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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRITARIMAS PREZIDENTO
NIXONO POLITIKAI DIDĖJA
Praeitą
šeštadienį
Washingtone netoli Bal
tųjų Rūmų demonstravo
prieš Amerikos dalyva
vimą Azijos pietryčių
konflikte
apie 60,000
žmonių, daugiausiai jau
nimo. Demonstracija pa
sibaigė be didesnių inci
dentų. Tik sutemus, kai
kur Washingtono centre,
slankiojantieji padaužos
ėmė daužyti langus ir
padeginėti automobilius.
Policijai teko panaudoti
ašarines
dujas prieš
vieną kitą tokią gaują. O
prie George Washingtono universiteto, buvo
suimta 140 asmenų.

profesinėse
sąjungose
bei politinėse organiza
cijose. Nors pagrindinis
demonstracijos tikslas
buvo protestas prieš ka
rą, bet kai kurie ekstre
mistai kalbėtojai lietė ir
kitus vidaus klausimus.
Vienas demonstrantų
būrys bandė prasiverž
ti pro sustojusius prie
Baltųjų Rūmų autobusus
ir susirėmė su policija.
Šiaip laikoma, kad de
monstracijos praėjo ra
miai ir audros nesukė
lė.
Dar anksti rytą, lydi
mas tik nedidelės apsau
gos, prezidentas Nixonas buvo atėjęs prie LinKalbėtojai
demons
colno paminklo ir kalbė
trantus kvietė imtis žy
josi su studentais.
gių prieš vyriausybės po
Prieš tai penktadienį
litiką Indokinijoje, o kai
spaudos konferencijoje
kurie ragino jaunimą, su
prezidentas taikliai at
grįžus į namus, mobili
sakė į daromus priekaiš
zuoti kitus jaunuolius ir tus dėl JAV įsimaišymo
plėsti sąjūdį prieš karą
Combodijos karą. Jis ge
visuomenėje, darbininkų
rai išaiškino ir tie, kurie
nėra visiškai suvedžio
ti komunistinės propa
gandos,
suprato, kad
Combodijos operacija ga
li tik pagreitinti karo ga
lą Vietname. Svarbiau
sias
šioš operacijos tiks
• WALTER REUTER,
las
išvalyti
Combodijoj
62 m. amžiaus, automo
komunistų
jėgų
ir karo
bilių darbininkų unijos
reikmenų
sutelkimą,
iš
pirmininkas, žuvo lėktu
kur
jie
puldavo
Vietna

vo katastrofoje su žmo
mą.
Žygis
davė
labiau
na ir keturiais asmeni
negu patenkinamus rezul
mis Michigano valstijo
tatus
ir dabar komunis
je.
tams
reikės
mažiausiai
W. Rueter buvo trylik
astuonių
mėnesių
kol at
tą kartą perrinktas au
sigaus
nuo
smūgio
ir pa
tomobilių darbininkų uni
pildys
savo
rezervus.
To
jos pirmininku. Šiai uni
jie
negalės
padaryti
da

jai priklauso virš 600,
bar,
prasidedant
lietin

000 darbininkų. Jo nuo
gajam
periodui,
kas
duos
pelnai unijai ir kraštui
daug laiko vietnamizaciyra milžiniški.
jos programos įgyvendi
• VAKARŲ VOKIE
nimui
ir bus galima ati
TIJOS užsienių reikalų
traukti
amerikiečių ka
ministras išvyko į Mask
rines
jėgas,
paliekant
vą tęsti derybas dėl ne
vien
pietų
vietnamiečių
puolimo pakto su sovie
dalinius, kurie pajėgs to
tais pasirašymo.
liau
savo jėgomis tęsti
• KREMLIAUS vadai
valymą.
Brežnevas ir Kosygi
Combodijos operaci
nas praeitą savaitę lan
ja buvo nelaukta staig
kėsi Prahoje, kur pasi
mena komunistams. Jie
rašė draugiškumo pak
tą tarp Čekoslovakijos pamatė, kad jiems iš
rankų slįsta pergalė, tad
ir Sovietų Sąjungos.
• ROMOJE, dėl sąšla jų agentai Amerikoje
ėmėsi provokacijų prieš
vų rinkėjų streiko, gat
vedamą
vyriausybės po
vėse auga sąšlavų krū
litiką,
stengdamiesi
te
vos. Mieste prisirinko
roristiniais
išsišoki

jau 100,000 tonų sąšlavų.

mais ir net žmogžudys
tėmis palenkti savo pu
sėn visuomenės nuotai
kas.
Tačiau, kaip rodo pas
kutinis Gallupo apklau
sinėjimas,
prezidento
Nixono populiarumas di
dėja, ypač smarkiai pa
šoko po jo nutarimo pa
siųsti kariuomenę Combodijon. Gallupo duom enys rodo, kad 57% amerikiečių pritaria prezi
dento Nixono politikai ir
tik 31% nepritaria, o 12%
pareiškė neturį tuo klau
simu nuomonės.
Komunistų sukursty
tos demonstracijos vyko
ir
kituose Amerikos
miestuose, o taip pat ir
užsieny, demonstruojant
prie JA Vkonsulatų ir am
basadų. Toronte apie
5000 demonstrantų buvo
susirinkę prie JAV kon
sulato. Tarp jų buvo ne
mažai dezertyrų, pabė
gusių iš Amerikos, kad
išvengus karinės tarny
bos. Policija suėmė 70
asmenų. Panašios de
monstracijos vyko Ko
penhagoje, kur buvo su
žeisti 5 asmenys. De
monstracijų prieš JAV
buvo ir Japonijoje, Švei-,
carijoje bei Izraelyje...
Valstybės sekretorius
William Rogers sako,
kad nepasitenkinimas ve
dama Azijos pietryčiuo
se politika greit suma
žės kai paaiškės, kad
Combodijos
operacija
yra laikino pobūdžio ir
amerikiečių daliniams
laiku atsitraukus, dings
nuogastavimas, kad JAV
ten gali įklimpti.

• Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje balsams akai
čiuoti ikomisija, susidedanti
iš Miko Klimo, Adomo Mi
liausko ir Bronės Spūdienės, suskaičiavo balsus, pa
skelbė, kad šios didelės fraternalės lietuvių organiza
cijos prezidentu išrinktas
Povilas P. Dargis, vicepre
zidentu Aleksandras Chap
likas, sekretorium Algirdas
Budreckis, iždininku Euphrosine Mikužiūtė, iždo
globėjais Steponas Briedis
ir Josephine Mileriūtė ir
gydytoju kvotėju išrinktas
dr. Steponas Biežis.

Detroito lietuviai žurnalistai balandžio 6 buvo susitikę su Michigano gubernatoriumi W. Milliken
Harmony klubo patalpose ir turėjo progos išsikalbėti aktualiais klausimais. Nuotraukoje iš kairės: VI.
Selenis, gub. William G. Milliken, inž. J. Gaižutis, A. Nakas, R. Korsakas ir R. Valatka.
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Lietuvių Tautos Genocido parodos rūpesčiais besitartą: Romas Staniūnas, dr. Leonas Kriaučeliūnas
ir dail. Z. Kolba.
V. Noreikos nuotrauka

KAI MIRUSIEJI KALBĖS APIE LIETUVIŲ
TAUTOS NAIKINIMĄ JUB™
Planai, likviduoti 700.
000 lietuvių, Sovietų Ru.
sijos buvo pradėti ruoš
ti jau 1938 metais, V.G.
Dekanozovą
paskyrus
NKVD
"Baltijos sky
riaus" galva. Šis pasibai
sėtinas planas politbiuro
buvo
patvirtintas
ir
NKVD
įsakymas Nr.
001223 buvo išleistas jau
1939 metais spalio 11 die
ną, atseit aštuoniais mė
nesiais anksčiau prieš
Lietuvos okupaciją. Šie
ypatingai svarbūs ir mū
sų tautos naikinimą įro
dantys dokumentai buvo
sučiupti Lietuvos suki
lėlių 1941 m. rusų-vokie
čių karui prasidėjus.
Gi areštai ir tardymai
bei lietuvių likvidavimas
pradėtas 1940 m. liepos
mėn. 7 d. Antano Snieč
kaus įsakymu. Čiairpra
sideda lietuvių tautos di
džioji drama, tautos golgotos kelias, baisusis ge
nocidas.
Šie dokumentai su
glausti į Lietuvių tautos
genocido parodos sky
dą Nr. IA. Ir žiūrovas,
lankydamas genocido pa
rodą, sugrįš į įvykius,
išgyventus prieš 30 me
tų ir turės progos pilnai
pažinti Sovietų Rusijos
suplanuotą ir sistematingai vykdytą mūsų tau
tos naikinimo procesą.
ALT pastangomis ir
specialaus komiteto: pirmin. Jono Jasaičio, na
rių — prof. Adomo Var
no, dail. Z. Kolbos, A.
Valėno,
Jono Bertašiaus, Juozo Skorubsko
ir Leono Prapuolenio
kruopštaus ir ilgo dar
bo dėka, buvo gerai pa
ruošta, dokumentais pa
grįsta Lietuvių Tautos
Genocido paroda.
Pagaliau ryžtasi šią
vertingą parodą parodyti
ir amerikiečių plačiajai
visuomenei. ALT šiam
darbui pakvietė energin
gą visuomenininką dr.
Leoną Kriaučeliūną, ku ris savo ruožtu sudarė
talkininkų būrį įvai
riems, su parodos pri
statymu amerikiečiams
susijusiems darbams at
likti.
Paruošiamieji darbai
vyksta sėkmingai. Paro
da supriderama rimtimi
ir specialiomis iškilmė-

mis bus atidaryta Chica
goje birželio mėn. 13 d.
Sheraton viešbutyje, pa
čiame miesto centre.
Jau dabar yra užmesgami ryšiai su įtakingais
JAV politikais, visuo
menininkais ir manoma,
kad parodos atidarymo
iškilmėse jų nemažas
skaičius dalyvaus.
Parodos
atidarymo
akademijoje pagrindiniu
kalbėtoju bus kongresmanas G. Ford, o pačią
parodą atidarys Chica
gos miesto galva meras
Daley. Ta proga numaty
ta po atidarymo iškilmių
banketas su gera meni
ne programa ir čia ma
noma, kad dalyvaus per
100 garbės svečių ir per
550 žmonių.
Apie JAV politikų ir
svečių dalyvavimą prisi
minsime kita proga, o
šiuo metu komisija: F.
Mackevičienė, A. Rūgy
tė, M. Kraučiūnienė ir
N. Vengrienė intensy
viai dirba, kad banketas
būtų suruoštas gerai.
\ Šia paroda norima at
kreipti dėmesį ir ameri
kiečių spaudos, radio ir
TV. Šiais reikalais rū
pinasi buvęs ALT pir
mininkas Romas Stanionas. Jis turi geras pa
žintis su lllinois senato
riais, turėjo progos be
sidarbuodamas ALT su
sipažinti ir spaudos žmo
nių. Ir šis darbas gerai
pažįstamas. Romas Staniūnas yra jaunosios kar-

tos atstovas, puikus vi
suomenininkas, taktiš
kas ir drauge ryžtingas.
Ir jo darbas šioje srity
je bus naudingas ir pa
dės apie mūsų tautos kan
čias plačiau prabilti ame
rikiečių
visuomenės
sluoksniuose.
Dail. Zenonas Kolba,
jau visą dešimtmetį sva
jojo, kaip amerikiečių
visuomenei
pristatyti
Lietuvių tautos genocidą. Ir jo svajonė išsipil
dė
Gi
viso parodos
ruošimo komiteto pas
tangos ir darbas yra su
glausta į 29 didelio for
mato skydus ir puikiai
meniškai apipavidalin

ta.
Tai nesugriaunami do
kumentai,
iškalbingai
kalbą pasauliui apie komunizmo siekius, jų tiks
lus ir atliktus tautų nai
kinimo darbus.

Šios parodos vadove
"Pažink savo priešą —
komunizmą" sutelkta vi
sos parodos trumpa san
trauka, fotografijos ir
kiekvienam parodos lan
kytojui padės giliau pa
žinti ir pačios parodos
turinį.
Tad birželio mėn. 13
dieną chicagiečiai rink
sis į parodos atidarymą
prisimindami mūsų tau
tos didžiosios dramos
pradžią prieš 30 metų.
Rymodami prie skydų ke
liausime drauge kančios
(Nukelta į 2 psl.)

Siaurės Amerikos XX-jų sportinių žaidinlų krepšinio nugalėto
jas Detroito Kovas. Taurę įteikia Goerge Dunne. Z. Degučio nuotr.

1970 m. gegužės 13 d.
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Pabaigai rezoliucijų
komisijos vardu J. Ja
saitis perskaitė rezoliu
cijas, Rezoliucijose lie
(Ištraukos iš knygos 'The Penkovsky papers’) 2
čiama vaikų darželiai,
mokyklos vaikai, tėvai
NETIKSLUS PRANEŠIMAS
... Važiuojantiems il ne tardė ištisas dvi valan neplepėk, nesakyk nieko bei parapijos.
benagrinėdam as kas tau uždrausta saky
gesniam ar trumpes das
Š.m. balandžio mėn. šokių grupių išvykoms
Suvažiavimas baigtas
ti.
niam laikui užsienin so smulkiausiai mano bylą.
28 d. Drauge tilpo JAV remti".
tautos himnu.
Pranešk visus inciden
vietų piliečiams ištyri Ko jis ieškojo? Aš buvau
Kaip žinome, III—ji
Centro Valdybos prane
nėti yra speciali "Ko partijos nariu nuo 1940 tus ambasadoriui ar kon BAIGIAMOSIOS
šimas , kuris yra netiks Tautinių šokių šventė da
misija Užsienio Kelio metų. Jis iškvotė mane sului ar kuriam "diplo PASTABOS
lūs ir klaidinantis visuo vė 13,111 dol. ir 78 cent.
matiniam" pareigūnui ku
nėms", tiesioginiai pri apie VISUS mano gimi
pelno. Tie pinigai šokių
menę.
Ten rašoma:
Suvažiavimas buvo rei
ris atsakingas rūpintis
klausanti Partijos Cent ne, gyvus ir MIRUSIUS,
"JAV
LB
centro
valdy

šventės rengimo komi
kalingas ir naudingas.
tais klausimais. Nesinero Komitetui. Jinai susi apie mano šeimyninį gy
ba
1970
m.
bal.
19
d.
sa

teto buvo įteikti 1969
Geri buvo apygardos ir
deda išimtinai iš KGB venimą, ar aš nesibarąs šiok su savim jokios slap veikliųjų apylinkių pra
vo posėdyje, kuriame m. balandžio mėn. 20 d.
tos medžiagos ar korės
su žmona, ar ne girtau
narių.
dalyvavo IlI-čios Tauti
LB Tarybos Prezidiumo
pondencijos
, nedaryk jo- nešimai. Apygardos Val nių šokių šventės komi pirmininkui p. J. Kapo
jąs,
ar
noriu
važiuoti
Kiekvienas
asmuo,
dyba yra aprėpusi įvai
neišskiriant paprasto tu užsienin ir t.t. Jis netgi kų užrašų, bet jei esi ką rias gyvenimo sritis ir
teto pirm. dr. L. Krlauče čiui,
kuris tuos pini
risto, norįs važiuoti už mane egzaminavo tarp užsirašęs, saugok tai die turi gerai pasitempti,
liūnas, programos vado
gus perdavė LB centro
sienin, iškviečiamas kon tautinės politikos klausi ną naktį prie savęs, ne
kad visur suspėtų, visur vė J. Matulaitienė, ir LB valdybai.
ferencijon į Kompartijos mais. Visa tai buvo pa palikdamas jų niekur nei
Chicagos apygardos val
Pagal JAV LB centro
pribūtų ir svarbių rei
Centro Komitetą. Jis ma daryta man, generalinio sekundei.
dybos
atstovai
pirm.
A.
valdybos
pranešimą at
kalų nepražiopsotų. Pati
no, jog kalbasi su Centro štabo karininkui (pulki
Juškevičius
ir
Irena
rodo,
kad
visi pinigai pa
Prisimenu kai 1961 me Apygardos Valdyba yra Smieliauskinė,
Komiteto nariu, bet iš ninko laipsny) ir GRU
pa

skirti
tautinių
šokių rei
daug padariusi, atstova
tikro jį tardo KGB pa (kariškos žvalgybos) pa tais mes pasiuntėme de
skirstė
IlI-čios
Tautinių
kalams.
Bet
iš
tikrųjų
legaciją į Rytų Vokieti vusi, rengusi, dalyvavu šokių šventės pelną.
reigūnas. Tų "instrukto reigūnui!
taip
nėra.
Centro
valdy
ją. Vienas Leningrado si. Gal kiek pasigęsta 4000 dol. palikta IV-tai
Kiek formų, autobio
rių" dauguma yra KGB
bos pirmininkas p. Nai
inž ini erius, delegacijos tampresnių ryšių su apy Tautinių šokių šventei,o
pulkininkai ar pulkinin grafijų reikalinga užpil
nys
pranešė, kad iš pel
narys, buvo GRU koop linkėmis. Apygardos Val likusieji pinigai lieka no 4,866 dol. ir 4 centai
kai leitenantai, tačiau vi dyti kol gaunama leidi
dyba yra atlikusi darbus,
si dėvi civilius rūbus. mas vykti užsienin. Vis tuotas (užverbuotas slap
JAV LB centro valdybos yra išleisti įvairioms
lyg didelė apylinkė. Ditu
agentu)
ir
uoliai
pri

Pilietis
pakviečiamas kas keturiuose ar pen
kasoj ir bus naudojami centro valdybos skoloms
pildė užrašais savo kiše- desnų vietovių apylin
konferencijon tiktai kai kiuose egzemplioriuose!
tautinių šokių puoselėji padengti. Kadangi tie pi
atlieka panašius
KGB valdyboje surenka Žmogus turi netgi atsi . ninę knygelę. Kartu su kės
mui. Tačiau posėdžio nu nigai buvo suaukoti tik
ma pilna jo praeities by nešti gyvenvietės regis lietpalčiu jis ją užmiršo darbus, kaip kad atliko
tarimu
tie pinigai negali šokančiam jaunimui, o
išlipdamas iš mašinos. Apygardos Valdyba. Ar
paliudijimą
la. Komisijos tardymo tracijos
būti
naudojami
tautinių šokių vadovų pageidavi
metu jis turi užpildyti nors yra absoliučiai aiš Tuoj buvo sukeltas aliar nereikėtų ateityje kai ku
mu būtų panaudoti tik tau
mas ir paieškojimai. riuos Apygardos atlieka
specialią formą ir iš ku kur kiekvienas gyve
tinių
šokių puoselėjimui
Lietpaltį surado, bet ki mus darbus pavesti Chi
mokti "instrukcijas" ku na, nes Maskvoje neįsi
ir
sekančios
tautinių šo
ba stipriai rekomenduoja
šenės jau buvo tučios!. cagos miesto apylin
rios apima ir jo elgse registravęs nepagyven
kių
šventės
rengimui,
Naujai iškeptas šnipas kėms. Tai palengvintų sporto klubams pasinaudoti
ną užsienyje. Jis taip pat si. Aš jiems esu sunešęs
aš,
kai
buvęs
IlI-čios
šia gera proga. Paraginki
taip nusiminė, kad kai jo Apygardos V-bai ir apy
priverčiamas pasirašy aštuoniolika fotografijų.
Tautinių
šokių
šventės
te
tėvus
padėti
jaunimui
draugai išėjo į miestą linkės pajaustų gyvesnį
ti paslapties pasižadėji Ką jie iš jų pagamins?
rengimo
komiteto
pirmi
patekti
bent
vienai
savaitei
apsipirkti, jis pasikorė gyvenimo pulsą.
mą ir pareiškimą jo iš Tai toks milžiniškas dar
ninkas, pareiškiau cent
į
šią
mokyklą.
Mokykloje
savo viešbučio kamba
tikimybės partijai ir so bas! Mudu su žmona dir
A. Juodvalkis nustatyta tvarka, drausmė ro valdybai protestą už
bome dvi dienas pildyda ryje. (Oficiali Penkovs
vietų valdžiai.
ir pati programa yra taip tokį savivaliavimą, kad
KREPŠINIO MOKYKLA
Forma tarp kitko turi mi tuos popiergalius, ir kio versija, bet neaišku,
paruošta, kad laiko bet ko neatsižvelgiant į aukoto
visgi nesuspėjome visko kaip tas "įtariamasis"
šiuos klausimus:
Krepšinio mokykla yra kiems asmeniškiems suma jų valią, nei į tautinių
buvo paliktas vienui vie įsikūrusi Toronto šv. Jono nymams nebelieka, ši mo šokių grupių vadovų pa
1. Vardas, pavardė, atlikti.
nas? Juk būtų galėjęs pa Krikštytojo parapijos sto kykla turi gerą vardą. Tad geidavimus , dalis pini
"Instrukcijos" Sovie
pravardė.
2. Ar buvo kuris tų tų piliečiams užsienyje bėgti?). Vėliau jo kūną vykloje, Springhurst vasar pasinaudokime ja. Toronto gų išleista prieš paskirsvardų kada pakeistas? taip smulkmeniškai su nuskraidinus Leningra- vietėje, apie 35 mylias į LSK "VYTIS" už šią ini tymą kitiems reika
dan buvo paskelbta, jis šiaurės vakarus nuo Toron ciatyvą sveikiname ir linki
Jei taip, kur ir kada? galvotos, kad pav. nuro
lams.
doma, kad važiuojant buvęs ne vis ai normalus, to, prie Georgian Bay. Du me pasisekimo.
3. Gimimo data.
Nors buvau pakvies
dažnai turėjęs migrenos dideli, geroje priežiūroje
traukiniu tegalima atsi
4. Tautybė.
tas
į šokių šventės pelno
5. Priklauso partijai sėsti tik šalia tos pat preipuolių... (The Pen- barakai, talpiną 120 asme
paskirstymą,
iš to pelno
lyties asmens! Toliau lie kovski papers 282-284 nų, administracijos patal
(kiek metų?)
jau
buvo
likę
tik 8,245
WANTED
pos, bažnyčia, meksfaltuota
6.
Išsilavinimas piama: negerk, perdaug Psl.)
dol.
ir
74
centai.
Iš jų
AT
ONCE
aikštė su apšvietimu nak
(Marksizmo - leninizmo
4000
dolerių
paskirta
IST CLASS
ties žaidimams ir kt.
kursas?)
IV-sios Tautinių šokių
Instruktorius
F.
ChicCUSTOM
EXTRUDER
7.
Kur
važiuoja
šventės rengimui, liku
kovvski, buvęs Australijos
OPERATORS
ma?
sius
4,245 dol. ir 74 cen
išvykoje š. Amerikos lietu
SHEET OR PROFILE
8. KIENO IR KURIUO
vių rinktinės dalyvis, vedąs
tus
pasiėmė
globoti LB
Mušt be able to sėt up vvork
TIKSLU ASMUO YRA
savo krepšinio mokyklą De
from Blue Prints & Close Tolercentro valdyba tautinių
siunčiamas
užsie
ance.
tos pozicijos. Progą da troite, Mich., turįs didelį
šokių puoselėjimo rei
(Pradžia Nr.35)
Steady work, top rates and
nin? ~
vė Cicero apyl. pirm. patyrimą kaipo žaidėjas,
kalams.
fringe benefits.
9. Šeimos sudėtis.
Balsų skaičiavimo me St. Ingaunio pasiūlymas kočas ir mokytojas, taip
APPLY TO
10. Šeimos nariai va tu pranešimus padarė 8 užgirti Centro V-bos pat laikąs labai iškilius re
Dr. Leonas Kriauče
INDUSTRIAL
žiuoją kartu.
apylinkių pirmininkai ar veiklą. Dr. K. Bobelis kordus kočaujant įvairiems
PLASTICS
liūnas, Buvęs III11. Ar asmuo yraprieš jų atstovai.
pasisakė prieš pasiūly krepšinio vienetams mėgė
20401 Old U. S. 12
sios Tautinių šokių
tai buvęs užsieny? JEI
Išklausius
apylinkių mą ir palietė kai kuriuos jų (amateur) lygoje.
Chelsa, Mich.
šventės rengimo ko
(35-37)
TAIP, KOKIU TIKSLU pranešimus,
Mokyklos laikas yra nu
susidarė C. V-bos pirmininko ėji
miteto
pirmininkas.
IR KUR?
įspūdis, kad mažesnių mus.
į. padarytus C. matytas savaitėmis nuo lie
12. Ar asmuo turi gi vietovių veikla yra pla V-bai užmetimus karš pos 25 d. iki rugpiūčio 29 d.
Numatyta priimti nedau
minių užsienyje?
tesnė ir šakotesnė. Prie tai reagavo pirm. inž.
13. Namų adresas ir daugumos apylinkių vei Br. Nainys. Atrodė, kad giau kaip 40 berniukų vie
nos savaitės periodui. Notelefonas.
kia šeštadieninės litu užsiliepsnos didelis gaiš ■
kestis $50.00 savaitei, kas
14. Data. Parašas.
anistinės mokyklos. Mo ras ir iš darnaus bei
padengia
maistą, nakvynę
Prieš mane (Penkovs kykloms lėšas daugiau darbingo
suvažiavimo ir mokslą. Suinteresuoti
kį) išleidžiant užsienin, sia parūpina tėvų komi liks tik karčių nuosėdų
prašome kreiptis dėl deta
KGB niekšas Daludama- tetai, o apylinkės pagal bala. Čia į talką pirmi
lios informacijos mokyklos
išgales ir reikalą pa ninkaujančiam Z. Motie vedėjo adresu: Mr. M. Duremia. Išimtis yra Ci jui atėjo Tarybos narys liūnas, 162 Rusholme Dr.,
cero apylinkė, kuri mo dr. P. Kisielius, pasiū Toronto 4, Ontario, Canada.
kyklą išlaiko (ar nėra tė lydamas
tą klausimą Patariama neatidėlioti, nes
(Atkelta iš 1 psl.)
vų komiteto?).
mokykla yra atvira kana
baigti ir daugiau nesi
diečiams, taip kad kiekvie
Apylinkėse
tarporgani
ginčyti.
Susirinkimas
keliais, kuriais į trem
nas
uždelsimas gali suda
zacinis
bendradarbiavi

karštais
plojimais
pa

tį tolimon šiaurėn kelia
ryti
sąlygas, kad nebeliks,
mas
ir
tarpusavis
ryšys
siūlymui
pritarė
ir
dau

vo užkaltuose vagonuose
vietų.
Lietuvių jaunimui
visur
yra
geras.
Dauge

giau
tuo
reikalu
niekas
tūkstančiai tautiečių, su
norima
suteikti pirmenybę,
lyje
apylinkių
svarbesni
nebekalbejo.
Tuo
būdu
stosime Praveniškiuotačiau
dar
kartą kartoja
minėjimai yra atlieka buvo išvengta nenaudin
se, Rainiuose, Panevė
me,
prašome
skubiai susi
žyje, NKVD rūsiuose ir mi visų sutarimu ir pa gų ginčų, sutaupytas at
rišti
su
p.
Duliūnu.
rama. Vienos apylinkės stovų laikas ir neištam
įsiklausysime, kaip nu
ŠALFASS Centro Valdyatstovas
pageidavo, kad pyti nervai.
kankintieji ir kančios ke
ir
Centrai
liautųsi
ko

lyje mirę kalbės laisva
jam pasauliui apie mūsų voję dėl pirmumo ar su
tautos naikinimą. Jie kai renkamų grašių pasida
linimo, bet rastų būdus
bės mums, išgyvenu
siems tas dienas, jie kal sutartinam ir vienin
gam
datbui. Užtenka
bės amerikiečiui politi
kui, visuomenininkui ir veikliąsias jėgas eikvo
eiliniam žmogui, kurie ti tarpus aviems ginčams
kai eilės darbų lieka ne
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
mažai tepažinojo ar te
paliesti ir palikti Dievo
pažįsta komunizmą.
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
valiai.
Birželio 13—toji tebū
nie mūsų didžiosios rim
čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ties, susikaupimo ir nau DISKUSIJOS
ir
kitokių
gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
jo ryžto diena.
Po apylinkių pirminin
Gi šiuo atveju laisva kų pranešimų prasidėjo
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
jam pasauliui tekalba nebe diskusijos, bet ait
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
apie komunizmą istori
roki pasisakymai dėl
niai dokumentai.
Centro Valdybos užim-

Sovietų šnipo Penkovskio užrašai

■ laiškai Dirvai

LB CHICAGOS APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

Kai mirusieji...

Viešėdami Chicagoje aplankykite
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BUBULIS IR DUNBULIS VIEŠĖJO BOSTONE
kaip Rusnės žvejai iš savo kai
dinimo ansambli.
Iš šalies žiūrint, kai kam gąmo, jie neišbėgo iš J. Daugvilos
11 atrodyti, kad atsikviesti Chi
dekoracijų.
Česlovas Rukuiža, rūpinęsis
cagos Lietuvių Scenos darbuo
gastrolių administracija ir sce
tojus l Bostoną yra paprastas
ir nesudėtingas dalykas. Iš tik
nos technika, {dėjo daug rūpes
ro gi tai yra painus ir net rizi
čio ir darbo išvykos pasiseki
kingas žygis. Susikrauna visa
mui užtikrintu Mes, bostoniškiai, už tai jam padėkojom tik
eilė darbų ir darbelių, dėl ku
rių kai kam tikrai pradeda so
... delnų pliauškėjimais.
pėti galva. Š{ kartą to "galvosū
Ant. Rūko Bubul{ ir Dunduli
kio" ėmėsi Kultūriniams subat
vaidina devyni aktoriai: Jonas
Kelečius Bubulio vaidmeny bu
vakariams rengti komisija —
inž. Edm. Cibas, Ona ir Ant,
vo šilus, jaukus, suradęs itin
gausų kiek{ spalvų karšukošio
Vilėniškiai, A L Griauzdė, L.
ūkininko būdui pavaizduoti. Ro
Lendraitis, VI. Mickūnas ir šių
{spūdžių rašytojas. Tačiau, nors
žė, jo šeimininkė, kurią vaidi
no Susė Kielaitė-Kelečienė, bu - ir nemenkas būrys patys vieni
nebūtumėm pajėgę visus paren
vo paprasta, sušvitusi džiaugs
mo akimirkom ir valandom gai gimo ratukus tiksliai iki pabai
žaus apsivylimo. Laima Petra
gos sukti. Mūsų rūpestingi ir
vičiūtė, Bubulio duktė Radasta,
ištikimi talkininkai buvo šie mie Po Chicagos Lietuviu Operos šutytos "Likimo Galia" premjeros. Prieky iš kairės solisui Jonas
turi {gimtą vaidybos Ulentą,
li žmonės: A. Andriušienė, G.
Vaznelis, Vyuutas Nakas, Algirdas Brazis, Genovaitė Mažeikienė, Vacovas Momkus, Roma Mastienė,
dailią išorę, gražų balsą, pa
Ambražiejus, A. Andriulionis,
dirigenus Vyuuus Marijošius, sot Dana Sunkaitytė, Susys Baras, dekoratorius Jurgis Daugvila, re
girtiną lietuvių kalbos tarti.
Ant, Bačiulis, J, Bakšys, T,
žisierius Petras Maželis ir chormeistrė Alice Stephens.
z, Degučio nuotrauka
Janukėnas, Edv. Mickūnas, RenBostone jos gabumus atspindi
Riu Ausiejūtė ir Birutė Vaič
teliai, Pundys, Br. Utenis, L.
jurgytė. Leonas Barauskas —
Antanavičiūtė, N. Baškytė, A.
Dundulis, savo monumentalu
Dabrilaitė, B. Vaičjurgytė.
mu sudaręs kontrastą greitai
Jiems visiems nuoširdus dėkui.
judančiam Bubuliui, yra apdo
Dėkui ir visiems kitiems, kurie
vanotas reta prigimties dova
vienokiu ar kitokiu būdu mūsų
na -- vaidybinio meno tiesa.
nešulį palengvino. Ypačiaigidi
Arvydas Dikinis, vaidinęs Dun dis dėkui Bostono ir jo kaimy
dulio sūnų Dobilą, konvencio
Pagrindinę kalbą pasa jūsų skyriuje narių, bet
ninių vietovių lietuviams, ku
Pirmosios pusės ba
naliai tariant, "buvo savo vie
rie taip gausiai suvažiavo Bu
kė
įspūdingos išvaiz šis gausus salėje susi
landis šįmet pas mus bu
toj", jam patikėtą gana blan
bulio ir Dundulio viešnagės Bos
dos,
stambaus stoto vy rinkimas keleriopai vir
vo vėsokas ir lietingas.
kią dramaturgo medžiagą įsi
tone pažiūrėti, Skambūs ir gau
ras
buv.
Taut. S-gos pir- šija narių skaičių, o ta
Tačiau 18-toji iš pat ry
savino stipriau Bičiulių kivir sūs plojimai rodė, kad Chica
min.
Vyt.
Abraitįs, į iš tai parodo, kad žmonės
to gražiai išsigiedrijo ir
gos Lietuviai Scenos Darbuoto
čus senbernio pasigyrimais, o
kilmes
su
savo žmona at jums pritaria, paremia
drauge ir gera valia pagreitina jai savo žiūrovų Bostone neap
pavasariškai nusišypso
vykęs
iš
New
Jersey. Pa jūsų pastangas. Palan
vaidyba stipriai praskaidrino
vylė.
jo. Oras nebegalėjo būti
viengungis Girdžius — Juozas
Po vaidinimo, ALTS-gos
sigėrėjęs
gražiu
susirin kumo ir draugų nepapras
pasiteisinimu
vieti
Dail. Jurgio Daugvilos deko Valentinas. Algimantas Dikinis
Bostono sk. namuose, buvo su niams ir tolimesnių apy
kusių būriu, svečias aiš tai svarbu laimėti, kiek
racijos suskambėjo scenografi vaidinęs viengungi Šaltekšni,
rengtas bičiuliškas priėmimas,
linkių tautiečiams ne kino, kaip susidarė da galima, daugiau".
jos meno naujumu ir originalu stipriausiai laikėsi Ant. Rūko
skirtas chicagiečiams Ant. Rū
Pasveikinti baltimobartinė Taut. S-ga šiuo
dalyvauti
mūsų sky
mu. Atrodo, jos yra ekonomiš grostesko, bet buvo nuosaikus,
ko Bublio ir Dundulio statyto
riečių
sukakties proga at
metu
turinti
19
skyrių.
kos, lyg iškilom taikytos. Apgai išalikytas, savaime komiškas.
riaus parangoje. Kad ir
jams bei vaidintojams pagerb
skubėjo
iš Philadelphi
Ji
nesanti
Lietuvoje
vei

lėtina, kad Bostono scena, ku
Julius Balutis, piršlio Tarulio
ti. Vakarui vadovavo inž. Edm.
iš lėto, kad ir vėluojan
jos
ir
Taut.
S-gos Rytų
rioj tos dekoracijos sudarė Bu vaidmenį vaidinęs, turėjo neleng Cibas. Sveikinimo žodžius tarė
kusios
L.
Tautininkų
Stis , svečių vis tiek pri
bulio ir Dundulio vaidinimo fo vo vaidybinio darbo, kur{ atliko
Apygardos
pirm.
inž. V.
LB Kultūros klubo pirm. inž.
gos
atkūrimas,
bet
visai
sirinko artipilnė salė.
ną, teturi tik primityvius apšvie patraukliai ir įtikinamai. Elena
Cesl. Mickūnas, ALT S-gos Bos
Gruzdys
.
Buvo
atvykęs
nauja
org-ja.
Užsiminė
Kai užgeso šviesos,
timo {rengimus. Gerai techniš
Petrokaitė-Rukuižienė, vaidi
tono sk. pirm. inž. Vyt. Izbicscenos
gilumoje, vyties taip pat ir apie karo ir S-gos vicepirm. K.
kai {rengtoj scenoj tas naujas de
nusi našlę Agulę, mėgstančią
kas ir Dramos Sambūrio pirm,
Pocius. Pasigėrėjęs su
ir laurų lapų derinyjesu metu čion atvykusįprez.
koratyvinio meno žodis būtų dar paliežuvauti ir vis dar svajojau - poetas Ant. Gustaitis, šj kartą
kaktuvine
iškilme, ant
A.
Smetoną.
Valdžios
Šią apie vyro glamones, sukū
skaidriau suskambėjęs.
kurtame baltimoriečio
prabilęs ne tik humoru, bet ir
rasis
svečias
iš S-gos
įstaigų
durys
jam
buvu

Bronės Jameikienės drabu
rė itin ryškų moters charakteri,
didžiai atviru bei spalvingu žo
jauno dailininko Algiman
žiai yra teatrališki gera to žocentro
spėjo
tik
užsimin
pasižymėjo itin gera vaidybos
sios
plačiai
atidaros
ir
džiu. Chicagiečių vardu kalbė
to Grintalio, tarsi dar la
džios prasme, jųpastilizavimas
technika. Visi devyni vaidinto
ti
apie
savojo
laikraš

jo rež. Alg. Dikinis ir savo
jo
žodis
dėmesingai
iš

biau suspindėjo sidabri
yra nuosaikus ir skoningas. Ir,
jai sudarė darnų ir skambų vai
Scenos Darbuotojus Bostonan at
čio
Dirvos
didelę
reikš

klausomas,
nepaisant
da.
nis skaitmuo "20".
lydėjusi jų pirm. S. Adomaitie
mę
organizacijos
ir
aps

lies
mūsų
tautiečių
truk

Į scenos priekį bema
nė. Keletą valandų maloniai
kritai
išeivinės
lietuvidančios,
žalingos
ir
jį
tant išniręs šio sukaktu
pasišnekučiavę, Bubulio ir Dun
jos gyvenime.
įžeidžiančio veiklos.
vinio parengimo šeimi
dulio vaidintojai tą patj vakarą
Raštu pasveikino bu
Dėl
labai
apriboto
laiko
išskrido Chicagon. Linkėdami ninkas, A.L. Taut. S-gos
vęs
Dirvos redaktorius
kalbėti
V.
Abraitis
nega

jiems laimingos kelionės, drau
Baltimorės skyriaus pir
K.S.
Karpius: "Malonu
ge linkėjome, kad būtų stiprūs ir mininkas VI. Bačanskas,
lėjo smulkiau išdėstyti
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,
jų kūrybiniai sparnai.
girdėti,
kad Jūsų sky
pradėjo minėjimą. Jau iš viso to, ką buvo paruo
Paskutinis šio pavasario anksto visų įtaigotas su šęs.
rius tos organizacijos,
pasaulyje garsiausioje vietoje jau
Kult, subatvakarių rūpestis —
kurios vienas įsteigėjų
Svečias iš Chicagos,
prakalbomis ilgai neuž
gegužės 16 d. rengiamas poeto
esu ir aš, darbščiai gy
dabartinis S-gos pirmi
baigiama įruošti.
Fausto Kiršos prisiminimas. trukti, jis skubotai, tik
vuoja,
pajėgia surengti
T. Blinstrubas
ĮvadinJ prisiminimo žodi tars keliais bruožais, palietė ninkas
svarbesnes
sukaktis,kai
kalboje daugiau
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos
rašytojas Ant. Gustaitis, o ve tautinės idėjos Baltim o- savo
tūli
kiti
skyriai
taip nu
kreipė dėmesio į atski
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
lionio poeto kūrybos pluoštą pa r ėję gilias šaknis, sie
silpę,
kad
nepajėgia
su
tarpe.
skaitys Dalia Dikinytė-Pundie- kiančias net 19—tąjį šimt rų skyrių reikšmę, jų
nė.
St, S.
šaukti
net
paprastų
susi

svarbą. Savo
metį, ir vėlesnę tautinės veiklos

Antano Rūko Bubulis ir Dun
dulis yra komedinio pobūdžio
Veikalas. Pats autorius jj pava
dino linksmu 3-jų veiksmų nu
tikimu. Chicagos Lietuviai Sce
nos Darbuotojai, ne be sukliuvimų j paatlantę atskirdę, Ant.
Rūko Bubulj ir Dundulį gegužės
2 d. vaidino New Yorke, o ge
gužės 3 d. Bostone.
Bubulio ir Dundulio komediškumas turi stiproką polinki į
groteską. Grotesko spalvom pa
spalvinti veikalo veikėjų susi
kirtimai, jų charakteriai, o taip
pat ir iš veiksmo išplaukiančios
situacijos. Toji dramaturgo prie
monė nėra peiktina, ji pavarto
ta saikingai ir su scenos meno
išmanymu. Prilipo ji ir prie to
gabalėlio buv. Lietuvos kaimo
buities bei to būrelio mūsų kai
miečių kurių bičiulystės ir su
sipykimai Ant. Rūko Bubuly ir
Dunduly yra pavaizduoti.
Režisierius Algimantas Di
kinis veikalo žanrą stipriai ap
čiuopė, teisingai jj sutapo. Jo
statymas pasižymi vientisumu,
aiškia mintimi, juntamais rit
mais ir tempais, gerai išryš
kintais veikėjų charakteriais,
jdomiom ir išradingom mi
zanscenom. Ir veikalo groteskiškumas nepertemptas, sai
kingas, alsuojąs geru režisie
riaus skoniu..Veikaio finalas au
toriaus gerokai ištęstas, bet sta
tytojas Alg. Dikinis surado ir jo
tinkamą sprendimą, draminius
susikirtimus paskubindamas J
"laimingą atomazgą".

ALT S-gos Baltimorės skyrius gražiai
paminėjo savo sukaktį

LIETUVOS KANKINIŲ
KOPLYČIA

Šių metų liepos 7 dieną

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

SOVIETINIU MEHTĮĮ APMOKYMUS (7)

SAUGOKIS MOTERŲ!
Vos kelias dienas pasimokęs, Tuomi susidarė
įspūdį, jog universitetas suorganizuotas tik jam vie
nam mokyti. Visi mokytojai, kurie atvykdavo į jo
butą nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. po pietų, buvo įgu
dę, profesionalai žvalgybos valdininkai. Tai vienu,
tai kitu metu dauguma jų yra gyvenę Jungtinėse
Valstybėse ir jose šnipinėję. Jeigu anglų kalbos
grynumo atžvilgiu jie vienas nuo kito kiek ir sky
rėsi, tad savo dėstomuosiuose dalykuose jų kiekvie

nas buvo žinovas be priekaišto.
Žvalgybos filosofiją dėstė Aleksandras Josefovičius. Dailus, šviesiaplaukis, skambiu balsu jis
buvo labai panašus į amerikiečių evangelistą Billy
Graliam.
— Prisiminę žmoniją (praėjusių laikų, dabar
tinę ir dar ateisiančią), mes turime ją įsivaizduoti
kaip didžiulį kūną, kuriam reikalinga operacija —
aiškino jis. — Neprapiovęs odos, nesunaikinęs au
dinių, nepraliejęs kraujo — operacijos nepadarysi.
Labai panašiai ir žvalgyboje. Kartais mes turime
sunaikinti asmenį, kuris savo prasikišimu prilygs
ta išpiautinam audiniui operuojamame žmogaus kū
ne. Protarpiais m es turime įvykdyti ir nemalonius
veiksmus, kaip žmogaus pagrobimą ar sunaikinimą.
Tokie veiksmai nėra nemoralūs. Visi veiksmai, ku

pakraipos draugijų ir vei
kėjų istoriją. Paminėjo
kai ką iš senųjų ateivių
mūsų tautinės kultūros
srityje atliktų darbų ir,
baigdamas, pabrėžė, kad
ir dabar dar toli gražu
nesame prie kapo duo
bės.

rie pratęsia istoriją ir plečia socializmą, yra pa
teisinami.
Aleksandras buvo nepaprastai atviras. Jis ste
bėjosi, kaip lengva Amerikoje keliauti.
— Tenai, jeigu jūs norite kur nors nuvykti, sė
date į automobilį, autobusą, traukinį ar lėktuvą ir
vykstate. Niekas jūsų neklausinėja, — jis aiškino
Tuomi, neslėpdamas nusistebėjimo tokia tvarka.
— Viešųjų kelių tinklas yra sunkiai įsivaizduoja
mas, jų nemačius, bet amerikiečiai yra pasinešę
išleisti dar bilijonus dolerių keliams patobulinti.
— Kokia gi nauda iš to kapitalizmui, — pasiteira
vo Tuomi, lyg ir pasityčiodamas iš kapitalistinės
sistemos nenuoseklumo.
— Kai kuriais atžvilgiais vis dėlto yra, —
Aleksandras rimtai atsakė. — Lygiai kaip savo vie
tą istorijoje turėjo feodalizmas, taip ją turėjo ir
kapitalizmas. Bet abidvi sistemos yra jau atgyven
tas reikalas. Amerikos ekonominė stiprybė susi
formavo dėl trijų pagrindinių sąlygų, nieko bend
ra neturinčių su kapitalizmu. Pirma, Amerika turi
neišsenkančius žemės turtų šaltinius. Antra, jos
teritorija per šimtą metų nebuvo paliesta naikinan
čio karo. Trečia, Amerikoje įsikūrė patys sumanie
ji ir darbštieji Europos išeiviai. Šiandieniniai ame
rikiečiai yra jų palikuonys, daugeliu atžvilgių pana
šūs į anuos. Būtų tikrai kvaila galvoti kitaip.
Iš visų savo mokytojų Tuomi labiausiai mėgo
ir gerbė Galkiną, po jo sekė Faina. Kiekviena jos pa
moka, nors ir labai rimta, praeidavo tartum malo
nus žaidimas. Įžangoje ji apibūdindavo kurią nors

energingu ir ryžtingu žo
džiu jis tartum skėlė ki
birkštis, skatindam as iš
tvermę ir narių savitar
pio darnų sugyvenimą.
"Jūs turite suaugti į gra
nitą, kad galėtumėt da
ryti įtakos kitiems" sa
kė jis. "Aš žinau, kiek

rinkimų. Linkius jums
geriausios kloties dirb
ti ir ateityje".
Išskyrus V. Abraitį, vi
sus kitus kalbėtojus iš ki
tur baltimoriečiai čia
girdėjo pirmą kartą. Tik
juos labai varžė laiko
(Nukelta į 6 psl.)

charakteringą amerikiečių gyvenimo iškarpą. Po to
Tuomi turėdavo vaidinti vieną amerikietį, ji pati ki
tą, kalbėdamiesi tik angliškai. Taip Tuomi turėda
vo neva atvykti į šeimą, gyvenančią priemiesty ir
laiką leidžiančią savo kieme, ji dėdavosi šeimininke.
Arba jis kaip svečias atsirasdavo viešbutyje, ji bū
davo už registracijos stalo. Jis ieškodavo darbo, ji
vaidindavo asmeninio skyriaus vedėją. Jis eidavo į
restoraną, ji lydėdavo jį kaip jo pana. Visada ji
taisydavo ir valydavo jo kalbą.
Mokytojų dauguma vienu ar kitu atveju vis pri
mindavo jam pavojus, kurie kyla iš alkoholio ar
bendravimo su žmonėmis. Fainai buvo pavesta Tuo
mi supažindinti su tais dalykais.
— Niekas negali įsivaizduoti, — kalbėjo ji gy
venimiškai, — kad metų metais būdamas Ameri
koje, nesusitiksi su moterimis. — Bet kad jos gali
būti tau labai pavojingos, taip patnegalimaužmiršti. Bandysiu tau patarti, ką turėtumei daryti ir ko
privalėtume! vengti. Neturėk jokių reikalų su gat
vinėmis ištvirkėlėmis, nes labai lengvai gali apsikrėsti venerinėmis ligomis. Nesistenk meilintis
jaunoms mergaitėms ar ištekėjusioms moterims.
Tiek daug lėšų išleidę tavo paruošimui ir apmoky
mui, nes nieku būdu nepateisintume tavo nesusi
pratimų su jų tėvais ar pavyduoliais vyrais. Su
augusi, savarankiška moteris gali būti tau saugiau
sia partnerė, bet ją pasirinkdamas būk irgi atsar
gus, nesileisdamas į intymų gyvenimą su bet ku
ria tokia savarankiška moterimi.
(Bus daugiau)

LIETUVIU KALBOS VIETA KALBOTYROJE
Chicagos Universite
K.A. GIRVILAS
tas yra vienas iš dešim
ties didžiųjų Amerikos versitete lietuvių kalba
universitetų, ir šis uni
įvedama vykdant to uni
versitetas nuo 1970 me
versiteto mokslo planus.
tų rudens savo progra
Pirmiausia, slavų kal
moje turės lietuvių kal bų studijose yra būtinas
botyros dalykų kursus. lietuvių kalbos žinoji
Iš pradžių būsią tokie mas; toliau, einant įplakursai du: lietuvių kal tesnį indoeuropiečių pro
bos elementarinis, dės kalbės tyrinėjimą taip
tomas lektoriaus, ir lie pat reikalinga lietuvių
tuvių kalbos struktūra- kaįba. (Plg. LITUANUS:
loginis kursas, skaito
1969, vol. 15, Nr. 3, p.
mas prof. dr. Petro Jo 10). Eina išvada, kad kal
niko. Sekančiuose se
botyros mokslams ple
mestruose programa bū čiantis, lietuvių kalba da
sianti pritaikomai pa
rosi privalomu dalyku
keista ir praplėsta: lie
lingivistikos sistemoje.
tuvių kalbos būsiąs aukš Ne kartą jau buvo atve
tesnysis (advanced) ir jų, kad Amerikos uni
kalbotyros būsiąs baltų versiteto
kalbininkas
kalbų sudėties kursas. eidamas į lyginamosios
Šio įvykio bfldingumas kalbotyros sritį, rado bū
yra tas, kad ne kuris ki
tiną reikalą pramokti lie
tas, o Chicagos Univer
tuvių kalbos. (Žiūr. LI
sitetas įsidėjo į savo TUANUS,
kaip aukš
programą lietuvių kal
čiau). Be lietuvių kalbos
bą, ir esą suprantama, lyginamoji kalbotyra es
kad kiti didieji univer ti nepilna.
sitetai čia nelenktyniuoChicagos Universite
sią: jie savo studentus,
kuriems bus reikalinga tui esant tame pat mies
aukštesnioji lietuvių kal te, kuris yra ir didžiau
botyra, siusią įChicagą. sias lietuvių visuomenės
Be to, Chtoaga būdama ir kultūros centras, da
rosi visai suprantama,
didžiausio lietuvių vi
suomeninio ir kultūrinio kad tiek lietuvių visuo
menėje, tiek ir Univer
pajėgumo, sudaro natū
ralią tų universiteto dar siteto pusėje, yra geriau
bų atramą; čia yra ir Lie sios sąlygos lietuvių kal
tuvių Fondo centras,ku botyros programai vyk
ris, kaip žinome iš spau dyti. Lietuviams dabar
dos, yra nutaręs skirti yra atsivėrusi proga už
lėšas, reikalingas pra imti darbo vietas kalbo
džioje finansuoti lietu tyros moksle, kur seno
ji mūsų kalba gauna jai
vių kalbotyros progra
mos vykdymą, t.y., ap priklausomą įvertinimą.
Tiesa, kaip čia aukščiau
mokėti dalį dr. P. Jo
niko atlyginimo. Vėliau pasakyta, lietuvių kal
tą finansavimą perim- bininkų trūkumas yra
siąs pats universitetas. opus reikalas, bet paro
Lietuvių visuomenei dant gero ryžtumo ir no
Chicagoje, ir taip pat vi ro, Amerikos lietuvių vi
soje Amerikoje, atsira suomenė, eidama išvien
do proga ir pareiga sto su chicagiečiais, pasi
ti į lietuvių kalbotyros reiškiančias kliūtis ir
programos vykdymo dar sunkumus gali įveikti.
bą, tai yra, sudaryti nu Kiekvienoje lietuvių gy
siteikimą ir sąlygas stu venamoje vietoje mūsų
dentams studijuoti kal veikėjai turėtų šį reika
lą laikyti didelės svar
botyros mokslus, kad
tiems mokslams Ameri bos dalyku: turėtų su
koje plečiantis, būtų pa kviesti savo apylinkių su
kuriuose
kankamai pasiruošusių sirinkimus,
kalbininkų užimti atsi būtų padaryti tinkami
randančias
kalbotyros pranešimai ir nutari
mokslų darbo vietas. Pa mai, kaip prisidėti prie
gal bendrą supratimą,ir lietuvių kalbotyros pro
elementariniam kalbos gramos vykdymo; aptar
kursui dėstyti visada žiū ti galimumus studen
rima imti asmenį, ku tams važiuoti studijuoti
riam ta kalba yra gimto į Chcagos Universitetą
ji; atsiet, lietuvių kal ir, jei ir ne lingvistiką
bai — lietuvis. Būklė studijuojant, paimti kiek
iš viso yra tokia, kad galima kursų ir iš lietu
universitetinio lygio lie  vių kalbotyros, bendrojo
tuvių kalbininkų trūku lietuvių kultūros puose
mas dabar jau yra labai lėjimo atsižvelgiant. To
kiuose susirinkimuose
grėsmiai pasireiškęs.
Iki šiol lietuvių kal taip pat būtina svarstyti
bos dėstymas, pride galimumą išleisti į kal
dant kuriuos lietuvių kal botyros mokslus vieną ki
botyros dalykus, pvz. tą jauną asmenį, kad
Pennsylvania Universi ateityje būtų galima tu
tetas, kol ten dirbo dr. rėti autoritetus lituanis
A. Senn'as, buvo atsitik tikos reikaluose, o taip
tinis reiškinys, siekiant pat turėti ir galimumą
patenkinti vien tautines patenkinti bendruosius
lietuvių tautos aspiraci lingvistinius reikalavi
jas. Dabar Chicagos Uni- mus savo apylinkėje. To
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(Atkelta iš 5 psl.)
kia kryptis nuvestų į tai, riba, nors jie gerai šne
kad esamas kalbininkų li kėjo, jų mintys labai
tuanistų trūkumas būtų svarbios ir reikalingos
ne tik tautininkams, bet
užpildytas ir lituanisti
kos mokslai ateičiai būtų ir apskritai visuome
nei tautiškai atsigaivin
užtikrinti. Taip pat rei
kia sutelkti lėšas litua
ti.
Meninę programos da
nistinėms studijoms pa
laikyti. Esant dabar tik lį atliko vietinis Vyrų
pirmajai to darbo pra
Choras, padainuodamas
džiai, bus atvejų, kad 9 dalykus: A. Makačino
studentams reikės sti
"Kur tas kelelis", M.K.
pendijų. Chicagos Uni
Čiurlionio "Ant kalno
versitetas
būdamas gluosnys", liaud. dainą
mokslo atžvilgiu labai "Viena linelius pasė
aukšto lygio, imairaukš jau", J. Švedo "Balnok,
tus mokesčius už moks tėveli", M. Petrausko
lą. Tiesa, jis moka ir "Gaudžia trimtai", že
aukštus atlyginimus žy maitišką
"Pempei,
miems mokslininkams. pempei", E. Gailevi
Iki mūsų visuomenė čiaus "Ramovėnų mar
įsitrauks į organizuo šą", Br. Budriūno "Tė
tą lietuvių kalbotyros viškėlę" ir liaud. dai
programos vykdymą, da ną "Namo, broliukai".
bar reikalingas kiekvie
Sambūris dar visai ne
no lietuvio dėmesys ir seniai susilipdęs, ne
kiekvienas tam skirtinas suskubęs , kaip reikia,
doleris, nes be stipendi išlavėti, balsus išdai
jų kils reikalas ir kal linti ir paruošti dides
botyros mokslo veikalus nį skaičių naujų dainų.
išleisti. (Kad būtų pato Tačiau publika buvo at
giau, įmokas dabar ga laidi, ji triukšmingai
lima būtų siųsti į Litu plojo gal ne tiek už ly
anistikos iždą, 6643 So. gio aukštį, kiek ypač už
Maplewood Avė., Chica dirigentės ir dainininkų
go, III. 60629). Reikia nuoširdžias pastangas ir
dabar skubiai ruošti kal ištikimą meilę savajai
bininkus, kurie laikui at dainai.
ėjus užimtų Chicagos
Kai choras tik vienų
Universitete ir kituose vyrų, o dirigentas mote
universitetuose moksli ris, tai šitoks vaidmenų
ninkų vietas.
derinys įdomus patiems
Praeitą rudenį Chica dainininkams ir publi
goje įvykęs
lietuvių
kai. Jam vadovauja pri
mokslininkų suvažiavi tyrusi muzikė, čiagimė
mas įsakmiai parodė L. Bekersklenė, kadai
vaidmenį, kurį atlieka se čia veikusios A. Kumūsų žmonės moksluo relaičio, pirmutinės lie
se ir atskleidė savo lai tuviškos mokyklėlės, ge
mėjimų reikšmę mūsų riausioji mokinė. Opravisuomenei. Deja, gali nešėjos pareigas eina
ma paaimanuoti, kad ta moksleivė Ramunė Bul
me suvažiavime tedaly vytė. Tautiniais drabu
vavo tik vienas vienintė- žiais pasirėdžiusi, aiš
lis lituanistas, būtent, kia ir gryna tartimi ji
senukas dr. A. Salys. trumpai nusako kiekvie
Ten buvę dr. A. Klimas nos dainos pobūdį, pa
ir dr. W.R. Schmalstie- kartodama taip pat ir
gas, yra kitų kalbų spe angliškai.
cialistai, o lietuvių kal
Čia pat prie scenos,
botyroje pasireiškią tik prie garbės stalo sėdin
iš pamėgimo ir reikalo. tieji mūsų iškilieji sve
Verkiant mums reikia čiai, minėti kalbėtojai
lituanistų. Kai dabar yra ir kiti, stebėdami tokį
nutrūkęs
lituanistikos neįprastą choristų telkidėstymas Pennsylvanijos Universitete, dr. A.
Sennui iš ten išvažia
vus, belieka vienintelė tyje kur tik Amerikoje
universitete bus įveda
vieta lietuviams studi
juoti kalbotyrą, tai Chi ma lietuvių kalba, ten bū
cagos Universitetas. Juo tų ir lietuvis dėstytojas.
Tada lietuvių mokslinin
labiau, kad iš karto duo
damas ir aukštojo lygio kų suvažiavime lituanis
lituanistinis
kursas, tai galėtų turėti vadovau
jamą vaidmenį, ir dabar
skaitomas dr. P. Joni
ko, ir Universitetas nu pradedamas darbas bū
mato savo programoje tų duodąs geriausią pa
lituanistikos dalykų plė teisinimą).
Yra ir didelių džiu
tojimą. Mes lietuviai da
rytume
sau didelę gių lūkesčių. Į Chica
gos Universitetą galė
skriaudą, jei šios pro
gos neišnaudotume. Ta sią įstoti šimtas ar dau
proga būtų didžiau mums giau studentų (kaip į Chi
naudinga, jei mes jąkaip cagos Circle), ir litu
galima platesniu baru ap - anistikos klasės galė
siančios būti perpildy
imtume).
tos. Tuomi būsiąs laimė
(Yra nuomonų, kad
kai lituanistika yra de tas to žymiojo universi
dama prie slavistikos, teto dėmesys ir prielan
daugiau būsią naudos Chi kumas ir čia lituanisti
cagos Universitetui ir kos mokslų darbas galė
Slavistikos Departamen siąs tinkamai plėtotis.
tui, o ne lietuviams ir Galėsią būti įdedami ir
lituanistikai. Bet kai ne lietuvių literatūros bei
gaunamas visas kepalas kultūros istorijos kur
imama ir žiauna. Kai sai.
mes negalime įsisteigti
Tokie lūkesčiai išsisavo universiteto, ar pildydami, žinoma, pa
bent išsipirkti lituanisti tenkintų ir tuos asmenis,
kos departamento — tam kurie šiame pradžios
nėra lėšų — tai belieka darbe regi ir ne taip jau
mums visomis jėgomis viliojančius galimumus.
stiprinti ir plėsti dabar Bet nėra abejojimo, kad
gaunamąprogą; surinkti progos sėkmė priklauso
kuo didžiausią skaičių nuo lietuviu susidomėji
studentų, išsiugdyti, iš mo ir nuo jų įdėto dar
bo. Žinoma, nieko nėra
simokslinti gerų kalbi
ninkų lituanistų, kadatei- ir be pinigo.

nį, kur dainuoja kunigas, pagyvenę šeimų tė
vai ir net vienas kita
tautis, tur būt, pajuto,
lad lietuvių tautinė dva
sia Baltimorėje dar ga
ji.
Tarp rinktinių svečių
matėme ir mūsų miesto
estų bendruomenės va
dovaujančius asmenis:
jos pirmininką K. Popp
ir vicepirm. Aug. Kuklane. Pastarasis yra kar
tu ir estų legiojonierių
dalinio vadas. Kuopos
pirmininko VI. Bačansko pastangomis santy
kiai su estais vargu kur
kitur tokie broliškai nuo
širdūs, kaip čia.
Philadelphiją
šalia
inž. V. Gruzdžio atsto
vavo dar ir buvo to sky
riaus pirm., dabar gar
bės narys, Juozas Cesonis. Iš Elizabetho buvo
atvykęs to skyriaus na
rys stud. Algirdas Bitėnas. Iš Washingtono at
vyko dr. D. Krivickas ir
ištikimasis baltimoriečių draugas, nuolatinis
mūsų p ar angų lankyto
jas, jau pats beveik baltimoriečiu tapęs, dr. Ig.
Saldukas. Žvilgsnis pa
gaudavo ir dar vieną kitą
artimesniųjų apylinkių
tautietį.
J. Tamašausko (Thomas) šokių kapela rėžė
iš peties beveik be per
traukos, ir šokėjams ne
reikėjo
nuobodžiauti.
Tarpais taip garsiai tren
kė, kad negalėjai išgirs
ti net visai arti esančio
pašnekovo. Tatai ypač
galėjo patikti jaunimui,
kuris lėtokais valsais ir
tangais, kad ir lietu
viškomis
melodijomis
apkaišytais, nelabai ža
visi. Čia aiškiai pastebi
ma kartų skirtybė. Tik
"noriu miego, saldaus
miego" savo sparta ir
neįprastu straksėjimu į
viršų atrodėpatiko ir jau
niesiems — didesniais
ir mažesniais šokikų
rateliais greit prisipil
dė visas laisvasis salės
plotas.
Pasišokę ir praalkę
svečiai būreliais rinko
si prie užkandžių stalų.
Čia, prie karštų patieka
lų, vikriai sukosi šau
nioji Baltimorės šeimi
ninkė Genė Auš tri en^. O
smalyžiams
pyragus
piaustė ir kava aprūpi
no kitame salės gale sal
dumynų stalo "šefas" —
Rasa Račiukaitienė.
Baltimorės Taut. Sgos skyrius ryžtingai
įžengė į trečiąjį savo
gyvavimo
dešimtmetį.
20 metų veiklos paminė jimas - koncertas pra
ūžė praskambėjo dainų
ir muzikos garsų, drau
giškų pašnekesiu ir nau
jų pažinčių palydėtas.
Sąjungos pirm. T.
Blinstrubas ir vicepirmin. K. Pocius paliko
Baltimorėje nakvoti. Ry
tojaus dieną, sekmadie
nį, nariai kartu su chicagiškials svečiais vėl
susirinko Liet. Svetai
nėn papietauti, artimiau
susipažinti ir pabendrau
ti. Beužkandžiaujant,
nuoširdžiai
pasitarta
kuopos organizaciniais
ir apskritai bendrosios
liet, veiklos reikalais.
Šeimininkai svetingumą
rodė, vaišindami sve
čius vadinama "viryta"
kuria' Vasario 16 d. pro
ga palenkiami iškilmėn
atsilankė kongresmanai
ir kita vietos aukštuome
nė. S-gos pirmininkas

gerokai visus nustebino
paaiškėjus,
kad šiais
beveik visuotinio gėri
mo laikais jis griežtai
susilaikąs nuo bet kokio
alkoholio. T. Blinstru
bas savo žody priminė,
jog lietuvybės darbo lau
kai
labai platūs, čia
kiekvienas galįs rasti
sau vietą ir būdą pasi
reikšti. Esą galima ir
jaunimą sudominti ir pa
traukti, tik reikia, kad
šito užmojo imtųsi am
žiumi jaunesnieji, jauni
mui artimesni ir supran
tamesni žmonės. O kai
jau bus susidaręs bran
duolys, prie jo dėsis ar
pritaps ir kiti. Svečias
supažindino ir su tauti
nės pakraipos žurnalo
Naujoji Viltis sumany
mu. Prašė skyrių pa
svarstyti, gal įstengtu
me būti antrojo išleidi
mo numerio rėmėju ar
ba prisidėti bent dali
mi, sumažinant leidinio
išlaidas.
K. Pocius ragino, kiek
galima daugiau, remti
Dirvą. Laikraštis esąs
savitarpio ryšių palai
kytojas ir S-gos idėjų
reiškėjas. Iš atskiru vie
tų } praneš imu sužinom
vieni apie kitus, o ilges
ni straipsniai dėsto įvai
rias nuomones: pasida
lijama nauja patirtimi,
ir sumanymais.
Mielųjų svečių baltimoriečiai nenorėjo greit
išleisti. Bet negi gali
sutrukdyti, kai jų laukia
įvairūs posėdžiai ir vi
sokie organizaciniai rei
kalai. Pažėrę skaidrios
vilties ir drąsinančios
paskatos, pakartotinai
atsisveikinėdami ir mo
juodami iškeltomis ran
komis, iš mūsų tarpo at
siskyrė, kaip geriausi
draugai.
S.M.

_PAGAIVOK..._
• Yra gana nedėkin
ga žmogų mokyti, daug
praktiškiau jam pagelbė
ti pačiam viską sužinoti.
• Paduok velniui pirš
tą — jis ir už rankos
griebs.
• Keistoki generacijų
skirtumai: jaunuoliai vis
svajoja tapti vyresniais,
o pagyvenę — grįžti at
gal ir likti jaunesniais.
• Minia turi daug gal
vų, bet maža proto.
• Gyvenime tėra tik
du keliavimo būdai: vie
nas — vis tobulėti ir
žengti pirmyn, o antras
— sustoti ir nuo keliau
jančių atsilikti....
• Netoli Wyoming ir
Idaho sienos, mylių my
liomis
besitęsiančioje
dykumoje, keliaujančio
akis staiga pagauna ne
tikėtas reginys. Neperdidelė vietovė nusėta
šimtais pusiau iš žemės
išsikišusių arbūzo pavi
dalo akmenų. Paaiškini
mui įsmeigtas užrašas:
Suakmenėję melonai, pa
imk vieną savo uošvei!
(Suinteresuotieji teva
žiuoja 30 N keliu).
• Ne džiaugsme, bet
tyloje ir kentėjimuose
gimsta jėga.
• Ar daug kas dar pri
simena tuos auksinius
laikus, kai gyvenimas bu
vo lengvas ir užteko pini
gų?
• Kunigas parapijie
čiams : Man yra truputį
keista, kodėl jūsų skir
tas bažnyčiai doleris yra
toks didelis, o išleistas
maistui — toks mažas?
Paruošė V. Š.
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INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU
SUVAŽIAVIMO LAUKIANT
Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
junga (PLIAS), pradžio
je pavadinta draugija, bu
vo įsteigta 1946m. Vokie
tijoje, kur tuo metu buvo
atsidūrę apie 500 lietu
vių inžinierių ir architek
tų. Vokietijoje šalia savo
profesinių reikalų Drau
gija realiai prisidėjo
prie lietuvių bendruome
nės veiklos: suorganiza
vo daug įvairių amatų ir
braižytojų kursų ir dvi
technikos mokyklas.
Emigracijos metais di
džiuma emigravo į J.A.
Valstybes, kur įsikūrė ir
centriniai PLIAS orga
nai. Taip pat daug emi
gravo į Kanadą, Austra
liją ir Pietų Ameriką.
Pirmaisiais metais vie
nas iš svarbiausių tiks
lų buvo įsikūrimas ir vij3ur
sąlygos buvo ki
tokios. J.A. Valstybėse
nutarta, kad būtų tikslu
organizaciją
inkorpo
ruoti, kas ir padaryta
1955 m., ir čia įkurta
pirma regioninė orga
nizacija — Amerikos
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga. PLIAS
atsižvelgdama įpasikeitusias sąlygas, 1958 m.
savo įstatus perredaga
vo.
Dabar, praėjus kitam
dešimtmečiui, vėl tenka
atsižvelgti į besikeičian
čias gyvenimo ir veiki
mo sąlygas. Kai kurie
tikslai, kurie buvo aktu
alūs prieš 20 ar ir 10
metų nustojo savo svar
bumo, bet taip pat atsi
rado naujų uždavinių.
Priaugo nauja inžinierių
ir architektų karta, kuri
palaipsniui perima orga
nizacijos
vadovavimą,
kaip ir turi būti. Dabar
turime maždaug 1,000 in
žinierių ir architektų už
Lietuvos ribų: virš 600
jų yra JAV, kur yra 9 sky
riai, 150 Kanadoje su 3
skyriais, 80Australijo
je su 4 skyriais ir apie
100 kituose pasaulio kraš
tuose. Dabartinis veiki
mas vyksta daugiau lie
tuviškoje
profesinėje
plotmėje.
Leidžiamas
aukštos kokybės pro
fesinis žurnalas "Tech
nikos Žodis", organizuo
jami konkursai, profesi
nės parodos» ruošiami
moksliniai ir profesi
niai suvažiavimai. Svar
biausieji dabartiniai są
jungos tikslai yra: jung
ti lietuvius inžinierius,
architektus ir tiksliųjų
mokslų
profesionalus
įvairiuose laisvuose pa
saulio kraštuose, studi
juoti mokslo ir techni
kos klasinius surištus
su Lietuva, sudaryti ga
limybes profesiniam vei
kimui lietuvių tautos ir
lietuvių bendruomenės
labui.
Lietuvio profe-

Inž. J.V. Danys, Pasaulio Lie tuvių Inžinierių ir Architektų
Sąjungos valdybos pirmininkas.

sionalo, ar inžinieriaus,
ar architekto išugdymui
išleidžiama nemažai as
meninių ir valstybinių
lėšų ir pastangų, ir sie
kiama, kad ši materia
linė ir dvasinė investacija išliktų lietuviu tau
tai.
Skyrių ir pavienių na
rių yra beveik visose pa
saulio dalyse, todėl ge
ografinės sąlygos ir vals
tybių sienos rodo, kad są
junga turi būti decentra
lizuota, veikianti federaliniais
pagrindais.
Tokiais pagrindais da
bar ir vykdomas są
jungos
perorganizavi
mas. Esminis veikimas
vyksta skyriuose, kurie
turi būti gana savistovūs
nes nuotoliai nuo centrų
ar kitų skyrių yra šim
tai ar ir tūkstančiai my
lių. Efektingam veikimui
sudaromos autonominės
regioninės sąjungos,ku
rių centrinių organų ga
lia ir atsakomybė padi
dinama.
Atatinkamai
PLIAS centrinių orga
nų administratyvinis svo
ris sumažinamas,palie
kant PLIAS centro orga
nams ryšio, koordinavi
mo ir pagrindinių tikslų
nustatymo pareigas ir
taip pat rūpintis pavie
niais nariais ar mažom s
grupėmis. Tuo pačiu me
tu užakcentuojama, kad
atskirų kraštų sąjungos
yra vienos bendros orga
nizacijos nariai ir pa
grindiniai tikslai yra tie
patys.
Nuo
1968 m. PLIAS
centras yra Kanadoje.
Tačiau visos organizaci
jos didžiuma ir svorio
centras yra JAV-se. Čia
keliolika metų buvo ir
PLIAS centras ir vėl nu
matoma jį perkelti, kai
pasibaigs dabartinės val
dybos kadencija, bet kiek
kitais pagrindais. Mano
ma, kad tokio didelio
vieneto kaip ALIAS cent
ro valdyba kartu galėtų
būti ir PLIAS centro val
dyba. Tuo būdu būtų iš
vengta dviejų centrinių
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kratai balsavo prieš.
Daugiausia energijos,pa
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Steigiamasis Seimas
tvarumo,
išminties
ir
už
Steigiamasis Seimas,
nepriklausomos
Lie
sispyrimo,
beruošiant
Time žurnalas Solžetuvos valstybės gyveni susirinkęs 1920 m. ge
žemės
reformos
įstaty
me pradėjo antrą laiko- gužės m. 15 d. priėmė mą, parodė prel. M. Kru nicinui atidengė, kad vie
nas jo didžiausių veika
tarį. Pirmajame laiko laikinąją Lietuvos Vals
pavičius. Šis įstatymas
lų yra vakaruose. Jo siau
tarpyje daugiau reiškė tybės Konstituciją ir ta priimtas ir paskelbtas
bui ir aliarmui, Solženisi atskiri asmenys, in laikinoji konstitucija vei 1922 m. vasario mėn. 15
cinas Žurnalo kovo 21 die
telektualai, gi Seimo lai kė iki 1922 m . rugpiūčio d.
nos laidoje skaitė, kad
kais daugiau politinės 1 d., kada buvo priimta
1922 m. rugiflčio 9 d.
vakarų leidėjai nekant
partijos. Iš 112 Steigia nauja Lietuvos valstybės
Steigiamasis
Seimas su
riai varžosi dėl jo doku
mojo
Seimo atstovų, konstitucija. Šios naujos
mažomis diskusijomis
mentinio romano apie
konstitucijos paruoši
Krikščionių demokra
priėmė piniginio viene
Stalino vergų lagerius,
tų blokas turėjo — 59, mas buvo gana ilgas. Jai to įstatymą — įvesda
Arkhipelag Gulag (Dar
paruošti
Seime
buvo
t.y. absoliutinę daugu
mas krašte savąją valiu
bo
Stovykla Archipela
sudaryta
atatinkama
ko

mą, Valstiečių s-ga —
tą — litą, tvirtai išsi
misija
nuo
didžiųjų
gru

ge).
20, socialdemokratai —
laikiusį iki 1940 m. bol
Ir dar vienas autoriui
13, Liaudininkai — 9, pių. Redaguojant konsti ševikų okupacijos, kuri
smūgis
buvo jo dramos
tuciją
liaudininkų
ir
so

Žydai — 6, lenkai —
sugriovė visą nepriklau pasirodymas, Žvakė vė
cialdemokratų
atstovų
3, vokiečiai — 1 ir Dar
somos Lietuvos kultū
juje, rusų kalba Vokieti
bo žmonių grupė — 1. pažiūros ne visur suti rinį ir ekonominį gyveni
joje
leidžiamame žurna
ko
su
krikščionių
demo

Steigiamojo Seimo pir
mą taip gražiai žydėju- le. Autoriaus artimieji
kratų
atstovų
pažiūro

mininku buvo išrinktas
sį per 22 nepriklausomo
sako, kad Solženicinas
mis. Kairieji ypatingą ne
Krikščionių demokratų
laikotarpio metus.
neturįs
supratimo, kaip
pasitenkinim
ą
reiškė
dėl
bloko atstovas agr. A.
šis
veikalas
pasiekė žur
to,
kad
konstitucijoje
ne

Stulginskis. Jis pirmiau
BAIGIAMOSIOS
nalą,
leidžiamą
kraštu
numatyta
atskirti
Bažny
šia ir svarbiausia pasiū
IŠVADOS
tinės
antisovietinės
ru
čios
nuo
Valstybės,
kaip
lė priimti šią rezoliuci
sų
emigrantų
organiza

Kova
tarp
kairiųjų
kad
yra
Amerikoje
ir
ki

ją: "Lietuvos Steigiama
cijos
Frankfurte.
partijų
ir
Krikščionių
de

tur.
Kad
nepanaikinama
sis Seimas, reikšdamas
Ir kas ypatingai kelia
Lietuvos žmonių valią, mirties bausmė, kad re mokratų bloko atstovų
baim
ę Solženicino drau
Steigiamajame
Seim
e
(ir
ligija
įsileidžiama
į
mo

proklamuoja esant atsta
gams,
tai faktas, kad kai
kituose
buvusiuose
Sei

tytą Nepriklausomą Lie kyklas, kad religinėms
kurie
kiti
sovietų rašyto
muose)
reiškėsi
beveik
tuvos Valstybę, kaipo de organizacijoms leidžia
jai
ir
intelektualai,
įskai
kiekviename
posėdyje
ir
ma steigti mokyklas, ne
mokratinę respubliką
tant
Alexander
Ginsburg
tęsėsi
iki
pat
paskutinės
numatyta
įvesti
civilinę
etnografinėmis
sieno
ir Yuri Galanskov, buvo
Nereika dienos, kada Seimas bu
mis ir laisva nuo visų metrikaciją.
apkaltinti ir nuteisti už
vo
paleistas
—
1922
m.
valstybių ryšių, kurie lingas prezidento pos
antisovietinę veiklą, ku
spalio
m.
6
d.
Steigia

yra buvę su kitomis vals tas, o jo pareigas atlie
rioje
plačiai figūravo
masis
Seimas
per
savo
tybėmis". Ši rezoliucija ka seimo pirmininkas ir
tas
rusų
emigrantų žur
kadenciją
nuo
1920
m.
ge
buvo vienbalsiai priimta t.t. Liaudininkų vardu M.
nalas
ir
jo
leidėjai.
gūžės
15
d.
iki
1922
m.
pasisakė,
ir Steigiamojo Seimo na Šleževičius
Neaiškūs
pirkliai vaka
spalio
6
d.
turėjo
257
riai sustoję sugiedojo kad jo partijos atstovai
rų
leidėjams
taip pat
posėdžius
ir
priėmė
apie
už šią konstituciją nebal
tautos himną.
siūlo
seną
Solženicino
300
naujų
įstatymų.
Pa

Nors krikščionių dem. suos. Tą patį pasakė ir
dramą Nugalėtojų Puota.
leidus St. Seimą tuojaus
blokas turėjo daugumą, socialdemokratai. Ma
Solženicinas, šią dramą
buvo
paskelbti
rinkim
ai
į
žumų atstovai pritarė
bet vyriausybė buvo su
parašęs
1950 metais įka
pirmąjį
seimą.
Jis
susi
daryta koaliciniu pagrin konstitucijos projektui
lintas
darbo
stovykloje,
rinko
1922
m.
lapkričio
du. 1920 m. birželio 20d. ir pareiškė balsuosią už
ją
dažnai
yra
paneigęs.
13
d.
ir
išrinko
jau
konsti
ją sudarė liaudininkų at ją. Krikščionių demokra
"Ją
parašė
ne
Solženici
tucijoje
numatyta
tvarka
stovas Dr. K. Grinius. tų bloko atstovai aiški
nas,
bet
bevardis
kalinys
valstybės
prezidentą
—
Steigiamasis Seimas1 no, kad konstitucija esan.
Nr.
SHCH
232",
pasakė
A.
Stulginskį
buvusį
St.
buvo
reikalingas
ir ti moderni, pritaikinta
jis
sovietų
rašytojų
są
Seimo
pirmininką.
Nuo
reikšmingas todėl, kad Lietuvos gyvenimui ir su
jungai
1967
metais.
šios
dienos
Valstybė
per

a)
reikėjo patvirtinti kurta nusižiūrėjus į Va
Sekantį kartą: Pabaiga
Europos kraštų ėjo įkonstitucinio demo
Valstybės Tarybos pa karų
—
didžiosios bausmės
kratinio
parlamento
pe

konstitucijas.
skelbtą Lietuvos nepri
šešėlyje.
riodą.
1922 m. kovo m. 1 die
klausomybės atstatymą,
Steigiamasis Seimas
nos
Seimo posėdyje kons
b) paskelbti Lietuvos
atliko
didelį uždavinį
titucija
buvo
priimta.
konstituciją, kuri nusta
trumpoj
nepriklausomos
tiko mūsų krašto padė
tytų demokratinę vals Priimant konstituciją,
čiai.
Lietuvos
Valstybės
isto

seimo
posėdy
dalyvavo
tybės formą, c) priimti
rijoje.
Už
tai
jis
reika

Jei nebūtų buvę St.
žemės reformos įstaty tik 94 atstovai iš 112. Už
lingas
ir
po
50
metų
pri
Seimo
ir jei pirmieji
konstituciją
balsavo
59.
mą, kuris turėjo labai di
siminti.
Jis, kaip tik
Lietuvos
politinio gyve
Prieš
tik
—
1.
Liaudinin

dėlės reikšmės mūsų
rasis
krašto
šeiminin

nimo
vadai
nebūtų parė
kų
ir
socialdemokratų
at

ekonominiam ir politi
mę
savo
pradėto
darbo
kas
atsikuriančios
Lie

stovai
nuo
balsavimo
su

niam gyvenimui, d) įves
tuvos
buvo
centras,
kuviso
krašto
valia,
tai ka
silaikė.
Priėmus
kons

ti piniginį vienetą — sa
rin
susitelkė
geriausios
žin,
ar
Lietuvos
Nepri

tituciją,
seimo
atstovai
vo valiutą ir t.t.
ano
meto
Lietuvių
jėgos
klausomybės
atstatymas
sustojo
ir
sugiedojo
Tau

Trumpai žvilgterėki
nebūtų pareikalavęs il
me, kaip Steigiamajam tos himną. Tuo metu ir tikroji Lietuvos poli
tinė gyvybė. Lietuvos
gesnio kelio ir didesnių
giedant
Tautos
himną
so

Seimui sekėsi visi virš
nepriklausomybei
įgy

kraujo
aukų, negu turė
cialdemokratai
protes

paminėti darbai įgyven
vendinti
reikėjo
para

jome.
tuodami
apleido
salę.
Ši
dinti. Šiam reikalui nu
Steigiamąjį Seimą rei
šviesti panaudota Seimų Steigiamojo Seimo pri mos iš visos lietuvių tau
tos. Ta parama ir kaip kia vertinti anų dienų aki
stenogramos ir kita me imtoji konstitucija išli
ko galioje iki 1928 m. tik atėjo per Steigiamą
mis ir ano meto sąlygo
džiaga.
jį Seim ą. Juo buvo paro se. Didžiausiose demo
gegužės 15 d.
Ir po 50 metų kai ku dyta pasauliui, kad Lie
kratinėse valstybės e gre
rioje spaudoje užtinka tuvos valstybės prisikė ta parlamentų - seimų,
organų lygiagretumo J. me užuominų, kad anoji limas nėra siaura ambi dar yra senato rūmai.
A. V-se, nes efektingas konstitucija buvusi ir cija kai kurių sluoksnių
Lietuvoje to neturėjome.
PLIAS veikimas ypatin yra viena iš geriausių, kai kurių politinių gru
Tuo būdu visa aukščiau
gai daug priklauso nuo nors už ją ir nebalsavo. pių ar atskirų asmenų.
sioji valdžia buvo ati
ALIAS veikimo.
Žemės reformos klau Steigiamuoju Seimu pa
duota į Seimų rankas.
Dešim tasis ALIAS ir simas Lietuvoje buvo gy rodyta, kad Lietuvos gy
Ar St. Seimo priimtie
PLIAS
suvažiavimas vas nuo senų laikų. Dar ventojų didelė dauguma
ji įstatymai buvo to
įvyks gegužės 30-31 d. nebuvo nei nepriklauso yra pasiryžusi atiduoti kie, kurių pageidavo Lie
Toronte, Kanadoje. Šis mos Lietuvos, nebuvo kuo didžiausią duoklę už
tuvos gyventojai ir kurie
pirmas suvažiavimas už nei seimo, o žemės per Lietuvos laisvę, kaip at gal būtų geriau tikę Lie JAV
ribų
pabrėžia tvarkymo reikalais jau skiros valstybės nepri
tuvai, tie klausimai ne
PLIAS jungiamąją reikš buvo daug rašoma ir kal klausomybę. Tą apginti nustelbia paties įvykio
Steigiamajame tauta sudėjo daug kraujo
mę suburiant lietuvius bama.
— Steigiamojo Seimo bu
profesionalus į vieną or Seime šis įstatymas ga aukų.
vimo reikšmės. Vėles
Nors Steigiamajam e nieji Seimai, daug ką pa
ganizaciją. Tai svarbus na ilgokai buvo svars
įvykis PLIAS persiorga tomas. Jis priimtas po Seime ir vėlesniuose keitė, papildė, išleido
nizavimo programoje. ilgų diskusijų komisijo seimuose politinių par
naujo. Gyvenimas-nesto
Suvažiavimas Kanadoje se, ginčų seimo posė tijų kovos buvo labai
vi vietoje, o su juo žen
įtraukia į aktyvų visuoti džiuose, griežtų susirė aštrios, kartais net ne
gia ir žmonių reikalavi
ną veikimą didelį skai mimų tarp partijų ir kar suprantama prie ko eina mai, keičiasi galvosena.
čių kanadiečių. Taip pat tais labai kraštutinių pa ma, bet būtų gal ir klai
asmeniniai JAV ir Kana sisakymų. Pagaliau že da šiandien manyti, kad
dos inžinierių ir archi mės reformos įstatymas jos buvo ypatingai kenks NEPAMIRŠKITE
atgimstančiai
tektų kontaktai daug pa kaip ir konstitucija buvo mingos
Lietuvai.
Kur
partijos,
ATNAUJINTI
dės ateities glaudes priimtas vien tik krikš
niam
bendradarbiavi čionių demokratų bloko ten vyksta ir kova už sa
DIRVOS
mui
organizaciniame balsais. Valstiečiai liau vo ideologiją, už savo
PRENUMERATĄ
dininkai nuo balsavimo programą, nors ta jų pro
veikime.
J.V. Danys susilaikė, o socialdemo grama gal ir nevisai ata(Pradžia Nr.35)
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Apie emigracijos biurus
Kada mūsų ex-dipukas ir didelis tėvynės mylė
tojas Pinčiukas atskrido Kaunan ir gaivinosi lietu
viška atmosfera, jis suėjo sąlytin su Stasiu Lauri
naičiu.
Pinčiukas nežinojo, kad prieš penkiolika metų
Stasys baigė Aukštąją partinę mokyklą prie parti
nio centro komiteto Maskvoje. Pinčiukas tik matė
gerai lietuviškai kalbantį vyrą, kuris maloniai šyp
sosi, daug kur užkviečia, ir kuris Nepriklausomos
Lietuvos Taupomųjų kasų liuksusinius namus vadina
Kauno vykdomojo komiteto būstine.
Vedžiodamas mūsų turistą po Kauną Stasys pri
statė jam tarp vis didėjančio Kauno statybų ir buvu
sius Pažangos rūmus, ir buvusią Karininkų ramo
vę. Dabar visi tie pastatai turėjo kitus pavadinimus,
ir dėl to kad vardai pakito, atrodė, nutraukti ir ry
šiai su buržuazine praeitimi.
— Iš tikrųjų, — tikino Stasys, — asmenybės
kultas jau išgyventas. Viskas pakito. Štai matai, —
kaip įrodymą radęs, tarė stasys, — tai buvo Lenino
prospektas. Dabar tai Laisvės Alėja.
— Bet juk ir buržuaziniais laikais, — tarė Pin
čiukas, — ta gatvė vadinosi Laisvės Alėja.
— Ak, kokia ten begalėjo būti laisvė, — nusi
šypsojo Stasys. — Tai buvo tiktai fikcija, o ne lais
vė. Argi tu nežinai, kad tai buvo sunkiausieji Lie
tuvos istorijos metai. Vietoj kultūros tada siūlė
degtinę. Tada susidarė net gi liaudies posakis: be
pusbonkio nesuprasi. Dabar žodis "pusbonkis" iš
nyko. Restorane užtenka ištarti "šimtas gramų" ir
padavėjai supranta. Tai didžiulis žingsnis į priekį.
Nėra buržuazinio vulgarumo, bet internacionalinės
matų sistemos terminologija.
Jis sustojo ant Laisvės Alėjos kampo, apsidai
rė, pamatė iškabą "Gastronomas" ir šyptelėjo.
— Nebėra iškabų ir skelbimų: degtinės, vynai.
Žodis Gastronom argi neskamba intelektualine, ir
kartu internacionaline muzika?
Pinčiukas ir Stasys užsuko į krautuvę. Ten bu
vo skobniai patogiai atsiremti alkūnėmis ir stovint,
prabėgomis, negaištant daug tarybinio laiko, ištuš
tinti "šimtą gramų".
Jie taip ir padarė.
Kada jie vėl išėjo į Laisvės Alėją, saulė ėmė
šviesti kaž kaip mieliau ir moterys atrodė kaž kaip
intymesnės.
— Čia reikia ateiti vakare, — kalbėjo Stasys,
— žėri šviesos, šviečia parduotuvių langai, vitrinos
mokyklų ir įstaigų langai. Reklamos kviečia įteatrų
spektaklius, naujus filmus, koncertus...
Ir, pagaliau, lyg sugavęs naują mintį, kurią
"šimtas gramų" iškėlė į smegenų paviršių, Stasys
tarė:
— Apsižvalgyk, ar rasi kur nors emigracijos
biurą? Jų nebėra ir niekuomet jų nebus. Tai buržu
azinė epocha tūkstančius lietuvių išmetė iš Lietu
vos skurdui ir vargui. Tada prie emigracijos biu
rų durų stovėjo eilės žmonių. Dabar emigracijos
biurų nerasi ir su žvake. Tai buržuazinė santvarka
išblaškė lietuvius anapus gimtųjų krantų.
Po to mūsų vyrai užėjo į kitą Gastronomą, ir
ten vėl atsigaivino "šimtu gramų".
Jau vėlai vakare, išvargęs dėl Laisvės Alėjos
"gastronomų" pertekliaus, Pinčiukas įvirto į vieš
bučio numerį ir ėmė ruoštis poilsiui. Visą dieną
jis rūkė Krasnaja Neva papirosus ir dabar galva
plyšo dėl svaigulio. Gal būt, jis galvojo, kad in
ternacionalinė matų sistema skysčio seikėjimas
gramais irgi kliudė jaustis gerai. Už lango žė
ravo šviesos.
— Tai vis spektakliai, koncertai, nauji fil
mai, — taikiai galvojo Pinčiukas. — Tai ne kokie
emigracijų biurų skelbimai.
Čia viešbučio žmogus pristatė jam du jaunuo
lius, kurie pasisakė esą jo giminės. Jiems jis bu
vo anksčiau pranešęs apie savo ekskursinį tflrą
Lietuvon.
Ant greitųjų ir paskubomis, jie šnektelėjo ke
liolika minučių.
Jam atrodė, kad jaunuoliai skubėjo, ir Pinčiu
kas kvietė juos likti su juo kad ir per visą naktį.
Jis jau kėsinosi per viešbučio žmogų kiekvienam
užsakyti po "šimtą gramų". Jam buvo nesmagu kad
jo jauni giminaičiai, laukę jo čia visą dieną, kai
jis leido savo laiką su Laurinaičiu, dabarskubomis
jį apleidžia.
— Tai kur gi jūs, juk nedega, palūkėkite dar.
— mėgino Pinčiukas užlaikyti jaunuosius vyrus.
— Traukinys nelaukia, — atsakė vienas jų.
Ir kitas paaiškino:
— Pas mus tvarka, diena, valanda ir minutė.
Matai, mes gavome pasiūlymą vykti melioracijos
darbams į Kamčatką.
— į Kamčatką? — suriko, nustebęs, Pinčiu
kas. — Į ten, kur už Sibiro.
— Į ten, — patvirtino giminaitis.
— Nevažiuokite, — suriko Pinčiukas. — Ten
jus uodai užkapos. Juk tai net ir ne į Sibirą, o dar
už Sibiro.
— Tai anksčiau emigravome į Sibirą, dabar
patobulinta, šyptelėjo giminaitis. Dabar už Sibiro.
— Nevažiuokite, — patarė išglebęs Pinčiu
kas. — Sakykite, kad emigracijos biurų Laisvės
Alėjoje nesuradote. Kol neatidarys emigracijos biu
ro, negalite aptvarkyti ir dokumentų.
Ir jis jautėsi pagavęs bulių už ragų. Laurinai
tis sakė jam: nebėra emigracijos biurų ir niekad

NEW YORKO TAUTINIU SŪKIU
GRUPEI 20 METŲ
Emilija Čekienė

Tautiniai šokiai turi
O taip, aš žinau, — įsi
savo istoriją. O lietu terpė į kalbą išgirdusi
viškieji yra ir mūsų gi latvaitė, — aš daugeliu
lios praeities liudinin atžvilgių lietuvių, savo
kai. Senovėje Krivių Kri bralių tautos nemėgstu,
vaičiui grojant kanklė bet šoka jie iš visų tau
mis, skudučiais ąžuolų tybių gražiausiai ir jų
pavėsyje vaidilutės jau- drabužiai stilingiausiais
šokdavo. Buvo šokama raštais išpuošti, to nie
reiškiant džiaugsmą po kas negali užginčyti tiek
sėkmingos medžioklės, Vokietijos
stovyklose
nuėmus derlių, po mū buvo, tiek čia New Yor
šių pergalės ar draugys ke kiek teko matyti, —
tę bei meilę apvainikuo pasakojo ji. Aš tik vė
jant.
liau sužinojau, kad New
Dabar išeivijoje tauti Yorko
dangoraižiuose
niai šokiai yra vienas iš jos žavėjosi J. Matulai
svarbiausių ginklų prieš tienės
pastangų dėka
nutautėjimą. Ir jau 20 su paruoštais šokėjais.
viršum metų kai mūsų
Jie šoko mažose sa
jaunimas įvairiuose pa lėse ir didelėse, šoko jau
saulio kraštuose repre nimui ir senimui ir tūks
zentuoja mūsų puikius tantinėms lietuvių ir sve
stilingus tautinius rūbus timtaučių minioms. Šoko
ir šokius.
mažomis grupėmis, šim
Dvidešimtį metų šven tais ir tūkstantiniais šo
čia daugelis mūsų orga kėjų skaičiais, vadovau
nizacijų išeivijoje. Per jant vis Jadvygai Matu
tą laiką įvairiose orga laitienei, pav., Pasauli
nizacijose keitėsi vado nės Parodos metu New
vaujantieji asmenys, kei Yorke,
Tautinių Šokių
tė savo įstatus, kritika šventėje Chicagoje ir t.
vo vieni kitų darbus,sa- t. Todėl ši 20 metų su
vitarpyje barėsi,pykosi, kaktis yra ne vien New
keitė savo nuomones po Yorko šokėjų, bet ir J.
litikai, rungėsi dėl pir Matulaitienės asmeninio
menybių kultūrininkai ir darbo sukaktis JAV-se,
visuomenės
veikėjai, jos asmeninio pasiauko
bet, nesikeitė prieš 20 jimo lietuvybei, už ką vi
metų Maironio šeštadie sai pelnytai š.m. Vasa
ninėj mokykloj įsisteigu rio 16 d. proga Darbinin
si, savo kelią pradėjusi ko redakcija, įvertinda
naujoje žemėje tautinių ma jos darbą atžymėjo
šokių grupė. Nesikeitė įteikiant Lietuvos nepri
ją įsteigusi vadovė mo klausomybės 50 metų su
kytoja Jadvyga Matulai kaktuvinį medalį ir diplo
tienė š.m. gegužės 16 d. mą tokiais žodžiais:
švenčianti 20 metų dar
"Jei sielojamės, kad
bo sukaktį. Nesikeitė va
dovė tyliai ir kantriai mūsų ištikimybė Lietu
visas poilsio valandas vai reikštųsi konkre
aukodama, nesikeitė nei čiais darbais, kurie pa
lietuviukų jaunatviškas trauktų ir vyresniuosius
entuziazmas tautiniam ir jaunesniuosius-, o taip
šokiui, tiktai kasmet kei pat reprezentuotų lietu
tėsi šokėjų veidai. Tur višką kultūrą, tai šios
būt ir pati mokytoja - va srities nuopelnai labiau
dovė J. Matulaitienė ne sia priklauso nuolatinei
galėtų suskaičiuoti, kiek per 20 metų tautinių šo
jaunų lietuviukų perėjo kių organizatorei, vado
per jos tautinio auklėji vei ir šeštadieninės Mai
mo pamokas, kiek porų ronio mokyklos mokyto
jai
Jadvygai Matulai
šokėjų sukūrė šeimos
židinius ir kiek pirmų tienei".
Jadvyga Matulaitienė
jų šokėjų vaikų jau šo
ka toje grupėje, kurios baigusi "Aušros" mer
sąstatas per eilę metų gaičių gimnaziją ir Aukš
įvairavo šokėjų skaičiu tuosius Kūno Kultūros
mi. Ji pati nebegali su Kursus Kaune, 1938 m. ji
skaičiuoti, kur ir kokio su reprezentacine lietu
se scenose jos atžaly vių tautinių šokių grupe
nas žavėjo ne vien lie dalyvavo Prahoje, Čeko
tuvius, bet ir svetimtau slovakijoje. Tautinių šo
čius, kiek kartų tarptau' kių grupes organizavo
tiniuose festivaliuose nu nuo pat savo mokslo bai
sinešė pirmąsias pre gimo nepriklausomoje
Lietuvoje, vėliau Vokie
mijas.
tijoje
tremtyje, o tas
Aš dar New Yorko did
20-tis
yra
tiktai čia JAVmiestyje buvau tik nau
se.
Be
to,
čia pat New
jokė, nepažinau J. Ma
Yorke
ji
suorganizavo
ne
tulaitienės ir nemačiau
vieną
grupę,
o
kelias,
jas
dar jos šokėjų, kiekvieną
progomis
kartą įstaigoje po savait įvairiomis
galio estė pasakė, kad ji jungė, šokius stilizavo,
buvusi
tautinių šokių apie jos įnašą lietuvių
tarptautiniame festivaly tautai reiktų daug kalbė
je ir lietuvių grupė lai ti, o apie patį asmenį
mėjo pirmąją premiją. maža: ji visuomet kuk
Jie tikrai šoko gražiau li, tyli, po puikiai suor
siai ir jų rūbai buvo ganizuotų programų il
puikiausi, skoningiausi, gai kviečiama į sceną vos
žmonės plojo, šaukė,kly tik vienai sekundei pasi
kė sužavėti, — pasakojo rodo ir išnyksta, kas tik
tai kur kviečia atlikti
ji.

nebus. Šitaip galima išgelbėti savo giminaičius nuo
KamČatkos melioracijos darbų.
Jaunuolis pažiūrėjo į laikrodį ir atsakė:
— Emigracijos biurų mums nereikia. Čia mes
savanoriškai, savo plačioje tėvynėje. Savanoriškai.
Abu jaunieji vyrai sarkastiškai nusišypsojo ir
pabrėžė: — "savanoriškai". Be senų emigracijos
biurų biurokratizmo. J anapus gimtųjų krantų.

Jadvyga Matulaitienė

tautinių šokių programą
visiems ji mielai patar
nauja. O koncertų per tą
20 metų yra atlikusi apie
200, artimose ir tolimo
se kolonijose, o kas gi
suskaičiuotų kiek valan
dų pasiruošimams per tą
laiką skirta, už kurias
niekas neatlygino, bet

atlygins jai lietuvių vi
suomenė, lietuvių tau
ta.
Sukaktuvinis tautinių
šokių grupės koncertas
įvyksta gegužės 16 d.
Marion Manor
(buv.
Schwaben Hali), Knlckerbocker Avė., Brook
lyn, N. Y.

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1970 metų
spalio 1 d.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono Nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 300 dolerių
premija
Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELTONIS,

i

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

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd,
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525
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DIRVA
LAUKIA GRANDINĖLĖS

MALONIAI KVIEČIAME Į

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Algis Modestas, Korp!
Neo-Lithuania cv pirminin
kas, praėjusį savaitgalį lan.
kėši Clevelande ir ta proga
čia greitosiomis buvo su
šaukta pas kol. V. Vinclovą
neolituanų sueiga. Dalyva
vo arti 20 korporantų ir fi-*
listerių. Buvo apsvarstyta
kaip suaktyvinti skyriaus
veiklų ir kiti ateities planai.
Algis Modestas, lydimas
savo brolio Edo Modesto,
neolituanų krepšininkų va
dovo aplankė Dirvų ir pa
sidalino mintimis artėjan
čio jaunimo suvažiavimo
Clevelande proga.

• J. Urbšaitis, Lietuvos
kariuomenės kūrėjas-savanoris, Dirvos rėmėjas ir
talkininkas, pernai Vilčiai
davęs 100 dol., dabar iš sa
vo kuklios pensijos paauko
jo 5 dol.
Už aukų ir talkų nuošir
džiai dėkojame.

• ALT S-gos Clėvelando skyriaus susirinkimas
įvyks š. m. birželio 7 d.,
sekmadienį! 11:30 vai., Dir
vos redakcijos patalpose.
Bus renkama nauja sky
riaus valdyba ir tariamasi
kitais skyriaus veiklos rei
kalais.
Visi nariai maloniai kvie
čiami susirinkime dalyvau
ti.

MOKSLO METŲ
UŽBAIGIMAS
Vysk. M. Valančiaus lit.
mokykla mokslo metus bai
gia gegužės 23 d., šeštadie
nį, 9 vai. Mišios šv. Jurgio
bažnyčioje. Po pamaldų pa
žymėjimų įteikimas pra
džios mokyklos mokiniams

GRANDINĖLĖS IŠLEISTUVIŲ
BALIŲ
1970 m. gegužės 16 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak.
šv. Jurgio parapijos salėje.
Programoje: GRANDINĖLĖS šokiai.

Šilta vakarienė.
Šokiams groja J. WENDEL kapela.

KAINA $7.00 suaugusiam ir $2.00 moksleiviui.

Tėvų Komitetas

ir geriausių mokinių apdo
vanojimas.
10 vai. Tėvų susirinki
mas, . kuriame bus renka
mas naujas tėvų komitetas
ir aptariami mokyklos rei
kalai.
Nuo sekančių mokslo me
tų šv. Jurgio parapijinė
mokykla nebeveiks. Seselės
pranciškietės, dirbusios šio
je mokykloje ilgus metus,
pranešė Clevelando vysku
pui, kad jos kitais mokslo
metais šioje mokykloje ne
bedirbs. Kleb. kun. B. Iva
nauskas apie mokyklos už
darymų painformavo parapij iečius.
Lit. mokyklos tėvų komi
teto pirm. V. Rociūnas lan
kėsi pas klebonų ir gavo už
tikrinimų, kad lituanistinė
mokykla galės laisvai nau
dotis visomis mokyklos pa
talpomis sekančiais mokslo
metais. Todėl patalpų klau
simas mokyklai nesudarys
jokių problemų.
šeštadienio vakare, 6:30
vai. bus įteikti pažymėjimai
mokyklos a b i t urientams,
Bus ir trumpa programa:
montažas, deklamacija, tau
tiniai šokiai (mokytoja Eg
lė Giedraitytė) ir kanklių
orkestras, vadovauj amas
Onos Mikulskienės.
Jaunimui šokiai, grojant
Eugenijaus Svidersko or
kestrui iš Akrono. Visas

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

Už paprastus indelius moka

5%

Už įvairius' taupymo certifikatus moka

5Vt% ? 7»/2%

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

At Superior — (Near Rapid)

jaunimas kviečiamas į šį
mokslo metų užbaigimų ir
šokius.

PAŠNEKESYS APIE
KENTO UNIVERSITETO
ĮVYKIUS
Sekančiame Konservato
rių Klubo susirinkime ant
ro kurso studentas, Vytau
tas Lepeška, papasakos
apie Kento valstybinio Uni
versiteto įvykius, kurie nu
skambėjo per visų Amerikų. Lygiu būdu, jis pasida
lins mintimis apie Europos
ir Amerikos mokymo siste
mas bei jų skirtumus. Vy
tautas Lepeška kelerius me
tus gyveno Vakarų Vokieti
joje ir mokėsi vietinėje
gimnazijoje. Baigęs vokie
čių gimnazijos šešias kla
ses, čia be egzaminų buvo
priimtas į college. Vokiečių
gimnazijoje viso yra devy
nios klasės.
Šis įdomus Konservatorių
Klubo susirinkimas įvyksta
ateinantį penktadienį, ge
gužės 15 d., 8:30 vai. vaka
ro įprastoje vietoje —
Union Savings & Loan Assoiation salėje, 5106 Wilson
Mills Road (kampas Monti
cello ir Richmond Road).

(k)

Iš Columbijos pra
neša, kad dideliu susido
mėjimu visi krašto lie
tuviai laukia neįprastų
svečių — Clevelando
Grandinėlės jaunųjų šo
kėjų ir muzikantų. Šiau
rės Amerikoje plačiai
žinomo meninio viene
to pasiryžimas pasiekti
Columbijos žemę davė
jėgų ir noro visiems
dirbti, siekiant Grandi
nėlės viešnagę padary
ti atmintiniu įvykiu tiek
patiems jauniems sve
čiams, tiek vietos lie
tuviams , tiek Columbi
jos visuomenei. "Jūs bū
site Lietuvos ir jos by
los reprezentantai ir
mes visi Jūsų laukia
me", rašo iš Columbi
jos.
Pagal sudarytą planą
pirmieji
Grandinėlės
koncertai įvyksta Medellin. mieste. Koncertais
ir bendrai grupės vieš
nage Columbijoje rūpina
si Clevelando šokėjų iškvietėjas kun. M. Tamo
šiūnas.
Pietų Amerikon Gran
dinėlė išskrenda birže
lio 14 d. Tos pačios die
nos vakare Clevelando
šokėjai ir muzikantai jau
pasiekia Medellin.
Šią koncertinę P. Ame
rikos kelionę Grandinė
lės šokėjai ir muzikan
tai vykdo su pagalba vi
sų Š. Amerikos lietuvių,
kurie supranta ir nuošir
džiai pinigine auka re
mia dirbantį lietuvišką
jaunimą. Aukas didesnes
ir mažesnes siųskite:
Grandinėlė, c/o Mr. V.
Staškus, 110 E. 226 St.,
Cleveland, Ohio 44123.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, gegupės 14 d., 8 v. v.,
wrestling imtynėse rungsis
pagarsėję imtininkai The
Sheik ir Diek (Bulldog)
Brower. Bilietai nuo 4 iki 2
dol.

Į CLEVELANDO PARENGIMU Į
I_ _ _ KALENDORIUS —J
* GEGUŽES 16 d. Grandinė
lei paremti parengimas.
♦ GEGUŽES 23 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos mokslo
metų užbaigimo vakaras.
GEGUŽES 24 d. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės;
BIRŽELIO 21 D. — Birželio
įvykių minėjimas. Rengia ALT
Clevelando skyrius.

RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
pristatymas - balius.
RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.
SPALIO 4 D. — LRK Mote
rų Sąjungos 36 kuopos metinė
vakarienė Naujosios parapijos
salėje.

• 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 j Z. Obetenį tel. 531-2211.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos

MOKYTOJU REZOLIUCIJA
Amerikos Lietuvių Mokytojų
Sąjunga 1970 m. balandžio 12 d.
viešame susirinkime, dalyvau
jant visuomenei, Gage parko sa
Įėję išklausė paskaitą tema:
"Bažnyčia ir lietuvybės išlaiky
mas", kur buvo kreipiamas dė
mesys į Katalikų Bažnyčios pa
keitimus po H Vatikano suvažia
vimo.
Išklausius ir išdiskutavus pas
kaitą, padarytos sekančios iš
vados:
L Visais mūsų tautos laikais
tikėjimas buvo lietuvių stip
rybės šaltinis ne tik s'unkiuose
gyvenimo momentuose, bet jis
buvo ir tautinio išlikimo pagrindas. Ir šiais laikais tautinis
bei religinis jaunosios kartos
auklėjimas yra ypatingai svar
bus. Jo įgyvendinimui turi būti
įjungtos visos jėgos.
IL Tiek tautinio, tiek religi
nio auklėjimo teisė ir pareiga
prikauso šeimai. Visi auklėji
mo veiksniai, pvz, mokyklos,
bažnyčia, spauda, organizaci
jos ir kt., turi padėti auklėti
jaunąją kartą taip, kaip siekia
sąmoninga, tautiniai susipratu
si, lietuviška krikščioniška šei
ma.
III. Lietuvių tauta jau nevie
ną kartą patyrė kitų įvairius
įtaigojimus ir mėginimus tikė
jimo pagalba nutautinti lietu
vius. Gyvenimo patirtis, Dievo
įsakymai ir Vatikano nutarimai
rodo, kad kitataučiai arnulietuvėję dvasininkai neturi teisės
vykdyti mūsų jaunosios kartos
nutautinimo darbą.
IV. Laikome, kad sąžiningi ir
pagal evangelijos mokslą vei
kią dvasininkai turi pareigą be
jokių Išsisukinėjimų mokyti lie tuvių vaikus tikėjimo tiesų ir
sakramentų praktikos ta kalba,
kurios pageidauja lietuvių šei
mos.
V. Šiuo atveju negalimi jo
kie kompromisai, bet kokie iš
eities iešką bėdos susitarimai
laikomi nepriimtinais ir pra
gaištingais, pvz. dalinis vaikų
paruošimas lietuviškai maldai.

II. Pabrėžiame, kad Šie nau
jieji Vatikano nutarimai įparei
goja tėvus, mokytojus, auklėto
jus, o ypač dvasiški ją pasirūpin
ti, kad lietuvių vaikai paveldėtų
lietuviškus religinius papročius
ir maldą savo tėvų kalba.
IIL Parapinėse mokyklose tu
ri būti sudarytos tinkamos reli
ginio lietuvių vaikų auklėjimo
sąlygos, būtent: lietuvių vai
kams turi būti savaitės bėgyje
privalomos šv. Mišios lietuvių
kalba. Išpažintis, šv. Komunija
ir Sutvirtinimo sakramentas tu ri būti atliekami tik lietuvių kal
ba.
IV. Prašome PLB valdybą
šiuos mūsų nutarimus patvirtin
ti, juos pripažinti lietuvių tau
tos reikalavimu ir skirti as
menį šiems nutarimams įgyven
dintu
V. Jei Instructio de pastorali migratorum eura vertimas į
lietuvių kalbą ir paskleidimas il
gai užsitęstų, pavedame Mok.
S-gai tą vertimą atlikti ir pa
skleisti lietuviu tarpe.
VI. Prašome lietuvius kuni
gus plačiau ir veikliau įsijung
ti į lietuvišką veikimą, o jau lie
tuvišką darbą dirbantiemskunigams reiškiame savo ištikimy
bę ir siekiame jiems padėti.
VII. Pavedame Mok. S-gai
šiuos nutarimus išsiuntinėti įs
taigoms, institucijoms, spaudai,
radijo stotims ir kt.
Amerikos Lietuvių Mokyto
jų Sąjungos Valdyba

SUSIRINKIME PADARYTI
SEKANTIEJI NUTARIMAI:

1. Reikalaujame, kad INSTRUCTIO
DE PASTORALI
MIGRATORUM CURA (migran
tų sielovados globos instrukci
ja), Popiežiaus Pauliaus VI pa
tvirtinta 1969 m. rugpiūčio 15 d.
nedelsiant būtų vykdoma pilnai
ir ištisai.

leidykla isleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepakartoWANTED
jamų leidinių, iš naujo su
JOURNEYMEN
telkė jėgas prie ENCYCLO- FIXTURE BUILDERS
PED1A L1TUANICA, ku Mušt have job shop experience.
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
58 hour week.
yra jau išleistas. Maloniai
O.
& W. TOOL
kviečiame į talką ją užsipre
ENGINEERING
numeruojant.
Dale
Detroit, Mich.
Clevelande prenumeratas 15700
(1 Block E. of Telegraph.
priima: Juozas Stempužis,
2 Blocks N. of Fenkell)
p. Balio Gaidžiūno krautu
(313) 538-8200
vėje ir Dirvos administra
Ask for Mr. Adams
(34-40)
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.

• POEZIJOS PILNATIS.
Bernardas Brazdžionis. Ei
lėraščių rinktinė. Iliustraci
jos A. Dociaus. 592 psl. di
delio formato. Kaina $10.00.

• Lituanistikos Darbai II.
Išleido Lituanistikos Insti
tutas Chicagoje. Redagavo
dr. Jonas Balys. Kaina 2.50

KNYGA, APIE
KURIĄ VISI
KALBA...
AR TURITE?

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir baisamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS
6835 Superior Avė.

Telef. 391-1 143

Cleveland, Ohio

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu..........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti;

............. egz. R. Spalio romaną "Rezistencija”
Kaina 6 dol.

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsjme Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.
j

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Mano adresas: ............................. . ............................................
(pavardi ir vardas)

(namo numeri* ir gatvė)
(miestą* ir valstybė, lip Nr.)

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuviai gabūs visose srityse
Kearny, N. J., lietuvių
kolonija turėtu būti pavyz
džiu kitiems. Maža saujelė
(apie 400 šeimų), bet bend
ruomeniškai veikli, draus
minga ir pažangi.
Čia stipri ir veikli Skaus
mingosios Dievo Motinos
parapija su nauja bažnyčia,
klebonija, mokykla ir vie
nuolynu seselėms mokyto
joms, du klubai: Lietuvių
Katalikų Bendr u o m e nė s
Centras, Lietuvių Politikos
Klubas ir finansiniai pajėgi
Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo Draugija — Schuy
ler Savings and Loan Asso
ciation of Kearny, N. J.
Čia norima kiek plačiau
paminėti Schuyler Savings
and Loan Association of
Kearny, N. J., nes ji yra
grynai lietuviška finansinė
draugija ir veikia nuo 1924
metų.
Prieš 46 metus pajėgingesni ir veiklesni lietuviai
su Julium Pakniu priešaky
je įkūrė šią draugiją. Gali
ma sakyti įš menkų sutaupų pradėjusi, gerose vado
vaujamose rankose būda
ma, metai iš metų draugija
finansiniai stiprėjo, nė vie
no neapvylė ir sunkiais de
presijos laikais, ir šiandien
išaugo į milijoninę finansi
nę įstaigą, kurios aktyvas
(Asscts) 1969 metų gruo
džio mėn. 31 d. buvo:
$6,074,032.82.
Draugija turi didelį pa
sitikėjimą ir yra žinoma ne
tik Kearny, bet ir tolesnėse
apylinkėse. Julius Paknis,
kuris jau 46 metus tvirtai
laiko draugijos vairą, savo
rankose, daro visa, kad
draugija stiprėtų, būtų pa
slaugi ne tik lietuviams, bet
ir svetimtaučiams. Todėl
daugelis įsitikino, kad Lie
tuvių Taupymo ir skolinimo
draugija yra saugi vieta
taupyti, gerus dividendus
gauti ir prieinamomis są
lygomis, reikalui esant, pi
nigų pasiskolinti.
Nuo š. m. sausio mėn. 1
d. draugija savo taupytojams moka 5% dividendo,
kuris išmokamas metų ket
virčiais. Draugija turi apdrauda indeliams ligi $20,000.00 Federal Savings and
Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
Draugijos rezervo kapiląs
$332,155.54
Draugijos vadovybę su
daro: Julius Paknis —
Chairman of the Board,
Peter W. Velevas — President, Edmund Bennett —
Vice-President, John D. Ndkrosis — Treasurer, John
A. Condon — Sec’y (Exec.
Mgr.), Susan Dasker —•'
Asst. Sec’y.

ŽIUPSNELIS ATSIMI
NIMŲ APIE A. A. VANDĄ
POPELIUCKIENę
Jos romantiškas pradžio
je gyvenimas metų bėgyje
virto tragišku. Pažintis su
vyru įvyko pirmojo pasau
linio karo metu, kai rusų
k a r iu o menės inžinierijos
dalinys, kuriame tarnavo
karininkas Klemensas Popeliučka, buvo apsistojęs
jos tėvų dvare Lenkijos
okupuotoje Gudijoje. Užsi
baigė karas, karin. K. Popeliučka grįžo Lietuvon,
įstojo kariuomenėn, gi Van
da likosi savo tėviškėje de
markacijos linija atskirta
nuo Klemenso, bet užsimez
gusi graži meilė nenutruko.
Jos stiprus ilgesys ir no
ras vėl pamatyti mylimą
Klemensą nugalėjo visas
LB Santa Monikos apylinkės balandžio 25 d. ruošto baliaus programos dalyviai ir žodžių bei muzikos demarkacijos linijos liūtis.
autoriai. Iš kairės: I. Tumienė, L. Laikienė, Dargis, O. Metrikienė, A. Mironas-Norimas, V. Kevalai- Vieną gražią 1919 m. va
tienė, V. Dūda, Čekanauskienė, S. Kalvaitis, Giedra Gudauskienė, A. Giedraitis, Daina Gudauskaitė ir saros dieną ji atsidūrė Kau
Saulius Gudauskas.
V. Fledžinsko nuotrauka ne Krašto Apsaugos Minis
terijos štabe, surado mane
giuose” ir ten seks operetės (taip buvo susitarta) ir su
vaidinimą. Laiko jau visai žinojusi, kad Klemensas
Vakaro moderatorebu nedaug. Gegužės 16 d. čia yra geležinkelio kuopos va
Ramiojo vandenyno pa
krančių lietuviai buvo vo Vita Kevalaitienė. Tal pat. Muz. Stasys Sližys, rež. du Radvilišky, tuojau ten
maloniai nustebinti gra
kininkavo žinomi Cali- Justas Pusdešris ir Galina pat ir išvyko. Džiaugėsi abu
žiu, įdomiu ir smagiai forni jos lietuvių muzikai Gobienė intensyviai su jau vėl susiėję ir tą savo nenunuskambėjusiu Santa Mo O. Metrikienė ir S. Kal nimu dirba-repetuoja. De trūkusią meilę apvainikavo
vestuvėmis. Vedybinis gy
vaitis. Programai buvo da visas pastangas, kad
nikos Lietuvių bendruo
venimas
pasidarė dar lai
sutelkta californiečių kū operetė gerai pasisektų. mingesnis, kai gimė sūne
menės baliumi, su pui
ryba. Ypač lyriška buvo Operetė bus statoma 8 vai. lis — Tadukas. Bet tą jų
kia lengvosios muzikos
programa
"Pavasario paskutinė programos da v. Crestwood High School gražų, pilną džiaugsmo gy
lis "Metų Laikai", žo auditorijoje kampas Ford venimą smarkiai sužalojo
Garsais". Visą progra
mą suorganizavo, sureži džiai neseniai mirusio Rd. ir Beech Daly Rd. Bi baisi nelaimė: mirė jų vie
savo ir pravedė muzikė Santa Monikoje poeto lietai platinami ir baigiami nintelis brangus sūnelis.
išparduoti. Norintieji daly
Giedra Nasvytytė - Gu
Prano Lemberto, muzi vauti turėtų tai pasisku- Antrojo pasaulinio karo
dauskienė.
ka G. Gudauskienės, iš bėti.
metu bolševikams artėjant
pildyta
pirmą kartą
prie Lietuvos juodu apleido
Kauną ir apsigyveno lietu
(puikiai atliko soslistė
IŠVYKA Į GAMTĄ
vių
tremtinių stovykloje
Liucija
Laikienė
—
so

LEONO URBONO
Gegužinės - piknikai jau Augsburge, Vokietijoje.
lo ir duete su sol. Dar
PARODA CHICAGOJE
Ir štai čia įvyko Vandos
giu.) Buvo pora kūri pradeda išeiti iš mados ir
Gegužės 16-24 d.d. Čiur
mažai
kas
juos
jau
rengia.
gyvenime
antra širpulingą
nių, kurių žodžiai ir mu
lionio galerijoje bus Aus
Bet
tai
yra
sveika
ir
viena
tragedija:
mirė jos myli
tralijoje plačiai pagarsėju zika — Andriaus Mirono iš geriausių priemonių su mas vyras Klemensas, tuo
sio dail. Leono Urbono ta (Norimo).
senai matytais žmonėmis laiku jau pasiekęs generolo
Muzikinius efektus ins susitikti, gamtoje pabuvoti laipsnį. Netekusi sūnelio ir
pybos darbų paroda. Paro
dos rengimu rūpinasi "Mar trumentais atliko Daina ir gražia pavasario gamta vyro, karui pasibaigus, ji
gutis”. Atidarymas įvyks Gudauskaitė ir Saulius pasidžiaugti.
pagal sudarytą sutartį at
gegužės 16 d., šeštaidenį, 7 Gudauskas. Sceną deko
SLA 200 ir 352 kuopa tu vyko į New Yorką ir apsi
ravo Laikytė ir Misiū
vai. vak.
rėdama tai galvoje gegužės gyveno Brooklyne. Kaip iš
Dail. L. Urbonas Ameri nas.
24 d. Green Lawn Grove, laiškų matyti čia jos gyve
koje lankosi antrą kartą.
Santa Monikos Bend 16447 Middlebelt Rd. ren nimas buvo sunkus ir pa
1966-67 m. jo darbų paro ruomenės balių pradėjo gia gegužinę-pikniką. Vai skutiniame laiške rašė "vi
šokių
grupė kai į gegužinę įleidžiami sas mano gyvenimas Ame
dos buvo surengtos Chica tautinių
goje, Clevelande, New Yor "Audra", vadovaujama veltui ir jiems ten bus su rikoj buvo.l. sunkus ir var
ke, Detroite, Toronte ir kt. Ingos Tumienės. Progra rengta įvairių varžybinių gingas ...” Ilsėkis amžino
Visur susilaukė pelnyto pa mos dalyviai apdovanoti žaidymų. O suaugusiems je ramybėje miela Vanda.
sisekimo. Grįžęs į Australi gėlėmis (Bendruomenės veiks turtingas bufetas ir
R. Liormonas
ją sukūrė visą eilę naujų ir p. Lembertienės).
įvairių užkandžių svetainė.
darbų. Chicagoje rengiamo
(ar)
A. Grinius
je parodoje bus išstatyti ir
nės reikšmės, primins jau
tie tapybos darbai, kurie DETROIT
nystės dienas. Veidrodis,
Australijoje buvo atžymėti
NAUJA KNYGA
kaip tremtyje gyvenimas
aukštomis premijomis ir
VYKTI Į ŠAPNAGIUS
vyko.
teigiamais meno kritikų at
VIZOS NEREIKIA
TIK KĄ IŠĖJO Iš
ši knyga tinka ir dova
siliepimais. Chicagos lietu
SPAUDOS:
Gegužės
16
d.
visi
jausis
noms,
nes ji labai gražiai
vių visuomenė kviečiama
kaip
Lietuvoje,
kurie
nu

atrodo
ir ją įsigydami pa
Vincento
LIULEVIČIAUS
atsilankyti ir susipažinti su
dail. L , Urbono naujaja vyks į jaunimo statomą redaguota knyga LIETU dėsite draugijai kitas kny
kūryba.
Mrg. operetę "Piršlybos Šapna- VIŲ ŠVIETIMAS VOKIE gas išleisti.
Knygą išleido: KULTŪ
TIJOJE ir. AUSTRIJOJE
1944-1950 metais. 640 pus RAI REMTI DRAUGIJA,
lapių, 262 nuotraukos. Kai 7026 So. Claremont Avė.,
Chicago, III. 60636.
na $12.00.
Šioje knygoje yra nuro
dytos pavardės apie 1000
mokytojų dirbusių mokyk
Skaityk ir platink
lose ir daugiau 10,000 mo
kinių, abiturientų, su foto
DIRVĄ
grafijomis.
Knw>i turi didelės istori-

Pavasario Garsai Santa Monikoje

Julius Paknis, Schuyler Sav
ings and Loan Assn. of Kearny
vienas iš įkūrėjų ir dabartinis
jo Chairman of the Board,

Direktoriai: Joseph M.
Belza, Edmund Bennett
John A. Condon, George
Katilus, jr., Frank P. Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickewich, M. D., John D. Nakrosis, A.I.A., Julius Pak
nis, Walter Plikaitis, John
J. Salvest, Esq., Jack J.
Stukas, Ph. D., Peter W.
Velevas.
Teisių patarėjai: Frank
P. Gelenitis, John J. Sal
vest.
Draugijos įstaiga savo
nuosavuose namuose: 24
Davis Avė., Kearny, New
Jersey. Telefonai: 9910001, 991-7260.

J. Mėlynis

CHICAGO
VAKARAS SU ALICE
STEPHENS
Margučio pastangomis, š.
m. gegužės 23 d. Jaunimo
centro didžiojoje salėje ren
giamas sukaktuvinis muz.
Alice Stephens pagerbimas
— banketas. Rengiamu pa
gerbimu plačiai domisi Chi
cagos kultūrininkai, visuomeninkai ir ypatingai bu
vusios muz. Alice Stehpens
mokinės ir dainininkės.
Šiuo metu sukaktuvininkė,
be pedagoginio darbo, va
dovauja ”Aidutėms” ir jau
daugiau 10 metų dirba su
Chicagos lietuvių operos
moterų choru.
Pagerbimo rengėjai ma
loniai kviečia visus Chica
gos lietuvius prisidėti prie
rengiamo didžiai nusipelnusios muz. Alice Stephens
p a g e rbimo, Dalyvav i m o
kaina 7.50 dol. asmeniui.
Atsilankiusiems bus pateik
ta šaltų-šiltų valgių vaka
rienė. Vietas prašome re
zervuoti Margutyje, 2422
W. Marquette Rd., Chicago,
III. 60629. Tel. GR 6-2242.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

PADĖKA
Gilaus liūdesio valandoje, mūsų mylimai ir
brangiai žmonai, motinai ir senelei

A tA
TERESEI MITKUVIENEI

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vi metų) šiuo adresu

mirus, nuoširdžiai dėkojame artimiesiems ir pa
žįstamiems pareiškusiems muns užuojautą: Vil
ties Draugijos Vadybai, Dirvos Redakcijai, A.L.T.
S-gos Detroito skyriui, Lito Klubui, Detroite, Onai
ir Jurgiui Rekašiams ir Dirvos korespondentui A.
Griniui, už gražų straipsnį parašytą ir patalpintą
Dirvos Nr. 28 — 8 — "A. A. Teresę Mitkuvienę
prisiminus”.
Didelis ir nuoširdus mūsų ačiū.

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., 1Ą metų
1 dol.
Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.

Parašas ................................ ».........................

Nuliūdę:

Vyras Jurgis
Dukra Aldona ir
Gražina su šeimomis

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

15 dail. L. Urbono sukurto ciklo "S". Nuotraukoje matomas tapy
bos kūrinys bus išstatytas Čiurlionio galerijoje rengiamoje paro
doje, Atidarymas |vyks gegužės 16 d. 7 v.v.

