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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VOKIEČIŲ TARPE
ANTRAS BRANDTO - STOPHO SUSITIKIMAS

Praėjusį ketvirtadienį 
Vakarų Vokietijos Kasse- 
lio mieste buvo susitikę 
Vakarų Vokietijos kanc
leris Willy Brandt ir Ry
tų Vokietijos ministeris 
pirmininkas Willi Stoph. 
Kaip žinia,pradžia abiejų 
vokiečių vyriausybių gal
vų susitikimams buvo pa
daryta Erfurthe Rytų 
Vokietijoje. Ji išplaukė 
iš Brandto vyriausybės 
noro pradėti vesti nau
ją OST-POLITIK, kuri 
remtųsi susidariusios 
būklės, status quo, įtei
sinimu. Kaip mes jau ne
kartą čia minėjome, Vo
kietijoje, kaip ir liku
siam pasaulyje esama 
įsivyravusios pažiūros, 
kad esamos būklės nega
lima pakeisti be pasauli
nio karo, kuris neįmano
mas ir kurio niekas ne
nori. O jei taip, reikia 
ieškoti galimai geresnių 
ir naudingesnių koegzis
tencijos būdų. Už tat 
Bonna pradėjo pašneke
sius su Maskva, Varšu
va, Rytų Berlynu bei ki
tomis sovietų satelitų 
sostinėmis.

Čia reiktų pastebėti, 
kad paskutinis žodis vi
sur priklauso Maskvai, 
tačiau dčl įvairių sume
timų Krem liui parankiau 
kad derybos būtų veda
mos 'išsklaidytai*. Iš 
vienos pusės sovietai ga
li aiškintis, kad jie tai 
su eventualiu pasiūlymu 
sutiktų, tačiau susitari
mui priešinasi Varšuva 
ar Rytų Berlynas. Iš ki
tos — visi vistiek žino 
kam priklauso paskuti
nis žodis. Todėl šio 
straipsnio antrašte yra 
netiksli. Derasi ne vokie
čiai savo tarpe, bet tik 
Bonnos vyriausybė su so
vietų mari jonetėmis, ta
čiau gyvenimas yra taip 
susiklostęs, kad daugelį 
dalykų nebevadiname tik
raisiais vardais, todėl ir 
čia laikomės 'oficialios ’ 
pažiūros, kad derybos ve
damos vokiečių tarpe. 
Šiaip ar taip bent kalba
ma buvo vokiškai.

Ko nori Rytų Berly
nas? Ko siekia Bonna 
esamoje būklėje? Rytų 
Berlynas visų pirma rei
kalauja savo suverenu-

PLIAS Toronto skyriaus yaldyba rengianti Pasaulio ir Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektų 10- 
tą suvažiavimą Toronte š.m. gegužės m. 30-31 d.d. Iš kairės: ižd. inž. V. Matulevičius, vicepirm. 
kult. reik. inž. A. Viskontas, pirmininkas inž. B. Baranauskas, vicepirm. techn. reik. inž. V. SiciOnas. 
pareng. vad. inž, P. Stauskas. Trūksta sekr. inž. S. Masionio.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
mo pripažinimo. Antra 
— atsisakymo nuo bet ko
kių specialių ryšių su 
Vakarų Berlynu, pripa
žįstant tą miesto dalįvi- 
sai nepriklausomu poli
tiniu vienetu.

Jei pirmasis reikala
vimas iš esmės nieko ne
pakeistų, antrasis turė
tų didesnės praktiškos 
reikšmės, nes Vakarų 
Berlynas kaip prinokęs 
obuolys anksčiau ar vė
liau nukristų į jį apsu
pusių komunistų sterblę.

Bonna iš savo pusės 
siūlo: abiem Vokieti jom 
kartu prašytis priimamo
mis į Jungtines Tautas, 
pasikeisti Aukštaisiais 
Komisarais su diploma
tiniu imunitetu, kurie at
stotų ambasadorius, ir 
santykius tarp abiejų 
valstybių tvarkyti pagal 
tarptautinės teisės rei
kalavimus. Atseit, prak
tiškai santykiai niekuo 
nesikeistų nuo santykių 
tarp suvereninių valsty
bių, skirtumas būtų tik 
labai formalus, bet juo 
Bonna norėtų pabrėžti 
specialų abiejų valstybių 
statusą, atseit, abi vals
tybės yra tos pačios vo
kiečių tautos. (Tarp kit
ko tas faktas yra paminė
tas ir... Rytų Vokietijos 
konstitucijoje. Išeina, 
kad Rytų Vokietija eina 
prieš savo konstituciją!)

Berlyno klausimu 
Bonna norėtų gauti Ry

LB New Yorko apygarda 
atidėjo rinkimus

Lietuvių Bendruome
nės New Yorko Apygar
dos nepaprastas apylin
kių valdybų suvažiavi
mas, kuriam pirminin
kavo Henrikas Miklas, 
sekr. Petras Povilaitis, 
š.m. gegužės 2 d., iš
klausęs LB New Yorko 
apygardos valdybos pra
nešimo dėl pertvarkytų 
LB VI Tarybos rinkimų 
taisyklių, nutarė pavesti 
New Yorko apygardos 
valdybai kreiptis į JAV 
LB Tarybos prezidiumą 

tų Vokietijos pripažini
mą, kad visas Berlynas 
yra JAV, sovietų, ang
lų ir prancūzų atsakomy
bėje (Oberhoheit) ir kad 
Rytų Vokietija garantuo
tų laisvą civilį susisie
kimą tarp to miesto ir 
Vakarų Vokietijos.

Aplamai imant, skir
tumai tarp Rytų ir Vaka
rų vokiečių vyriausybės 
pažiūrų nėra taip dide
li, kad neduotų pagrindo 
tolimesnėm derybom, 
jei iš abiejų pusių būtų 
geros valios ir Rytų Vo
kietija turėtų daugiau 
laisvės. Deja, Rytų Ber
lynas klauso Maskvos, o 
tai per didelis broliavi
masis vokiečių tarpe yra 
pavojingas. Lygiai kaip 
ir geri vokiečių - lenkų 
santykiai.

Už tat komunistai 
Kasselyje surengė savo 
šalininkų demonstraci
jas, kuriose buvo reika
laujama priimti Rytų Vo
kietijos pasiūlymus. Tos 
demonstracijos, aišku, 
•turėjo išprovokuoti kon- 
trademonstracijas ir 
muštynes. Visa tai davė 
progos Stophui pareikšti 
savo giliausią pasipikti
nimą Vakarų Vokietijos 
vyriausybės nesugebėji
mu išlaikyti tvarką ir 
rimtį. Pasitarimas pa
sibaigė be rezultatų. Vie- 
nintėlis laimėjimas buvo 
tik tas, kad derybas nu
tarta toliau tęsti. Kaip ir

(Nukelta į 2 psl.)

(LB įstatųstr. 39,punk
tas d), kadkoresponden- 
ciniu būdu ir skubos ke
liu iki šių metų rudens 
(spalio-lapkričio mėn.) 
būtų atidėti LB Tarybos 
rinkimai, numatyti š.m. 
birželio 6-7 d.d.

Nutarimas motyvuo
jamas tuo, kad JAV LB 
Centro Valdybai pakei
tus rinkimines taisykles 
ir Garbės Teismui įvai
riai keičiant ir interpre
tuojant LB įstatuose nu
matytą rinkiminę tvarką

Londone lietuvių kapinėse buvo pašventintas min. B.K. Balučio paminklas. Dešinėje kalba Lietuvos 
atstovas Anglijoje Vincas Baltokas. J. Bulaičio nuotrauka

PAŠVENTINTAS B. K. BALUČIO PAMINKLAS
Anglijoje Š.m. gegu

žės 10 d. įvyko iškilmin
gas min. Broniaus K. Ba
lučio paminklo atidengi
mas ir pašventinimas.

Iškilmės prasidėjo 11 
vai. ryto London lietuvių 
bažnyčioje, kur kun. A. 
Kazlauskas atlaikė iš
kilmingas mišias ir pa
sakė progai pritaikytą 
pamokslą. Po pietų iš
kilmės buvo tęsiamos 
šv. Patricko kapinėse, 
lietuvių skyriuje. Čia 
prie min. Balučio pa- 

bei išleistas rinkimines 
taisykles, rinkimų vykdy
mo padėtis taip susikom 
plikavo, kad numatytu lai
ku jų įvykdyti neįmano
ma, o tai neigiamai atsi
lieptų į LB veiklą.

Apygardos valdyba tuo
jau pat motyvuotą raštą 
pasiuntė LB Tarybos pre 
zidiumo pirmininkui dr. 
P. Vileišiui ir apie tai 
painformavo LB Tary
bos narius iš New Yorko 
apygardos.

Laikraštį atiduodant 
spausdinti, dar nebuvo 
žinoma, kiek įtakos new- 
yorkiškių bendruomeni- 
ninkų nutarimas turės 
į paskelbtus LB VI ta
rybos rinkimus, bet bu
vo aišku, kad New Yor
ko apygardoje ateinantį 
savaitgalį tokių rinkimų 
nebus. Jų nebuvimas ne
abejotinai atsilieps įnau- 
josios LB Tarybos sudė
tį, kadangi joje atstovau
jama ne visa JAV Lietu
vių Bendruomenė. 

minklo, apdengto Lietu
vos trispalve, buvo išsta
tyta liet, skautų garbės 
sargyba. Paminką ati
dengti buvo pakviesti du 
jaunuoliai, būtent P. Kli
mas, jun. iš Paryžiaus ir 
A. Balickas, jun. iš Lon
dono — abu B.K. Balučio 
krikštasūniai. Velionį 
pagerbus tylos minute ir 
padėjus gėles buvo atlik
tos religinės šventinimo 
apeigos. Apeigas atliko 
dabartinis Londono liet, 
klebonas, kun. J. Sakevi- 
čius.

Po religinių apeigų 
sekė Lietuvos Atstovo 
Anglijoje Vinco Balicko 
kalba, kurioje jis apibū
dino B.K. Balučio asme
nį ir padėkojo aukoju
siems paminklo fondui.

"1967 m. gruodžio 30 
d. Londone mirė Minis
teris Balutis, kurio pa
laikus 1968 m. sausio 5 
d. palaidojom e šiose, šv. 
Patricko kapinėse, lie
tuvių skyriuje", sakė V. 
Balickas.

"Ministeris Balutis 
per visą savo gyvenimą 
žarstė lietuvybės žari
jas ir labai uoliai dirbo 
savo tautos gerovei. 
Ypač didelis yra jo įna
šas Lietuvos užsienio 
tarnybai, kurioj jis dir
bo, galima sakyti, nuo 
pat Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo ir ati
davė didelę duoklę savo 
besikuriančiai valsty
bei. Likimas man lėmė 
būti jo artimiausiu bend 
radarbiu nuo 1938 me
tų. Galiu tad paliudyti, 
kad per tuos tris desėt- 

kus bendro darbo metų, 
velionis visa savo esy
be buvo pasišventęs 
savo tautai ir savo vals
tybei. Jo, kaipo Lietu
vos Respublikos atsto
vo, asmenybė ypač iš
ryškėjo, kai 1940 m. Lie
tuvos valstybė buvo Sov. 
Rusijos okupuota. Nuo to 
momento velionio visas 
gyvenimas buvo dedi
kuotas tiktai vienam tiks 
lui. O tas tikslas buvo 
Lietuva ir jos laisvė bei 
nepriklausomybė. Nenu
ilstamas darbas už šias 
vertybes buvo jo gyveni
mo tikslas. Štaikodėl jis 
yra mums toks mielas ir 
brangus ir štai kodėl 
mes jį (rikiuojame į mū
sų tautos iškiliųjų vyrų 
tarpą.

Mums visiems yraaiš 
ku, kad žmogus turi mir
ti. Bet žmogus miršta 
ne visas. Geriausioji jo 
dalis išvengia mirties, 
nes jo darbai pasilieka 
ir gyvena amžinai. 
"Pasistačiau paminklą 
tvirtesnį už varį...", ra
šė romėnų poetas Hora
cijus vienoje savo odė
je apie kūrybos vertę. O 
mūsų poeto Maironio žo 
džiais tariant: "Idėjos, 
jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės". Taigi, 
nors min. Balutis išsi-» 
skyrė iš gyvųjų tarpo, 
be savo darbais jis pa
silieka mums gyvas. Te 
būna, tad, jo pavyzdys 
ir jo nueitas kelias 
mums kelrodžiu. O ve
lionio atminimą geriau
siai pagerbsime, jeigu 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kaip daugeliui yra ži
noma, Balfas, tasai Bend
rasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas, per
nai paminėjo savo veik
los 25 metų sukaktį. Tai 
sukakčiai atžymėti dar 
ir šįmet Balfo skyriai 
kai kur ruošė specialius 
parengimus, pagerbė 
veikliuosius Balfo dar
bininkus, nemaža buvo ir 
tebėra rašoma apieBal- 
fą mūsų laikraščiuose. 
Netrukus pasirodys ir 
speciali knyga, kurioje 
bus atvaizduota Balfo 25 
metų veikla.

Šią Balfo sukaktį ne
praleido nepastebėję ir 
komunistai Lietuvoje. O

SOVIETAI 'MINI' BALFO SUKAKTI...
pastebėjo ir savo komu
nistiškoje "Tiesoje” per
nai rugsėjo, o šįmet ko
vo mėnesį keliais ilgais 
straipsniais "paminėjo” 
todėl, kad Balfas sovie
tams buvo nepakenčia
mas jau savo kūrimosi 
pradžioje — 1944-45 me
tais.

Daug kas Amerikos lie
tuvių apie sovietų sukurs
tytą Balfo griovimą 
ąnais 1944-45 metais bus 
jau apmiršęs. Šia proga 
galima trumpai primin
ti. Plačiai, dokumentuo
tai ir gyvai aprašytą tą 
istoriją galima rasti 
Balfo garbės pirminin
ko, prelato J.B. Kon

čiaus knygoje "Atsimi
nimai iš Balfo veiklos” 
(gaunama Balfo centre 
ar pas knygų platintojus, 
kaina 3 dol.).

Antram pasauliniam 
karui baigiantis, Ame
rikos įvairios šalpos or_ 
ganizacijos ir vyriausy
bė ruošėsi padėti nuo ka
ro nukentėjusioms užjū
rio šalims. Visų šalpos 
organizacijų darbą pri
žiūrėti turėjo Preziden
to Karo Šalpos Kontro
lės Taryba (President’s 
War Relief Control 
Board), o gėrybes,trans
porto priemones ir pini
gus skyrė Tautinis Karo 
Fondas (National War 

Fund). Tarp daugeliošal- 
pos organizacijų, kaip pa 
vyzdžiui, mums gerai pa
žįstamos NCWC, buvo ir 
toks Rusų Karo Fondas 
šelpti nuo karo nukentė - 
jusiems Sovietų Sąjungo
je. Nors šis fondas buvo 
sudarytas amerikiečių, 
bet jo vadovai buvo la
bai Sovietų tikslams pa 
sidavę asmens. Stebėtis 
tuo netenka, nes per ka
rą Sovietai sugebėjo net 
viešą krašto opiniją pa
lenkti savo pusėn, o savo 
simpatikų ir net tikrų ko
munistų turėjo visuose 
sluoksniuose, aukščiau
sių valdžios vietų neiš
skiriant. Aišku, ir Ame
rikos komunistuojantie
ji lietuviai su savo laik
raščiais "Laisve” ir 

"Vilnimi” dirbo Sovietų 
naudai. Apie Balfo stei
gimą jie sužinojo pir
miau už Sovietus ir 
jiems palankųjį Rusų Ka
ro Fondą ir tuojau šoko 
Balfui kenkti, raginda
mi savo skaitytojus ir 
komunistuojančias orga
nizacijas rašyti protes
tus ir skundus Preziden 
to Karo Šalpos Kontro
lės Tarybai prieš Balfo 
vadovus, kad jie esą bu 
vę nacių pasekėjai ir 
panašiai. Tais skun
dais operavo minėta
sis Rusų Karo Fondas, 
ilgą laiką priešindama
sis Balfo pripažinimui 
ir lėšų iš Tautinio Ka
ro Fondo gavimui. Be 
to, tie komunistuojantie
ji lietuviai įsteigė Bal

fo priešybę — Lietuvai 
Šelpti Komitetą, kuris 
prisijungė prie Rusų Ka
ro Fondo kaip jo sekci
ja. Dabar per Pr. Karo 
Šalp. Kontr. Tarybą bu
vo iš Balfo reikalauja
ma jungtis su tuo komu
nistišku Lietuvai Šelpti 
Komitetu. Tik didelių 
pastangų dėka Balfas įs
tengė tų žabangų išveng
ti, bet Taut. Karo Fondo 
lėšos Balfui kelis kar
tus buvo sulaikytos.

Galop, nugalėjus daug 
kliūčių, 1945 metais Bal
fo įgaliotinis pradėjo 
darbą Europoje tarp lie
tuvių pabėgėlių, bet So
vietų akis ir čia jį atly
dėjo ir netgi per ame
rikiečių karines įstai-

(Nukelta į 3 psl.)

B.BALUČIO
PAMINKLAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vykdysime jo didį pagei
davimą — dirbsime su
glaustomis eilėmis ir 
įkūnysime laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos 
siekimą".

Iškilmės tiek bažnyčio
je, tiek ir kapuose buvo 
baigtos Lietuvos him
nu.

Paminklas, pagal . 
skulptoriaus' A. Mončio 
projektą, buvo atliktas 
firmos C.J. Jordan & 
Son, Ltd. iš šviesiai pil
ko granito. Priešakinė
je paminklo pusėje auk
so raidėmis išgraviruo
ti velionio biografiniai 
daviniai ir vytis. Nišoje 
bronzinis kryžius, kurį 
padarė ir iš Paryžiaus 
atvežė skulptorius A. 
Mončys (senobinis liet, 
kryžius — rankų dar
bas). Paminklas simbo
liniu būdu vaizduoja lais
vės varpą ir antroje pa
minklo pusėje aukso rai
dėmis yra išgraviruoti 
paties Balučio laisvės 
varpui sukurti žodžiai: 
"Oi skambink per am
žius vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas, 
kas negina jos".

Skulptorius Mončys, 
kuris patsai buvo atvy
kęs į iškilmes iš Pary
žiaus (jau trečiu kart, 
nes visus darbus patsai 
prižiūrėjo), darbų įvyk
dymu yra labai patenkin
tas. Visi darbai, ryšium 
su paminklo pagaminimu 
kaštavo 4,000 dol. Į B.K. 
Balučio paminklo fondą 
aukų ligi šiol įplaukė tik
tai apie 2,200 dol., taigi 
tik truputį daugiau, negu 
pusė padarytų išlaidų.

Paminklas yra tikrai 
gražus ir lietuviams, at- 
vykusiems iš toliau, yra 
verta jis pamatyti.

VOKIEČIŲ 
TARPE...

(Atkelta iš 1 p31.) 
kur — palikta nuspręsti 
ateičiai.

Tai dar viena pamoka, 
ko galima tikėtis iš de
rybų su komunistais. Jie 
nusileis tik tada, kai ki
ta pusė turės kokią gali
mybę jiems padaryti 
priešingu atveju tam tik 
ros žalos. Už tat nieko 
negali išeiti ir iš Pary
žiaus derybų su Vietna
mo komunistais, jei JAV 
negali pagrąsinti karo 
veiksmų išplėtimu. Eiti 
derėtis iš silpnybės po 
zicijų niekam neapsimo
ka. Tai turėtų įsidėmėti 
net ir mūsų smulkūs 
‘bendravimo’ politikai.

LEDU DĖŽĖ 
BE LEDU

Mes išradome 

kaip padaryti Stroh’s 
alaus dėžę saitą 
kaip ii šaldytuvo,

Musą aiuminiaus izoliacija — Stay Cold Pack.

Turite tik patikrinti, kad visa dėžė butų 

atšaldyta. Tada, izoliuotoj dėžėj alus

liks šaltas valandomis. 

Be šaldytuvo ir be ledą.

Stroh’s...
Vienas maloniausių alų iš visų kitų

THE STROH BREVVERY COMPANY, OETROIT, MICHIGAN 48226
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DIRVA

LAIDOTUVIŲ BELAUKIANT...

1 J

"Ateinantis dešimtme
tis bus mūsų senųjų par
tijų laidotuvių dešimtme
tis... Vlikas turės per
siorganizuoti kitais pa
grindais. Tuo tarpu ten 
tebesidarbuoja ir negali 
ar nedrįsta atsisakyti 
nuo savo partinių ideolo
gijų senieji mohikanai, 
bet galų gale jei ne svei
kas protas, tai Didžioji 
Režisierė privers juos 
užkasti partinius karo 
kirvius ir nustums nuo 
scenos. Nežinau, ar nau
joji aukštųjų veiksnių ke
purė bu^ geresnė ar blo
gesnė bet tikrai žinau, 
kad iš po jos nebesmilks, 
senųjų atgyvenų aroma
tai..." (Akiračiai, 1970 
m. 2 nr.)

Tenka labai stebėtis 
"Akiračių" siekiais, nes 
iš to atrodo, kad koja ko 
jon einama su Lietuvos 
sovietiniu okupantu, ku
ris lygiai to paties lau
kia ir trokšta, kad senie
ji jo priešai išmirtų, o 
jaunuosius jam bus ne
sunku perauklėti. Tai bol
ševikų pagrindinis me
todas visose pavergtose 
tautose. Apie senųjų at
gyvenų naikinimą įvairio 
mis progomis kalba ir 
okupantai Lenino žo
džiais į pav.: "Kultūra tu 
ri būti dėsningas visų 
Žmonijos sukurtų dvasi
nių, intelektualinių tur
tų išvystymas, tik ryž
tingai įveikus reakcinę 
išnaudotojų klasių ideo
logiją, praeities atgyve
nas ir idėjas žmonių są 
monėje"... (Kultūros 
barai, 1969 m. nr. 6).

Arba dar labai nese
niai iš naujo Draugas 
buvo persispausdinęs iš 
Chicago Tribūne kovo 16 
dienos š.m. apie slaptas 
komunistų instrukcijas, 
kur tarp kitko sakoma: 
"Demoralizuokite jauni
mą, atitraukite jį nuo 
religijos. Naikinkite jų 
atsparumą. Stenkitės 
perimti savo kontrolėn 
nusistatymų formavimą 
ir nukreipkite gyventojų 
dėmesį nuo valstybinių 
reikalų. Naikinkite žmo
nių pasitikėjimą savo va 
dais, skleisdami jųpanie • 
ką, juos išjuokdami ir 
t.t."

Deja, šiuo atveju "Aki- 
račiams" teks ilgai 
laukti, kol "didžioji Re
žisierė (mirtis) mūsų 
veiksnius palaidos, nes 
jų vadovai tiek VLIKo 
pirmininkas, dr. J.K. Va
liūnas, tiek ALT pirm, 
inž. E. Bartkus dar labai 
jauni, vos 40-tįperžengę 
o taip pat iš pačių jau
nųjų aktyvių vadovų 
Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. valdybos pirminin 
kas Algis Modestas, ku
rio nuomonė sutinka su 
Veiksniais, viena proga 
siūlytą priimti Lietu
vos okupantui palankią 
rezoliuciją pasiprieši
no, o drauge pasirodė jo 

autoritetą gerbiąs dide
lis jaunimo užnugaris.

O štai vėl ką tik ALT 
įteikė pravedęs sėkmin
gą vajų dešimtį tūkstan
čių dol. Romas Staniū- 
nas. Tai susipratę mūsų 
akademinio jaunimo pa
vyzdžiai, kurie gali bū
ti dabartinių veiksnių 
darbo tęsėjai. O tokių 
priskaičiuotume gana 
daug; Labai gausi Lietu
vos Vyčių organizacija 
taip pat nelaukianti 
Veiksnių mirties, o tal
kinanti jiems. Tokiu bū 
du nei mirtis neprivers 
užkasti Lietuvos lais
vės kirvių, jie eis iš ran 
kų į rankas, kol mūsų 
tėvynė prisikels nepri
klausomam gyvenimui.

Toliau "Akiračiai" ra
šo: "Okupantui tas bend
ravimas nei šilta, nei šal
ta." Tikėkime, kad po 
kokių 10 metų, kada iš sa
vo krašto išsinešę pagie
žos jausmą — pasi
trauks iš gyvenimo ar 
visuomenės veiklos ir 
čia brendusi inteligenti
ja jos vietą užims, dar
nus visokeriopas santy
kiavimas su kraštu virs 
tikrove..."

Demokratiniam kraš
te natūralu galvoti ir 
veikti kiekvienam pagal 
savo įsitikinimus, o lie
tuviams gerai pažįstan- 
tiems okupanto klastą, 
rodos, neturėtų būti nuo - 
monių skirtumo dėl to. 
Čia pravartu prisiminti 
aiškiai ir trumpai A. 
Gailiaus š.m. Aiduose 
nr. 2-me pakartotą min
tį:

"Okupanto pasiūlytas 
bendravimas tai lyg biz
nis: gauni, ko nori, bet 
ir už tai mokėk. Duodu, 
bet ir man duok. Lietu
voje gyvenančius ir čia 
išeivijoje, visus okupan. 
tas išnaudoja. Bus jam 
naudos, leis atvykti ar
ba ten nuvykti, nebus — 
neleis. Lietuvoje "vy
resnysis brolis", apka
binęs "jaunesnįjį brolį", 
viena ranka neva glamo
nėja, bet iš tikro smau
gia, o antra ranka kraus - 
to "brolio" kišenes. 
Krausto ir išeivių kiše
nes, lupdamas už siun
tinius didelius muitus.

Okupantas ne iš huma
niškumo leidžia bendrau 
ti, o dėl savo imperia
listinių tikslų: ardyti, ap
gauti, geriau pažinti sa
vo aukas. Kiekviena pro 
paganda kainuoja daugpi- 
nigų, o panaudojęs pa- 
vergtusius, okupantas 
tą pasiekia ne tik veltui, 
bet dar gauna svetimos 
valiutos: didesnė dalis iš 
Lietuvos atvyksta išei
vių pinigais. Leisdamas 
kultūrinį bendravimą 
okupantas siekia naudo
ti pavergtuosius jų pačių 
didesniam pavergimui. 
Tai planas pasityčioti iš 
pavergtųjų, sunaikinti

AUKSINIS KUN. IUNO BAKŠIO IUBIUEIUS
Šiemet sukanka kun. 

Jonui Bakšiui 50 metų 
kai buvo išventintas ku
nigu. Jis pirmą kartą 
pasaulį išvydo 1892 m. 
kovo 8 d. žavioje Dzū
kijoje, Salovartės kai
me, Perlojos parapijoje, 
Varėnos valsč., Trakų 
apskrityje.

Lietuviškai skaityti iš 
moko iš motinos prie dūz
gančio ratelio; paaugė
jęs mokėsi Varėnos pra
džios mokykloje, Vilniu
je, Maskvoje ir 1913 me
tais J. Bakšys pačiame 
savo jaunystės žydėji
me paliko gimtuosius na 
mus, sraunųjį Merkį, ža
vingus jo krantus, gra
žius pušynėlius išvyko 
už jūrų laimės ieškoti. 
Atvykęs į Ameriką sun
kiai kūrėsi, dirbo, var
go, daug rūpesčio turė
jo, bet nepalūžo. Nepap
rastu ryžtingumu, dzū
kiška energija ir sun
kiais keliais pasiekė 
tikslą —tapo kunigu, kas 
jo namiškiams, o ypač 
tėvams, sudarė didelį 
džiaugsmą dėl tokio sū
naus laimėjimo.

***
Kun. J. Bakšys 1920 m. 

buvo įšventintas kunigu. 
Pradžioje vikaravo Wa- 
terbury ir Hartforde, 
1930 m. buvo paskirtas į 
Rochesterį lietuvių šv. 
Jurgio parapijos kle
bonu.

Tai nepaprasto ryžto 
ir neišsemiamos ener
gijos patriotas lietuvis 
kunigas. Jis savo taktu 
ir tolerantiškumu suge
bėjo suorganizuoti lietu
vius į lietuvišką parapi
ją. Pradžioje darbo sąly
gos jam buvo sunkios. 
Bet jis dirbo dideliu uo
lumu, pasišventimu, ne
paisydamas savo sveika
tos nei jėgų. Dirbo kil
nios lietuviškos minties 
vedamas. Jis juto ir ži
nojo, kad kiekvienas nau 
jas darbas ir idėja ne
lengvai prigyja, įlei
džia šaknis, išauga, su 
bręsta ir duoda vaisių. 
Jo rūpesčiu ir pastan
gomis buvo pastatyta ne
didelė graži bažnyčia ir 
viduj gražiai įrengta; bu
vusioj laikinoj bažny
čioj įsteigė parapijinę 
pradžios mokyklą, įren-

juos, ypač išeivių darbą 
už Lietuvos laisvę, jųpa- 
čių pinigais ir pastango 
mis. Tas rodo, su kokia 
klastinga sistema tenka 
turėti reikalų... Lietu
viam siūlomas kultū
rinis bendravimas yra- 
tik dalis didelio plano, 
kurį Sovietų Sąjunga siū 
lo visam laisvam pašau 
liui komunistinei propa 
gandai skleisti ir impe 
rialistiniams tikslams 
slėpti".

Kad okupantui tas bend 
ravimas ir bendradar
biavimas ir šilta ir šal
ta rodo ir dar vienas iš 
paskutinių pavyzdžių ką 
tik apsilankiusios gimto
joj žemėj įspūdžiai, kur 
ji įspėja: "Nuvykus pa
tartina elgtis, kad neuž
kabintų ant meškerės, 
kur jie maloniai bando 
padaryti kokią paslau
gą. Manau, kad ne vie
nas ar ne viena jau liko 
užkabinti ir dabar per 
juos mus visus bando 
sukiršinti, kad galėtų pa
meškerioti drumstame 
vandeny". (Draugas, 
1970.5.14 d.)

E. Čekienė

JONAS MIŠKINIS

gė susirinkimams salę, 
kur ir dabar rocheste- 
riečių lietuvių koncen
truojasi visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo vei
kimas. Klebonaudamas 
nedavė užgesti lietuviš
kam židiniui, bet tą ži
dinį nuolat kurstė, kad 
tik plačiau ir giliau įsi
liepsnotų. Apie kun. J. 
Bakšio veiklą dažnai lie 
tuviška spauda rašyda- 

gražiai įvertinda- 

Kun. Jonas Bakšys, kur( ku
nigystės 50 meti) sukaktuvių pro
ga, Rochesterio lietuviai pa
gerbs birželio 7 d.

išgirdo
Jis tuo-, 
jais su- 
vienus 

vo jo nuveiktus darbus. 
Žodžiu, Rochestery jis 
yra išvaręs labai platų 
ir gilų barą lietuvybės 
atžvilgiu. Garbė jam! 

***
Po II Pasaulinio karo 

kun. J. Bakšys gal vie
nas pirmųjų 
tremtinių balsą, 
jau užvedė su 
sirašinėjimą,
guodė žodžiu, kitus šel
pė siuntiniais, gelbėjo 
badaujančius; apie ketu
riems šimtams jis pa
rūpino garantijas atvyk
ti į JAV. O kai šie at
vyko, jis juos nuošir
džiai sutiko, parūpino 
butus, daugeliui padėjo 
surasti darbą, kurio dė
ka kai kuriems pavyko 
gana gražiai Rocheste
ry įsikurti.

Parapijinę mokyklą 
praplėtė ir įvedė nuolati
nį lietuvių kalbos moky
mą, kad tremtinių ir se 
niau atvykusių vaikai ne
pamirštų gimtosios tė
vų kalbos. Jis džiaugė
si, kad jo parapija pa
gausėjo naujais lietu
viais, tuo pačiu tikėdama
sis, kad lietuvybė dar 
labiau sustiprės ir išsi
plės.

Žodžiu, jis daug dir
bo, daug sielojosi, dėl 
to jo ir sveikata sušlu
bavo. Gydytojai patarė 
jam pasitraukti nuo to
kio įtempto darbo. Gai
la jam buvo skirtis su 
džiuginančiais ir našiais 
atlikto darbo vaisiais. 
Todėl, kaip Šventajame 
rašte sakoma, atiduo
tom kas Dievo — Die
vui, kas valdovo — val
dovui, nes to teisybė rei-

kalauja. Kun. J, Bak
šys iš klebono pareigų 
pasitraukė ir išėjo į pen
siją tikėdamasis, kad 
naujasis klebonas ne
duos lietuviškiems židi
niams užgesti.*♦*

1923 metais pirmą kar
tą netikėtai teko susitik
ti ir susipažinti su ener
gingu, jaunu kun. J. Bak
šiu, Dainavos sostinėje 
— Merkinėje. Jis kaip 
tik tuo metu buvo par
važiavęs iš Amerikos į 
savo mieląją gimtinę Sa- 
lovartę. Mudviejų pašne
kesys buvo trumpas, bet 
nuoširdus ir iki šian
dien prisimintinas. Jis 
labai džiaugėsi, kad turi 
progos pamatyti prisi
kėlusią Lietuvą,kuri per 
tokį trumpą laiką pada
riusi didelę pažangą.

Tuo metu, kai kun. J. 
Bakšys svečiavosi Lie
tuvoje, Merkinėje ką tik 
buvo įsteigta vidurinė 
mokykla. Mokyklos bū
tis buvo sunki. Stigo mo
kyklai mokslo priemo
nių, knygų ir neturtin
giems mokytis lėšų. 
Tuometinis mokyklos 
steigėjas kun. dr. Juo
zas Bakšys kreipėsi į at 
vykusį svečią kun. Joną 
Bakšį, kad paremtų mo
kyklą. Jis nuoširdžiai 
prašymą priėmė ir su
grįžęs į Ameriką tuojau 
ėmė siųsti mokykai pi
niginę paramą.

Kai atvykau į JAV, tai 
didelis mano noras buvo 
su kun. J. Bakšiu vėl su
sitikti. Tuomet jis vasa
rą gyveno vasarvietėje. 
Tai su muziku J. Olšaus
ku nuvykome jį aplan
kyti. Maloniai jis mudu 
priėmė. Atrodė, kad ma
žai kuo pasikeitęs per 
tuos 33 metus nuo pir
mojo mudviejų pasima
tymo. Kupinas energijos 
ir dzūkiško sąmojaus. 
Vaizdžiai jis pasakojo 
apie Dzūkiją, garsiąją 
Perloją ir karinguosius 
su bolševikais ir lenkais 
perlojiečius.

***
Kun. J. Bakšys pasi

traukęs iš klebono parei
gų nusikėlė gyventi į Flo
ridą. Tačiau su savo bu
vusiais parapijiečiais bi- 
čiulystės ryšių nenu
traukia. Kiekvieną vasa
rą jis į Rochesterį atva
žiuoja atostogų. Kai jis 
tik pasirodo Rochestery, 
tai bičiuliai tuojau jį ap 
spinta —vieni nori pasi
kalbėti, kiti kviečia vieš- 
nagėn ir t.t. Atostogos 
jam pasidaro trumpos, 
nes niekaip negali visų 
aplankyti.

Šiemet kun. J. Bak
šiui sueina 50 metų kaip 
tapo kunigu. Tai ročhes- 
teriečiai pasiryžo jo auk
sinį jubiliejų iškilmingai 

Saugus ir pelningas santaupų t 
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

paminėti. Susiorgani
zavo komitetas, kuris in
tensyviai ruošiasi sukak
tuvininką, kun. J. Bakšį 
pagerbti. Sukaktuvės 
įvyks š.m. birželio 7 die 
ną. Bus gražios ir gau
sios. Jubiliatui linkima 
geriausios sveikatos, 
sėkmės ir Dzievulio pa
laimos.

Sovietai ‘mini’ 
Balfą...

(Atkelta iš 2 psl.) 
gas jo veikla buvo sten
giamasi sustabdyti. Ko 
kia veikli ir persekiojan
ti buvo Sovietų ranka 
Europos pabėgėlių sto
vyklose, nereikia daug 
kalbėti, tą visi gerai at 
simena.

Sovietai savo tikslo ne 
pasiekė, Balfo nesunai
kino, bet nuo to ir neat
sisakė. Tuo tikslu pasi
rodė pikti ir neteisingi 
straipsniai "Tiesoje" 
(gal ir kituose laikraš
čiuose), tuo pačiu tikslu 
pašto valdininkai yra įpa
reigoti apklausinėti gau
nančius siuntinius iš 
Amerikos. Jų tikslas aiš
kus: diskredituoti Bal
fą lietuvių akyse, atskir
ti Sovietų persekiotuo
sius ir dabar vargstan
čius Lietuvos žmones 
nuo Balfo.

Ar laisvosios Ameri
kos lietuviai tokiam nau
jam Sovietų grasinimui 
nusileis? Ne, kaip anks
čiau, taip ir dabar jie 
su Sovietų kėslais ko
vos. Jie šelpia ir šelps 
savo tautiečius visuose 
kraštuose, šelps ir tė
vynėje ir tą šalpą dar pa
didins . (jb)

• "LITHUANIA 700 
YEARS" yra puiki dova
na įvairiomis progomis 
svetimtaučiams drau
gams ar lietuviškai ne
bekalbantiems savo tau
tiečiams. Tuo tikslu daž
nai gauname 10 dol. če
kį su prierašu: prašau 
skubiai atsiųsti, nes tą 
ir tą dieną turiu įteikti 
kaip dovaną gimtadienio 
ar kita proga.

Pranešame, kad Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondas užsakymą išsiun
čia tą pačią dieną kny
goms nustatytu tarifti, 
bet žinant šių laikų ne
rūpestingą pašto patar
navimą, kartais tenka la
bai suabejoti, ar dovana 
laiku pasieks adresatą. 
Todėl maloniai prašo
me tokia dovana iš anks
to apsirūpinti, kad lai
ku pasiektų adresatą.

Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo Val
dyba, 87-80 96 St., 
Wo0dhaven, N. Y. 
11421
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NOTARINĮ AKTĄ
Šiame paskubomis ir 

kūliavirščia riedančia
me gyvenime, kur daug 
kas dūžta, lūžta, griūva 
per kvailystę ir krimi
nalą, o su tuo nestipri
namos nė gerosios vil
tys ateičiai, staiga ir 
nelaukta išgirstam visai 
ką kita, ko nė nesusap
nuotum. Tokia nepapras
tai gera naujiena suskam
bėjo Lietuvių Fondo su
ruoštame bankete New 
Yorke, didžiojoj Wal- 
dorf Astorijoj š.m. ge
gužės 9 d.

Tą banketą ruošė New 
Yorko ir New Jersey lie
tuvius apimantis Vajaus 
Komitetas, kurio pirmi
ninkas yra dr. Juozas 
Kazickas, o nariai — 20 
įvairių pažiūrų ir pasau
lėžiūrų asmenų, nesiski
riančių tik labai gerais 
norais Lietuvių Fondui. 
Jei šis banketas buvo pa 
vadintas 'pavasario ban
ketu', tai, be abejo, ja
me gi ir turėjo būti ko 
nors tokio, kas galėtų 
lygintis gegužiniam gam
tos atgijimui, kas galė
tų rikiuotis į kylančias 
pavasario nuotaikas.

To "ko nors", iš tik
rųjų, labai stipraus ir 
džiuginančio buvo. — Ši 
naujiena labai žinotina 
ir visam lietuviškam ur
bi et orbi.

Šiame bankete, daly
viams skaniai besisoti
nant ir priartėjus prie 
patiekalo saldžiojo, prie 
garbės stalo sėdįs paki
lo dr. Juozas Kazickas 
ir pasakė: "Man šiandie
ną yra reta ir kartu ma 
loni pareiga pristatyti 
jums naują Lietuvių Fon 
do mecenatą, didįjį jo rė
mėją, pirmąjį Garbės 
Komiteto narį Joną Kru 
konį". Sekanti dr. Kazic 
ko kalbos sminganti ži
nia buvo ši:

"Jono Krukonio kapi
talas 1968 m. pabaigoje 
persirito per milijono 
ribą".

Pagaliau, tos kalbos 
aukščiausia viršūnė — 
buvo žodžiai šie:

"Daug buvo diskusijų, 
daug svarstymu ir daug 
patarimų. Tačiau po nuo
dugnių studijų Jonas Kru- 
konis 1969 m. gruodžio 18 
sudaro oficialų testa
mentą ir palieka visą sa
vo turtą Lietuvių Fondui. 
Jo apsisprendimas, kaip 
ir jo gyvenimas yra rim
tas, gilus ir principinis"

Be abejo, jei dr. Ka
zicko kalba buvo pertrau
kiama publikos skambiu 
plojimu ne kartą ir ne 
du, tris, tai šie, tik ką 
minėti paskučiausi kal
bos žodžiai iššaukė ban
keto dalyvių stipriausi ir 
skambiausi entuziazmą 
ilgai trukusiu plojimu, 
šūkiais "valio", "bravo" 
ir visų atsistojimu kil

niojo Jono Krukonio pa
garbai.

***
Tad kokia yra bent gi 

trumpa biografija to žmo 
gaus, kuris iškilo rink

tiniu vyru ir tarp garbin
gųjų yra dosnumu pir
masis?

Jonas Krukonis gimė 
1894 m. birželio 5 d. Ki- 
byšių kaime, Merkinės 
valsč. — Juozapinos ir 
Simono Krukonių šei
moj. Jo gimimas buvo 
dramatiškas, nes jo mo
tina turėjo atiduoti savo 
gyvybę ir pakrikštytas 
Jonu buvo auginamas ne 
be savos mamos.

Suprantama, augant to
kiose aplinkybėse pra
gyvenimą užsitikrinti 
teko: būnant Jonuku — 
piemenavimu, o tapus Jo 
nu — bernavimu. Apie ko
kią nors mokyklą, ar ir 
namuose pamokymą ne
buvo nei kalbos, nei min 
ties. Ir Jonas Krukonis 
19 m. vyriokas atvyksta 
1913 m. Amerikon, te
mokėdamas savo vardą 
ir pavardę pasirašyti 
trim kryžiukais.

Tokie žmonės dirba 
įvairius darbus, tačiau 
nė vienas jų nėra leng
vas . O be to tenka to dar
bo ir paieškot, pakeliaut 
iš miesto į miestą. Tuos 
visus naujojo krašto "ma
lonumu" teko patirti Jo
nui, tačiau jis sukasi vik
riai, elgiasi apdairiai ir 
anksčiausiai pasinaudo
ja proga pramokt rašy
mo ir skaitymo, o be to 
ne tik angliškai bet ir 
lietuviškai.

Taip irdamasis nauja
me banguotame gyveni
me, J. Krukonis 1935 m. 
atsiduria Patersone, 
New Jersey, taigi, labai 
netoli didžiojo New Yor
ko. Jei kas atsimena Jo
ną Krukonį besidar
buojantį mėsinėj tai 
anos dienos dunkso pra
eityje. Jo gyvenimo nau
joji era prasideda su ak 
ei jomis. Tai jau mokyto 
žmogaus prasimanymai, 
nors Jonas Krukonis ne
turi nė pradžios mokyk
los diplomo.

Akcijų supirkinėjimuo.

se pradžia Jonui Kruko- 
niui buvo kietai pamo
kanti. Jis tris kartus taip 
apsišovė, kad liko visai 
be pinigų'. Tačiau tie 
bankrotai jo nenugazdi- 
no ir 1941 metais jis lei
dosi į ketvirtą bandymą 
su 500 dolerių. Nuo da
bar laimės ratas pasisu
ko laimėjimų linkme ir 
ta sėkmė šiandien virši
ja vieną milijoną dole
rių. Jonas Krukonis šian
dien nebesitiki skaudžių 
pamokymų šiame bizny
je. Jo žodžiais "užmoks 
lą jau ir taip esu bran
giai užsimokėjęs".

Jonas Krukonis gimė 
dramatiškai, gyveno var
gingai ir akcijų prekybo
je vertėsi rizikingai. Ir 
kaip matom, jis taip 
įtempto savo gyvenimo 
laimėjimą — milijoninį 
turtą savo pomirtiniu tęs - 
tamentu paveda Lietuvių 
Fondo valdymui. Beveik 
visas šis kapitalas tenka 
Jono krukonio vardo sti. 
pendijoms, teksian
čioms mūsų gabiesiems 
studentams.

Tokios aukos, bet taip 
sukauptos vienon vieton 
ir vienu rankos ištiesi

Ir Detroito lietuviai turėjo 'operą
Ne vienas mūsų pavy

dime chicagiškiams. Be 
veik visas JAV gyvenan
čių lietuvių kultūrinis gy
venimas vyksta Chica
goje. Dainos, tautinių šo
kių šventės ir visokie ki
ti susirinkimai dažniau
sia įvyksta tik Chicago
je. O ką jau bekalbėti 
apie operą? Ji kaipo tai
syklė kiekvieną pavasa
rį įvyksta Chicagoje, nes 
tik chicagiškiai įstengia 
ją pastatyti.

Dėka gabių ir pasišven 
tusių Detroito veikėjų: 
muziko ir jaunimo choro 
vedėjo Stasio Sližio, tau
tinių šokių vadovės Gali
nos Gobienės ir rež. ir 
akt. Justo Pusdešrio, ge
gužės 16 d. Crestwood 
High auditorijoje Det
roite turėjome 2-jų 
veiksmų muzikinį veika
lą "Piršlybos Sapna- 
giuos". Tai buvo mums 
opera ir brangesnė už vi
sas kitas Amerikoje sta
tomas operas. Vainikas 
ilgo ir kruopštaus dar
bo. Detroitiškiai neap
vylė jos rengėjų. Crest 
wood High auditorija tu
rinti 750 sėdimų vietų 
buvo pripildyta. Ir kokia 
įvairi publika? Jauni ir 
seni. Suaugę ir vaikai. 
Senieji ir jaunieji atei
viai. Lietuviai ir ameri
konai.

Vaidinimas pradėtas 
su pavėlavimu. Jaunimo 
choro pranešėja Karolė 
Veselkaitė lietuvių ir 
anglų kalbomis apibu
dino šį vaidinimą ir pa
sakė: šio vaidinimo
veiksmas vyksta Šapna- 
gių kaime, Lietuvoje, ku
rio mes nematėme. Ta
čiau dauguma iš jūsų čia 
yra kurie ten esate buvę 

mu perduodamos lietu
viškam gyvenimui, nė
ra buvę. Jonas Krukonis 
yra ne tik pirmas tokiu 
dosnumu bet ir didžiau
sias geradaris, paliekąs 
gražiausį visuomeninįat 
minimą lietuvių išeivi
jos gyvenime.

Jonas Krukonis su
kaupė šį milijoninį tur
tą savo būdo kietumu, 
tvirtumu. Čia tenka pa 
stebėti, kad ir šį testa
mentinį turto pavedimą 
jis ištesi savo tvirto bū
do ženkle. Kaip žinia, 
jau 1962 m. jis Paterso
ne vienoje iškilmingoje 
vakarienėje buvo pareiš
kęs : "Aš lietuviškų rei
kalų niekad neužmiršiu 
ir visada juos remsiu. 
Ką pažadėjau dėl stipen
dijų — ištesėsiu".

Akivaizdoje jau esamo 
jo testamento, jo tapimo 
pirmuoju Lietuvių Fondo 
Garbės Komiteto na
riu, šiandien drąsiai ga
lima tvirtinti, kad Jonas 
Krukonis yra tas kilnu
sis žmogus, kurio žo
dis tvirtesnis ir už no
tarinį aktą.

Ant. Diržys

ir tą kaimą gerai pa
žįstate.

Uždangai pakilus vi
sus žavėjo gražūs sody
bos trobesiai, gėlių dar
želis ir didelis švarus 
kiemas. Tame kieme ir 
vyksta visas šis muzi- 
kalinis pastatymas 
"Piršlybos Šapnagiuos",

Tėvas ir motina nori 
savo dukrą Verutę iš
leisti už Anupro ir prašo 
kaimo skerdžiaus Motie
jaus būti piršliu. O Ve
rutė turi pasirinkusi ir 
myli Jurgį. Tėvai suruo
šia savo kieme geguži
nę į kurią prisirenka 
daug gražaus kaimo jau 
nimo ir Anupras. Bet 
Verutė vis galvoja apie 
Jurgį ir apie peršamą 
Anuprą nenori girdėti. 
Tėvai įtemptai laukia 
piršlio Motiejaus, ka
da jis pradės, Verutei 
piršti Anuprą, bet koks 
nustebimas, Motiejus 
perša ne Anuprą, o Jur
gi-

Vaidinime gražiai pa 
sirodė ir dainavo pagrin
dinė šio veikalo veikėja 
Verutė (Aldona Tautke- 
vičiūtė), nuo jos neatsi
liko ir Onutė (AidaSma- 
linskaitė). Jos abi sce
noje daug dainavo. Pui
kus aktorius ir labai ko
miškai atrodė perša
masis Anupras (Linas 
Mikalionis). Piršlio 
vaidmenį vykusiai atliko 
jaunasis Robertas Sele- 
nis. Puiku buvo ir pieme
naitė (Laimutė Tautke- 
vičiūtė).

Labai natūralūs buvo 
ir tikrus kaimo ūkinin
kus atvaizdavo: Tėvas 
(Karolis Balys) ir moti
na (Elena Zubrickienė). 
Gerai vaidino ir daina-

J. GRAUDA

Apie ką. nors nauja po mėnuliu
Akivaizdoje bendruomenės rinkimų ir, vė

liau, išrinktųjų suvažiavimo ir, dar vėliau, triukš
mingų posėdžių, ginčų dėl valdžios, blokų, frakci
jų ir ideo-grupių ir, dar vėliau begalinių apsvars
tymų spaudoje (Akiračiai jau turi paruošę visą ar
senalą tape-rekorderių), mūsų korespondentas krei-, 
pėsi į vieną iš kandidatų.

— Kokie yra šansai, kad jus išrinks įbendruo- 
menės tarybą?

— Visi šansai yra mūsų pusėje.
— Ką jūs turite galvoje įnešti į bendruomenės 

veikimą.
— Turiu pilną galvą smegenų.
— Lietuviškų smegenų ar dialoginių?
— Bendruomeninių.
— Ką sako jums tie bendruomeniniai smege

nys?
— Užsakyti patalpas Balzeko senienų muzieju

je.
— Kodėl taip?
— Išrinktuosius antikinius eksponatus tuoj pat 

perleisti muziejui.
— Antikinius?
— Visus, kurių atmintis siekia pirmąjį pasau

linį karą. Jie kenkia vieningam darbui ir susitari
mams.

Bet gi pereitoje sesijoje peštukai buvo tie, ku
rie netgi vos atsimena antrąjį pasaulinį karą.

— Su jais kitaip. Kol posėdžiai įžengs į savo 
vagą, paskelbti Miss Bendruomenė rinkimus. Tai 
visus priverčia užmiršti ideologinius skirtumus. 
Tai parodė pereito suvažiavimo praktika. Spauda 
užmiršta peštynes. Akiračiai paliks be darbo. Vi
sos spaudos skiltys bus užpildytos Miss Bendruo
menė atvaizdais.

— Ją pristatysite su bikini?
— Ir tamsta stovi atokiau nuo avangardizmo? 

Tur būt nebuvai "O, Kalkuta" vaidinime?
— Deja.
— Tik tokia sąlyga, tamsta, taika ir darna su

važiavime bus kaip rojuje. Kaip rojuje!
— Jūs turite galvoje debatų ramybę.
— Ir Miss Bendruomenę kostiumą. Akivaiz

doje to fakto nėra ideologijų ir kitų suvažiavimo 
darnai kenkiančių faktorių.

— Bet gi, — pasakė korespondentas, pereitą 
suvažiavimą, kada buvo Miss Bendruomenė pri
statymas, ir antikiniai eksponatai, palikę posėdžius, 
išdundėjo į Miss Bendruomenė pristatymą. Aš ten 
buvau, ir atsimenu susigrūdimą duryse ir priepir- 
mųjų eilių gražuolės pristatymo salėje.

Kandidatas gudriai, su aukštos politikos žino
vo minele, nusišypsojo mūsų korespondentui.

— Matai, tamsta, — pasakė kandidatas, — ma
no idėjos didžiai naudingos našiam darbui. Šalin 
peštynės ir barniai! Reikia atrasti vienijančią idė
ją. Tokią, dėl kurios stumdosi duryse ir prie pirmų, 
jų eilių salėse. Juk nieko nėra naujo po mėnuliu. 
Vienijantis pradas nesensta.

Mūsų korespondentas pasimaivė vietoje, irpa- 
klausė:

— Kada ir kur įvyks Miss Bendruomenės pri
statymas?

vo ir kiti: Jurgis (Anta
nas Poškus), Jonas (Kas
tytis Karvelis), Nastazi
ja (Birutė Kutkutė) ir El- 
žiutė (Birutė Kvietytė) 
O, kad choras gerai dai
navo ir "Šilainė" gražiai 
šoka nereikia to nė rašy 
ti, nes visi tai gerai ži
no.

Kiekviena opera turi 
orkestrą. Turėjo ir ši 
mūsų operetė: prie pia
no Regina Šližytė, pirma 
sis smuikas Margareta 
Deltuvaitė, antrasis 
smuikas Judita Deltuvai
tė, celo Zuzana Deltu
vaitė, kanklės Jonytė 
Beržanskytė, gitara Al
dona Petrauskaitė, akor
deonas Rimas Kasputis, 
akordeonas Andrius 
Čerškus.

Chorvedys muz. Sta
sys Sližys, dekoratorius 
ir režisierius Justas 
Pusdešris, tautinių šo
kių vadovė Galina Go
bienė, šviesų efektai Al
girdo Plečkaičio ir deko
racijų techniški darbai 
Mykolo Abariaus. Vei
kalo autorius kun. Vik
toras Kaleckas.

Veikalui pasibaigus ak
toriams, šokėjams ir 
choristams buvo įnešta 
pintinė gėlių. Už gausų 
atsilankymą ir rėmimą 
šio patatymo padėką pa
reiškė Jaunimo choro tė
vų komiteto pirm Įninkąs 
Jonas Bartkus.

A. Grinius

ŠVYTURIO KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS

_ SAVE AT

Mutual Federal
INSURIO

uo TO 
$20 000

Savings and Loan /<r'SOCl,T ON 

Of Ch’CACO 5%
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

2212 W. CERMAK RD, CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 N0W INSURED TO $20,000.

Detroito jūros šauliai 
gegužės 31 d. sekmadie
nį, ruošia savo pirmąjį 
pavasarinį išvažiavimą į 
Kodačių vasarvietę,prie 
Lobdell ežero, Linden, 
Mich. Jūros šauliai kvie
čia atvykti visus ųorin- 
čius kartu pabendrauti, 
praleisti dieną gamtoje. 
Programoje numatyta: 
draugiškos šaudymo pra
tybos, bendros vaišės, 
dainos ir kt. Norintieji 
galės pasivažinėti lai
veliais, pažuvauti.



1970 m. gegužės m. 27 d.

ALT S-gos Chicagos skyriuje 
moterys perėmė valdžią

Gegužės 17 d. DonVar, 
no Posto salėje įvyko 
metinis ALTS-gos Chi-. 
cagos skyriaus narių su
sirinkimas. Dalyvavo 
gausus skaičius narių, 
nes visi įdomavosi nau
jos valdybos rinkimais 
ir kitais einamaisiais 
rekalais. Susirinkime 
gen. M. Rėklaitis pada
rė įdomią apžvalgėlę iš 
savo kelionės po Austra
liją. Jo kelionė buvo pri
vati. Noras susitikti su 
senais draugais ir pa
matyti, kaip gyvena Aus
tralijos lietuviai. Turė
jo ketvertą paskaitų apie 
Amerikoje gyvenančius 
lietuvius. Pasirodo, kad 
Australijoje įsikūrimo 
sąlygos buvo žymiai sun
kesnės, negu Amerikoje. 
Šiandien ir ten jau yra 
gana gerai ir pasiturin
čiai įsikūrusių mūsų tau
tiečių. Daug jaunimo jau 
yra baigę mokslus. Su 
mažomis išimtimis jau
nimas daugiausia var
toja lietuvių kalbą. Eilė
je vietovių turi nuosavus 
namus, klubus, knygy
nus ir t.t. Kaip Ameri-, 
koje, taip ir Australi
joje jaučiama tarp bu
vusių partijų narių šio
kia tokia trintis ir kar
tais nesklandumų bendra
me darbe. Leidžiami du 
laikraščiai. Gyventojų 
prieauglis smarkiai au
ga. Didžiausi žemės plo
tai dar neapgyventi. Pen
sijos yra kuklios, bet ir 
pragyvenimas nebran
gus. Pranešimas buvo 
įdomus.

Po šio pranešimo se
kė skyriaus pirm. J. 
Valkiūno metinis val
dybos atliktų darbų nu* 
pasakojimas. Baigda
mas pranešimą pareiš
kė, kad v-ba atsistaty
dina. Revizijos k-jos 
vardu pranešimą pada
rė K. Petrauskas. Kny
gos vedamos tvarkingai, 
pinigai laikomi banke. 
Ižd. St. Rudokienei pa
reikšta padėka. Po šių 
pranešimų buvo diskusi
jos. Po diskusijų sekė no
minacijos k-jos praneši
mas, kuriai priklausė 
dr. St. Biežis, J. Jurkū
nas ir P. Vėbra.

Per dvidešimt sky
riaus veiklos metų nebu
vo taip paslaptyje išlai
kyta naujos v-bos sąsta
tas, kaip šiais metais. 
Niekaip negalėjome iš 
anksto sužinoti, kas pa
ims skyriui vadovauti. 
Daug vilčių turėjome ir 
kai kurie senos v-bos 
nariai vėl patekti į tą 
garbingą postą, bet kur 
taul Garbingu postu lai
kau dėl to, nes vis gauni 
gražų priedelį, kai į ta
ve kreipiasi —ponas pir
mininke, ar ponia iždi
ninke, kad ir ponas Ba 
ro direktoriau ir pana
šiai. Dabar nominacijų 
k-jos vardu p. Vėbra pa
reiškė, kad ką tik gauta 
nuo Pacifiko telegrama 
iš J. Jurkūno, kurį sky
riaus ponios, o jų esama 
virš penkiasdešimts,pa
sirinkusios dvasios va
du , drabančiu balsu skai 
to jos turinį: 1970/71 m. 
Chicagos skyriaus valdy
bą sudaro: p.p. O. Biežie- 
nė, S. Juškienė, I. Krip- 
kauskienė, St. Rudokie
nė, E. Matutienė, E. Vi- 
lutienė. Taigi šešios ka 
ralienės. Vienas iš vik
resniųjų dalyvių tuojau 
paprašė balso ir pareiš
kė, kad šešios negali 
valdyti skyriaus, nes 
gink dieve įvyktų hesusi 
pratimas kas perskirs? 
Reikia dar vieno. Jis gal 
vojo, gal pakvies vieną 
vyrą, bet kur tau. Tuo
jau p. Kaivaitienėpareiš
kė gerai, jeigu dar vie
nos reikia, tai aš sutin
ku. Klausimas baigtas 
diskusijų bei kitų pasiū
lymų negali būti. Vyrų 
galvos nusviro, lyg per 
kokio iškilaus visuome
nės veikėjo laidotuves. 
Kas galėjo tikėtis tokio 
sąmokslo prieš mus, ku
rie tą valdžią virš dvi
dešimt metų turėjome sa
vo rankose, o dabar 
baigta. Norint ką laimė
ti, reikia visur susiklau
symo, o mes vyrai per
daug savimi pasitikėjo
me ir rezultatai liūdni. 
Beveik visa gražioji ly
tis žiūri į mūsų pra
laimėjimą ir gražiai šyp
sosi. Ačiū Dievui,kadne 
įvyko širdies atakų, nors

DIRVA

turėjo savo tarpe ir po
rą daktarų. Revizijos k- 
ja liko ta pati. Naujai iš
rinktoji vadovybė greitai 
paruošė kavutę ir prasi
dėjo pokalbis. Pokalbio 
metu prieina prie manęs 
Kostas ir sako: tai ką 
pralaimėjome, neteko
me garbingų pareigų ir 
t.t. Aš jam ir sakau, kad 
ar ne mano teisybė, jei
gu norėjome patekti įval- 
džią, reikėjo Tau per pa 
vasario balių nominaci
jų k-jos nariams pilti 
pilnesnius stikliukus, o 
Tu vis priešingai darei, 
kad tik daugiau uždirbti 
Tautinių Namų statybai. 
Už tai abu ir likome be 
pareigų. Jis sako juk ir 
šiandien tam reikalui pa 
skyrėme $250. Tai nie
kis.

Kavutės metu paaiškė
jo ir daugiau reikalų. 
Naujoji vadovybė pasako
jo, pav. kai East Chica
gos skyrių perėmė val
dyti gražioji lytis, tai ka
soje žaliukų pilna ir da
bar pasiėmusios talkinin
kų, lopo parapijos namų 
kiaurus stogus. Mūsų 
skyrius iki šiol net Tau
tiniams Namams pama
tų neišpylė. Ar mums ne 
gėda? Jaunimo Centro 
pastatai auga, Alvudas 
seneliams stato namus, 
o mes vis stovime vieto
je. Reikia, pagal Alvudo 
receptą, visiems su
bręsti, atsisakyti sunkių
jų gėrmų ir pereiti prie 
Alvudinės tokiu būdu pa
didinsime kasos stovį. 
Tai gražūs naujos valdy
bos užsimojimai padėti 
Tautinių Namų statybos 
pirmininkui inž. J. Jurkū
nui. Išgirdęs tokius kil
nius tikslus prisiartinau 
prie Kosto ir sakau — ne- 
nusiminkim bus naujų 
darbų prie pamatų išlie
jimo. Tu maišysi cemen
tą, o aš su vežimėliu ve
šiu į duobes. Juk ūkiniu 
būdu daug lengviau kil
nius tikslus įgyvendinti.

J. Jurevičius

WANTED 
JOURNEYMEN 

FIXTURE BUILDERS 
Mušt have job shop experience.

58 hour week.
0. & W. TOOL 
ENGINEERING 

15700 Dale Detroit, Mich. 
(1 Block E. of Telegraph.
2 Blocks N. of Fenkell) 

(313) 538-8200 
Ask for Mr. Adams

(34-40)
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Žaisminga akimirka. Chicagos "Grandis" Šoka Kepurinę Marijos aukšt. mokykloje, gegužės mta. 9 d. 
V. Noreikos nuotrauka 

’GRAHDIES’ TAUTINIU ŠOKIU PYNE

At“' ■ L |pi
■37 > J F i

Gegužės 9 d. gražus 
skaičius žiūrovų susi
rinko į Marijos Aukšt. 
mokyklos auditoriją 
pasigėrėti Chicagos lie
tuvių tautinių šokių gru
pės "Grandis" koncertu.

Gėrimės gražiuoju tautiniu Šoklu. Chicagos "Grandies šokėjai 
koncertuoja Marijos aukšt. mokykloje, gegužės mėn. 9 d.

V, Noreikos nuotrauka

JURGIS JANUŠAITIS

Šią šokėjų grupę chica- 
giečiai Jau ir iš anks
čiau gerai pažįsta. Tai 
gausus jaunimo sambū
ris, vadovaujamas tauti

nių šokių mokytojos Ire
nos Smieliauskienės, 
nuoširdžiai dirba eilę 
metų ir savo repertuare 
turi daug gražių tautinių 
šokių. "Grandis" yra ne 
kartą reprezentavusi lie 
tuvius universitetuose, 
amerikiečių parengimuo
se tiek Chicagoje, tiek ir 
kituose artimesniuose 
miestuose.

Daug kas paklaus, o 
kaip gi Grandis šoka? 
Į tai ši grupė ir atsakė 
savo koncertu, parodyda
ma savo išradingumą. 
Šokėjų grupėje matome 
apie 65 jaunus, grakš
čius šokėjus. Jų amžius 
taip pat įvairuoja ir pa
gal tai būtų galima 
"Grandį" suskirstyti į 
šokėjų grupes. Vien jau 
tas faktas, kad toks skai 
čius mūsų jaunimo yra 
Grandyje susibūręs ir 
noriai šoka, liudija ir 
apie "Grandies" ištver
mingumą.

Paskutiniame koncer
te matome net 20 tauti
nių šokių, kurie padalin 
ti į dvi dalis. Pirmoje 
dalyje šokama Žvejų 
polka, Juodasis Jonke
lis, Malūnas, Malūnėlis, 
Mikitienė, Zanavykų ap
linkinis, Rezginėlė, Suk, 
suk ratelį, Landytlnis ir 
Subatėlė. Antroje koncer 
to dalyje matome Suktu
ką, Kepurinę, Ketvirtai
nį, Sukčių, Pakeltkojį, 
Šeiniaus polką, Šokimė- 
lį, Aštuonytį, Senių tryp
tinį ir koncertas baigia 
mas pasiutpolke.

(Nukelta į 6 psl.)

SOVIETINIŲ AGENTŲ APMOKYMAS (11)

GYVENIMAS, KURIO NEBUVO...
Iš atostogų Tuomi grįžo nuo saulės parudęs ir 

atsigaivinęs, bet kažkaip baimės veikiamas. Jo pir
masis susitikimas su naujuoju globėju, kuris pri- 
sistatydamas abejingai paspaudė jam ranką, tos bai
mės nėkiek neišklaidė.

— Sėskis ir klausydamasis gerai įsidėmėk, — 
įsakinėjo pulkininkas Dimitrijus Fedorovičius Po
liakovas. — Tavo uždavinys aptartas ir nustatytas. 
Vyksi į New Yorką ir, tenai saugiai įsikūręs, visą 
dėmesį nukreipsi į judėjimą uoste. Mums nepapras
tai reikalinga tiksli ir iš pirmųjų šaltinių ateinanti 
informacija apie raketų, karinių medžiagų ir kariuo
menės dalinių judėjimą per New Yorko uostą. Tuo 
pačiu metu turėsi mums padėti suorganizuoti pajė
gius amerikinius informacijos šaltinius. Jeigu vis
kas dėstysis gerai, gal būt, tave perkelsime į Wa- 
shingtoną ar kur kitur, kad iš ten vadovautum ame
rikiečiams, kurie mums jau dirba. Mano uždavinys 
yra suformuluoti ir išlyginti tavo gyvenimo ap
rašymą arba legendą, ir įsitikinti, kad tu su jau jau 
visiškai susigyvenai, tartum taip iš tikrųjų būtų bu
vę. O be to, turėsiu tave supžindinti su visais ki
tais dalykais, su kuriais tau gali tekti tenai susi
durti.

— Nebūk savo nuovoką praradęs, aklas kny
gos vergas, — aiškino jam Poliakovas. — Jeigu su 
galvosi, kaip galima atlikti geriau, daryk, kaip su
galvojai. Tenai esi siunčiamas, kad mes iš tavo 

buvimo turėtume naudos. Nesiunčiame tavęs vien 
tam, kad aklai vykdytumei mūų nustatytas taisyk^ 
les. Vieną kartą, kada aš dar dirbau New Yorke, 
gautą pranešimą turėjau iššifruoti labai skubiai. Tą 
atlikau, važiuodamas požeminiu traukiniu. Tie ku
rie mane matė, galėjo pagalvoti, kad aš įsiknibęs 
narplioju kryžiažodį. Matai, kaip kartais labiausiai 
įtartina vieta ar veikla gali netekti bet kokio įtari
mo. Išvada labai paprasta: kai tik įsikursi, negaišk 
saugios vietos ieškodamas ir teisindamasis, kad be 
jos nieko negali padaryti.

Po to Poliakovas ėmė klausinėti Tuomi apie jo 
ankstyvesnį gyvenimą, ieškodamas smulkmenų iš 
kurių galėtų sulipdyti įtikinančią legendą, kaip jis 
praleidęs paskutinius dvidešimt penkeris metus.

— Kaip atrodo, turėsime nemaža dalykų sugal
voti, — gerokaipaklausinėjęs pastebėjo Poliakovas. 
— Bet jie visi bus labai panašūs į tiesą ir dėl to 
juos lengvai įsisąmoninsi.

Po visų aplinkybių perstatinėjimų centras le
gendą patvirtino. Pagal ją Tuomi buvo gimęs Michi
gano valstijoje ir užaugęs keliuose nedideliuose 
miestukuose. Jo seseriai 1932 metais mirus, patė
vis palikęs šeimą ir niekada jai nebepasirodęs. Ki
tais metais jis su motina išsikėlė į Minnesotą ir te
nai apsigyvenę močiutės farmoje, padėjo Jai ūkinin
kauti. Po penkerių metų, atostogaudamas Michiga
no šiaurėje, susitikęs savo vaikystės dienų draugę 
Helen Matson ir su Ja susituokęs. 1941 metais išvy
kęs į New Yorką ieškoti darbo, nes farma negalė
jusi šeimos išlaikyti. Apsigyvenęs apartmente, 
Bronxo priemiesty, Decatur alėjoje. Kariuomenėn 
jo nemobilizavę, nes turėjęs išlaikyti žmoną, moti
ną ir sergančią močiutę.

New Yorke darbo nesusiradęs, Tuomi išvykęs 
dirbti į Kanados miškus netoli Vancouverio. Kiek 
vėliau buvęs perkeltas į lentų sandėlį Vancouverin 
ir tenai išdirbęs iki 1949 metų. Tais metais per
sikėlęs į Milwaukee ir gavęs darbą mašinų remon
to dirbtuvėje, o vėliau perėjęs į General Electric 
įmonės ekspedicijos skyrių. Po to jis atsidaręs sa 
vo dirbtuvę, kurioje gaminęs spinteles. 1956 me
tais jo žmona susidėjusi su kitu ir jį pametusi.

Žmonos netekimas jį labai sukrėtęs, todėl jis 
kitais metais savo dirbtuvėlę likvidavęs ir vėl grį
žęs New Yorkan, ketindamas mokytis sąkaitybos 
ir pradėti gyvenimą iš naujo. Paskutinė jo darbo
vietė buvusi statybinių miško medžiagų sandėlys 
Bronxo priemiesty. Šiuo metu jis ieškąs buto, nes 
turėjęs išsikraustyti iš apartamento, kuris numa
tytas nugriauti, užleidžiant vietą naujajam Jurgio 
Washingtono tiltui. Jis visur turėjo naudoti savo 
tikrąjį vardą ir pavardę.

— Matai, išėjo gera, įtikinanti legenda, — 
Poliakovas pasigyrė. — Esu sukūręs jų kelias 
dešimtis ir nė viena nebuvo išaiškinta.

Kada Poliakovas jam išdėstė, kodėl jis parin
kęs tokias ir kitokias aplinkybes, Tuomi suprato 
jog sovietiniai agentai Jungtinėse Valstybėse yra 
sugaišę tūkstančius valandų, berankiodami nekal
tas ir nereikšmingas smulkmenas.

Helen Matson buvo tikrai gyvenusi miestely 
Michigano šiaurinėje dalyje, iš kur 1938 metais iš 
vyko, lyg ir ištekėjusi, bet apie ją daugiau niekas 
nieko nebegirdėjo. Jos močiutė mirė, o farmą per
ėmė kaimynai. Bronxo apartamentas, kuriame Jis 
neva buvo gyvenęs, buvo nugriautas. Vancouverio

(Nukelta į 6 psl.)
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GRANDIES’ ŠOKIŲ PYNE...
(Atkelta iš 5 psl.)

Ar' visi šokiai turi gry
ną tautinių šokių kilmę 
ir charakterį tekalba 
apie tai tautinių šokių 
specialistai. Neatlaidus 
kritikas bus įžiūrėjęs ir 
grakštumo kai kuriuose 
šokiuose stoką ir galtrū 
ko vienur kitur lygiavi
mo, pasitaikė ir maži su
klydimai. Visa tai žiūro
vas priima atlaidžiai, ži
nodamas, kokiose sąly
gose šokių mokytojai ir 
šokėjams tenka dirbti. 
Netikslumų visurpasitai- 
ko ir jie neišvengiami. 
Tačiau visumoje "Gran
dies" supinta pynė buvo 
miela, džiuginanti, įvai 
riaspalve. Šauniai sude
rinti perėjimai iš šokio 
į šokį, net žiūrovui veik 
to nepastebint, rodė 
Grandies išradingumą. 
Kiekviena koncerto dalis 
be pertraukos tęsėsi po 
maždaug 45 minutes ir 
dinamiškame ritme šo
kėjai parodė ištvermin
gumo ir puikios orienta
cijos.

Koncerto pradžioje 
viena iš šokėjų, prane
šėja Jūratė Jasaitytė,po
etišku ir, spalvingu žo
džiu žiūrovą supažindi
no su tautiniu šokiu, su 
Grandies užmojais, 
kviesdama grožėtis tau
tiniu šokiu ir šokančiu 
jaunimu.

Šokėjams palydą suda
rė orkestras, kuriame 
grojo Vytautas Beleška, 
Edmundas Šilkaitis ir 
Raimundas Šilkaitis. Sce 
nos apšvietimą sumaniai 
tvarkė Česlovas Rukui- 
ža.

Grandį globojo specia
lus globos komitetas: Irę 
na Kriaučeliūnienė —• 
pirm,, N. Aukštuolienė, 
Jonas Jasaitis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, M. Kupci- 
kevičienė, M. Markulie- 
nė, V. Plepienė, S. Ru- 
pinskienė, V. Rupinskas 
ir B. Vindašius.

Pastebėtina, kad Mari
jos Aukš.. mokyklos audi
torija talpina iki 1300 
Žmonių, taigi ir įkoncer 
tą galėjo atsilankyti žy
miai daugiau lietuviu žiū 
rovų. Buvo tikrai gražu 
žiūrėti, kaip šokėjai nuo 
scenos kupiną dėmesio 
Žvilgsnį mesdavo į di
džiąją salę ir žiūrėjo, ar 
jų pastangas seka daug 
žiūrovų.

— Mes šokame jums, 
tėveliai. Mes liedinamės 
į Grandį, kad išliktume

lietuviškoje aplinkoje. O 
jūs ar mūsų pastangas 
įvertinate? — klausė po 
spektaklio jaunieji šokė
jai.

Tautinių šokių grupės 
jaunimo chorai, sportas 
ir kiti panašūs sambū
riai ir yra gyvosios lie
tuviškosios ląstelės, ku
riose bręsta lietuviško
je aplinkoje ir mūsų au
gantis jaunimas. Tokie 
jaunatviški sambūriai 
jaunimą skatina ir dar
bams. Todėl suaugusiųjų 
ir būtų pareiga visada 
rodyti daugiau dėmesio 
jaunimo organizaci
joms, tautinių šokių gru
pėms, ansambliams ir 
sportuojantiems.

Gi tautinių šokių gru
pė Grandis rodo patva
rumą ir ruošiasi ilgoms 
distancijoms mūsų gra
žų tautinį šokį puoselė
ti išeivijoje, o per jį į 
lietuviškąjį pasaulį at
vesti ir jaunąją lietu
vių kartą.

"Grandžiai" geriau
sios sėkmės ateities dar
bų kelyje.

KALBĖJO APIE
KENTO UNIV.
ĮVYKIUS

Lietuvių Konservato
rių klubas, Clevelande, 
rinkdamasis vieną kar
tą į mėnesį išklauso ku
rio nors savo srities spe
cialisto paskaitos, arba 
kurių nors įvykių Būdy
tojo pranešimo.

Pereitą penktadienį 
įvyko įprastinis klubo su 
sirinkimas, kuri pradė
jo adv. Julius Smetona, 
pakartodamas klubo or- 
organizacijos tikslus ir 
siekius.

Jis pakvietė Kento 
universiteto studentą Vy
tautą Lepešką supažindin
ti klausytojus su Kento 
universitete paskutiniu 
metu įvykusiomis riaušė
mis.

Vytautas Lepeška še
šių metų gimnazijos kur 
są baigė Vokietijoje, ta 
proga jis iškėlė esmi
nį skirtumą tarp Euro
pos ir Amerikos jauni
mo. Europoj mokytojas, 
ar profesorius dar ir da
bar yra gerbtinas autori
tetas. Pranešėjas Vytau
tas Lepeška dabartiniu 
metu Kento universitete 
studijuoja architektūrą, 
jis buvęs liudininku Ken-

DIRVA

Stud. Vytautas Lepeška (dešinėje) lietuvių konservatorių susirin
kime daro pranešimą apie Kento universiteto Įvykius. Salia sėdi Au
gustinas Idzelis ir klubo sekr. adv. Juius Smetona.

to riaušių įvykių, bet vi
sai nepritardamas riau
šėms, jis paklusęs uni
versiteto vadovybei ir be 
siplėtojant įvykiams, už
sidaręs savo kambary.

Prieš įvykstant fatali- 
nėms riaušėms, jau ne
kartą buvę studentų bfl- 
riavimaisi, kuriems va
dovavę nežinomi asme
nys. Tada susirinkdavę 
apie porą šimtų jaunimo 
į tuos susirinkimus uni
versiteto vadovybė ne
kreipusi dėmesio.

Kento fatališkos riau

1970 m. gegužės m. 27 d,

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y.. 11237

šės įvyko dėl to, kad na
tional guard perilgai lau
kė, leido būriuotis ma
žesnėms grupėms, kol 
jau susirinko per didelė 
minia ir nebuvo galima 
jos išsklaidyti.

Vytauto Lepeškos pra 
nešimą papildė jaunasis 
Idzelis.

(n)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

PIRKITE MIESTE ANTRADIENĮ 1O V. RYTO IKI 5:45 V. V. SKYRIUOSE IKI 9:30 V. V.
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KAINOS IŠPARDAVIMO!

arba trumpos pižamos!

Visi geriausios kokybės 
Fantastiškas taupymas

SOVIETINIU AGENTU APMOKYMAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

lentų sandėlio savininkai pasikeitė, ir naujieji ne
turėjo jokių žinių, kas anksčiau jame dirbo. Mil- 
waukee mašinų remonto dirbtuvės savininkas buvo 
taip pat miręs, o General Electric įmonės tarnau
tojai buvo jau irgi kiti, todėl kiekvienas galėjo sa
kytis dirbęs ekspedicijos skyriuje. Niekas negalėjo 
būti sučiuptas meluojant, nes niekas nebegalėjo at
siminti.

Kiekviena vieta buvo surišta su visa eile žmo
nių, su kuriais Tuomi negalėjo nesusitikti. Turėjo 
įsiminti šimtus vardų ir pavardžių, atpažinti jų fo
tografijas, įsikalti aplinkybes, kaip su jais teko su
sitikti ar kartu dirbti. Dieną iš dienos susigro
damas, Tuomi turėjo stebėti ekrane rodomas fil
mas filmas, kurios iki mažiausių smulkmenų vaiz
davo jam tas vietas, kuriose jis neva buvo gyve
nęs. Jo galvoje turėjo tilpti tūkstančiai detalių, kad 
jos galėtų išsukti jį iš kebliausio padėties.

Betgi silpniausia vieta pasiliko ta, kurios ir 
Poliakovas nebesugebėjo suraizgyti — tai kodėl jis 
niekada nėra mokėjęs darbo pajamų mokesčio.

— Nieku būdu neik į mokesčių įstaigą ir ne
kalbėk su jos agentu, — įspėjo Poliakovas. — Jei
gu per nelaimę jie tave pasikviestų, tuč tuojau duok 
Žinią mums. Mes tau nurodysime, kada ir kaip pa- 
sielgt1, (Bus daugiau)
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Telefonu ar paštu užsakymai priimami. Skambinkit bet

Trumpom rankovėm išei
giniai marškiniai. Reg. 4.50 
Be priekaištų pasiuvimas, 
kalneriukai su įkišamais 
kauliukais. 65% polyester, 
35% medvilnės. Madingi dry
žuoti ir gėlių tonų lygios 
spalvos: mėlyni, rudi, žali 
ar auksiniai. Dydžiai 14 1/2 
- 17.

Tarleton trumpom ranko
vėm mėgsti marškiniai. 
Reg. 3.99. Puikios spalvos} 
50% polysester, 50% med
vilnės. Atviras ar uždaras, 
kalnierius. Atraitomos ran 
kovės, su kišenaite ant krū 
tinės. Balti, žali, šviesiai 
mėlyni, raudoni, mėlyni, 

\ geltoni.

Trumpos pižamos. Reg. 
3.99 gaunamos užsegamos 
ar užmaunamos. 65%poly
ester ir 35% medvilnės. Ne
reikalingos prosijimo. Įvai
rių spalvų. Dydžiai A iki D,

kuriuo laiku 241-3070.
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IR APYLINKĖSE
• SUPERIOR SAVINGS 

and Loan Agsn. visi trys 
skyriai š.m. gegužės 29 
d. penktadienį, kapų puo 
Šimo dienos proga, bus 
uždaryti ir bankinės ope
racijos neveiks.

• ALDONA AUGUS- 
TINAVlClENE Ursuline 
College pavasario se
mestre buvo pakviesta 
skaityti keturias viešas 
paskaitas universiteto 
studentėms ir profesū
rai. Ji kalbėjo prancū
zų ir vokiečių literatū
ros temomis. Paskaitos 
praėjo dideliu pasiseki
mu.

• ARENOJE šį ketvir
tadienį, gegužės 28 d. 8 
v.v. wrestling imtynėse 
susitiks populiarus Okla- 
homos indėnas Cfrief 
White Owl ir čempionas 
The Sheik. Be to varžy
sis keturios merginos. 
Bilietai puo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje, 3717 
Euclid Avė.

Į CLEVELAMOO PARENGIMU Į 
I_ _ _  KALENDORIUS —I

BIRŽELIO 21 D. — Birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
CIevelando 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.

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius' taupymo certif ikatus moka

5¥4% » 7%%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

DIRVA

Skautės įžodį duoda R. Aukštuolytė, V. Kijauskaitė, R. Motiejūnaitė, D. Urbaitytė, D. Strimaitytė ir 
jaun. skautės įžodį duoda Audra ir Ingrida Giedrytės. Trūksta D. Palubinskaitės, kuri buvo prie vėlia
vos duodama įžodį. V. Bacevičiaus nuotrauka

IŠKILMINGA MOTINOS DIENA

Neringos tuntas paren
gė gražaus turinio suei
gą Motinai pagerbti geg. 
18 d. Šv. Mergelės Ne
paliaujamos Pagalbos pa
rapijos valgykloje.

Be gausaus įvairių 
laipsnių skaučių būrio, 
tų pačių šeimų brolelių 
ir seselių, dar dalyvavo 
skautai vyčiai, tėveliai 
ir beveik visos skaučių 
mamytės. Didžiausias 
gi malonumas visiems 
svečiams — įsitikini
mas, kad šių mamyčių 
dauguma — buvusios ir

kreipdamiesi į Z. Obe- 
tel. 531-2211.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site 
Jenj 

Prieš atnaujindami sa- 
namų ar automobiliųvo

draudimus, palyginkite sa-* 
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835. 

Egzami- 
patyrimo

įsakymai, 
į pirmą

Apdovanotos žymeniais Neringos tunto skautės: L Raullnaitytė 
(Pažangumo žymeniu), E. Giedraitytė, J. Petraitytė ir D. Kavaliū
naitė (Tėvynės Dukros žym.). V. Bacevičiaus nuotrauka

esamos skautės, skau- 
tininkės bei įvairuojan
čių pareigų vadovės, čia 
pat noriai ir nuoširdžiai 
masinančios savo daly
vavimu kai kurias progra
mos dalis bevykdant. Tai 
labai stiprina mūsųskau- 
tybę, teikia vilties švie
siai ateičiai ir įgalina 
svajoti juo toliau, juo 
daugiau šeimų ištisai 
sutapatinti, darniai žen
giant skautiškų idėjų bei 
darbų keliais keleliais.

Išmaniai surikiuotoje 
pynėje kūriniai jaudino 
ir kildė pagarbą bei dė
kingumą motinėlėms. 
Tvarkingai derindama 
meno junginius, adjutan- 
tė E. Giedraitytė įva
dui skaito "Raudoniems 
saulėlydžiams begęs
tant". Daklamavimo ar 
skaitymo tarpus paįvai
rina sklandžios visų dai
nos , gitaroms prita
riant. Dainuojama "Pra
žydo jazminai". Profe
sorė A. Augustinavičie- 
nė taria trumpą, bet tik
rai paveikų žodį. Dainuo
jama "Pajūry! Pajūry!" 
įterpiamas švelnus, įs
tabus niūniavimas. L. 
Švarcaitė deklamuoja "O 
Motina". Dainuojama 
"Kai verkiančio smui
ko". R. Giedraitytė dek
lamuoja "Mažoji moti
na". Dainuojama "Gim
tinė". J. Nasvytytė dek
lamuoja "Lietuvos var
das". Dainuojama "Sto
viu aš parimus". Vi
siems stovint, V. Nas
vytytė deklamuoja "Ne
nuženk nuo akmens, o 
Marija". Giedama "Ma
rija, Marija". įnešama 
vėliava. Skelbiami tunti- 
ninkės N. Kersnauskai- 
tės 
nūs 

laipsnį išlaikė: L. Juodi- 
šiūtė, V. Gaižutytė, S. 
Gruzdytė, R. Mekešaitė, 
A. Narušaitė ir R. Staš- 
kutė. J vyresniškumo 
laipsnius keliamos: įpa- 
skiltininkės 1. L. Juodi- 
šiūtė ir į skiltininkės 1. 
J. IgnataviČiūė. Leidžia
ma duoti jaunesnės skau
tės įžodį: A. Giedrytei ir 
I. Giedrytei; skautės 
įžodį: R. Aukštuolytei, 
V. Kijauskaitei, R. Mo
tiejūnaitei, D. Palubins
kaitei, D. Strimaitytei 
ir D. Urbaitytei. D. Miš
kinytė deklamuoja "O 
Viešpatie". Giedrienė, 
Muliolienė ir Kijauskie- 
nė priima įžodžius. Dai
nuojama "Tremtinio da 
lia". Vyriausios skauti- 
ninkės įsakymu apdova
nojamos: Pažangumo žy
meniu — I. Raulinaity- 
tė ir E. Žygaitė; Tėvy
nės Dukros žymeniu —
D. Kavaliūnaitė, J. Pet
raitytė ir E. Giedraity
tė. Tuntininkė sveikina 
apdovanotąsias. Gieda
mas Lietuvos himnas. 
Vėliava išnešama. Lipš
nus mostas — skautės 
prisega visoms mamy
tėms gėles.

Iš didelės gausos kil
nių ir brangių jausmų, 
vaizduojančių .giedriau
siais pavidalais moti
nas, labiausiai įspūdin
gas buvo prof. A. Au- 
gustinavičienės žodis, 
kuriame iškelta aikštėn, 
motinos nuopelnai, pa
siaukojimai mažiems ir 
suaugusiems vaikams, 
skausmai ir džiaugsmai, 
amžinas vaikų dėkingu
mas ir tyriausia meilė 
motinai. Stipriausiai su
jaudino kalbos pabaiga, 
sukaupianti visus šiltus 
jausmus meilėje ir sva
jonėse apie tolimą visų 
mūsų Motiną — kenčian-

RESPUBLIKONU KLUBO VEIKLA
Po nominacijų kandi

datų ateinantiems rinki
mams lapkričio mėne
sį, ne visiems kandida
tams gavus nominacijas 
kuriuos Lietuvių Respu
blikonų Klubas rekomen
davo, vasaros laikotar
piu klubas nesustos vei
kęs ateinant lapkričio 
rinkimams, parinkęs 
numatytus lietuviams 
remtinus- kandidatus, — 
pareiškė Klubo pirminin
kė Rita Premeneckienė 
susirinkime praeitą sek' 
madienį.

Kitas pirmininkės la
bai įdomus ir svarbus 
pranešimas buvo apie 
jos lankymąsi Washingto 
ne balandžio pabaigoje, 
visuotiname respubli
konų partijos vadų ir vei - 
kėjų suvažiavime. Ten 
dalyvavo įvairiuose reng 
tuose posėdžiuose, priė- 

čią Tėvynę — pavergtą 
Lietuvą. Katučių plota 
karščiausiai.

Trumpa pertraukėlė 
kavutei ir skanėsiams. 
Linksmoji dalis. Čia 
prisidėjo prie vadova
vimo D. Kavaliūnaitė. Gy
vi šokiai ir dainos su 
improvizuotais jude
siais. Puikiai nuteikė 
"Sugrįžai, jaunyste", 
ypatingai bedainuojama 
šešeto ar septyneto me
telių mergelių rimtais 
veideliais. Po tuntinin- 
kės jaukios padėkos, už
baigta tradicine apeigų 
giesme "Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin".

Neužmirštini, motinų 
ir vaikų išgyventi labai 
brangintini sueigos švie. 
suliai įpareigoja teisin
gai vertinti ir sąžiningai 
dėkoti darbščiai, kūry
bingai ir pedagogiškai 
tuntininkei N. Kersnaus, 
kaitei.

Vladas Braziulis

MŪRINIS NAMAS

9 kambarių kolonialinis. 
Biblioteka ir salionas. 
Nauja moderniška virtu
vė. 3 1/2 vonios. 3 ži
diniai. Geros kokybės na 
mas gerame rajone. Pra - 
šo virš 40.000. Skambin
ti C. Russo 261-5100.

WM. T. BYRNE 
REAL ESTATE, INC.

26101 Euclid Avė.
Euclid, Ohio 
Tel. 261-5100

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik inve^tuokit $1,000 ar 
daugiau i Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemoka m 
patarnavimo!

Statė
Savings

ANO LOAN COMrANV

4OA5 MoyfieM Bd . South Euclid

11623 Bu<k*ye 8d., Cleveland

30500 loke Shore Bo 'levord. Willowi<k

Nr.4O - 7 psl

mimuose, pasimatymuo
se, kurie apėmė ir pasi
matymą su Prezidentu 
Nixonu ir lankymas! Bal
tuosiuose Rūmuose. Ji 
pateikė kai kurių įdom ių 
smulkių pasikalbėjimų, 
plačių partijos vadų pra
nešimų, kurie apima ne 
tik veiklą visoje plačioje 
šalyje, bet ir kiekviena
me krašto kampe ir par
tijos klubuose.

Kadangi ši susirinki
mo diena supuolė arti su 
Motinos diena, Klubo sek
retorė Jadvyga Budrienė 
pateikė dalyviams labai 
įdomią paskaitą apie 
motiną ir moterį ir jos 
rolę ilgų šim tmečių ei
goje ne tik lietuviuose 
bet ir kitose tautose, ne 
aplenkiant net am azonės 
ir jų vaidmens istori
niais laikais.

Jaunutė Audrutė Nas 
vytytė padeklamavo eilė
raštį apie meilę tėvų že
mei Lietuvai, kurios ji 
nepažįsta, bet pasiryžus 
gerbti ir mylėti.

Inž. R. Kudukis pada
rė pranešimą apie šio
mis dienomis išputusį 
partinį politišką reiškinį 
Clevelande ir kaip reikia 
jį įvertinti ir suprasti.

Vėliausia svarbi žinia 
pasiekė, kad Liet. Res- 
publkonų Klubo pirminin
kė Rita Premeneckienė, 
žinomo veikėjo R. Per- 
ko rekomendacija, tapo 
paskirta į Cuyahoga Res
publikonų Klubo vykdo
mąjį komitetą, kas įro
do jos svarbą ir reikš
mę respublikonų parti
jos veikloje. (s)

• IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ir jau platinama J. K. 
KARIO "NUMIZMATI
KA" — paskutinė iš tri
jų mūsų šios srities ži
novo parašytoji knyga. 
Joje išspausdintas en
ciklopedinis numizmati
kos žodynas ir rinktinės 
autoriaus studijos, lie
čiančios Lietuvos ir kt. 
šalių pinigus. Veikalas 
gausiai iliustruotas, dai
liai įrištas, form. 6" x 
9", 340 psl., atspausd. 
kreidiniame popiery; kai
na $15.00. JAV Kongreso 
Bibliotekos katalogo 
kortelės Nr 72-108424. 
Platintojams už tris par
duotus egz. duodamas 
ketvirtas komiso. Adre
sas: J.K. Karys, 60 Sims 
St,, Bridgeport, Conn., 
06604.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED
Ist CLASS
BROACH STRAIGHTENER

WITH HEAT TREAT EXPE- 
R1ENCE HELPFUL ON HIGH 
SPEEDSEALS.
TO OPERATE COLONIAL 
STRAIGHTENING PRESS. TOP 
WAGES, BENEFITS, PROFIT 
SHARING. DAY SHIFT. UNI- 
FORMS & GLOVES FURNISHED 
TOP BROACH COMPANY LO- 
CATED IN ELMONTE CALI
FORNIA.

SEND RESUME ORCALL

MR. EDVVARD R. ANTON
341 N. WILLOW AVĖ.
WEST COVINA, CALIFORNIA 
213 - ED 7-9650
An Equal Opportunity Employer 
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

ANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

• DIRVA, dėl kapų 
puošimo dienos šventės, 
šią savaitę išeina tik vie
ną kartą. Sekantis nume
ris išeis ateinantįtrečia- 
dienį, birželio 3 d.

• TEODORAS BLINS
TRUBAS, ALT S-gos pir
mininkas, š.m. balan
džio 28 d. darbo įstai
goje susižeidė kairio
sios rankos du pirštus 
ir dėl to išbuvęs ligoni
nėje apie savaitę laiko 
š.m. gegužės 24 d. vėl 
paguldytas ligoninėn 
pirštų plastikinei opera
cijai padaryti. Linkime 
greit grįžti visiškai pa
sveikus.

• JAUNIMO SIMPO
ZIUMO sušaukim as Chi
cagoje, JAV LB Centro 
valdybai kainavo $2000. 
Nemažai išlaidų parei
kalaus ir lituanistikos 
stovykla.

• VYTAUTAS MARI- 
JOŠIUS, Hartfordo uni
versiteto profesorius ir 
Hartt College of Music 
taikomojo muzikos me
no departamento vado
vas , buvęs Lietuvos vals 
tybinės operos vyriau
sias dirigentas, plačiai 
besireiškiąs ne tik uni
versiteto akademinėje 
plotmėje, bet ir už jo, 
diriguos simfoniniam 
koncertui Orchestra 
Hali Chicagoje rugsėjo 
5 d-Šis reto pobūdžio kon
certas , su lietuvių kom
pozitorių kūriniais, yra 
rengiamas Ateitininkų 
Federacijos aštuntojo 

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš 
didmiesčio ir surasti ramaus ir gaivi
nančio poilsio, tas nepravažiuos pro 
Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat 
Atlanto vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas didmiesčio 
žmogus per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų rašykite: 
V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, 
North Palm, Fla. 33403 arba skambin
kite: (305) 844-3388.

LB Detroito apylinkės lituanistinės mok. choras, Lietuvių Namuose, išpildęs motinos dienos minėji
me programą. Choro viduryje mokyklos ir choro vedėjas Kostas Jurgutis. K. Sragausko nuotrauka
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kongreso proga ir į jį 
kviečiami visi lietuviai.

• JAUNIMO SEMINA
RAS, rengiamas Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, įvyks š.m. bir
želio 6-7 d.d. Chicagoje, 
Jaunimo Centre. Semina
ro programa numatyta to
kia: birželio 6 d., šešta
dienį, 10 vai. dr. J. Puzi- 
no, Vliko valdybos na
rio paskaita: "Padėtis 
okupuotoje Lietuvoje", 
11:45 vai. -- "Tarptauti
nis Lietuvos statusas ir 
diplomatinė Tarnyba" 
(kalbės dr. St. Bačkis, 
Lietuvos Atstovybės Wa- 
shingtone Patarėjas), 
1:15 - 2:45 vai. skelbia
ma pietų pertrauka.

Po pietų, 2:45 vai. 
prof. M. Mackevičius kal
bės tema "Lietuvos ne
priklausomybės povei
kis valstybingumo sąmo
nei", 4:30 vai. bus Ro
mo Kezio, Vliko Valdy
bos nario pranešimas 
"Jaunimas Lietuvos lais. 
vinimo organizacijoje".

Birželio 7 d., sekma
dienį, 12 vai. bus Vliko 
pirmininko dr. J.K. Va
liūno pranešimas "Lietu
vos laisvinimas ir san
tykiai su pavergta tau
ta". Kiekvienai paskai
tai ir diskusijoms ski
riama po 45 minutes.

(E)

• R AŠYTOJAS J. BAL
TUŠIS gegužės 7 d. iš
rinktas okup. Lietuvoje 
veikiančio vad. taikos gy 
nimo komiteto pirminin
ku.

Lietuvos Šaulių Sąjungos suvažiavimui Detroite ruošti ir globoti 
komitetas Dirvai atsiuntė 20 dol. auką. Komiteto reikalų vedėjas 
L. Šulcas rašo: "Reiškiame širdingą padėką už Dirvoj skirtą vietą 
aprašymams ir nuotraukoms apie ŠĮ suvažiavimą, o taip pat jūsų 
korespondentui A. Griniui už gražų aprašymą. Žinodami sunkią 
lietuvių spaudos tremtyje būklę, skiriame auką $20.00 . Nuotrau
koje suvažiavimui ruošti ir globoti komitetas. Iš kairės: Mykolas 
Vitkus, Marijonas Šnapštys ir Leonardas Šulcas.

ARCHITEKTŪRA IR MES

Architektas Jurgis 
Okunis dalyvaus Pasau
lio ir Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų 
Sąjungų 10-tajam suva
žiavime, 1970 m. gegu
žės 30-31 d. Toronte, 
Kanadoje. Jo paskaita 
"Architektūra ir mes", 
kur bus skaitoma per su 
važiavim ą, žada būti įdo
mi ir naudinga.

Jurgis Okunis užaugo 
ir subrendo Nepriklau
somoje Lietuvoje.

Baigęs V.D. Univer
sitetą jis buvo pakvies
tas asistentu prie archi
tektūros katedros.

Arch. Jurgis Okunis
Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse dirba arch. 
įstaigose kaip projektuo - 
to jas. Tuo pačiu metu 
konsultuoja architektū

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 20 D iki RUG
SĖJO MĖN. 7 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
20 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

ros klausimais kitas fir
mas.

Gyvendamas Bostone, 
o vėliau New Yorke jis 
aktyviai dalyvauja ame
rikonų skelbiamuose ar
chitektūriniuose kon
kursuose. Paskutinis ku
riame Jurgis dalyvavo 
buvo Yale universiteto 
matematikos fakulteto 
pastato konkursas. 
Prieš 10 metų stojo 
dirbti Port of N.Y, Au 
thority prie World's 
Fair 110 aukštų pastatų 
komplekso, kurio archi
tektu yra išgarsėjęs Mi
noru Yamasaki.

Jurgis Okunis nuo 
1937 metų yra Pasauli
nės Architektų Sąjungos 
narys, o taip pat ir Mass. 
valstybės registruo'.as 
architektas.

(ja)

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

ALIAS suvažiavimo Toronte ponių programos komisijos narės. Iš 
kairės: L. Matulevičienė, VI. šližienė, Gr. Balsienė.

KNYGOS
GAUNAMOS

DIRVOJE

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

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau 

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos 
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų 

tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

• Birutė Pūkelevičiūtė. 
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS. 
Draugo premijuotas roma
nas. Kaina $5.00. Gauna
mas Dirvoje.

JANITOR
Small office facility seeks res- 
ponsible person to clean pre- 
mlses on a permanent 2d shift 
basis, 3:30 P.M. - Midnight. 
Duties include maintaining 
floors, general office area and 
some outside work. Previous 
janitorial experience preferred 
Ability to be your own boss es- 
sentiaL Good starting wages, 
with full employee benefits. if 
interested, stop or cal the

Personnel Office, 761-4200
OLANKRAFT INC.
220 W. North Bend 

Cincinnati, Chlo 45216

SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS 
DEDIKACIJĄ.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FIJND

2701 W. 68 St., Chicago. III. 60629.

An Equal Opportunity Employer
(39-42)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.
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