pirmi
ninką K. S. Karpių, suren
gė tą atmintiną vakarą, ku
riuo džiaugėsi svečiai kita
taučiai, o lietuviai didžiavo
si gavę progą kitiems pa
rodyti ką Clevelande turi.
Atsidėkojimui Grandinė
lei už jos tokį nuoširdų
prielankumą šiai pramogai,
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjungos valdyba svars
to paskirti Grandinėlės ke
lionei į Pietų Ameriką pa

• Walter F. Lineberger,
Jr. išrinktas Chairman of
the Board and Chief Executive Officer Society Corporation, o Maurice Struchen pakeltas iš viceprezi
dento į prezidentus Society
Corporation, kuri kontro
liuoja Ohio penkis bankus:
Society National Bank of
Cleveland, The Springfield
Bank, The American Bank
in Port Ciinton, The Fremont Saving Bank Co. ir
The Western Reserve Bank
of Lake County, kurių bend
ras turtas siekia $947,614,497.

MACHINISTS
EXPERIENCED PREFERRED
ON MILLS & LATHES
Mušt be able lo sėt up work from
Blue Prints & Close Tolerance.
Steady work. 50 _L hour worlt week.
Fringe benefits.

WEBCO MACHINE
PRODUCTS
10001 MEECH AVĖ.
CLEVELAND. OHIO
(29-55)

• Katalikų labdaros 52-ji
rinkliava šiuo metu vykdo
ma visose Clevelando diocezijos parapijose su tikslu
surinkti $2,250,000. Iki ge
gužės 10 d. 20,000 savano
Banketo rengimo pirmininkė Rita Premeneckienė, klebonas kun. J. Angelaitis sveikinasi su savo
rių aukų rinkėjų aplankys
parapijiečius prašydami pa mokslo draugu teisėju Corrigan; Teisėjas Celebreeze ir federacijos pirm. adv. Brinsky. Nugara mato
ma Mrs. Lewts W. Phillips.
v. Bacevičiaus nuotraukos
aukoti labdarai.

Čiurlionio Ansamblis įsi
steigė Vilniuje 1940 metų
sausio 15 dieną. Taigi, šie
met sausio 15 dieną sukako
30 metų nuo ansamblio
įsteigimo dienos. Ansamb
liečiai nutarė atžymėti ju
biliejinius metus specialios
apžvalginės plokštelės išlei
dimu. Beveik visi ansamblio
koncertai, tiek Clevelande,
tiek kitur, būdavo užrašomi
į juostą. Nors tos juostos
daugumoje yra pagamintos
mėgėjų, vis dėlto per de
šimtį metų susirinko gerai
atliktų ir techniškai gerai
užrašytų kelios dešimtys
dainų. Iš šito viso lobio an
samblio vadovybė išrinko
28 dainas, kurias įgrojo į
dvi ilgo grojimo plokšteles,
šių metų gegužės 2 dieną,
šeštadienį, 7 vai. 30 min.
vakaro Čiurlionio Ansamb
lio namuose įvyks specialus
pobūvis su tikslu šitas dvi
plokšteles pristatyti Cleve
lando visuomenei. Ta pačia
proga įvyks trumpa 30 me
tų sukakties akademija. Po
to kuklios svetingų ansam
bliečių vaišės. Clevelando
visuomenė kviečiama gau
siai apsilankyti.
čiurlioniečiai yra paten
kinti tokios plokštelės idė
ja. Norint visas tas dainas
naujai užrašyti plokštelėse
būtų nepaprastai ilgas dar
bas, nes ansamblio reper
tuaras keičiasi, ir daug dai
nų jau yra primirštų, šalia
ansamblio, plokštelėse taip
pat pasirodo solistės: Juzė
Krištolaitytė, Aldona Stem
pužienė, solistas V. Verikaitis. Vienoje dainoje solo
partiją atlieka tragiškai žu
vęs dailininkas Vytautas
Raulinaitis. Plokštelę savo
lėšomis išleido verslininkas
Karvelis. Visas plokštelės
pelnas yra skiriamas an
samblio monografijos išlei
dimui.
Pobūvio metu svečiai tu
rės progos pamatyti įdomią
Čiurlionio ansamblio veiklos
parodą.
(bk)

• Leo A. Jackson kandi
datuoja demokratų sąraše į
County Commissioner. Vie
nas iš Clevelando Statė
University vadovų dr. Middle H. Lambright sako, kad
jo manymu Leo A. Jackson
yra tinkamiausias šiai vie
tai, nes yra išmintingas ir
sąžiningas, kuriam galima
pavesti tvarkyti viešuosius
reikalus.
• Clevelando Arenoj šį
ketvirtadienį, balandžio 30
d. wrestling imtynės tarp
sunkaus svorio imtyninkų
Bobo
Brazil ir Hans
Schmidt. Bobo Brazil, nese
niai grįžęs iš Japonijos su
sitiks su savo senu priešu
vokiečių žvaigžde Schmidtu. Bilietai nuo 4 iki 2 dol.
gaunami Arenoj ir Richman’s krautuvėje.

PARDUODAMAS NAMAS
MALĖ

• LRK Moterų Sąjungos
36 kuopa metinę vakarienę
rengia š. m. spalio 4 d. Nau
josios parapijos salėje.

ČIURLIONIO ANSAMB
LIO JUBILIEJINĖS
PLOKŠTELĖS
PRISTATYMAS

FEMALE HELP
W0MEN
Factory work. Overtime, paid
Blue Cross, vacation and pen
sion. Steady work.

Naujosios parapijos rajo
ne prie E. 185 St., 4 miega
mųjų su dideliu sklypu už
$21,500. Teirautis Multiple,
819 E. 185 St. Tel. 481-9300.
(32-33)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obeienį teL 531-2211.

Call: Steve Simon 621-9624

FREEMAN MFG. CO.
1315 Main Avė.
(near W. 25th & Detroit)
(32-33)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ PRELATASI. ALBAMS
Balandžio 19 d. Chica
goje mirė prel. Ignas Al
bavičius, vienas iš žy
miųjų senųjų Amerikos
lietuvių visuomenininkų.
Velionis buvo gimęs
1890 m. liepos 29 Lazdijuose. Ten ir baigė pra
džios mokyklą, gimnazi
ją lankė Novorosijske, į
Seinų kunigų seminariją
įstojo 1907 ir ją baigė
1912. Tais pačiais metais
išvyko į Romą gilinti stu dijų, studijavo 1912-14
Gregorianum universite
te ir gavo filosofijos li
cenciato laipsnį.
I Lietuvą jau nebegrį
žo^ 1914 atvyko į Ameri
ką ir čia pasiliko visą
laiką. Gyveno ir veikė
Chicagoje. Nuo 1914 iki
1918 buvo vikaras Šv. Jur
gio parapijoje, 1918 pa
skirtas Dievo Apvaizdos
parapijos klebonu. Čia
jis įsitraukė į dideles sta
tybas ir 1927 baigė tos
parapijos bažnyčią. 1940
nukeltas klebonu į Šv.
Antano parapiją Cicero,
III. Čia išklebonavo 26
metus (iki 1966), kai pa
sitraukė iš pareigų. Čia
pastatė pradžios mokyk
lą ir visoje parapijoje
stengėsi išlaikyti lietu
višką dvasią.
Visą gyvenimą buvo
aktyvus lietuviškos vi
suomenės narys. Daug
pasidarbavo po pirmo
jo pasaulinio karo, kai
Lietuva buvo paskelbta
nepriklausoma valsty
be. Lietuvos reikalais vi
są laiką sielojosi, antro
jo pasaulinio karo metu
įs i tr aukė į A LT, bu vo vi enas iš Balfo organizato
rių.

Velionis buvo glau
džiai sutapęs su Kat. Fe
deracija.
Prelatu pakeltas 1954
m. Pasitraukęs iš parei
gų, gyveno toje pačoje
šv. Antano klebonijoje
kaip emeritas klebonas.

PRANEŠIMAS

• New Yorko lietuvių
tautinių šokių grupė, kuri
šiemet švenčia 20 metų su
kaktį, gegužės 16 d. švabų
salėje Brooklyne, N. Y.
rengia iškilmingą sukaktu
vių minėjimą-koncertą.
Grup ei vadovauja ilga
metė mokytoja — vadovė
Matulaitienė.

A + A

Prel. IGNUI ALBAVIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia gimi
nėms ir artimiesiems

Chicagos Lietuvių Taryba

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio Či

kagoje nariui

VIKTORUI GUDAIČIUI
mirus, broliui ANTANUI su šeima nuoširdžią

užuojautą reiškia

L.T.A. Sambūris Čikagoje
.. ........................ ...

""

LIETUVIŠKOJI GRAFIKA
PARODOSE
Venezuelos lietuviai balandžio 12 d. tarėsi GRANDINĖLĖS vie5nagės reikalais Caracas ir Valencijoje. Pasitarimas įvyko L.H. Gavorskų namuose Maracay mieste. Nuotraukoje pasitarimo dalyviai,
pirmoj eilėje iš kairės: A. Surosaitė-Martinez, L. Gavorskienė,
O. Kukanauzienė, A. Surošienė; antroje eilėje V. Venckus, J. Bieliū
nas, H. Gavorskas, kun. A. Perkumas, J. Kukanauza ir St. Bieliūnienė.

cero skyrius š.m. gegu
žės 23 d. (šeštadienį) B.
Pakšto salėje, 3800 So.
California Avė. rengia
malonų susitikimą - va
karienę. Jos metu bus
išdalinti burtų keliu mi
nėtieji mūsų dailininkų
paveikslai juos laimėju
siems. Norintieji pa
veikslų paskirstyme da
lyvauti, prašomi malo
niai atvykti į kalbamą vas
karienę arba iš anksto
įsigyti pas jos rengėjus
dalyvio pažymius. Vaka
rienės pradžia 7 v.v. Vi.
sas laukiamas pelnas
skiriamas minėtos kny
gos leidimo išlaidoms.
Visuomenė kviečiama
šioje vakarienėje daly
vauti ir tuomi paremti
skyriaus kultūrinį dar
bą.
(mv)

namuose, So. Bostone, ren
giamas komp. Jul. Gaidelio
mokinių metinis pasirody
mas. Vadinasi, kiekvienas
mokinys turės parodyti, ko
kią pažangą per metus jis
yra padaręs. Koncertų am
žius — nuo ankstybos vai
kystės iki studento kepu
rės. Daugumas komp. Jul.
Gaidelio mokinių studijuo
ja fortepioną. Ir visada tie
jų t pasirodymai būna įvai
rūs, ir įdomūs, nes gi vie
nas kitas tų mokinių gali
įsijungti ir į mūsų muzikos
prieauglį 1 Bostono lietu
viams derėtų šį parengimą
nors moraliai paremti.

NEW YORK

BUBULIS IR DUNDULIS
NEW YORKE

Lietuvių Moterų Klubo
pakviesta, gegužės 2 d. į
New Yorką atvyks Chicago
LOS ANGELES
scenos darbuotojų trupė ir
suvaidins Antano Rūko
ŽIBUOKLIŲ BALIUS
"Bubulį ir Dundulį”. Spek
taklis
įvyks Franklin K.
L.D.K. "Birutės” D-ja
Lane
mokyklos
patalpose, 7
Los Angeles skyrius, š. m.
vai.
vakaro.
Režisorius
Al
gegužės mėn. 16 d., 7:30 v.
gimantas
Dikinis,
dailinin

v. šv. Kazimiero parapijos
kas
Jurgis
Daugvila,
rūbų
tąjį gimtadienį minint, salėje rengia tradicinį PA eskizai Bronės Jameikienės,
Pedagoginis Lituanisti - VASARIO "ŽIBUOKLIŲ” apšvietimas Kazio Cijūnėkos Institutas Chicagoje BALIŲ, į kurį maloniai lio, scenos technika Česlovo
kviečia Los Angeles bei
kreipėsi į visuomenę, apylinkių
atsilan Rukuižos.
kviesdamas ją talkon, iš kyti, kur lietuvius
Antanas Rūkas savo kožada
leisti kai ką iš Vaižgan visus puikiaibirutietės
Pava*Z(įay° Tvieną
pavaišinti bei
to kūrybos. Atsiliepda užimti.
nutikimą tarp dviejų Lietu
mas į šį kvietimą Ame
Savo atsilankymu įgalin vos ūkininkų, bičiulių, Bu
rikos Lietuvių Tautinės site birutietes ir toliau tęsti bulio ir Dundulio. Du ge
riausi bičiuliai Bubulis ir
Sąjungos Cicero skyrius taip svarbų šalpos darbą.
finansavo Vaižganto kny Gera muz. G. Gudauskie Dundulis susipyksta dėl ne
gos "Rimai ir Neri nės vedama programa, šo pagrįsto įtarimo. Neapy
mai" išleidimą.
kiams gros žinomas M. kanta tarp dviejų bičiulių
vis auga našlės Agutės
Minėtoji knyga jau rin Krafto orkestras.
Įėjimas ir vaišės — 6 dol. smailaus liežuvėlio kursto
koje, bet jos išleidimo asmeniui
arba 10 dol. porai. ma. šią rolę puikiai atlieka
našta tebeslegia leidėjo Stud. ir pensininkams
— 4 aktorė Elena Petrokaitėiždą. Šiame ėjime są dol.
Rukuižienė. Atrodo, kad
jungos skyriui maloniai Dėl rezervacijų skambin buvę geriausi bičiuliai Bu
talkininkauja m ūsų dai ti A. Dūdienei — 382-1595, bulis ir Dundulis niekad
lininkai: J. Paukštienė, p. S. Šakienei — 665-0097. vienas kitam neatleis ir ne
J. Pautienius, B. Muri
Valdyba susitaikins, nes abu jaučia
si teisūs. Komiški momen
nas, A. Rūkštelė ir I.
tai seka vienas kitą, ir daž
Stankūnienė. Kiekvienas BOSTON
nai priverčia žiūrovus rea
jų yra paskyręs po vie
guoti linksmu juoku.
ną paveikslą minimo lei
KOMP. J. GAIDELIO
Vaidyba pagirtina. Bubudinio fondui.
MOKINIŲ KONCERTAS
lį
vaidina
Jonas Kelečius, jo
Norėdamas visą minė
šeimininkę
— Stasė KielaiGegužės mėn. 17 d., 2 vai.
tos knygos išleidimo
tė-Kelečienė,
jo dukterį Ra
vajų vainikuoti, ALTSCi 30 min. po pietų ALT S-gos dastą — Laima
Petravičiū
tė, ūkininką Dundulį —
Leonas Barauskas, jo sūnų
Dobilą — Arvydas Dikinis,
viengungį Girdžių — Juo
zas Valentinas, kitą vien
gungį šaltekšnį — Algi
9‘i
nr.-.--1-- ■*
f
mantas Dikinis, piršlį —
■ Julius Balutis, Agutę našlę

rybos nariui

1,1

— Elena Petrokaitė-Rukuižienė.
Tikimasi, kad New Yor
ko ir apylinkių lietuviai ne
praleis progos pamatyti šio
nuotaikingo nutikimo Lie
tuvos ūkininkų sodyboje.
I. Banaitienė

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro Valdyba
praneša, jog jos pastango
mis ruošiamas Steigiamojo
Seimo 50 metų minėjimas
įvyks Detroito Lietuvių Na
muose š. m. rugsėjo mėn.
20 d. 1971 metų Vasario 16• ALT S-gos pirm. T. tos dienos minėjimas įvyks
Blinstrubas ir vicepirm. K. Mercy kolegijos salėje. Cen
Pocius balandžio 18 d. daly tras tvirtai laikosi nusista
vavo ALT S-gos Baltimorės tymo Vasario 16-tos dienos
skyriaus dvidešimt mečio aukas skirti Amerikos Lie
sukaktuviniame minėjime.
tuvių Tarybai.
Pavergtų Tautų komite
• Dr. D. Degesys, Dirvai
te
Centrą atstovaujančius
paremti paaukojo 50 dole
Rimą
Sukauską ir Algį Zarių už auką nuoširdžiai dė
paracką
nutarta papildyti
kojame.
Valdybos sekretorium Šau
• Lietuviškų vasarnamių liu šimoliūnu. Bus stengia
konkursui, kurį paskelbė masi pilniau ir tinkamiau
ALIAS, projektus atsiuntė išnaudoti Pavergtų Tautų
šie architektai, slapyvar Savaitę birželio mėnesyje.
džiais pasirašę: Kvadratas,
DLOC Valdyba
Ramus, Strėlė ir Aitvaras.
Konkursas pratęstas iki
CHICAGO
gegužės 15 d. Jury komisiją
sudaro: arch. J. Kova-Kovalskis, arch. A. Liutkus,
arch. J. Premeneckas, arch. KOKIE BUS LIETUVIŲ,
TAUTINIAI NAMAI?
E. Kersnauskas ir dipl. inž.
J. Augustinavičius.
L i e tuviškoji visuomenė
kviečiama dalyvauti Lietu
vių Tautinių Namų meti
DETROIT
niame susirinkime, sekma
dienį, š. m. gegužės 3 d., B.
Pakšto salėje, 2801 W. 38
A. KRIVICKO GRAFIKOS Street,
Chicagoje. Pradžia
PARODA DETROITE
2 vai. p. p. Be kita ko, susi
Dail. Alfonsas Krivickas, rinkime Namų Valdyba nu
Vasario 16 gimnazijos mo mato patiekti projektuoja
kytojas, š. m. gegužės 3 d. mų namų eskizus.
Po susirinkimo (4 vai. p.
rengia pirmąją savo grafi
kos kūrinių parodą Ameri p.) tose pat patalpose bus
koje, Detroito Lietuvių Na LTN pietūs. Svečiai ir na
muose. Bus išstatyta apie riai pietums vietas prašomi
30 spalvotų ir juoda-balta rezervuotis tel. PR 6-1349
grafikos darbų. Atidary arba 925-0693. Pietų metu
mas įvyks 11:30 vai. ir pa meninę programą atliks ak
torė Zita Kevalaitytė-Visocroda tęsis visą savaitę.
Apie dail. A. Krivicko kū kienė ir Balys Pakštas.
rinius yra labai gražių at
siliepimų davę Vokietijos TUMĄ-VAIŽGANTĄ
meno kritikai ir šią vasarą MININT
jis pakviestas išstatyti sa
Tumo-Vaižganto šim

Ugamečiui Amerikos Lietuvių Ta

"""

vo darbus Stuttgarto meno
galerijoje.
Detroite A. Krivicko pa
rodą globoja LB Detroito
Apyl. Valdyba.
Visi lietuviai maloniai
kviečiami šią parodą aplan
kyti.

-
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Leidykla Gabija, anks
čiau gana aktyviai pasireiš
kusi lietuviškų knygų lei
dyboje ir platinime, suorga
nizavo kilnojamą lietuviš
kos grafikos parodą, kuri
pirmą kartą bus eksponuo
ta gegužės 2-3 The Columbian Lounge salėse, 86-22
85 Street, Woodhaven, N.
Y. šioje parodoje sutelkta
astuoni žymieji lietuvių dai
lininkai, besireiškią grafi
koje įvairia technika: me
džio ir lino raižiniais, ofor
tais, litografija ir kt. šalia
juoda balta darbų, nemaža
yra ir spalvotų, tarp jų ypa
tingai pažymėtinos mūsų
meistrų litografijos.
Su medžio raižiniais šioje
parodoje pasirodo Vytautas
K. Jonynas ir Vytautas Ig
nas iš New Yorko, taip pat
Vaclovas Ratas iš Australi
jos, kurie savo darbais yra
žymūs ne tik čia, bet ir ki
tuose kontinentuose. .V K.
Jonynas dar išstato spalvo
tų litografijų, V. Ignas —
lino raižinių, o V. Ratas —
metalo-grafikos ir mišrios
technikos darbų. Įspūdingi
yra litografijos meistrų Ro
mo Viesulo, kuris šiuo me
tu dėsto meną Romoje, ir
Telesforo Valiaus ir Kana
dos darbai: Valius savo li
tografijose grįžta į gimtąją
Žemaitiją, gi Viesulas išsa
ko save litografijų serijoje
”Notes of immage and
sound”. Algirdas Šimkūnas
iš Australijos patiekia abs
trakčius lino raižinius, to
kių pat duoda ir Alfonsas
Krivickas iš Vokietijos, pri
jungdamas prie šių ir kele
tą cinkografijos darbų. Ži. buntas Mikšys iš Prancūzi
jos išstato eilę ofortų, kurie
pasižymi savo kruopščiu at
likimu ir tarptautiniu cha
rakteriu. Iš viso šioje paro
doje išstatoma 68 darbai,
taigi, žiūrovas turės tikrai
gražaus pasigėrėjimo, atsi
lankęs į šią parodą.
Gegužės 9-19 ši paroda
vežama į Baltimore, Md.,
kus bus eksponuota Lietu
vių Namų aukštutinėje sa
lėje, Parkin ir Hollins Sts.
Rudenį su šia paroda bus
lankomos ir kitos gausesnės
lietuvių kolonijos.
(jso)

KNYGOS
GAUNAMOS
DIRVOJE

• RIMAI IR NERIMAI.
Vaižgantas. Išleido Chica
gos Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas. Redagavo
Domas Velička. Knygos
mecenatas ALT S’-gos Ci
cero skyrius. Kaina 2 dol.

;
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CARBIDE GR1NDERS
High lfevel produetion people needed. 3 years shop experience
and referentes reųuired.

Australijoj

PIJUI STANAIČIUI

EXCELLENT WACE OPPORTUNITY
LIBĖRAL PRINCE BENEFITS INCLUDE:
PAID VACATION
7 PAID HOLIDAYS
PENSION
INSURANCE/MAJOR
MERIT INCREASES
MEDICAL
PARK1NG
HIGHER START1NG RATE

mirus, Jo žmonai, dukterims, ALDONAI SANDARGIENEI, G. VASILIAUSKIENEI, CESEI PALIUBIENEI ir žentui dr. JONUI SANDARGUI
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Pranas, Levosė Kriščiokaičiai

A P P L Y :

Beverly Shores, Indiana, lietuviai ruošia pavasarinį pobūvį ge
gužės 16 d. Coronado Lodge. Pelnas skiriamas Lituanistikos Par
ko paminklo statybai. Talkininkauja E. Masiulienė, L, Nekus, I.
Nekienė ir dr. K. Ambrozaitis.

MASTER CARBIDE CO.
STANSBURY

DETROIT, MICH.

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

