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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MASKVOS LAIVYNAS
į tarptautines politikos raidą
Sovietų karo laivynas,
laivynas, nors
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS rikiečių
apie kurį niekas rimtai
ir skaičiumi mažesnis
JO ĮTAKA

dar nekalbėjo prieš de
šimt metų, šiandien pa
siekė jau tokį stovį, kad
pradėjo daryti stiprokos
įtakos į tarptautinių įvy
kių raidą. Situacija, pa
vyzdžiui, nebūtų tokia
įtempta Viduržemio jū
roje, jei ten nebūtų 60
laivų sovietų eskadros!
Tiesa, toji dar negali
lygintis su ten plaukian
čiuoju JAV 6-tu laivynu,
tačiau vien jos egzisten
cijos faktas padidina to
talinio atominio konflik
to galimybę (sovietai ne
galėtų ramiai sutikti es
kadros sunaikinimą). O
tokio konflikto norim a iš
vengti ir vien dėl to so
vietams politiškai apsi
moka laikyti Viduržemio
jūroje savo eskadrą.
Antras pavyzdys yra
Vietnamas. Per Ispani
jos pilietinį karą, sovie
tai respublikonų para
mos tiekimui galėjo pa
skirti 10 prekybos lai
vų, kurių 7 buvo ilgai
niui nacionalistų pagrob
ti, o 3 paskandinti. Nū
dien, šiaurinio Vietna
mo uostus aplanko per
500 sovietų transporto
laivų su karo reikmeni
mis. Maža to, jo pa
kraščiais plaukoja sovie
tų tariami žvejybos lai
vai, kurie seka amerikie
čių 7-tą laivyną ir prane
ša apie lėktuvų pakilimą
iš lėktuvnešių šiaurės
Vietnamo priešlėktuvi
nei apsaugai. Be sovie
tų paramos pietryčių Azi
jos karas būtų seniai pa
sibaigęs.
Jei skaityti, kad sovie
tai tęsia toliau Rusijos
politiką, jų laivynui reik
tų pripažinti 300 metų
tradiciją. Rusų laivyno
pradininku buvo Petras
Didysis, kuris laivyno
statybai išleisdavo 25%
savo imperijos pajamų.
1701 metais jis įsteigė
Petrapilio
jūrų aka
demiją, kurios žinomiau
sias auklėtinis buvo ne
koks admirolas, bet kom
pozitorius ... RimskiKorsakov. Garbės karo
veiksmuose rusų laivy
nas iki šiol dar neužsi
tarnavo.
Nors Rusijos jūros pa
kraščiai nusitęsė 40.000
km., rusai kaž kodėl lai
vininkystės nemėgo. Kai
Petras D. mirė 1725 me
tais iš 77 vadovaujančių
laivyno postų patys rusai
turėjo tik 19. Kiti aukš
tieji vadai buvo: 23 ang
iai, 17 danų, 13 olandų, 5
vokiečiai. Sunkiai išug
dytas laivynas po po
ros šimtų metų beveik
mirtiną smūgį patyrė
1904 m. kare su Japoni
ja, kai tie sunaikino 28
iš 37 iš Europos į To
limuosius Rytus pasiųs
tų laivų.
Bolševikams pagro
bus valdžią, laivynas bu
vo degraduotas į kariuo
menės padalinį. Tik 1937
metais Stalinas vėl su
darė atskirą laivyno liau
dies komisariatą. Tada
buvo sudarytas planas pa
sistatyti
1750 laivų,

kurie net savo planuose
buvo toli atsilikę nuo va
kariečių. Stalinas bandė
gauti amerikiečių ir ita
lų techninės pagalbos,ta
čiau derybos tuo reikalu
dar nebuvo pasibaigu
sios , kai vokiečių - sovie
tų nepuolimo sutartis įga lino 2-rąjį pasaulinį ka
rą. To pakto pasirašymo
proga Hitleris sovie
tams pardavė sunkųjį
kreiserį ’Luetzow’.
Po karo Chruščiovas
Stalino grandiozinio pla
no vykdymą sustabdė ti
kėdamas,
kad ateitis
priklauso raketom, o
ne laivam. Buvo stato
mi tik maži raketom ap
ginkluoti greitlaiviai 2740 mtr. ilgumo "Osa"
(širše) ir "Komar" (uo
das) tipo. Jie buvo ap
ginkluoti raketom, pasie
kiančiom taikinius už 30
kilometrų. Taip patirpovandeniniai laivai, jų tar
pe ir atomine energija
varomi, taigi galį be ku
ro dasipildymo pasiek
ti bet kurią pasaulio vie
tą. Tokio laivyno tačiau
buvo per mažai, kad jis
galėtų suvaidinti bet ko
kią rolę Kubos krizės
metu.
Chruščiovą pavarius,
karo laivyno šalininkai
gerokai sustiprino savo
pozicijas, juo labiau, kad
pats Brežnevas pradėjo
savo karjerą kaip laivy
no politrukas. Nauji už
simojimai Viduržemio
jūros baseine, Indijos
vandenyne ir Azijos pa
kraščiuose pareikalavo
didesnių karo
laivų.
Praktiškai visos laivų
statyklos Sovietų Sąjun
goje pradėjo dirbti tik
karo reikalams. Prekybi
nius ir žvejybos laivus
statyti buvo pavesta Ry
tų Vokietijai, Lenkijai ir
Suomijai. Šiandien sovie
tai statosi penkis kartus
daugiau naujų karo laivų
negu amerikiečiai. Jau
šiuo metu jie turi 1575
karo laivų, iš kurių tik
du yra 19 metų senumo.
Tuo tarpu iš amerikiečių 894 karo laivų 521
yra senesni kaip 19 metų.
Tonažo apimtimi ame-

dar praneša sovietų.
Amerikiečiai, pav. turi
28 lėktuvnešius, kuriųdi
džiausi turi po 90 lėktu
vų. Sovietai lėktuvnešiu
visai neturi, jų didžiau
si laivai Maskva ir Lenir
gradas turi po20helikoj:
terių. Už tat jų laivynui
sunku operuoti tolimuo
siuose
vandenynuose,
kur jie neturi lėktuvų aj
saugos. Ten karo metu
galėtų veikti tik povan
deniniai laivai. Pakraš
čiuose sovietų laivus ga
lėtų apsaugoti jūrų avia
cija turinti per 1.000 lėk
tuvų. Viduržemio jūros
eskadrai žvalgybos para
mą tiekia aviacijos es
kadrilės esančios Egipte
ir Alžire.
Daug glaudžiau negu
kapitalistiniuose kraš
tuose Sovietijoje karo lai
vynas bendrauja su pre
kybos laivynu (1.400 lai
vų) ir žvejybos laivynu,
kuris laikomas didžiau
siu pasaulyje ir turi 800
didelių laivų su 55.000 jū
rininkų, atitarnavusių ka
ro laivyne. Dalis žvejy
bos laivų atlieka žvalgy
bos
uždavinį, panašų
kaip amerikiečių į Korė
jos nelaisvę paimtas 'Pueblo'.
Sovietų karo laivyno
pajėgos turi 435.000 jū
rininkų ir yra padalintos
į keturius laivynus:
Šiaurės vandenyno —
100 povandeninių laivų,
60 - 100 greitlaivių, 35
naikintojai, 4-5 krei
seriai;
Baltijos jūros — 7090 povandeninių laivų,
200 greitlaivių, 35 nai
kintojai; (jo vyr. būstinė
yra Rytprūsiuose).
Juodosios jūros: 40po
vandeninių, 150 greit
laivių, 50 naikintuvų, 6
kreiserių. Tam laivynui
priklauso ir abu helikop
terių nešikai: Maskva su
Leningradu.
Viduržemio jūros es
kadrą sudaro laivai iš tų
europinių laivynų.

Vaizdai iš JAV ir Kanados lietuvių šaulių suvažiavimo Detroite. Viršuje garbės prezidiumas. Iš
kairės: V. Alantas, S. Jokubickas, E. Jankutė, gen. J. Černius, K. Veikutis, dr. V. Mantautas, kun. J.
Borevičius, V. Išganaitis ir A. Budreckas. Apačioje suvažiavimo dalyviai. K. Sragausko nuotrauka

LIETUVIU SAULIŲ SUVAŽIAVIMAS DETROITE
Balandžio 25 d. ryto
Detroito Lietuvių Namuo
se rinkosi Amerikos ir
Kanados šauliai ir šau
lės. Dauguma jų buvo
uniformuoti. Vieni dėvė
jo gražias jūrų šaulių
uniformas, kiti sausu
mos. Neatsiliko nuo jų ir
moterys šaulės. Vienos
jų buvo gražiomis šauliškomis uniformomis,
kitos tautiniais ar kitais
gražiais drabužiais pa
sipuošusios. Prie regis
tracijos stalo dirbo Sta
sio Sutkaus kuopos šau-

A. GRINIUS

Ii ai: Stefa Kaunelienė,
Marija Šimkienė ir Vin
cas Tamošiūnas.
10 vai. LŠST C V pir
mininkas Vladas Išga
naitis atidarė suvažiavi
mo iškilmingąją dalį į
prezidiumą pakviesda
mas: ats. gen. Joną Čer
nių, Vytautą Alantą, El
zę Jankutę, Stefą Jokubicką, Kazį Veikutį,prof,
dr. Vaidievutį Mantautą,
kun. Joną Borevičių ir
Algirdą Budrecką. Pre
zidiumo nariams užė
mus vietas, buvo papra
šyta įnešti vėliavas. Vė
kintuvų ir 6 kreiseriai. liavų
įnešimą tvarkė
Drausmė sovietinia
Mykolas Vitkus.
me laivyne yra griežta.
Amerikos himną gie
Skirtumas tarp karinin dojo Irena Vizgirdaitė,
kų ir eilinių jūrininkų jai akompanavo Ramu
milžiniškas.
Daug di
nė Rukštelytė. Lietuvos
desnis negu kapitalisti
himną — visi. Atsisto
nių kraštų karo laivy
jimu ir tylos minute bu
nuose.
vo pagerbti mirusieji ir
Žodžiu, sovietų jūrų kritę dėl Lietuvos lais
pajėgos
skaičiumi yra vės
šauliai. Šaulių
Tolimuosiuose Rytuo
labai
įspūdingos,
tačiau
žvaigždės
ordenu apdo
se yra sovietų Ramiojo
kaip
jos
praktiškai
pasi

vanojami:
Leonardas
Šul
Vandenyno laivynas, ku
rodys
toli
nuo
savo
pa

cas
ir
Antanas
Šiurka.
rio sudėtin įeina 150
Ordenus
prisegė ats.
greitlaivių, 100-120 po kraščių, kol kas dar ne
visai
aišku.
gen. Jonas Černius.
vandeninių laivų, 50 naiŽodį tarė ir suvažia
vimą sveikino: ats. gen.
Jonas Černius, prof. dr.
Vaidievutis Mantautas,
LŽS CV pirmininkas Vy
tautas Alantas, Ramovė
nų vardu pik. Jonas Še
petys. LB vardu kun.
Jonas Borevičius, Vilkrašto lietuvių
niaus
centro valdybos pirmininkas Kazys Veikutis,
Elzė Jankutė, Atgimimo
Sąjūdžio vardu Stepas
Jakubickas. Raštu gau
tus sveikinimus perskai
tė Algirdas Budreckas.
Po to sekė prof. dr.
V. Mantauto paskaita:
Vlado Putvio filosofija.
Po paskaitos buvo baig
ta pirmoji — iškilmin
goji dalis. Pertraukos
metu visi atstovai ir sve
čiai
buvo
vaišinami
Valerijos
Šulcienės
paSovietai "atostogauja” Viduržemio jūroje...

rengtais užkandžiais.
Darbo dalis buvo pra
dėta 12:00 vai. į prezi
diumą pakviečiant Ma
rijoną Šnapštį pirmi
ninku, prof. dr. V. Mantautą ir Kunigundą Kodatienę
vicepirminin
kais. Itsekretoriatą: Ste
fą
Kaunelienę, Vladą
Mingėlą ir Kazimierą
Daugvydą. Sudarytos ko
misijos: mandatų Vin
cas Tamošiūnas, Lidija
Mingėlienė; ir Marija
Šimkienė ir rezoliucijų
— Jonas Švoba, Vincas
Šarka, Saulius Šimoliūnas, Vladas Pauža ir Al
girdas Budreckas.
Tarus žodį Emilijai
Putvytei ir prof. dr. V.
Mantautui buvo prieita
prie Centro valdybos na
rių pranešimų. Pirma
sis pranešimą padarė
CV pirmininkas Vladas
Išganaitis,
suminėda
mas visus centro valdy
bos atliktus ar neatlik
tus darbus, kurių Čia ne
įmanoma išvardinti. To
liau sekė LŠST CV pa
reigūnų pranešimai. Dis
kusijose dėl pranešimų
iškilo naujų ir gražių
minčių. Kunigunda Kodatienė prašė atitaisyti
praeito šaulių suvažiavi
mo susirinkimo protoko
lą ir šaulius Rapolą Ski
pitį ir Vladą Išganaitę skaityti pakeltais į
šaulių garbės narius. Ką
susirinkimas ir padarė.
Taip pat šiame suvažia
vime į šaulių garbės na
rius pakelti: Vincas Ta
mošiūnas ir prof. dr.
Vaidievutis Mantautas.
Prof. dr. V. Mantautas
kalbėjo apie rengiamus
išleisti Vlado Putvio raš
tus.
Stasys Jokūbaitis
siūlė steigti skyrius Aus
tralijoje ir Pietų Ameri
koje ir visiems šauliams
įsigyti uniformas. Kun.
Jonas Borevičius siūlė
kviesti jaunimą į visus
minėjimus ir jei galima
(Nukelta į 2 psl.)
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ATVIRAS LAIŠKAS
PONUI VINCUI
TRUMPAI

SĄLYTIS SU TAUTA
Paskutiniu laiku Australijos lietuvių tarpe vėl
pradėtas judinti sąlytis su Lietuvoje gyvenančiais
lietuviais. Būdinga, kad jis svarstomas ne nuosek
liai, bet tik pretekstuose priekabėms ir apkaltini
mais.
"Tėviškės Aidai" nesvyruodami pasmerkė tuos
Australijos lietuvius, kurie nevengė kontakto ir pa
sišnekėjimų su čia viešėjusiu Vilniaus universiteto
profesorium, o ypač su dabartinės Lietuvos mari
onetinės vyriausybės atstovu. Laikraščio nuomone,
tokie ponai turi būti be mažiausio skrupulo boiko
tuojami ir niekur neįsileidžiami.
"Mūsų Pastogė", kurios bendradarbiai apkal
tinti tų kontaktų palaikymu, iš savo pusės nurodė,
kad reikia vadovautis meile visų lietuvių visiems
lietuviams. Laikraštis davė suprasti, kad smerkėjai meilės principą pakeitė "peilio politika".
Šie du kraštutinumai, laikraštinės konkurenci
jos sutirštinti, privedė prie aštrių abipusių pasi
sakymų, kuriems jau buvo naudojamos atskirų skai
tytojų nuomonės, dažnai krypstančios į asmenišku
mus ir į sutirštintų spalvų naudojimą.
Be šių sezoninių, atitrauktinių pasiginčijimų,
Australijoj kyla ir naujas judėjimas palaikyti są
lytį su tautos kamienu. Kadangi šis judėjimas kyla
iš jaunimo tarpo, jis, laikui bėgant, gali įgauti di
desnės ir apčiuopiamesnės reikšmės. Jis dar nė
ra pakankamai ryškus ir apie jįužsimenamatikprabėgomis, tačiau tos užuominos jau Čia pat, jaunimo
galvose.
Sąlyčio su tauta ieškojimas, nors irgi tik pra
bėgomis, buvo paliestas dviejose jaunų prelegentų
paskaitose per neseniai Melbourne įvykusias Studi
jų Dienas. Sprendžiant iš Dr. A. Stepano ir dr. M.
Dydžio pareiškimų, jaunimas aiškiai norėtų gyvesnio sąlyčio su lietuvių tautos kamienu Lietuvoje.
Nagrinėdamas lietuvio ateitį Australijoje, dr.
Stepanas klausė, ar nevertėtų pagalvoti apie kontak
tą su dabartiniais lietuviais, esančiais okupuotos
Lietuvos valdžioje. Čia jis (naiviai) naudojo Vakarų
Vokietijos žygius su Rytų Vokietija. Tuo pačiu klau
simu kalbėjęs kitas jaunimo atstovas, dr. Didžys,
kuris pats jau du kartu buvo nuvykęs į šiandieninę
Lietuvą, nesivaržydamas pastebėjo, kad tikrovėje
Lietuva labai skiriasi nuo tos Lietuvos, kokią jiems
vaizduoja jų tėvai ir kad tik Lietuvoje lankantis ga
lima pamatyti, kaip lietuvis ten gyvena ir kaip jis
jaučiasi (?). Jis propagavo netarpinį jaunimo sąly
ti su tautos kamienu.
Australijoj galvojama, kad ne tiek svarbu vie
nokia ar kitokia nuomonė šiuo klausimu, kiek svar
bus pats faktas, kad dabartinis Australijos lietuvių
jaunimas to sąlyčio su tauta aiškiai siekia. Jie ma
žai žino, kokiais keliais sąlytį sudaryti ir dar ma
žiau nujaučia, kokios gali būti to sąlyči'opasekmės.
Jaunimas, to paties dr. Stepano samprotavi
mais, nori ir naujos tremtinio ideologijos, kuria
jaunimas susidomėtų ir į kurią sukoncentruotų sa
vo energiją. Galima spėti, kad ir tos naujos ideolo
gijos ieškojimas kreipia jaunimo akis į tautos ka
mieną ir į jo aspiracijas. Ar jie tas tautos aspira
cijas pajus gyvendami skirtingose sąlygose, tai jau
kitas klausimas. Pavergtas lietuvis, glausdamasis
prie gimtosios žemės, savo svajones, savo laisvės
troškimą yra priverstas slėpti net ir nuo savo ar
timųjų nuo patikimiausių bičiulių. Tik tos paslap
ties saugojimas garantuoja jam fizinę gyvybę. Šis
paprasčiausias savisaugos instinktas bene ir bus
pati didžiausia kliūtis pozityviam sąlyčiui.
***

Sukaktuvininkas L. Garbaliauskas su žmona (dėžinėje) ir dukra V.
Arlauskiene.
• LEONARDAS GARBALIAUSKAS 75 METŲ AMŽIAUS. Daug
turėjęs {takos Adelaidės Lietuvių gyvenime ir jo formavime, tei
sininkas Leonardas Garbaliauskas Šiomis dienomis artimųjų tar
pe kukliai atšventė savo 75-tąj{ gimtadienį Garbaliauskas atstova
vo Australijos lietuvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime, o
Adelaidės lietuvius Krašto Tarybos suvažiavimuose, pirmininka
vo Krašto Garbės Teismui ir Adelaidės apylinkės garbės teis
mui. šiuo metu kartu su teisininke E. Reisoniene tvarko Adelaidės
lietuvių biblioteką - skaityklą. Jo gausius bičiulius Amerikoje ir Ka
nadoje galima painformuoti, kad jubiliatas šiuo metu tebėra energin
gas ir judrus, kaip visada.

• PRADŽIAI 10 NAMELIŲ. Sydnejaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija, kuriai vadovauja ponia O, Baužienė (žiūr.
Dirva Nr. 8, š.m. sausio 30) jau pradeda konkrečiai vykdyti pla
nus Lietuviškai Sydnejaus Sodybai pradėti. Gautoj iš valdžios že
mėj (2 akrai), kurios vertė prašoka 60.000 dolerių, pradžioj bus
šutoma 10 atskirų vieno buto namelių ir bendra salė. Draugijai
( pagalbą ateis ir Socialinės Apsaugos departamenus, skirdamas
savo subsidiją (paprastai šiais atvejais departamenus prie vieno

šaulių Sąjungos suvažiavimo dalyviai pertraukos metu dalinasi Įs
pūdžiais. Iš kairės: v.Mingėla.V.Alantas.J.švoba, kun. J. Borevičius ir inž. J. Gaižutis.
K. Sragausko nuotrauka

LIETUVIU ŠAULIU SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.)
užmegsti ryšį su jauni
mu esančiu Vietname.
Jonas Švoba irgi siūlė
daugiau kontakto su mū
sų kariškiais. Vladas
Mingėla siūlė šauliams
įsigyti ginklus. O kiti
siūlė veteranų sąjungą
ir šaulius sujungti į vie
ną vienetą. Išrinktoji
naujoji centro valdyba
šiuos pasiūlymus peržiū
rės ir jei ką tinkamą
ras svarstys ir darys
savo nutarimus.
CENTRO
VALDYBOS
RINKIMAI
Prieš renkant CV pir
mininką ir valdybos na
rius buvo iškeltas ir iš
diskutuotas klausimas
Centro Valdybos vieto
vės. Centro valdybos
vietovė
nubalsuojama
Chicagoje.
Vladas Išganaitis tre
čiam terminui pirminin
ku būti nesutinka. Du sy
kiu po keletą kandida
tų buvo išstatyti įpirmininkus, bet išstatytieji
savo kandidatūras atsi
imdavo ir niekas pirmi
ninku nenorėjo būti. Da
roma pertrauka. Po per
traukos kun. Jonas Borevičius praneša linksmą
žinią: Vincas Tamošiū
nas sutinka kandidatuoti
į C V pirmininkus. Vi
siems suvažiavimo daly
viams akys nušvito ir
ant širdies lengviau pa
sidarė. Visi ploja už V.
Tamošiūną. Bet štai ir
vėl nauja kliūtis! Kai ku
rie ir dar iš tų atsiėmu
sių savo kandidatūrą, da
bar pradėjo šaukti-rėkti: rinkimai nedemokra
tiški, nes išstatytas tik
vienas kandidatas. Ir vėl
vargstama. Nerandama
kito kandidato. Ir vėl
brangus laikas leidžia
mas veltui. Stasys Jokū
baitis iš Toronto ateina
gelbėti situaciją. Sutinka
jis būti kandidatu į pir
mininkus. Ir dabar bal
suojant pirmininku išren
kamas teisėtai ir demo
kratiškai Vincas Tamo
šiūnas. Centro valdybos
narių rinkimai ėjo sklan
džiau ir greičiau. Išrink
ti: Stasys Bernatavičius,
kun. Jonas Borevičius,
Kunigunda
Kodatienė,
Petras Padvaiskas, Pet
ras Petrušaitis, Stasys

Jokūbaitis, Vytautas Ke
turakis, Stepas Jokubickas, Karolis Milkovaitis, Jonas Šos takas, Jo
nas Švoba, Vladas Min
gėla, Mykolas Vitkus ir
Jurgis Baublys. Kandida
tu Antanas Gintneris.
Į Revizijos Komisiją:
A. Jodka, K. Klinauskas
ir S. Radzvickas.
Į Garbės Teismą: Jo
nas Černius, Marijonas
Šnapštys
ir Algirdas
Budreckas.
Kandidatu
Vincas Šarka.
Naujai išrinktoji Lie
tuviu Šaulių Sąjungos
Centro Valdyba
pasi
skirstė pareigomis se
kančiai:
Pirmininkas Vincas
Tamošiūnas, I vicepir
mininkas Stepas Jokubickas. II vicepirm. Ka
rolis Miklovaitis, spor
to sekcijos vadovas Vy
tautas Keturakis, jau
nimo sekcijos vadovas
Jonas Šostakas, iždinin
kas Stasys Bernatavi
čius, tiekimo skyriaus
vadovas Petras Padvais
kas , kultūros skyriaus
kun. Jonas Borevičius,
jūrų šaulių vadovas My
kolas Vitkus, I sekreto
rius Jurgis Baublys, II
sekretorius Jonas Švo
ba, šaulių moterų vado
vė Kunigunda Kodatie
nė, spaudos ir informa
cijos vadovas Vladas
Miųgėla, "Tremties Tri
mito" redaktorius Pet
ras Petrušaitis, narys
Stasys Jokūbaitis ir kan
didatas Antanas Gintne
ris.
** *

7 v.v. visi keliasi į
antro aukšto salę, kur
įvyksta vakarienė ir me ninė dalis.
Tautinių šokių grupė
"Pašvaistė" vadovauja
ma Danutės Petronie
nės
pašoko kepurinę.
Akardeonu grojo A2 Ar
lauskas. Barbara Usaitė paskambino pianinu,
Irena Vizgirdaitė akom
panuojant Ramunei Rukštelytei padainavo keletą
dainų, o Birutė Januškaitė pagrojo akordeo
nu. Pranešėja buvo skautė-šaulė Irena Sventickaitė.
Banketo metu suvažia
vimą sveikino LB Det
roito apylinkės pirminin kas inž. Jonas Gaižutis.

turimo dolerio prideda du savo dolerius). Draugija tikisi nuošir
džios paramos ir iš vietos lietuvių. Sudarytas specialus "Sodybos
Fondas". Statybos komietui vadovauja inž. I. Jonaitis. Nameliai
skiriami pensininkams.
• AUSTRALIJA - LIETUVA - USA. Kaip praneša "Mūsų Pas
togė", melbourniškė mokytoja Danutė Petruškevičiūtė, Velykas
praleido Vilnuje, iš ten buvo nuvykusi Į Varšuvą, vėliau { Paryžių,
iš čia keliauja { Koelną, Vokietijoj, o netrukus dalyvaus Chicagoj
vykstančiose Aušros Gylytės vestuvėse. Ji tvirtina, kad susitiki
mai su lietuviais Vilniuje buvo ypač šilti ir ji pasijutusi priklausan
ti gyvai autai. Žmonės Vilniuje gyveną kukliai.
• LEDAI PRALAUŽTI. Sydnejaus gydytojų ir dantų gydytojų
draugija padovanojo Sydnejaus autinių šokių grupei akordeoną.
Tai bus bene pirma vertingesnė dovana, kuria šios srities organi
zuoti lietuviai parėmė tautinj judėjimą. Yra vilties, kad čia gyveną
lietuviai gydytojai ir dantų gydytojai ims pavyzd} iš savo kolegų
Amerikoje.

nei plačia to žodžio prasme
(community).
Pirmoji 1500 egz. laida
jau išparduota ir vasario
mėn. atspausdinta antroji
1000 egz. keliauja į sveti
mųjų bibliotekas jų pačių
pageidavimu.
Gerbiamas r e c enzentas
pavėlavo siūlydamas prieš
išleidžiant 2-ją laidą ko
kiems veiksniams sukviesti
mokslinę konferenciją ar
simpoziumą, kur būtų pa
nagrinėtas klausimas, kaip
turime reprezentuotis sve
timiesiems.
Matyt, p. Trumpa neseka
spaudos, kad nežino nei apie
ahtros laidos išleidimą, nei
matė skelbtų svetimos spau
dos profesionalų kritikų tei
giamų atsiliepimų apie mi
nimą veikalą.
Darbo yra dar labai daug
ir konferencijoms užteks
ko svarstyti. "Lithuania
700 Years” yra tik lašas jū
roj informacijos apie Lie
tuvą srityje. Labai reika
lingas ir toks pat praplės
tas veikalas ir dar labiau
lietuvių kultūros istorija.
Deja, konferencijos ir sim
poziumai tik pakalba, už
protokoluoja ir išsiskirsto,
o darbai lieka nepajudinti
jau 20 su viršium metų iš
eivijoje.
Reiškiame pagarbą

Vincas Trumpa, recen
zuodamas "Lithuania 700
Years” tarp kitko rašo:
"Beje, kaip iš redaktoriaus
įžangos matytis, jį finansa
vo Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas ir Amerikos
Lietuvių Bendruomenė. Bū
tų įdomų sužinoti, kiek pi
nigų pridėjo Bendruomenė.
Niekur spaudoje nepaste
bėjome šios apyskaitos”
(Akiračiai, 1970 m. nr. 2).
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo valdyba jaučia
pareigą p. Trumpai į klau
simą atsakyti ir neteisin
gai recenzento suprastą
mintį patikslinti, kad Lie
tuvių Bendruomenė prie
aukščiau minėto veikalo iš
leidimo ne vienu centu ne
prisidėjo, todėl ir niekur
spaudoje nebuvo minėta.
LNF lėšas telkė keletą me
tų, o geros valios lietuviai,
kurie jautė anglų kalba in
formacijos apie Lietuvą
stoką, aukojo. Rėmė pavie
niai asmenys ir organizaci
jos, o prieš knygai pasiro
dant buvo renkamos prenu
meratos ir garbės prenume
ratos.
Iš asmenų stambiausią
sumą yra įnešęs dr. Vaclo
vas Paprockas, dabartinis
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Lietuvos Nepriklausomybės
Sąjungos pirm. — tūkstan
. Fondo Valdyba
tį dolerių. Garbės prenume
Emilija čekienė,
ratoriais įnešę ne mažiau
Pirmininkė
šimto dol. yra ALT S-gos,
ALTo ir BALFo darbuoto
jas Vytautas Abraitis,
VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas, dr. V. Slavinskas,
dr. V. Ramanauskas, V. Ži
linskas ir kt. Iš organizaci
jų savo vardus įamžino įne
šę nė mažiau šimto dol.
"Jaunoji Lietuva” Dotnu
voje veikusi studentų kor
poracija, Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje,
ALT S-gos Clevelando sky
rius, Brooklyno, Elizabetho,
Philadelphijos skyriai, Lap
kričio 13 d. žygininkų komi
tetas ii' kiti, kurių dėka "Li
thuania 700 Years” išvydo
dienos šviesą ir jiems vi
siems redaktorius įžangoje
dėkoja, o ne LB-nei kaip or
ganizacijai, bet bendruome-

Antrają suvažiavimo
dieną, sekmadienį, šau
liai rikiuotėje ir su vė
liavomis įžygiavo šv. An
tano bažnyčion. Kun. Jo
nas Borevičius už žuvu
sius ir mirusius šaulius
atnašavo šv. Mišias ir
pasakė gražų tai dienai
pritaikytą
pamokslą.
Bažnyčioje buvo išrikiuo
ta 12 vėliavų. Mišioms
pasibaigus buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas.
12:00 vai. Lietuvių Na
muose suvažiavimo pro
grama buvo tęsiama to
liau. Prieš pradedant ir
kol visi susirinks mjr.
Kazys Daugvydas papa
sakojo apie šaulius vei
kusius Ukmergės ir Ute
nos ruožuose.
Stasys Jokūbaitis supa
žindino su gražiu šaulio
ženklu ir pranešė, kad
jis yra nebrangus kai
nuos 2-3 doleriai ir bus
galima užsakyti. Be to
kvietė visus suvažiavi
mo dalyvius atsilankyti
į Toronte ruošiamą lie
pos 4-5 d. šaulių šven
tę. Algirdas Budreckas
perskaitė paruoštą rezo.
liuciją, kuri vienbal
siai buvo priimta. Suva
žiavime dalyvavo 84 at
stovai.
Suvažiavimas
baigtas Tautos himnu.

• POEZIJOS PILNATIS.
Bernardas Brazdžionis. Ei

lėraščių rinktinė. Iliustraci
jos A. Dociaus. 592 psl. di
delio formato. Kaina $10.00.

• DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Bronys Raija.

Akimirksnių kronika. 560
psl. Išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina
$7.00.
• PASAGA IR VYŠNIOS,
Albinas Barauskas. Eilė
raščiai. Aplankas dailinin
kės Magd. Stankūnienės64 psl. minkštuose virše
liuose. Kaina $2.00. Išleido
Lietuviškos Knygos Klu
bas.
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ŠIŲ LAIKŲ LIETUVĖ
MOTINA
Gyvename
nepaprastos įtampos laikus ir fi
ziniai ir dvasiniai. Įtam
pą jaučiame visi ir vi
sose gyvenimo srityse:
politikoj, kultūroj, moks
le ir kasdieniam gyveni
me. Betgi už vis didžiau
sią šių laikų gyvenimo
tempą jaučia kiekviena
motina, kuri nuo pasau
lio pradžios neša atsa
komybę už žmonijos atei
tį. Didieji išminčiai, val
dovai, psichologai dau
giausia deda vilčių į ją.
Jei kurioje valstybėje
statistika rodo mažiau
sia nusikaltimų, sako
ma, jog tas kraštas yra
aukštos kultūros, kuriai
tvirtą pagrindą duoda
motina, nežiūrint, ar ji
yra mokyta ar beraštė.
Mums kartais atrodo,
kad senovės laikų bobu
tės negavo iš gyvenimo
tų visų malonumų ir leng
vatų, kurias šiais laikais
didelė technikos pažan
ga suteikė moterims.
Juk per paskutinius po
rą dešimtmečių įvairios
namų darbams išradin
gos mašinos daug paleng
vino moters gyvenimo
sąlygas ir manome, kad
šių laikų moteris yra
daug laimingesnė už sa
vo bobutę. Deja, taip nė
ra, moteris — motina
nesijaučia
laiminga.
Technika jos pasauliui
atnešė daug laimėjimų,
tačiau labai daug ir dva
sinių kančių, sunkiai ar
ba visai nenugalimų kliū
čių.
Daug protų suko gal
vas, kaip išrasti maši
nas, kad palengvintų žmo
gui, kad sutaupytų darb
daviui pinigų, nes viena
mašina atlieka daugiau
nei keli darbininkai. Iš
rado skaičiavimo, skal
bimo, valymo, kepimo
ir daugelį kitokių, kurių
dėka sutaupoma žmo
gaus energija ir laikas.
Bet niekas iki šiol nesu
ko sau galvos, niekas ne
sirūpino, kaip išauklėti
gerą žmogų. Niekas ne
sistengė ateiti į pagalbą
motinai auklėti vaikus,
nešti tą didžiulę atsako
mybę už žmonijos ateitį.
.Talkininkų neatsirado, o
kaltintojų daug.
Jei vaikas neklauso —
motina kalta, jei blogai
mokosi taip pat ji kalta,
jei su kaimyno vaikais
susibarė, jei bėgdamas
pargriuvo, jeigu susir
go vis kaltė krenta mo
tinai už "blogą" priežiū
rą. Motinai, kuri per die
ną pluša neskaičiuodama
darbo valandų, už ku
rias atlyginimo niekas
nemoka,
kurios teisių
niekas negina. O Lie
tuvei Motinai tenka dar
vienas ir pats didžiau
sias kaltinimas už ne
sugebėjimą savo vaikų iš-

auklėti lietuviškoj dvašioj, už nelankymą lie
tuviškų parengimų, už ne dalyvavim ą visuomeni
nėj veikloje, už nepalai
kymą tautinių tradicijų
šeimoje, kur čia ir besuskaičiuosi, o ką jau
bekalbėti apie motiną, ku
riai ir duonos vaikams
reikia uždirbti.
Ir taip ne kartą nusivyliman puolusi lietuvė
motina galvoja, kad ne
žiūrint visų jai technikos
suteiktų patogumų, jos
bobutei buvo lengviau be
skundo tyliai ir kantriai
nešti šeimos uždėtas
garbingas motinos parei
gas, nes jos nebuvo taip
sunkios ir atsakingos,
kaip šiandien tame mo
derniškam, pavojingais
keliais vingiuotam pasau
lyje.
Visi šių dienų motinai
primena ir ji pati gerai
žino, kad nuo jos priklau
so, kokia yra ir bus mū
sų jaunoji karta išeivijo
je, auganti svetimoje že
mėje, kvėpuojanti sveti
mu oru, lankanti sveti
mas mokyklas. Lietuvė,
motina kantriai ir tyliai
savo pareigas ėjo pra
eityje, ji eina jas ir čia
išeivijoje, tik ne visuo
met pajėgia atlikti tai,
kas yra virš jos jėgų. Vi
si ją kaltina, bet niekas
netalkina, nemato ir ne
žino, kiek lietuvė motina
dvasiniai kenčia, kada
jos besąlyginės pastan
gos įkvėpti vaikui lietu
višką dvasią, suformuo
ti jauną lietuvį-lietuvę
jam perduoti lietuvybės
švyturį nepasiekia tiks
lo. Ji kenčia, bet nesi
skundžia ir nedejuoja,
nes žino, užuojautos nie
kur negaus, tik bus dar
kartą apkaltinta.
Ruošiami suvažiavi
mai, diskutuojami politi
niai, kultūriniai klausi
mai, skelbiamos įvai
rios rezoliucijos, bet nei
viena organizacija nedis
kutuoja klausimo, kaip
lietuvei motinai paleng
vinti tautinio auklėjimo
sąlygas, kaip jai ateiti į
talką ne jos asmeniniam
interesui, bet visos tau
tos. Gal todėl daugelis
motinų darosi abejingos

50 METU KUO STEIGIAMOJO SEIMO SUŠAUKIMO
Jau praėjo pusė šim
to metų nuo anų dienų,
kai tauta išrinko atsto
vus į Steigiamąjį Seimą
suteikdam a mandatą kai
bėti ir skelbti pasauliui
apie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. To
dėl pravartu nors trum
pai prisiminti tuos įvy
kius , kurie privedė prie
to aukštojo organo suda
rymo ir jo nuveiktus dar
bus.
ISTORINIAI
BRUOŽAI
PRIVEDĘ
PRIE
ST.
SEIMO
1. 1917 m. vasario - ko
vo m. Rusijoj įvyko revo
liucija, kurios reikalavi
muose buvo ir toks šū
kis — suteikti paverg
toms tautoms laisvę ir
nepriklausomybę. Su
kruto Rusijoje gyveną lie 
tuviai. 1917 m. nuo gegu
žės 27 iki birželio 3 d.
Petrapilyje įvyko Sei
mas, kuriame dalyva
vo 320 atstovų nuo įvai
rių partijų. Seime svars
tyta būsimos Lietuvos
klausimas. Dešiniosios
grupės ir Pažangos atsto
vai pasisakė už visai ne
priklausomos Lietuvos
atkūrimą, o kairiosios
— Lietuvos ateitį sujung
ti autonomijos pamatais
su Rusijos tautomis ir
tik palaipsniui eiti prie
nepriklausomybės atsta
tymo. Tuo reikalu pati
tauta turi pasisakyti. Po
aštrių ginčų buvo patiek
tos dvi rezoliucijos bal
savimui. Dešiniųjų re
zoliucija surinko — 140
balsų, o prieš balsavo
— 128. Kairieji pralai
mėję, su daina "Atsisa
kome nuo senojo svieto"
nešini raudoną vėliavą
Seimo posėdžių salę ap
leido.
Priimtosios rezoliu
cijos 4 p. sakoma: "Lie
tuvos valdymo būdą ir vi
daus tvarką turi nusta
tyti sukviestas visuoti
nu, lygiu, tiesiu ir slap
tu balsavimu išrinktas
Steigiamasis
Lietuvos
Susirinkimas". Tai pir
mas balsas pasakytas
apie Steigiamojo Seimo

ir kitiems talkinti, lieka
savyje užsidariusios, su
savo rūpesčiais ir skaus
mais apsipratusios.
Nedžiugina šių laikų
lietuvės motinos dovanų
prikrauti
parduotuvių
langai, primindami vai
kams jai skirtą dieną.
Nevilioja jos nei puikios
gėlės nei brangūs aukso
papuošalai. Brangiausia
dovana ir didžiausia pa
garba, kai matys jos pa
čios išauklėtą gerą pa-

JUOZAS JUREVIČIUS
reikalingumą ir jo būsi
mus darbus.
2. 1917 m. rugsėjo 8-16
d. įvyko Kievo mieste tuo
laiku Rusijoje gyvenan
čių tautų kongresas, ku
riame dalyvavo ir lietu
viai atstovai. Tame kon
grese priimtame nutari
me viename punkte sako
ma: "Kad Rusijoje gyve
ną lietuviai susirinkę
Petrapilyje 1917 m. birže
lio m. 3 d. tarė už su
vereninės Lietuvos vals
tybės sudarymą etnogra
fijos ribose, kurios val
domąjį būdąturi nuspręs
ti Lietuvos Kūriamasis
Susirinkimas, demokratingai sušauktas". Vėl už
siminta apie Steigiamąjį
Seimą.
3. 1917 m. rugsėjo 1822 d. įvyko Lietuvių Kon
ferencija Vilniuje, kurio
je dalyvavo 220 rinktų
atstovų. Konferencijos
nutarime pirmajame
punkte pasakyta: "Ga
lutinai nustatyti nepri
klausomos Lietuvos pa
matams ir jos santy
kiams su kaimyninėmis
valstybėmis turi būti su
šauktas Steigiamsis Lie
tuvos Seimas Vilniuje,
demokratiniu būdu visų
jos gyventojų išrinktas".
Konferencija išrinko Lie
tuvos Tarybą iš 20 asme
nų ir jai pavedė tęsti dar
bą toliau. Ši konferenci
ja jau nustatė ir vietą
Steigiamajam
Seimui
susirinkti — Vilnių —
Lietuvos sostinėje.
4. 1917 m. spalio m.
18-22 d. Švedijoje, Stock
holme, įvyko antroji Lie
tuvių Konferencija, ku
rioje dalyvavo ir Šiau
rės Amerikos lietuvių
delegatai. Konferencija
vienbalsiai nutarė: a)
pritaria ir remia Vil
niaus konferencijos nu
tarimus, b) galutinai nu
statyti nepriklausomos
Lietuvos pagrindams ir
jos santykiam* su kaimy
ninėmis valstybėmis tu
ri būti sušauktas Steigia
masis Lietuvos Seimas
Vilniuje, demokratiniu

triotą lietuvį, kuris ne
pamirš savo motinos už
skausmą, už rūpesčius,
už nemiegotas naktis ir
nepamirš motinos Tėvy
nės.
Kartu su pavasariu
kasmet ateinančią Moti
nos Dienąpagerbkimeže
mai lenkdami galvas vi
soms lietuvėms moti
noms : Sibiro tremtyje,
pavergtoj tėvynėj ir čia
išeivijoj kartu su poetu
P. Vaičiūnu

būdu visų jos gyventojų
išrinktas, c) remiame
Lietuvos Tarybą, minė
tos Konferencijos Vil
niuje, rugsėjo 18-22 d.,
1917 m. išrinktą.
5. Lietuvos Taryba sa
vo posėdyje nutarė, kad
1918 m. vasario m. 16 d.
paskelbti Lietuvos nepri
klausomą Valstybę. Ta
me akte Valstybės Ta
ryba aiškiai užakcen
tavo, kad Lietuvos Vals
tybės pamatus ir jos san
tykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai
nustatyti kiek galima
greičiau sušauktas Stei
giamasis Seimas, demo
kratiniu būdu visų jos gy
ventojų išrinktas.
Kaip matome visose
buvusiose lietuvių kon
ferencijose ir Valsty
bės Tarybos aiškiai pa
brėžta Steigiamojo Sei
mo reikalingumas ir ko
kie darbai jo laukė.
6. 1918 m. lapkričio
2 d. Valstybės Taryba
priėmė "Laikinės Kons
titucijos pamatinius dės
nius, kuriais ji pasiėmė
suvereninės
Lietuvos
valstybės galią. Ji svars
tė ir sprendė laikinius
įstatymus ir sutartis su
kitomis
valstybėmis.
1919 m. balandžio m. 4 d.
laikinės
konstitucijos
pamatiniai dėsniai buvo
pakeisti, būtent, vietoje
Valstybės Tarybos pre
zidiumo, buvo įsteigtas
valstybės prezidento or
ganas. Tą pačią dieną
Valstybės Taryba išrin
ko A. Smetoną pirmuo
ju Lietuvos prezidentu.
7. Steigiamojo Seimo
rinkimų įstatymą Vals
tybės Taryba priėmė
1919 m. lapkričio 20 d.
ir gruodžio 2 d. jis buvo
paskelbtas Laikinosios
Vyriausybės
Žiniose.
Įstatymą pasirašė vals
tybės
prezidentas A.
Smetona.
Gyventojai į
Steigiamąjį Seimą atsto
vus rinko 1920 m. balan
džio 14-15 dienomis. Ga
Įėjo balsuoti abiejų lyčių
piliečiai sulaukę 21 m.
amžiaus. Balsavo apie
90%. Atstovų skaičius bu
vo nustatytas po vieną
nuo 15.000 gyventojų. Į
Steigiamąjį Seimą buvo
išrinkta 112 atstovų. Iki
Steigiamojo Seimo susi
rinkimo visi Valstybės
Tarybos išleisti įstaty

mai buvo laikini. Išrink
tieji Seimo atstovai su
sirinko 1920 m. gegužės
15 d. Kaune, nes Vilnius
buvo lenkų okupuotas.
Reikia pastebėti, kad tuo
metu buvo sunkiausias
valstybės
laikotarpis,
nes dar nebuvo baigtas
karas su bolševikais,
lenkais ir bermontinin
kais. Ekonominis gyveni
mas taip pat buvo sun
kus , nes dar nebuvo įves ta sava valiuta, daug ko
stigo.
8. Susirinkus Steigia
majam Seimui Valstybės
prezidentas A. Smetona
pasakė reikšmingą kal
bą. Baigdamas pridūrė,
kad Laikinosios valdžios
uždavinys yra baigtas.
Valstybės Taryba, Vals
tybės Prezidentas, Ministerių Kabinetas, Vals
tybės Kontrolė, Vyriau
sias Kariuomenės Va
das, atvedę Lietuvą ligi
Steigiamojo Seimo, šian
dien visi pasitraukia ir
atiduoda tam aukščiau
siam susirinkimui visą
krašto valdymą. Laiki
noji valdžia palieka pil
ną valstybės sudarytą
aparatą. Valio Nepriklau
soma Lietuvos Valsty
bė.
Tokiais keliais buvo
prieita prie Steigiamo
jo Seimo sudarymo ir
sušaukimo.
(Bus daugiau)

Veikalas kainuoja 12 dol.
Per LNF užsisakant — 10
dol. čekį rašyti: Lithuanian
Independence Fund Ine.
87-80 96 Street, Woodhaven, N. Y. 11421.
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O, mylima motina, laime, širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati!
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs,
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!
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J. G RA ŪDA

Apie galvą ir uodegą
Kapinių koplyčioje, kuri buvo lyg didžiulė pa
šiūrė su gausybe skersvėjų, stovėjo du karstai.
Atsisveikinimo metas jau praėjo, apeigos buvo
baigtos ir laidotuvių dalyviai apleido koplyčią. Pali
ko tik tie du karstai su savo įnamiais ir laukė pas
kutinio pajudėjimo — nuvežimo į duobes.
Viename karste gulėjo visuomenininkas Verbyla, kitame karste įnamiavo anksčiau numirusio Barkučio našlelė Barkutienė. Karstai buvo puošnūs,
raudonmedžio tonais, bronzinėmis rankenomis ir
kojomis, ir labai panašūs. Gėlės jau buvo nuimtos.
Vainikai suversti į patalpos kampą. Verbyla ir
Barkutienė laukė duobių ramybės. Netrukus ateis
vakarinė duobkasių pamaina. Jie nuveš karstus (nu
skirtas vietas.
Verbyla tykiai gulėjo erdviame karste, nelygi
nant astronautas kabinoje. Atsisveikinimo ceremo
nija buvo prakilni. Tai tenkino jo savimeilę: kal
bos, panegirikos, pavadinimai "nepakeičiamu", "tau
riu". Ir jis, atsisveikindamas kitus, nekitaip kal
bėjo. Ir visa tai buvo malonu. Ir jis patogiai ilsė
josi, padėjęs galvą ant batistinės pagalvėlės.
Juk mirtyje yra malonus jaukumas, kada vis
kas eina pagal etiketą ir nabašninko užtarnautą
rangą. Lietuviai, lietuviai, kokia palaima priklau
syti jūsų bendruomenei! svarstė Verbyla.
Našlelė Barkutienė jautėsi ir neblogai. Prie
jos karsto giminėlės šnekučiavosi apie palikimą. Ir
ji, kadaise, taip pat rūpinosi savųjų palikimais prie
jų karstų. Ji jautėsi puikiai, nes jos ilga našlystė
jau buvo baigta, ir tuoj tuoj ji atsiguls savo kars
te greta Barkučio. Buvo tikrai smagu jausti, kad,
pagaliau, Barkučiai bus kartu ir neperskiriami. Gy
venime visad reikia bijoti mirties, nes ji negailes
tingai perskiria, o pomirtiniame gyvenime iš tos
mirties galima pašaipiai kikenti. Ji ten bejėgė.
Laikas slinko ir popietinė duobkasių pamaina
atėjo. Tai buvo du portorikiečiai. Jie rūkė ir, kar
tais, spaudė nuorūką po padu. Buvo tik du karstu, ir
popiečiui darbo nebuvo daug.
— Greičiau, greičiau, — lyg ragintų juos Bar
kutienė. Ji norėjo jau pasakoti vyrui paskutines gy
venimo naujienas.
Pagaliau duobkasiai pajudėjo. Kablys prie pir
mojo kapo duobės jau buvo pritemptas, tereikėjo nu
vežti karstus į vietą. Darbininkai pakrovė karstą į
vežimėlį, kokiu fabrike vežioja faneros sankrovas.
— Va, pastumk tik šonan, ir bus vietos kitam,
— pasakė vienas iš duobkasių. Sutaupysime kelio
nę.
Sumanymas buvo puikus; ant vežimo platfor
mos sutilpo Verbyla ir Barkutienė. Ir, toliau,
supdamiesi ant vežimėlio platformos, karstai ir
duobkasiai nuvažiavo prie pirmos duobės.
— Kurį leisti? — paklausė pirmasis duobka
sys, nes jis niekad nenorėjo perdaug galvoti, bet
pasikliauti kitu.
Karstai buvo kaip ir vienodi. Atskirk, jeigu
gudrus, kuris turi kur gultis.
— Ar ne šitas čia, o anas tenai, — stengėsi
nuspėti Negudrusis.
— Kad ir sumaišei, — pasakė Gudrusis. —
Šitas čia, o anas tenai.
Negudrusis, sutikimo ženklan, pamojo ranka.
— Gal būt ir taip, — pasakė jis, tingėdamas
spėlioti ir aiškinti.
— Ne, ne, — beveik vaitojo Barkutienė. —
Čia ne mano duobė. Mano ana, kur ilsisi Barkutis. Čia ne mano duobė!
Ir paniška baimė apėmė nabašninkę. Čia ją
paguldys. Kokie gi bus kaimynai. Nepažįstami
žmonės. Gal nedraugiški, gal kokie nepraustabur
niai, gal apkalbančios viena kitą moerėlės. Aš no
riu prie Barkučio, ji vaitojo.
Bet taip jau yra, kad gyvieji negirdi mirusiųjų
kalbos.
Gudrusis išėmė iš kišenės sidabrinį kvoterį.
— Dabar mes žinosime, kuris įkuriąduobę,—
pasakė jis autoritetingai.
Jis pametė monetą į orą, mitriai sugavo ant
rankos riešo. Prispaudė kitos rankos delnu.
— Galva ar uodega?
Negudrusis akimirką svarstė. Bet kam svars
tyti, bene verta ir čia gaišti?
— Uodega, — pasakė jis bereikšmiu tonu.
— Aha, aš taip ir sakiau, — džiugiai pasakė
Gudrusis. — Šitas karstas!
Duobkasiai suderino vežimėlio platformą su
kabliu, ir tuoj pat Barkutienės karstas, sukdama
sis retežių kilpoje, pakilo oran. Vienas darbinin
kas nutvėrė besisukantį karstą už jo bronzinės ko
jos ir, kitam operuojant kablį, nutaikė sustoti ties
duobe.
— Žemyn! — sukomandavo tas, kuris laikė
karsto Įjoją, ir Bertulienė pajuto besileidžianti svetimon kapduobėn.
— Gatava! — atsakė kablio tvarkytojas, kada
karstas atsitrenkė į betono dėžę, duobės dugne.
— Iškelkite, iškelkite, aš noriu prie Barku
čio, — vaitojo Barkutienė. — Mano duobė netoli,
iš čia tik ranką nutiesti.
Staiga ant karsto dangčio, kaip griaustinis,su
dundėjo žemės grumstai. Jie dundėjo vis dusliau,
kol aplink tapo tylu, ir nebuvo girdėti duobkasių
dažnai ištariamo "gavron!"
— Jūs suklydote, — oriai kalbėjo Verbyla,
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jos Apygardos Valdybos
rinkimams. Nominacijų
komisija atėjo prie len
tos ir paprašė siūlyti kan
didatus. Iki šiol mes su
prasdavom nominac. ko
misijos
darbą surasti
kandidatus ir pristatyti
susirinkimui, bet šį kar
tą pats susirinkimas tu
rėjo atlikti nom. komisi
jos darbą. Buvo rašoma
ir braukoma, kol apsi
stojo prie pagrindinio de
šimtuko. Surašius kan
didatus buvo paskelbta
pietų pertrauka, kad bū
tų galima paieškoti nau
jų kandidatų ir papildyti
sąrašą.
Po gardžių ir nemoka
Detroito debiutantės su savo palydovais suruoštame baliuje balandžio 18 d. Iš kairės: Rite Skrebutė- mų užkandžių, kuriuos
naitė, Kristina Milerytfe, Stefa Brizgytė, Rūta Kaunelytė, Julija Kriaučitlnaitė, Regina Putriūtė ir Aida paruošė tur būt, valdy
Arlauskaitė.
K. Sragausko nuotrauka
ba, atstovai sugrįžo į sa
lę ir ryžosi balsuoti. Iš
dešimt surašytų kandi
datų reikėjo išrinkti 9
geriausius iš geriausių.
Sį kartą nominacijų ko
A. JUODVALKIS
Suvažiavimas
įvyko
DISKUSIJOS
misija
atliko gerą darbą
1970 m. balandžio 26 d.
Po visųpranešimųprair
išpirko
savo kaltes,
Jaunimo Centre, Chica
tik atstovaudami, kitur sidėjo diskusijos. Dis
skaičiuodama
balsus.
goje. Suvažiavime daly patys rengdami.
kusijos buvo gyvos, bet
Į
valdybą
išrinkti
ir
vavo 86 atstovai iš 12 apy
Antruoju •— praneši gana korektiškos. Jose
balsų
gavo:
J.
Jasaitis
linkių (10 apylinkių ne mą padarė Švietimo ko dalyvavo: St. Ingaunis,
58, A. Juškevičius 55,
malonėjo atsiųsti bent misijos pirmininkas J.
V. Kleiza, A. Juodvalkis,
K.
Radvila 53, A. Būga
po 1 atstovą).
Masilionis. Paaiškėjo, A. Kerelis, Petroliūnas,
52,
J. Vaičiūnas 51, K.
Suvažiavimą trumpu kad Chicagos apygardo J. Žadeikis, K. Avižie
Januška
50, K. Rožansžodžiu atidarė apygar je veikia 20 liet, mokyk nis, dr. P. Kisielius,dr.
kas
50,
M.
Peteraitienė
dos pirm. Andrius Juške lų: Pedagoginis Litu- K. Bobelis, Z. Žiupsnys
47,
Z.
Žiupsnys
41, ir
vičius ir tylos minute pa anist. Institutas, 3aukš ir kt. Diskusijų metu
kand.
J.
Bertašius
35.
gerbė mirusius lietu tesnės mokyklos ir 16 principinių dalykų nebu
Kontrolės
komisija
pa
vius. Prasmingą maldą pradžios mokyklų. Mo vo iškilę, o tik papildopildyta
1
asmeniu
ir
da

sukalbėjo jėzuitas tėvas kyklos veikia: 14 mokyk kitas klausimas ar ne
bar yra tokios sudėties:
J. Vaišnys.
lų — šeštadieniais, 1 — sklandumas .
V. Galvydis, K. Dočkus,
Į prezidiumą pasiūlė sekmadieniais ir 5 — re
ir V. Šilas (visi inžinie
pirmininkais: dr. K.Bo guliarių pamokų metu. RINKIMAI
belį iš Marąuette Parko, Mokyklose yra apie 1100
Po pranešimų ir dis riai).
(Bus daugiau)
dr. S. Balį — Grand Ra mokinių su 130 mokytojų. kusijų atėjo eilė ir naupids apylinkės pirm, ir Švietimo K-ja organi
Z. Moliejų — East Chi zuoja mokyklų pasirody
BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
cagos apylinkės pirm., o mus , sporto šventes, var
sekretoriauti: V. Motu- žybas. Praėjusiais me
keiktu pinigu”, kurio sa
šį ir M. Peteraitienę. tais buvo 2 vasaros šven LIETUVIŠKA ŠEIMA IR
viems kultūros reikalams
ŠVIETIMAS PENKIŲ
Taip pat, buvo sudary tės ir 2 koncertai. Su
duoti
mes vis nerangesni
METŲ
LAIKOTARPY
tos šios komisijos: re apygardos valdyba benddaromės.
zoliucijų — dr. Kisie
LB Bostono Kultūros
radarbiavim as buvo ge
Dr. Vaišnienė savo pa
lius, J. Jasaitis ir J. ras, tiesiog puikus.
Klubo susirinkime, įvyku skaitoj kėlė ir tokius suma
Švedas; nominacijų —
Trečiuoju — praneši siame balandžio 25 d. vaka nymus, kaip: a) prie litua
P. Venclova, J. Masio mą padarė iždininkas re, Internacionalinio Insti nistinių mokyklų steigti
nis ir Tallat-Kelpša; re A. Būga. Detaliai išvar tuto patalpose, atsigrįžta į klases su dėstomąja anglų
gistracijos — K. Jukne
dino visas pajamas ir iš lietuvišką šeimą ir mūsų kalba (iš tikro, tai jau mū
lis, A. Repšienė ir A. laidas . Stebėtina, kad vi jaunimo lituanistinį švieti sų gyvenimo problema, nes
Repšys.
si parengimai davė ma mą ateinančių penkerių me gi lietuviškai nebekalbančių
Pirmininkauti pradė
žesnį ar didesnį pelną. tų laikotarpy. Vakaro pre vaikų jau turime ne būre
jo dr. K. Bobelis. Patiek Finansinis stovis nėra legentė buvo dr. Elona Ma- lius, bet ištisus pulkus), b)
rijošiūtė - Vaišnienė, atvy
toji darbotvarkė su ma
labai puikus, bet su tu kusi į Bostoną iš New Ha- lietuvių jaunimo vasari
žais perstatinėjimais pa rimais ištekliais šiaip
niams sąskrydžiams siūlė
ven’o, Conn.
tvirtinta.
Suvažiavimą taip išsiverčia. Šiais me
kviesti iš Lietuvos sporto
Dr. Elona Marijošiūtė- instruktorius su gera lietu
sveikino ir vieningo dar
tais mokyklos paremtos
Vaišnienė yra jaunosios
bo linkėjo gen. konsulas 1500 dolerių. Solidarumo kartos žmogus, mokslus vių kalba ir lietuviška spor
dr. P. Daužvardis ir mokestis gautas iš 9 ėjusi Vokietijoj, Amerikoj to terminija, c) kadangi
šiame krašte stokojame ge
ALB C. V-bos pirm. inž. apylinkių.
ir Prancūzijoj. Energinga rų lietuviškų skaitinių bei
Br. Nainys.
Kontrolės komisijos veikla ilgesnį laiką ji reiš vadovėlių, siūlė išsirašyti jų
aktą perskaitė V. Galvy kėsi ateitininkuose, o pa iš Lietuvos, žinoma, pada
PRANEŠIMAI
staruoju metu dirba Batu- rant tinkamą atranką.
dis. Viskas rasta gero
ne, neatsisakydama daly
Pagrindinį pranešimą je tvarkoje ir siūlė apy
Diskusijos po dr. Vaišvauti ir šviesos-Santaros nienės paskaitos, nors nebe
padarė apygardos pirm. skaitą priimti ir išreikš
sąskrydžiuose. Jos paskai karščio, praėjo patenkina
A. Juškevičius. Prane
ti padėką ižd. A. Būgai
ta
apie lietuvišką šeimą ir
šimas atspaustas ir kiek už kruopštų darbą.
mame lygy.
jaunimo
švietimą praskam
vienam atstovui įteiktas
Pasauliečių teisėms
LB Bostono Kultūros
bėjo jaunyste, ir, galima
registruojantis. Praneši apsaugoti lietuviškų šv.
Klubo susirinkimui vadova
sakyti,
perversminių
mo

mas gana išsamus ir de Kazimiero kapinių komi
kyklos reformų siūlymu. vo jo pirm. inž. Cesl. Mictalizuotas, išryškino pla teto vardu pranešimą pa
Turėdama prieš akis lietu kūnas.
čią ir šakotą apygardos darė Algis Regis. Pažy
Kitas Kultūros Klubo su
vybės išlikimą Amerikoj, ji
valdybos veiklą. Valdy mėjo, kad šis tas yra lai siūlė taip reformuoti litua sirinkimas, paskutinis šį
ba, neturėdama samdy mėta, bet toli gražu nuo
nistines mokyklas, kad jos sezoną įvyks gegužės 23 d.
to žmogaus, daug savait to, kiek buvo užsiprašy
būtų patrauklios vaikams Internacionalinio Instituto
galių ir laisvalaikių tu ta. Komitetas nežada ka ir paaugliams.
patalpose. Susirinkimo pre
rėjo pašvęsti lietuviš pituliuoti, bet ir ateityje
legentas
— rašytojas K.
Ji kėlė mintį, kad litua
(t. st.)
kiems reikalams, vienur kovos už lietuvių teises.
nistinėse mokyklose, be vi Almenas.
suotinių priemonių, kurio
mis reikėtų jaunimą supa
žindinti su Lietuva, turėtų
Skaityk ir platink
pajutęs pavojų. — Jūs sumaišėte duobes. Aš ap- būti dėstoma ir lietuvių iš
DIRVĄ
eivių istorija, nes ir šio me
skūsiu jus kapinių adinistracijai.
Bet ir čia, kaip visad, mirusiųjų šnektų negir to mūsų jaunimsa įeinąs į
di gyvieji. Bematant Verbylos karstas pakibo ant tą istoriją, tad šis dalykas
WANTED
kablio, ėmė siūbuoti, krypčioti, vos išlaikydamas ba jiems būsiąs įdomus, padė
siąs už lietuvybę apsispręs
AT ONCE
lansą.
IST CLASS
— Ką jūs darote? — rėkė Verbyla. — Jūs įva ti ir jos ateičiai dirbti. Su
CUSTOM EXTRUDER
rysite man jūros ligą. Tai ne mano duobė. Tai sve manymas tikrai geras, tik...
kas lietuvių išeivių istoriją
OPERATORS
tima duobė!
— Leiski, — suriko Negudrusis. — Žemyn! parašys (tai juk ne vieno
SHEET OR PROFILE
žmogaus kelerių metų dar
Munl be «ble to sėt up work
Praradęs svorio centrą, karstas įėjo duobėn bas), ar atsiras leidėjas to
from Blue Prints & Olose Tolersukrypęs. Tuoj pat bronzinės kojos susidūrė su be kio veikalo paruošimą ir iš
ance.
tonu ir lūžo, skausmingai traškėdamos.
Steady work. top rates and
leidimą finansuoti? Vizua
fringe benefits.
— Laikyk! — komandavo Negudrusis.
linės priemonės ■— filmai,
APPLY TO
Bet kablys leido karstą gilyn. Ir netrukus, duob meniškai iliustruotos kny
INDUSTR1AL
kasiai jau traukė iš duobės kablio retežį, kuris rai gos, sportai su lietuvių kal
PLASTICS
tėsi kaip pagauta už uodegos gyvatė.
bos sportiniu žodynu, be
20401 Old U. S. 12
— "Gavron" — pasaė Gudrusis, jau baigęs
abejonės, taip pat susidurs
Chelsa, Mich.
su pasišventusių žmonių
opraciją. Netrukus žemių kruša padengė Verbylos
(35-37>
darbu, o taip pat ir su "pra
kartą.

LB CHICAGOS APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
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DVIEJŲ SAMBŪRIŲ KULTŪRINIS ŠUOLIS TORONTE
Pastarąjį
balandžio
mėnesio savaitgalį mes
ne tik laikrodžius pasu
kome pirmyn, bet kaip te -

ko patirti, kad ir kultūrinį savo gyvenimą yra
pasisekę geroką šuolįpastūmėti į priekį. O tai

mesio susilaukė kai vi
si instrumentai ir choras
kartu išpildė K.
Čiurlionio harmonizuo -

kūs, tačiau ryžtas ir in
tensyvus darbas nugalė
jo visas sutiktas kliū
Birbynės ansamblio kanklininkė Bukšaitytė priima Toronto Lie
tis. Mes, kurie iki šiol
tuvių Tautinės Sąjungos padovanotas kankles.
lankėmės Birbynės sam
būrio koncertuose, aiš
tikrai malonus ir prisi
kiai galėjome pastebėti
mintinas savaitgalis, ku
jo spartų augimą ir vi
rio sekmadienio popie
sokeriopą pažangą. Pra
tė buvo skirta dviejų iš
dėjęs savo veiklą tauti
kilių meno sambūrių pa
niais šokiais ir daino
Birbynės ir kanklių duetas,
sirodymui.
mis, įsivedė skudučius
ISpildo R. Sungaila ir BukšaiNors diena buvo vilio
tytė.
ir kankles. Ir kaip mato
janti už miesto į gamtą
me, tas viskas šiandien
tačiau daugelis nuo to
sudaro gražų meninį de
limesnių išvykų susilai
rinį.
kė. Pamatyti Toronto
Visuomenė matydama
"Birbynės" ir Londono
Birbynės sambūrio gra
/'Baltijos" sambūrių jau
žius pirmuosius žings
nimą grojantį, šokantį ir
nius ir sužinojusi toli
dainuojantį, publikos pri
mesnius
užsimojimus
sirinko pilnutėlė Prisi
tuojau atsiliepė su rea
kėlimo parapijos salė.
lia parama. Pirmieji me
cenatai nupirkę po kank
Koncertas pradėtas A.
les ir šio iškilaus kon
Biskevičienės įvadu, ku
certo metu įteikę Bir
riuo klausytojai buvo nu
bynei: Lietuvių Tauti
kelti į pilną prietarų ir
nė Sąjungos vardu pir
burtų Lietuvos praeities
mininkas J. Česėkas, J.
kaimo buitį. Toronto Bir
Rita Radžiūnaitė Birbynės
Danaitis, šv. Jono Pabynę atstovavo beveik ansamblio kanklininkė.
šalpinės Draugijos —
šimtinė jaunuolių, kurie
su dideliu pasisekimu pa tą dainą — Kas berne A. Cirūnas, Lietuvių Kre
dito Kooperatyvo Para
šoko keletą tautinių šo lio sumislyta.
Toronto lietuvių jau. mos — pirmininkas H.
kių, padainavo keliolika
Stepaitis, Šv. Jono Kr.
pupuliarių ir nuotaikin nimo sambūris "Birby
gų liaudies dainų, pagro nė" dar gana jaunutis, parapijos — kun. P. Ažu
balis, p. Viskontas, Pri
jo skudučiais dzūkų pol išvydęs pasaulio švie
sikėlimo parapijos Kre
ką, o birbyne ir kanklė są, berods, prieš tre
jetą
metų.
Jo
pirmieji
dito
Kooperatyvo — dr.
mis
—
pasvarscyk
anteBaltijos ansamblio pranešėja
žingsniai
buvo
gana
sun
S.
Čepas,
Ateitininkų —
la. Bene didžiausio dėmokyt, L. Keraitė.
p. Girdauskas ir rėmė
jų — D. Viskontienė.
Birbynės chorui, sku
dučių ir kanklių viene
tams vadovauja muz. D.
Viskontienė,
o tauti
niams šokiams A. Biske vičienė. Šiame koncerte
dainas akompaniamentu
palydėjo J. Govėdas ir
tautiniams
šokiams
akordeonu grojo A. Paškauskas.
Stebėtinai žavėjo torontiečius Londono ma
žutės kolonijos lietuvių
jaunimo sambūris "Bal
tija" savo gražiu tauti
nių šokių paruošimu ir
choru. Turint mintyj jų
sąlygas, rodos, turėtų
Baltijos ansamblio choras koncerto metu su vadovu kun. B. Pacevičium.
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BESITYČIOJANTI
MOKYTOJA
Nepratęs vidurdienį tiek daug ir maistingai val
gyti, dar vynu užsigeriant, Tuomi snūduriavo išsi
tiesęs sofoje. Jį pažadino švelniai malonus balsas:
— Kaip laikais, drauge?
Pravėręs akis, jis pamatė elegantišką tamsia
plaukę, besiartinančią į savo amžiaus trisdešimt
metų. Ji dėvėjo suknele, pirkta Peck & Peck krau
tuvėje New Yorke. Tampriai aptempta jos liekna
figūra išskyrė ją iš kitų moteriškių, rusių, kurias
Tuomi buvo kada nors matęs.
Tai buvo Faina Solasko, kurios rusė motina
daug metų išgyveno Jungtinėse Valstybėse būdama
KGB viršininkų ir atvažiuojančių aukštųjų valdininkų
meilužė. Faina užaugo New Yorke, kur jos motina
oficialiai pragyveno kaip Armtorgo (sovietinės pre
kybos atstovybės) atlyginama tarnautoja. Pastudi
javusi Columbijos ir New Yorko universitetuose, ji
ištekėjo už amerikiečio, Tasso korespondento, bet
netrukus persiskyrė ir 1955 metais atsirado Mask

voje. Čia savo pasiruošimu, išsimokslinimu, paga
liau būdu ir padėtimi ji ideališkai tiko į Jungtines
Valstybes siunčiamiems šnipams apšlifuoti.
Jos pareiga buvo ištobulinti Tuomi anglų kalbą
ir iki pat menkiausių smulkmenų supažindinti jį su
dabartiniu amerikiečių gyvenimu ir jų papro
čiais. Ji turėjo ir kitą, daug svarbesnį uždavinį —
nuolatos stebėti jo vidujinius polinkius, būdo ypa
tybes ir sugebėjimus.
— Kodėl tavo panagės tokios nešvarios? — ji
stačiai paklausė.
Tuomi žvilgterėjo į savo rankas ir tuojau pat
prisiminė, kad jo rankos niekuomet nebuvo švarios
sunkiai bedirbant, kad šiaip taip išlaikytų šeimą.
Nė nespėjo sumoti, ką jai atsakyti, kai Faina jį
vėl užpuolė:
— Iš kurio kolchozo čia atvykai?
— Aš esu mokytojas, — Tuomi atsakė.
— Pamačius tavo batus, sunkiai tuo galiu pa
tikėti, — Faina tratėjo. Ar vaieis juos kada nors.
— Pas mus, Kirove, nebuvo papročio batus
blizgintis, — atsakė sumišęs.
— Turėsi išmokti savo batus pats nusivalyti,
— kalbėjo Faina. — O aš pamokysiu, kaip užsiriš
ti kaklaraištį, kad tavepamatęžmonės negalvotų,
jog esi vienas iš naktinių užupldinėtojų. Eikš į mie
gamąjį.
Pasistačiusi Tuomi prieš didžiulįveidrodį, Fai

Baltijos tautinių šokių grupė koncerto metu Toronte.

būti nebeįmanomi tokie
dideli užsimojimai, o ta
čiau jie nė kiek neužsileidžia ir patiems didžiausiems. Kaip ma
tyt, jie tai vykdo laiky
damiesi darbo ir ištver
mės principo. Patyriau,
kad ten nėra dykaujan
čio jaunimo. Kiekvieną
sekmadienio pavakarę
renkasi repeticijoms,ku
rios trunka apie 4 valan
das. Ir taip be perstojo.
Užtat, jeigu kur pasiro
do, tai malonu pažiūrėti
ir paklausyti.
Baltijos tautinių šokių
grupė vadovaujama D. ir
M. Chainauskųpašoko ga
na mitriai Polkutę, Au
dėjėlę, Rezginėlę ir Do
vanų šokį, o to paties
sambūrio choras vado
vaujamas kun. B. Pacevičiaus padainavo keletą
dainų. Abu šie Baltijos
meno vienetai susirinku
siųjų buvo nuoširdžiai
sutikti ir gausiais aplo
dismentais palydėti. Tau
tiniams šokiams akor
deonu grojo V. ir J. Va
laičiai ir R. ir J. Rep
šiai, o chorui akompana
vo
V. Petrašiūnaitė.
Taip pat negalėčiau pra
eiti pro šalį nepaminė
jęs Lydijos Keraitės var
do, kuri gražia lietuviš
ka tarsena atsilankiu
siems apibūdino Baltijos
jaunimo sambūrį ir ko

kias naujoves jie čia at
sivežė parodyti.
Po KLB Krašto Val
dybos pirmininko dr. S.
Čepo ir Birbynės vado
vės D. Viskontienės pa
dėkos žodžių mažos mer
gytės ir berniukai sceno je įteikė gėlių puokštes
sambūrių
nusipelniu
siems vadovams.
Linkėtina, kad Birby
nė ir Baltija grotų, šok
tų, ilgai gyventų ir ne
pasentų; dainuotų ir nie
kad nepaliautų.
(pb)
Visos nuotraukos
S. Dabkaus.
MAINTENANCE MEN
We are 1 of the Jargest industrini
laundries in Michigan & have a
training program to teach young
men about Jaundry macbinery maintenance. For men who want to finish
out their mechanical, electrical &
plumbing experiences, there are good
conditions & pay with an opportu
nity to advance inlo supervision. Ali
references wi|l be checked.

CADILLAC OVERALL
SUPPLIES CO.
2625 EMERALD DRIVE
KALAMAZOO, MICH.
616 — 349-9747 - For Appoinlmenl
(33-35)

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

WEBCO MACHINE
PRODUCTS
10001 MEECH AVĖ.
CLEVELAND. OHIO
(29-35)

na stovėjo už jo, vieną ranką prakišo pro jo pažastį
antrąją permetė jam per petį ir pasmakrėje surišo
kaklaraiščio mazgą. Jaučiant greta savęs liekną jos
kūną, plaukų garbanoms kutenant jo kaklą, kvepalų
ir pudros kvapui svaiginant, tuomi natūraliai susi
jaudino. Visa tai atsispindėjo veidrodyje. Pasitrauk
dama nuo jo, ji neiškentė jo dar kartą nesuniekinu
si:
— Negi tau nėra tekę gyvenime būti greta mo
teriškės.? Dieve mano, tikras gremėzdas.
Įsiutęs dėl tokio nužeminimo, Tuomi vos išsi
laikė jos nesumušęs. Susivaldė tik prisiminęs, ką
jis iš ilgametės tarnybos KGB buvo išmokęs — Fai
na galėjo jį taip užgaulioti, nes jai taip buvo įsaky
ta išbandyti.
— Aš gyvenau taip, kad man nebuvo progos
įsigyti tų manierų, kurias turėčiau, — susivaldęs
dėstė jai, kaip galėdamas šalčiau. — Bet aš esu
tikras, kad išmoksiu, jeigu tik bus proga.
Faina įsmeigė į jį savo tamsias, paniekos pil
nas akis, stebėjo ir tylėjo. Pagaliau prašneko:
— Aš matau, kad iš tavęs bus visiškai geras
mokinys ir mudu greit susigyvensime. O kad grei
čiau užmirštum, kaip aš čia tave išbariau, tau duo
siu nedidelę dovanėlę.
Ji jam padavė dėžutę, kurioje buvo visa, ką
amerikiečiai vartoja savo batams blizgintis.
(Bus daugiau)
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Lietuvių Bendruomenė ir informacija
I svetimiesiems
Emilija Čekienė

Dienraštis
Draugas
pateikia mums daug in
formacinių žinių iš įvai
rių mūsų veiklos sričių.
Štai balandžio 20 dienos
numeryje skaitau pašne
kesį su Leonadu Valiu
ku, JAV LB centro in
formacijos komiteto pir
mininku, kurio atsaky
mai mane gerokai stebi
na, nes antraštė sako:
"Svetimųjų informavi
mo srityje padaryta ge
ra pradžia", "Tai yra
milžiniškos apimties ir
nepaprastos svarbos dar
bas". Toliau L. Valiukas
sako:
"Pagrindinis
infor
macijos komisijos tiks
las yra išnešti kaip ga
lima plačiau lietuvių ir
Lietuvos laisvės bylos
reikalą į amerikiečių
tarpą ir juose surasti
kiek galima daugiau Lie
tuvos laisvės reikalo kė
lėjų ir gynėjų".
Sutinkame su L. Va
liuku, kad svetimųjų in
formacija apie Lietuvą
šiuo metu yra mūsų pa
grindinis ir didžiausias
rūpestis, nes kol sveti
mieji apie mus nežinos,
tol mūsų tėvynės išlais
vinimo klausimas niekur
nejudės.
Informaciją
naudinga ir reikalinga
teikti įvairiais būdais ir
priemonėm. L. Valiukas
aiškina, kaip jo vadovau
jama LB komisija tą vyk
dė, būtent: "Buvome pa
ruošę daug ir įvairios
medžiagos ir 230-čiai
LB ir kitų veiklesnių
org-jų darbuotojams iš
siuntinėję. Tos medžia
gos panaudojimas pri
klausė nuo pavienių lie
tuvių pastangų veržlu
mo ir sumanumo ją įpirš
ti amerikiečių spaudai ir
radijo programoms".
Kiekvienas žodis apie
mus patekęs į svetimą
spaudą yra naudingas,

bet ką reiškia tik 230
raštu išsiuntinėtų pa
tiems
lietuviams, ži
nant, kaip sunku juos
"įpiršti" svetimai spau
dai, tai beveik bevil
tiškos pastangos, nes tie
raštai nueina tiesiai į
krepšį, kaip daugelį jų
kasdien ir mes patys numetam gavę iš įvairių
svetimų
organizacijų,
įvairių tautybių, komite
tų informacinių atsišau
kimų.
Naudinga ir tai, kada
artėjant rinkimams kan
didatai į aukštesnius ar
žemesnius postus paskai
to mums patiems, iš mū
sų gavę gatavai paruoš
tą medžiagą, na ir įtrau
kia į Congressional Record. Visa tai labai svar
bu ir girtina, tačiau, tai
tik trumpas paviršutiniš
kas priminimas, kadkaž
kur toli randasi ir tokia
negirdėta valstybė Lie
tuva. Bet, kada prireikia
studentui ar politikui ar
pagaliau ir spaudai duoti
medžiagos jam plačiau
su Lietuva susipažinti,
pačiam pasiruošti, tai
apsidairom ir atsipra
šom, kad anglų kalboje
neturime. Taip įvyko ir
tada, kai VLIKo pirm,
dr. J.K. Valiūnas buvo
išrūpinęs televizijos pus
valandį ir stoties vado
vai paprašė iš anksto
duoti jiems medžiagos
idant jie galėtų išsamiau
susipažinti, apie ką bus
kalbama ir galėtų po
interview pakomentuoti.
Deja, nebuvo tada ko iš
samesnio jiems duoti,
tik porą trumpų brošiū
rėlių.
Nuostabu, kad LB-nė,
apjungianti visus pavie
nius lietuvius ir organi
zacijas svetimųjų infor
macijai išsiuntinėjo tik
230 straipsnių ir tai tik į
kitų
lietuvių rankas.

Reikia manyti, kad iš jų
pasiekė tikslą labai ma
žas procentas, bet štai
kiti tos pačios Bendruo
menės
vaikai atlieka
daug daugiau.
Pasaulio Lietuvių Gy
dytoju Sąjungos centro
valdyba,
vadovaujamą
dr. V. Paprocko, dr. B.
Radzivano, dr.V. Avižo-

nio ir kitų, praeitos Va
sario 16 dienos proga iš
siuntinėjo
500 laiškų
JAV senatoriams, guber.
natoriams, Atstovų Rū
mų nariams ir gavo at
sakymus, įtraukė į kon
greso rekordus, kur nė
ra organizuotų lietuvių
jis prašė paskelbti dek
laraciją ir padėkos ženk
lan pasiuntė po knygą
"Lithuania 700 Years",
iš kurių jie plačiau apie
Lietuvą sužinos. Štai vi e
nas iš keleto atsiliepi
mų:
Governor
D crver, Delaware

April 10, 1970
Dr. Vaclovas Paprockas, President
Lithuanian American Medical Assn.
85-13 105th Street
Richmond Hill, New York 11418

Dear Dr. Paprockas:

"Lithuania 700 Years" is an
excellent addition for my library.
Thank you very much. I
appreciate your thoughtfulness.

Sincerely,

Russell W. Peterson
Governor
Arba pažvelgę į rašy
tojo Stepo Zobarsko as
meninę iniciatyvą maty
sime, kiek daug atlieka
ma svetimųjų informa
cijos srityje. Jo įsteig
ta Manyland Books Ine.
leidykla išleido jau virš
30 rinktinių lietuviškų
knygų anglų kalba ir jas
paskleidė po platų pa
saulį, po bibliotekas, kur
jos nestovi lentynose ap
dulkėję, bet yra skaito
mos, nes ne vienas JAV
mokyklų vadovėlių ruo
šimo autorius kreipėsi
leidimo jam patinkamą
iš kurios nors knygos li
teratūrinį kūrinį atspaus-
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somybės Fondo finansuo
ta anglų kalba knyga
apie Lietuvą "Lithuania
700 Years" turėjo ir tu
ri didžiausią pasiseki
mą amerikiečių tarpe.
S. Zobarsko vadovauja
ma leidykla nors nedi
delė ir nesena, ne mili
joniniais tiražais kny
gas apie Lietuvą leidžian

ti, bet jau spėjusi įgyti
tarptautinį
pripažini
mą, nes, negrįžtantįpra
eitį, paskutinę aukščiau
minėtą "Lithuania 700
Years" teigiamai įverti
no daugelis JAV laikraš
čių bei žurnalų, kurių
paskutinis bibliotekų au
toritetinis žurnalas taip
rašo:

GERUTIS, Albertas, cd. Lithuania; 7(l(> Years. Ir. by A. Budreckis.
Manyland Books. Box 266, Wall Street Stalino, N.Y.. N.Y. 10005,
1969. 474p ii map hiM 75-S0057. 12.00
Three Europcan and onc Anicrican-traincd Lithuanian historians have
combincd their ficlds of profcssional compctencc to producc a valuablc
hislory of Ihe Lithuanian people. This accounl, allliough synlhctic
in approach, stresses hcavily the doinestic and forcipn relations aspecls
in Ihe hislorical development of the Lithuanian nation. in ils first third
the work provides an all too bricf introdiiction into the first 600 years
of Lithuanian hislory. and in the romantinę twoqhirds foeuses mainly
on the eycnts sincc World War I. The poiitical aciiviiics of l.ithuanians
abroad. cspccially in the U.S. are givcn considcrahlc attention. This
book is a wclcomc addition to the Jurgely emply field of synthctic works
on Lithuania in the English language. lt supplemcnls and updates wėll
the only other attempt of similar seope by K. Jurgėla, Hislory of the
Lithuanian Nation (1948. o.p.). Rccommcnded for all librarics. Valuabie bibliography; indės.

Po tokių rekomen
dacijų, o jų buvo ne vie
na, iš bibliotekų ateina
užsakymai be siūlymų,
be mūsų pastangų, iš pa
čių svetimųjų iniciaty
vos. Užsakymų būna ir
telefonais. Pav., kartą iš
Virginijos
valstybės
universiteto prašė tuo
jau pasiųsti oro paštu,
kažin kas ten darąs dok
toratą ir tokios medžia
gos jiems trūksta.
Taigi, per lygiai metų
laikotarpį iki šios die
nos iš išleistų 1500 egz.
I-mos laidos svetimųjų
rankas, ne eilinių pilie
čių, pasiekė apie 900
egz. jiems patiems pa
geidaujant ir pinigus mo
kant bei pavieniams lie
tuviams neturtingiems
u-tams dovanojant o tų
bibliotekų juk yra tūks
tančiai. Vasario mėnesį
išėjo antroji pataisyta
laida, nes pirmoji išsi
baigė. Jei kam įdomu įsi
tikinti ir sužinoti adre
sus į kuriuos u-tus ir
bibliotekas išsiųsta, gali
kreiptis į Lietuvos Ne
priklausomybės Fondą,
87-80
96 St., Woodhaven, N.Y. 11421.
Ne viena ir LB Apy
linkė šią informacinę
knygą įvairiomis pro
gomis paskleidė sveti
mųjų tarpe. Štai Austra
lijos "Mūsų Pastogė"
(kovo 2 d.) rašo, kad pa
vieniai lietuviai suauko
jo lėšų ir nupirko 4 kny
gas
"Lithuania
700
Years", kurias perMelbourno Apylinkės valdy
bą įteikė Melbourno, Monash, Latrobe universi
tetų ir Melbourno vieša
jai bibliotekai. Iš minė
tų bibliotekų gauti padėko laiškai, kuriuose
aukštai vertinamas Mel
bourno lietuvių reprezentavimas.
JAV LB informacijos
komisijos pirmininkas
L. Valiukas savo pasi

kalbėjime Drauge krei
piasi į visuomenę:
"Visi tie, kurie gali
talkinti
darbu, turėtų
tuoj atsiliepti duodami
savo vardus,pavardes ir
tikslius adresus. Mielai
siuntinėsime savo pa
ruoštą medžiagą".
Ta proga aš norėčiau
pridurti, kad aukščiau
paminėjau tik iš New
Yorko srities lietuvių
pastangų svetimųjų in
formacijai kai kuriuos
atliktus žygius, kurie to
li pralenkia 230straips
nių, todėl iš savo pusės
siūlome LB-nės svetimų
jų informacijos komite
tui užsisakyti platesnės
apimties
medžiagos
straipsnių ruošimui ir
įteikti kongresmanams
už rezoliucijų pravedimą didelę informacinę
knygą apie Lietuvą, o ne
kokią brošiūrėlę ar at
sišaukimą, kuris mielai
įsidės į savo knygų ko
lekciją ir vis kada nors
laiko turėdamas pasklai
dys ir su vienu kitu Lie
tuvos klausimu susi
pažins.

dinti vadovėlyje. Pav.,
1963 m. atspausdino pra
džios mokyklos vadovė
lyje J. Biliūno "Brisiaus
galas". 1965 m. įgeriausių pasaulio novelių mi
lijoninio tiražo rinkinį
įdėjo Grušo novelę "Ke
lionė su kliūtimis". Ta
pati buvo atspausdinta ir
universiteto studentams
skirtoje knygoje. Lietu
viška pasaka tilpo ame
rikiečių išleistoje kny
goje "Istorija aplink pa
saulį". Viena iš paskuti
nių leidinių "The Man in
Jei tikėti, kaip sako
the Moon" įsidėjo dvi lie ma, kad Lietuvių Bend
tuvišks pasakas apie
ruomenės Centro Valdy
mėnulį ir t.t.
ba
pati nieko nedaro, o
Tuo būdu amerikiečiai
tik
globoja dirbančiuo
apie Lietuvą pradeda gir
sius,
pav., tautinių šo
dėti jau nuo jaunų dienų.
kių,
dainų
šventes ir ki
Bet ne tai svarbu, kad
ta,
tik
atidaro,
uždaro
studentai paskaito apie
ir
padėkoja
visa
tai
su
kažin kokios tautos įdo
organizavusiems
asme

mią pasaką, ar novelę,
nims
,
o
praeitą
kartą
ir
o tai, kad kiekvienas tas
tą lietuvišką ačiū tarti
atspausdintas lietuviš
užmiršo
J. Matulaitienei
kas kūrinys pradžioj yra
visą
darbą
atlikusiai, tai
pristatomas, iš kur jis
ji
—
LB-nė,
jei nori,
paimtas, kokios tautos,
kad
visi
jai
reikštųpagar,.
kur ji randasi, kokia ji
bą ir pasitikėjimą, turė
yra ir t.t. Štai vienas iš
tų ir visose srityse dir
panašių apibūdinimų:
bančiuosius
matyti, jų
"Daug svarbių rašyto
darbus
sekti
ir globoti,
jų
randame mažuose
padėkoti
ar
pabarti
už
kraštuose, kad ir neįs
blogai
atliktus,
o
ne
bū

pūdingų savo dydžiu, bet
ti
vieniems
savo
vai

labai turtingų savo kul
kams
motina,
o
kitiems
tūra. Deja, tie rašytojai
pamotė.
nėra plačiai žinomi dau
giausia dėl iš jų kalbų
vertimo sunkumų. Ta
čiau jų raštai suteikia įs
pūdingų skaitymų. Jie iš
kelia savo tautos papro
DIRVA,
čius ir tradicijas, savo
socialinius konfliktus ir
6907 Superior Avė.,
istorijos vingius. Oia pa
Cleveland, Ohio 44103
duodama istorija yra iš
spausdinta moderniškų
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Ų-> metų) šiuo adresu
lietuvių novelistų rinki
ny, parašyta Jono Biliū
no, kuris rašė poeziją,
straipsnius, literatūros
kritiką ir noveles."
Pažymėtina, kad šis jo
kūrinys patalpintas tarp
Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., V* metu
garsiųjų pasaulio rašy
7 dol.
tojų, kaip Seimą LagerTa proga jungiu Dirvai auką ............. dol.
lof, Balzakas, Maupassantas, Turgenevas -ir
Parašas ..................................................
kiti.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

Viena iš paskutiniųjų
Manyland Books išleis
ta, Lietuvos Nepriklau

Adresas ..............................................................

1970 m. gegužės 8 d.
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AINIŲ DAINOS MUZIKOS minus rengiasi laikyti Aud
ronė Banionytė, Kazytė JoINSTITUTE

-L.

gaitė, Pranas Joga, Graži
Gegužės 10 d., sekmadie na Sviderskaitė ir Ramūnas
nį, Clevelando Muzikos In Švarcas.
stituto Kulas Hali, koncer
tuoja Chicagos De Paul
• A. A. Irenos Mašiotie
Universiteto Naujosios mu nės mirties metinių proga,
zikos grupė.
gegužės 9 d., šeštadienį,
Koncerto tikslas supažin 9:15 vai. ryto šv. Jurgio pa
dinti publiką su naujaisiais rapijos bažnyčioje bus lai
kompozitorių kūriniais.
JAV LB VI-TOSIOS
komos šv. Mišios.
P r o g r amoj e dalyvauja
TARYBOS RINKIMŲ
• Grandinėlė išvyksta į
dainininkė, instrumentalis
OHIO APYGARDOS
Pietų
Ameriką birželio mėn.
tai, šokėja, aktorė, stereo
KANDIDATŲ SĄRAŠAS
15
d.
juostos, filmos, garsiakal
1. ŽILIONIS, Juozas 62
Gegužės mėn. 16 d., 7:30
biai.
metų, mokytojas.
Bus atliktos D. Lapinsko vai. vak. Šv. Jurgio parapi
2. MATAS, Stepas 37 me
"Ainių Dainos”. Aldona jos salėje Grandinėlei ruo
tų, inžinierius-daktaras.
Stempužienė mezzosopra- šiamas išleistuvių balius.
3. BALČIŪNAS, Petras
nas, Darius Lapinskas —
68 metų, mokytojas.
Clevelando skautų Pilėnų tunto šventės svečiai. Sėdi iš kairės: V, Bacevičius, V. Šenbergas, V. Stoš mušamieji i n s t rumentai, PARDUODAMAS NAMAS
4. STAN1ŠK1S,
Julius
kus, N. Kersnauskaitė, tunt. A. Meilus, A, Mikulskis, O. Mikulskienė, VL Braziulis, neatpažintas as Susan Parenti — fortepioDžiugas, 36 m., kompu815 Sable prie lietuviškos
muo ir J. Gudėnas. Prieky: M. Puškorienė ir p. StaŠkOnienė.
J. Garlos nuotrauka nas, Rodney Prunckle —
terių sist. analitikas.
bažnyčios
Naujoje parapi
fleita.
5. RUKŠĖNAS, Algis 27
joje.
Apžiūrėjimui
kreiptis
Darius Lapinskas skam
metų, žurnalistas.
į
819
Sable.
(35-36)
bins Phil Winsor variacijas
6. ŽIEDONIS, Kazys 63
fortepionu.
metų, miškininkas.
Dar
iškilmingiau
Koncerto pradžia 8:30 v. I CLEVELANDO PARENGIMU I
7. JOKŪBAITYTĖ, Milda skambės, jei priminsi
vakaro.
Įėjimas laisvas.
I_ _ _ KALENDORIUS —1
21 metų, studentė.
me, kad pamaldos atlik
8. SKRINSKA, Juozas 53 tos šv. Jurgio bažnyčio
• Vysk. M. Valančiaus
• GEGUŽES 16 d. Grandinė
metų, gydytojas.
lit.
mokyklos mokslo metų
je, o kitos apeigos — tą
lei paremti parengimas,
9. BUTKUS, Antanas 51
užbaigimas įvyks šeštadie
pačią geg. 3 dieną irgi
metų, chemikas-datka* GEGUŽES 23 D. VysR. Va
nio
vakare, gegužės 23 d.
šv. Jurgio parapijos sa
lančiaus lit. mokyklos mokslo
ras.
Programoje meninė dalis ir metų užbaigimo vakaras.
10. LENKAUSKAS,
Ed lėje.
šokiai,
šokiams gros Eug.
Šv. Mišias aukojo ir
24 d. Šv. Kazimie
mundas 46 metų, gydy
Svidersko
vadovaujamas or roGEGUŽES
įtikinamu, nuoširdžiu pa
lituanistinės mokyklos moks
tojas.
kestras. Prašomi visi mo lo metų užbaigtuvfcs.
Lietuvių Bendruomenės mokslu įteigė kunigas K.
kyklos draugai ir buvę mo
Ohio rinkiminėje apygardo Žemaitis. Dalyvavo di
RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
kiniai skirti tų vakarą su
pristatymas - balius.
je rinkikas gali balsuoti delis skautų būrys su vė sitikimui.
(pažymėti balsavimo korte liava priešakyje. Pagir
RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
Aukštesniosios lit. mo
lėje) ne daugiau kaip už tinas lektorius — s.v.v.
kyklos baigiamuosius egza karas.
penkis kandidatus.
si. K. Giedraitis. Pamal
LB Ohio Apygardos das gražiai papuošė
Rinkimų komisija muz. A. Mikulskio diri Mindaugo draugovės skautai tunto iškilmėse. J. Garlos nuotrauka
JAU GALIT ATSIKVIESTI
guojamas Čiurlionio an
B. SMETONIENĖS
samblis (tos dienos iš
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS
MOKINIŲ KONCERTAS vakarėse minėjęs savo ma visiems patiko: ne Mainelienei, L. Nageviblaškanti, neperkrauta, čienei, M. Puškorienei,
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
Sekmadienį, gegužės 10 kūrybos 30 metų sukak planingai vykstanti, tar B. Skrinskienei ir V. Urd., 7 vai. vakare Cleveland tį) galingų įspūdžių gies - tum šventiško vainiko baičiui. Žymiai paminė 
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit
Music School Settlement sa mėmis su žavingai plau gaubiama.
tųjų asmenų daliai teik
savo
gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype
lėje, 11125 Magnolia Dr. kiančiu solistės I. GriSvarbesniais protar ta meniškai sukurti pa
susisiekimas
su Maskva suteiks jums žinias apie ke
įvyks pianistės Birutės galiflnaitės balsu. Mal piais šaunus įvesdintodėkos laikštai.
lionės
paruošimą.
Atsilankykit arba skambinkit mū
Smetonienės mokinių kon dingų prošvaisčių ir kil jas — K. Giedraitis. Ap
Atskirai Vyriausias
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!
certas. Lietuviškoji visuo niausių siekių buvo ku
sukriam ir įžvalgiam Pi skautininkas dėkoja tunti'
menė maloniai kviečiama pina. Pabaigai vėl ki
lėnų
tunto tuntininkui A. ninkui A. Meilui "už tik
GROGER TRAVEL BUREAU
atsilankyti.
toks susikaupimas —
Meilui surekomendavus r ai gražų ir ištverm In
152 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036
giesmė — Marija, Mari žymesniuosius bei iš ki gą darbą”.
CLEVELAND.
OHIO
44114
ja
ir
Lietuvos
himnas.
• Prieš atnaujindami sa
tur atvykusius svečius,
Mindaugo draugovės
Skautams
ir
gausiems
čia pat Vyriausiojo skau globėjas s. V. Staškus
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa-' svečiams perėjus įšalę, tininko P. Molio vardu įteikia garbės ženklus
vo mokestį paskambindami prasidėjo priešpiečiai pareikšta nuoširdi skau "už gerą pareigų atliki
V. Giedraičiui tel. 944-6835. po trumpos s.v.v. si. K. tiška padėka globėjams, mą" tunto vadovams: Tė
Giedraičio
maldelės. rėmėjams ir aukotojams
Kukliai,
skautiškai,
bet (abėcėlės tvarka): kun. vynės sūnaus žymenį —
• Apdraudos reikalais ge
K. Giedraičiui ir R.
riausius patarnavimus gau gardžiai pasistiprinus, kl. Angelaičiui V. Ba
Staškui;
Vėliavos žyme
site kreipdamiesi į Z. Obe- tolimesnė, visai sklan cevičiui, VI. Braziuliui,
nį
—
A.
Nasvyčiui ir R.
tenį teL 531-2211.
džiai sudarytoji progra- J. Garlai, V. Gedgaudui,
V asilu; Pažangumo žy
kun. k. Ivanauskui, I. Jo menį — A. Čiuberkiui,
AND LOAN ASSOCIATION
naitienei, G. Juškėnui, N. Mačiui, A. Nagiui, S.
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
inž. E. Kersnauskui, Ma Obeliniui, A. Ožinskui,
INDĖLIUS.
šiotui, muz. A. Mikuls A. Skrinskai ir R. Švar
kiui, Z. Peckui, J.Stem- cui.
Už paprastus indelius moka
pužiui, V. Stoškui, Sut
Gyvoje paskaitėlėje R.
kui, V. Šenbergui, V.
Vasys supažindino visus
Šnioliui, Neringos tun
Už įvairius taupymo certifikatus moka
su šv. Jurgiu, apibūdi
to tuntininkei s. N. Kersno ištisą bruožų, vaizdų
nauskaitei, savo tunto va bei aplinkybių eilę są
dovams — E. Jakuliui,
mojingai, jaunuoliškai.
A. Simančiui, V. StašBe to, dar matėme V.
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
kui ir Tėvų komiteto na
Staškaus pagamintą spal
$20,000.00.
riams — J. Gudėnui, B.
votą filmą, nors trum
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
pą, vaizduojantį praeitų
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
metų stovyklos akimirks Jus džiaugsitės
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
nius. Kai kam teko di
didžiausias palūkanas.
gyvenimu daugiau
delis malonumas matyti
su Statė Savings
Nežiūrint blogo oro, vis dėlto didelis skaičius žmonių dalyvavo
save.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
lojalumo parade Clevelande. Lietuvių grupės priešaky važiavo au
Pagaliau — trim ititomobilis su užrašu Lithuanians. Toliau buvo nešamos ALT ir L.
798 EAST 185th STREET
MĖNESINIU
ninkas Meilus skardžiai,
Budžių vėliavos ir sekė ALT nariai, jūrų skautai ir Grandinėlės
Telephone 481-8552
grynais tonais atlikda
ČEKIU
mas — Ateina naktis,už
6712 SUPERIOR AVENUE
baigė pakilią šventę. Mu
Mes siusime Jums čekį se
Telephone 431-2497
kantį mėnesį — ir kiekvieną
zikalumas teikia vilčių.
mėnesį — kol jūs pasakysite
Tokios Jurginės gerb
13515 EUCLID AVENUE
mums sustoti!
tinos.
Šitokia skautų bro
Tik investuokit $.1,000 ar
At Superior — (Near Rapid)
lystė ir pažanga kiekvie
daugiau į Statė Savings tau
Telephone 681-8100
nam lietuviui perdėm
pymo certifikatus — Jūs už
naudinga.
dirbsite milžinišką 5.25% per
metus, išmokamus Jums (ar
Vladas Braziulis

^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

NUOTAIKINGOS SKAUTIŠKOS JURGINĖS

SUPERIOR
SAVINGS

514% »7%%

kam kitam nurodytumėte) su
MĖNESINIU ČEKIU.
Skambinkit ar
ateikit pilnom
smulkmenom nemokamo
patarnavimo!

AND LOAN COMPANY
4065 Mayfield Rd., Soufh Euclid

11623 Buckeye Rd., Cle*eland
30500

loke

Shore

Boulevard,

DELLA E. JAKUBS & SON

FIXTURE BUILDERS

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mušt have job shop experience.
58 hour week.

Statė
Savinga
ALT Clevelando skyriaus valdybos nariai dalyvavę lojalumo pa
rade. Iš kairės vicepirm. Pr. Razgaitis, sekr. A. Rutkauskas, pirm.
A. Pautienis ir vicepirm. a. Jonaitis.

WANTED
JOURNEYMEN

Willow«ck

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

O. & W. TOOL
ENGINEERING

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

15700 Dale
Detroit, Mich.
(1 Block E. of Telegraph.
2 Blocks N. of Fenkell)
(313) 538-8200
Ask for Mr. Adams
(34-40)

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ PROTESTAS
JUNGTINĖMS TAUTOMS

tuviško kaimo kaimynų
nuotykius, intrygas, berei
kalingą kerštą viens kitam,
pyktį ir draugystę. Jauno
sios mūsų kartos nedaug
tesimatė, bet kažin ar jai
ir būtų suprantamas seno
vės kaimo gyvenimas.
Pastatymą režisavo A.
Dikinis, dailininko darbus
Atliko J. Daugvila, kostiu
mų eskizus B. Jameikienė.
Scenos technika č. Rukuižos ir apšvietimas K. Cijūnėlio.
Po vaidinimo LMKF po
nios svečiams suruošė pri
ėmimą J. Vytuvienės rezi
dencijoje. Klubų Federaci
jai vadovauja V. Leskaitienė, kuri, deja, iškvietusi
newyorkiečiams šią malo
nią pramogą, pati negalėjo
dalyvauti nesenai grįžusi iš
ligoninės, kur ji išgulėjo
porą savaičių. Be jos fede
racijos vadovybę sudaro:
V. čečetienė ir A. Kazickienė — vicepirmininkės, P.
Ivašauskienė, dr. M. Kregždienė, M. Noreikienė, V. Ši
leikienė, M. Ulėnienė ir J.
Vytuvienė.

Ryšium su UNESCO paginešimu iškilmingai pami
nėti krausurbos Lenino gi
mimo sukaktį, jį paskel
biant net humanistu, LKDS
Centro Komitetas pasiuntė
UNESCO vadovybei Pary
žiuje protesto laišką, kurio
nuorašus taip pat pasiuntė
JT gen. sekret. U Thant ir
JT žmogaus Teisių Korriisijai. Pro Memorijoje CK ta
ria, jog toks JT pasinešimas
yra grynas cinizmas, nes
Lenino ''nuopelnai” žmoni
jai yra grynas nesusiprati
mas. Jis sukūrė valstybę,
kuri šiandien yra didžiau
sias tautų ir žmonių kalė
jimas. Ji yra vienintelė kolonijalinė žmonijos išnau
dotoja. Ji yra išžudžiusi
virš 30 milijonų nekaltų
žmonių. Jo sukurta sistema
ir šiandien laiko vergijoje
100 milijonų žmonių ir ke
liolika kraštų. Ir už tai JT
jį laiko humanistu? Tai yra
JT bankroto neabejotinas
ženklas. JT buvo sukurtos
ant gražiausių moralinių
MENO KŪRINIŲ
principų tarnauti žmonijai. PARODA NEW YORKE
Tokiu elgesiu jos save nai
N e w y o rkiečiai šiemet,
kina.
kaip niekuomet turi progų
gėrėtis'mūsų dailininkų kū
NEW YORK
riniais. Parodos vyksta vie
na po kitos, viena užkitą
LB NEW YORKO
įdomesnė ir tik reikia
APYGARDOS
džiaugtis, kad visos jos tu
SUVAŽIAVIMAS
ri neblogą pasisekimą tiek
ų skaičium tiek no
Š. m. gegužės 2 d., Kul lankstoj
rinčių
kūrinius
įsigyti.
tūros židinio patalpose įvy Gegužės 2 dieną

ko nepaprastas LB New gą iš kitų šiemet skirtin
matytų
Yorko apylinkių suvažiavi parodų teko aplankyti Juo
mas, kuris išklausęs apy zo Sodaičio vadovaujamos
gardos valdybos pranešimo leidyklos "Gabija” suruoš
vienbalsiai nutarė kreiptis tą lietuvių dailininkų grafi
į LB Tarybos prezidiumą kos darbų grupinę parodą,
atidėti numatytus Tarybos The
Columbian Lounge,
rinkimus iki š. m. rudens. Woodhavene,
kurioje savo
LB centro valdybai pa kūrinius išstatė šie daili
keitus rinkimines taisykles ninkai: Vytautas Ignas
ir garbės teismui įvairiai (JAV), Vytautas Jonynas
interpretuojant LB įstatuo (JAV), Alfonsas Krivickas
se numatytą rinkiminę (Vokietija), žibuntas Mik
tvarką bei išleistas taisyk šys (Prancūzija), Vaclovas
les, rinkimų padėtis taip Ratas (Australija), Algir
susikomplikavo, kad numa das Šimkūnas (Australija),
tytu laiku jų įvykdyti ne Teleforas Valius (Kanada)
įmanoma. O tai labai nei ir Romas Viesulas (Italija).
giamai atsilieptų j LB veik Parodos atidaryme daili
lą bei mums taip reikalingą ninkus pristatė, jų kūrybą
vieningumą ir susiklausy bei kūrybinius polėkius nu
mą.
švietė dail. J. K. Jonynas.
Suvažiavimui pirminin
(eč)
kavo H. Miklas, sekretoria
vo P. Povilaitis. LB New
Yorko Apygardos valdybą KVIEČIAME I TALKĄ!
sudaro: A. Vakselis, pirm.,
Lietuvių Enciklopedijos
A. Reventas, V. Radzivanas, M. Bulvičienė, A. Sa leidykla isleidusi eilę ver
balis, V. Padvarietis ir Z. tingų ir kažin ar bepakartojamų leidinių, iš naujo su
Didžpinigaitis.
BUBULIS IR DUNDULIS
NEW YORKE

Lietuvių Moterų Klubų
Federacija, vadovau j a m a
Vincės Jonuškaitės-Leskaitienės, š. m. gegužės 2 die
ną buvo iškvietusi iš Chi
cagos scenos darbuotojų
grupę, kuri suvaidino A.
Rūko 3 veiksmų nutikimą,
Franklin Lane mokyklos
salėje, Woodhaven. N. Y.
Vaidino šie aktoriai dau
guma žinomi scenos dar
buotojai: Jonas Kelečius —
Bubulį, Stasė Kelečienė —
Rožę, Laima Petravičiūtė
— Radastą, Bubulio dukte
rį, Leonas Barauskas —
Dundulį, Arvydas Dikinis
— jo sūnų Dobilą, Juozas
Valentinas — Girdžių, vien
gungį, Algimantas Dikinis
— viengungį šaltekšnį, Ju
lius Balutis — piršlį Tarulį ir Elena Rukuižienė —
našlę Agutę.
Visi aktoriai savo roles
atliko su giliu įsijautimu ir
publikai, kurios buvo apie
400 atrodo patiko prisimin
ti grynai gyvenimiškus lie

telkė jėgas prie ENCYCLOPED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
yra' jau išleistas. Maloniai
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.
Clevelande prenumeratas
priima: Juozas Stempužis,
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.
Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:
1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai
2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai
3. Mūsų Lietuvą — 4 to
mai.
Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų 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.
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

rinkti bei kitiems klausi
mams aptarti. Susirinkimui
pirmininkauti buvo pa
kviestas Pr. Totilas, sekre
toriauti — Vikt.Aras. Val
dybos vardu pranešimą pa
darė jos pirmininkas P.
Adamonis. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad apylinkės v-ba
savo kadencijos metu su
ruošė 4 parengimus, bū
tent: gegužinę, Naujų Me
tų sutikimą, Vasario 16 mi
nėjimą drauge su dail. Ant.
Petrikonio tapybos darbų
paroda ir chorui "Ramby
nas" pagerbimo vakarienę.
Valdyba rūpinosi ne tik vie
tos visuomeniais bei kultū
riniais reikalais, bet lėšo
mis parėmė ir bendrines
lietuvių institucijas. Pasky
rė $100 — Lietuvių Fondui,
už $90 — užprenumeravo
Lietuvių Enciklopediją ang
lų kalba Nebraskos Univer
siteto bibliotekai, Omahoje,
Toronto Filatelistų - Numizmatikų būrelis balandžio 12 d. suruošęs parodą Toronte ir balandžio 19
Lituanus
žurnalui paremti
d. — Hamiltone. Pirmoj eilėj iš kairės: K. Totoraitytė, Baltakys jun., A. Abromaitytė. Antroj eilėj: B.
paskyrė
$25
— ir Lietuvių
Poška, kun. B. Jurkšas, P. Morkūnas (pirm.), K. Kaminskas. Viršuj: arch. V. Kvedaras, V. Matulaitis,
mokslininkų
suvažia v i m o
P. Barbatavičius, J. Jogėla ir J. Baltakys senj.
S. Dabkaus nuotrauka
darbų išleidimui — $25.00.
Kontrolės komisijos dary
mergaitėms
už
jų
triūsą
ir
tos revizijos aktą perskaitė
OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
p a s i aukoj immą bendram jos pirm. St. Martinkus.
lietuviškam reikalui pri Toliau sekė diskusijos dėl
CHORO PAGERBIMO
liau choro dirigentui muz. klauso nuoširdi padėka.
valdybos ir kontrolės k-jos
VAKARIENĖ
B. Jonušui ir visiems cho
Vaišėmis visi buvo pa pranešimų, o po jų — nau
buvo įteikti padė tenkinti ir pagerbiamieji jos valdybos rinkimai. Į
Senoji bendruomenės val ristams
kos
lapai. Padėkos lapo ori- choristai
ir juos atėję pa
valdybą išrinktieji
dyba, baigdama savo ka
labai meniš gerbti svečiai. Pobūviui pa naująją
denciją, padarė vieną, skau- ginalą-matricą
asmenys
pareigomis pasi
kai, išpinta lietuviškais or sibaigus visi geroje nuotai skirstė sekančiai:
tišku terminu tariant, gerą namentais
bei muzikos sim koje skirstėsi į namus. Tik
Pirmininkas — Pr. Toti
darbelį, kurio nė viena boliais (kanklės,
gaidos) šeimininkių nuotaika buvo
anksčiau buvusi valdyba ne paruošė v-bos sekretorius
las, vicepirm. — J. šarka,
rūškana ,kad joms dar liko
siryžo, ar nesusivokė pada
— Vikt. Aras,
Gaidelis. Padėkos lapus daug darbo ir sekančiai die sekretorius
iždininkas
—
šermukšnis
ryti. Būtent, balandžio 4 d. V.
gražiai atspausdino foto nai — kalnai neplautų indų. ir kultūrinių J.reikalų
vado
lietuvių parapijos salėje su grafavimo
spausdini
ruošė chorui "Rambynas” mo bizniu būdu
vas
—
J.
Pultinevičius.
IŠRINKTA NAUJA
besiverčiąs V.
Kontrolės komisija sutiko
pagerbimo vakarienę.
Arnauskas. Choro dirigen
BENDRUOMENĖS
palikti ta pati: pirm. — St.
Lietuvių choras Omahoje tui dar buvo į atlapą įsegta
VALDYBA
pradėjo organizuotis, kai rožė, o jo padėjėjai K. KarMartinkus, sekretorius —
čia susirinko didesnis būrys
LB Omahos Apylinkės G. Reškevičienė ir ir narys
ir pianistėms S.
lietuvių naujųjų ateivių. tanienei
Valdyba,
užbaigusi savo ka — R. Micutaitė. Po to, dar
Kazlauskaitei ir V. Misiū
Jau 1949 m. vėlyvą rudenį naitei įteiktos dovanėlės.
denciją, balandžio 26 d. su padiskutuoti įvairūs vietos

iškilesnieji choristai, daina
Į šį parengimą buvo šaukė visuotinį narių susi reikalus liečiantieji klausi
(jp)
vę choruose Lietuvoje, ar kviesti visi Omahos lietu rinkimą naujai valdybai mai.
lietuvių stovyklose Vokie viai, prašant iš anksto už
tijoje susibūrė į būrelį ir siregistruoti, kad būtų ži
Saugus ir pelningas santaupų a
pradėjo giedoti per lietuviš noma kokiam skaičiui as
kas pamaldas bažnyčioje. menų vaišes ruošti. Užsire
investavimas į nekilnojamąjį turtą
Tačiau rimtas choras susi gistravo nelauktai daug,
organizavo tik 1950 m., kai nors svečiams bilietų kaina
Jūs gaunate Kalifornijos
į Omahą iš Vokietijos atva buvo aukštoka. Viso su cho
valstybės įstaigose įregis
žiavo muz. M. Leškys. šiam ristais dalyvavo apie 170
truotą nuosavybės lakštą,
1958 m. pavasarį pasimirus, asmenų. Į retą parengimą
be Jūsų sutikimo ar su Ju
tuolaikinei bendruomenės
mažoj
Omahos
lietuvių
ko

valdybai pavyko iškviesti iš
mis neatsiskaičius niekam
Chicagos muziką Br. Jonu lonijoje tiek susirenka.
neperleidžiamą. Dėl smul
šą, kuris iki šiol sėkmingai Gausus lietuvių dalyvavi
kesnių informacijų kreip
mas choro "Rambynas” pa
chorui tebevadovauja.
kitės į mus, lietuvių įkur
Per šį dvidešimtmetį gerbimo vakarienėje, akytą ir vadovaujamą inves
(1950-1970) choras dalyva vaizdžiai parodė, jog Oma
vo visose dainų šventėse hos lietuviškoji visuomenė
tavimo Bendrovę
Chicagoje, dainavo Denve dirigentą ir choristus už jų
ryje, Colo. iškviestas te aukojimą liuoslaikį lietuviš
RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
nykštės lietuvių bendruo kai dainai bei giesmei ger
Santa Monica, Calif. 90404
menės ir nesuskaitomą kar bia ir jų dirbamą kultūrinį
tų amerikiečių įvairioms darbą aukštai vertina.
Tel.: (213) 828-7525
Choro pagerbimo pobū
organizacijoms, Omahoje.
Visuomet atlieka meninę vio nebūtų buvę įmanoma
dalį per Vasario 16, Ka suorganizuoti, jei trijų val
riuomenės šventės bei kitus dybos narių žmonos nebū
minėjimus ir kas sekma tų sutikusios imtis inicia
dienį gieda per lietuviškas tyvos pasikviesti talkinin
pamaldas bažnyčioje. Už šį kių ir paruošti vaišėms už
didelį kultūrinį darbą, gar kandžius. O paruošti šaltus
sinimą lietuviškos dainos ir ir karštus užkandžius 170
giesmės savųjų ir svetimų žmonių, tai ne juokai. Juk
jų tarpe, todėl ir nutarė se "hamburgerių” ar "karštų
noji bendruomenės valdyba šuniukų” nepaduosi. Tos
choro "Rambynas” daly trys iniciatorės buvo: P.
Adamonienė, J. Povilaitievius pagerbti.
Vaišių metu v-bos pirm. nė ir O. Petrulienė, o mielai
P. Adamonis sveikino diri joms sutiko talkininkauti:
gentą ir dalyvius choro D. Sulskienė, Z. Grigaitie
"Rambynas”, kuris šiais nė, A. Drazdienė, D. Antametais švenčia 20 darbo nėlytė, T. Gaidelytė, G.
metų sukaktį. Dėkojo jiems Gaidelienė, J. Navakienė, L.
už pasišventimą lietuviš Antanėlienė, A. Laureckiekam kultūriniam darbui ir nė ir J. Gartigjenė. šioms
linkėjo sėkmės ateičiai. To darbščioms moterims ir

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

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

