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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINĖ BŪKLĖ
RECESIJA PRASIDĖJO, BET INFLIACIJA NESUMAŽĖJO

Praėjusios savaitės 
pradžioje atrodė, kad 
per Minėjimo dieną tu
rėsime liūdnai prisimin* 
ti ne tik savo mirusius, 
bet ir visą gerbūvio epo
chą. Žinios, iš biržos 
skambėjo katastrofiš
kai. Akcijų vertė nuo 
1968 metų gruodžio 
iki paskutinės gegužės 
savaitės krito beveik 
29% tai yra beveik tiek 
pat kiek per 1929 m. kri
timą, kuris ženklino ūki
nę krizę. Atseit, mili
jonai amerikiečių per 
metus nustojo netoli treč - 
dalio savo turto. Dar 
blogiau, kad akcijų ver
tės kritimą lydėjo tapa
ti infliacijos sparta.

Kaip žinia, Nixono ad
ministracija, pagrindine 
infliacijos priežastimi 
laikydama nesubalansuo
tą federalinį biudžetą, 
suvaržė valstybės iš
laidas, kas kartu su kre 
dito pabranginimu, tu
rėjo apstabdyti infliaci-

įprasminkime Steigiamojo 
Seimo sukaktį

Minime I let'jvos Steigiamojo Seimo sukaktį. Penkiasdešimt 
metų yra u perspektyva, iš kurios dera į šią sukaktį žvelgti isto
riniu mastu ir ieškoti jos prasmės mūsų ateičiai.

Ilgoj savo istorijoj Lietuvių Tautu tvarkėsi įvairiai. Turėjom 
kunigaikščių valdomą Lietuvą, turėjom didikų bei bajorų dominuo
jamą savo valstybę, pergyvenom kietas okupacijų žiemas. Laisvės 
ilgesys ir pirmojo pasaulinio karo sudarytos sąlygos {galino atsu- 
tyti naujųjų laikų 1918 Vasario 16 Akto nepriklausomą Lietuvą, kurio
je pirmą kartą gavo balsą pati Tauta. Ji išsirinko savo atstovybę — 
Steigiamąjį Seimą. Valstybės santvarkos pamatuosna buvo padėti 
demokratijos principai.

Demokratija, graikiškai reiškianti "liaudies, tautos valdžią", 
remiasi visais. Demokratijoj visiems teikiamos tos pačios tei
sės, atremtos į laisvę, lygybę ir brolybę. Demokratijoj kiekvienas 
taip pat dalijas u pačia pareiga ir atsakomybe, kaip lygiai yra na
tūralios pasaulėžiūrų, įsitikinimų, sistemų bei siekimu skirtybės. 
Atranka čia vykdoma reguliariais, laisvais ir visuotiniais rinki
mais, įgalinančiais reikštis daugumą bei mažumą, poziciją bei opo
ziciją. Kokia bebūtų demokratinė sistema — parlamentinė, prezi
dentinė ar konstitucinė - monarchinė, politinė, socialinė ar kultū
rinė, laisvės, lygybės ir brolybės principai suponuoja moralinį de
mokratijos pagrindą — toleranciją, gerbiančią ne tik savąjį, bet ir 
rungtyniavimo priešininką.

Lietuvos demokratija jau turi savo istoriją, pažymėtą ne tik 
sėkmėmis bei laimėjimais, bet ir trūkumais, silpnybėmis bei ne
galavimais. Ji yra tokia, kokia ir pati Tauta. Ji reiškėsi sąmonin
gumu, kūrybinio darbo pastangomis ir atsakomybės pajautimu, ją 
sprogdino asmeniškumų ir partiškumų aistros. Istorija ir patirtis 
moko, tad imkime iš jų ir ugdykime tai, kas mūsų bendruomeniniam 
gyvenimui yra naudinga bei pozityvu.

Kaip Taurai, taip ir Bendruomenei reikia mūsų visų. Štai ko
dėl ypatingo dėmesio nusipelno Lietuvių Chartos įpareigojimas, jog 
pasaulyje pasklidę lietuviai sudarytų vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Demokratijos visuotinumo pagrindu sukurta tautinė 
mūsų Bendruomenė iš tikrųjų būtų nepriklausomos Lietuvos demo
kratinio Steigiamojo Seimo sukakties vertingas įprasminimas.

Tokiam bendruomeniniam susiorganizavimul toliau būtini du 
bendri visų mūsų nusiteikimai. Vieną ryškina Lietuvių Charta: 
esam tos pačios Tautos vaikai, tarp savęs broliai, tad ugdykime 
tautinį savo solidarumą. Jo reikia mūsų organizuotumui, mūsų tau
tinio švietimo bei tautinės kultūros darbų ir Lietuvos laisvinimo 
pastangų sėkmingumui. Tautinis solidarumas turi tapti aukščiausia 
tautine mūsų dorybe.

Reikiamą atmosferą tautiniam solidarumui sudaro antrasis nu
siteikimas, būtent teisės sąmonė. Ja remiasi demokratinių principų 
vykdymas, priimtųjų įstatų bei nuostatų laikymasis, visuomeninės 
tvarkos saugojimas.

Demokratinė dvasia ir praktika, kaip rodo gyvenimas, negali 
būti saugiai laimimos. Jų šiandien nėra okupuotoje Lietuvoje, val
domoje diktatūros metodais ir priemonėmis. Demokratijos sąmo
nę, praktiką ir tradicijas turim išlaikyti bei pratęsti mes, laisvie
ji lietuviai. Sąlygas, nors ir ribotas, sudaro Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, sukurta visuotinumo pagrindu ir besitvarkanti demokra
tiniu būdu. Tad kviečiame laisvojo pasaulio lietuvius svetur turi
momis sąlygomis istorinę Nepriklausomos Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sukaktį įprasminti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organi
zuotumo stiprinimu, Lietuvių Chartos tikslų bei uždavinių vykdymu, 
demokratinių principų bei nusiteikimų ugdymu.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBA 
Stasys Barzdukas -- pirmininkas; Dr. Antanas Butkus 
— vykd. vicepirmininkas; Dr. Henrikas Brazaitis,Alek
sas Laikūnas, Milda Lenkauskienė, Dr. Vytautas Majaus
kas -- vicepirmininkai; Dr. Algirdas L.Nasvytis — PLB 
Kultūros Tarybos pirmininkas; Antanas Rinktinas — PLB 
Švietimo Tarybos pirmininkas; Antanas Gailiušis — sek
retorius ir iždininkas.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ją. Kol kas tačiau pasi
rodė tik nemalonios tos 
kovos šalutinės aukos — 
bedarbių skaičius gero
kai pašoko. Nūdien jis 
siekia per 4,8% visų dir
bančiųjų ir dar daugiau 
žada augti. Tuo tarpu pa
ti infliacija — kainų ki
limas žygiuoja tuo pačiu 
tempu — apie 6%per me
tus. Už tat daug kas pra
deda aiškinti, kad admi
nistracijos vartojamos 
klasiškos kovos su in
fliacija priemonės su
kels tokio nepasitenkini
mo ir neramumų, kad nie
kas negalės pasidžiaugti 
taip sulaikytos infliaci
jos vaisiais.

Toks jausmas — ne
pasitikėjimas krašto 
ateitimi — turėjo pri
sidėti prie akcijų vertės 
kritimo. Laikraščiuose 
pasirodė kritiški verti- 
nimai. "Recession" — 
skelbė viršelyje News- 

week. "Is This Slump 
Necessary?" —teiravo
si Time magazinas. Su
sirūpinęs prezidentas 
ketvirtadienį pietums pa 
sikvietė 45 vadovaujan
čius krašto biznierius.

Birža netruko reaguo
ti — akcijų vertė per 
paskutines dvi praeitos 
savaitės dienas pašoko 
70 taškų. Kodėl? Todėl, 
kad vyrauja įsitikini
mas, jog vyriausybė ga
li padaryti daug įtakos 
ūkiniam gyvenimui, ypač 
jei nedelsiama griebtis 
atitinkamų priemonių. 
1929 metais to dar neži
nota ir Hooverio adminis 
tracija griebėsi tų prie
monių per vėlai. Už tat 
kreditas už ūkinį atkuti
ni ą atiteko F.D. Roose- 
veltui.

Ką administracija gali 
padaryti? Ji gali toliau 
tęsti dabartinę laikyse
ną. Anksčiau ar vėliau 
prasidės ūkinis atkuti
mas ir infliacija turėtų 
sumažėti, tačiau, kaip sa
kėme, tai vargiai pri
imtina politiškai ir so- 
ciališkai. Administraci
ja gali eiti prie algų ir 
kainų kontrolės, nors ir 
netiesioginės t.y. vyriau 
sybė darytų spaudimą į 
įmonininkus ir darbinin
kus nereikalauti per di
delio algų pakėlimo, bet 
tik tokio, kuris neturė
tų perdaug padidinti kai 
nas. Be to, administra
cija gali padaryti spau
dimą į krašto gaminto
jus savo užsienio preky
bos politika, būtent, pa
skatindama importus. 
Tuo būdu buvo numuštos 
tekstilės kainos, bet ga
lėtų būti numuštos ir mė
sos. Panašiai galėtų būti 
padaryta ir naftos pro
duktų ir plieno įvežimu. 
Pagaliau administracija 
gali sutikti su mintimi, 
kad infliacija iki tam tik
ro laipsnio ne tik tole
ruotina, bet net naudin
ga. Kanadoje, Vakarų Eu
ropoje ir Japonijoje in
fliacija yra nuolatinis gy
venimo palydovas ir dėl 
to niekas per daug nesi
skundžia. Tokia inflia
cija paprastai siekia 
tarp 3-6 nuošimčių. Kai 
kurie ekonomistai skai-

Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos Chicagoje ketvirtoji abiturientu laida. 
Pirmojoje eilėje iš kairės: Vida Žvynytė, Vida Kriaučeliflnaitė, Ina Stravinskytė, Aušra Baronaitytė, 
Laima Jauniutė, VŪI-osios klasės auklėtoja mkt. Irena Serelienė, mok. yed. J. Sirka, Mirga Serepkai- 
tė, Rasa Griganavičiūtė, Irena Seibutytė, Jolita Kriaučeliūnaitė, Sigiu Mažeikaitė. Antroje eilėje: Ka
zimiera Brazdžionytė, Daiva Karužaitė, Dalia GrauŽinytė, Audronė Miglinaitė, Loreta Plienaitė, Viole
ta Sčerbaitė, Živilė Podytė, Aldona Pikelytė, Laima Kasparaitytė, Laima Kardokaitė, Aldona Smulkai- 
tytė, Rūta Miknaitytė, Rovena Kasytė. Trečioje eilėje: Juozas Namikas, Pranas Pranckevičius, Jonas 
Paronis, Rimas Miežius, Kęstutis Grigola, Paulius Vitkus, Juozas Kapačinskas, Gintautas Juodgudis. 
Nuotraukoje trūksta Gražučio Matučio ir Angelės Petrikonytės. V, Noreikos nuotrauka

Kristijono Donelaičio Žemesniosios ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų mokytojų taryba. Sėdi iš 
kairės: G. Valiulienė, J. Janulevičienė, B. Stravinskienė, kun. A . Nockunas, MIC., mokyklų vedėjas ir 
direktorius Julius širka, D. Bindokienė, V. Gutauskas, L Bukaveckienė, I. Serelienė ir L. Ramonienė. 
Antroje eilėje stovi: A. Noreikienė, M. Plačienė, S. Burokienė, R. Kriaučitinienė, V. Vainauskienė, O, 
Jagelienė, M. Rašimienė, O. Siliflnienė, L Smieliauskienė, B. Vindašienė ir S. Jelionienė. Trečioje ei
lėje: D. Valatkaitytė, G. Visockytė, Z. Bilaišytė, R. Šilkaitis, J. Jasaitytė, N. Mackevičienė ir A. Gyly
tė. Trūksta; J. Jasaičio ir E. Silkaičio. V. Noreikos nuotrauka

KRISTIJONO DONELAIČIO LITUANISTINES MOKYKLOS 
CHICAGOJE MINĖS SAVO VEIKLOS DEŠIMTMETĮ

MOKYKLOSE MOKOSI 444 MOKINIAI

Kristijono Donelaičio 
aukštesniosios mokyk
los ketvirtąją abiturien
tų laidą šiemet atstovau
ja 33 būsimi absolven
tai, o žemesniosios mo
kyklos dešimtąją bebai
giančiųjų grupę —28 mo
kiniai.

Šiemet mokykla mini 
ir savo dešimtmetį. Kas 
be ko, reikia metų pa
baigoje pasirūpinti ir li
kusiais kitais 383 moki
niais. Jau.gerokai dau
giau, negu kapa naujumo, 
kinių iš anksto prašosi 
mokyklon priimami ki
tais metais. Atskira tė
vų grupė mokyklą spiria 
sudaryti specialią lietu
viškai nemokančių vaikų 
klasę. Mokyklos pažangą 
atspindįs metraštis "Mū 
sų Kraitis” ir mokyklos 
laikraštėlis "Pirmieji 
Žingsniai" irgi lipa ant 

čiuoja, kad 4% JAV-bėm 
būtų visai toleruotini.

Žodžiu, administraci
ja turi daug pasirinkimų 
kaip atsisakyti nuo dabar
tinės klasiškos anti-in- 
fliacinės politikos. Ko
kio ir ar iš viso ji grieb
sis parodys ateitis.

J. GRABAUSKAS 

kulnų. O ką gi pasakysi 
apie Donelaičio metinės 
sporto ir dainų šventės 
paruošos reikalus bir
želio 7 d. Marijonų So
duose? Ką daryti su pa
talpų trūkumu, taip skau

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų tėvų komitetas 1969- 
70 mokslo metais. Sėdi iš kairės: A. Mažeikienė,sekretorė; Z. Po- 
clenė, parengimų vadovė; A. Dirkienė, narė; V. Kosmonienė,paren
gimų vadovės pavaduotoja. Stovi; K. Kaminskas, vicepirmininkas
A. Vengrys, narys; B. VindaŠius, pirmininkas; dr. P. Rasutis, na
rys ir L. Kupcikevičius, iždininkas. V. Noreikos nuotrauka

gi Donelaičiui skųstisdžiai jaustu šiemet su 
444 mokiniais, kai jų 
verkte verkiant daugiau 
reikės kitais metais? Ge
ra nors, kad bent nauja 
pataisyta įvairių Done
laičio mokyklos mokomų 

jų pratimų laida tik ki
tiems mokslo metams 
reikalinga ir gali savo ei 
lės bentšįšeštadienįpa- 
laukti. Gera ir tai, kad 
kam Dievas dantis davė, 
duos ir duonos. Ypačiai 
tam, kas ir pasėliais rei 
kiamai pasirūpina. Šituo

nereikia — dviejų pana
šių reikalų Tolminkiemy 
je nesprendžiama vieno
dai metai iš metų arba 
net ir du kartu iš eilės. 
Ir tai dėl to, kad mokyk
los naujų kelių tiesimą 
remia jauni mokytojai 
(dvasia, jei ne amžiumi), 
jauni tėvai, visuomenė ir 
mecenatai. Donelaitis 
yra jaunosios Amerikos 
lietuvių kartos pažiba.

Mokyklos stambiausiu 
mecenatu, be abejo, yra 
dr. L. ir p. I. Kriauče- 
liūnai. Jie pakvietė visus 
8 kl. abiturientus į savo 
sodybą Palos Park. Ta 
iškyla į šią puikią gam
tos ir Kriaučeliūnų sve
tingumo pynę įvyko ge
gužės 24 dieną. Iškylos 
neužmirš nei Donelai
tis, nei Kriaučeliūnai 
dėl jos prasmės, žesto, 
nuotaikos bei abiturien
tų sąmojaus trumpoje aš
tuntokų ir septintokų at
sisveikinimo programo
je. Kriaučeliūnai mo-

(Nukelta į 2 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

PRIEVARTAVIMO PADARINIAI
Prieš ALB Krašto Valdybą nukreipti pavie

nės grupelės prievartavimai, apie kuriuos kalbė
jau savo praėjusioj apžvalgoj (žiūr. Dirva nr. 41), 
atrodo, neturės tokių blogų padarinių, dėl kurių bu
vo baiminamasi pirmosiomis dienomis. Ypač 
bijota, kad Krašto Valdyba nesukluptų ir nenusilenk 
tų prievartai. Griežta Kr. Valdybos laikysena tą 
baimę greitai pašalino. Ji taip pat atvėsino ir "per
versmą" organizavusįpenketuką. Jų panaudotos prie
monės susilaukė visuotinio pasmerkimo.

Kaip dabar aiškėja, prievartos priemones su
planavo pats penketukas. Iš Sydnejaus gautose pri
vačiose žiniose teigiama, kad žymi dalis asmenų, 
kurie buvo prikalbinti pasirašyti skundą ir kuriuo 
penketukas rėmė savo ultimatyvinius reikalavimus, 
aiškinasi visai negalvoję apie betkokius prievarta
vimus. Jie, esą, dabar apgailestauja savo lengva
pėdiškumą.

Giliausiai bus įbridęs "Minties" spaustuvės sa
vininkas su savo pretenzijomis pasidaryti absoliu
čiu "Mūsų Pastogės" cenzorium. Šiuos reikala
vimus atmetus, jam neliko nieko kito, kaip vien- 
šališkai nutraukti susitarimą dėl šio laikraščio 
spausdinimo "Mintyje".

Toks P. Nagio nutarimas neleisti Krašto Val
dybai naudotis vienintėle lietuviška spaustuve Syd
nėjuje, laikraščio leidimą įstūmė į tam tikrus, kad 
ir laikinus, sunkumus. Sydnęjuje nėra nė vienos ki
tos spaustuvės su lietuvišku raidynu.

Turimomis žiniomis, Krašto Valdyba laikinai 
naudosis kitomis spausdinimo priemonėmis ir tuo 
pačiu laiku rūpinsis nelauktus sunkumus pašalinti. 
Valdyba svarsto galimybes skubiai telkti lėšas au
komis ir išsirašyti iš Amerikos modernias laik
raščio spausdinimo priemones. Jei Bendruomenės 
kasoje būtų bent 4000 dolerių, reikalai visai kitaip 
atrodytų, tačiau Krašto Valdyba tų pinigų neturi. 
Tas faktas greičiausia ir p. Nagį padarė labai jau 
drąsiu bei įžuliu.

Nors Australijos lietuviai nuolatos yra Verčia
mi atidarinėti savo pinigines įvairiausiems bend
ruomeniniams reikalams, tačiau Krašto Valdyba 
tikisi, kad jai talkininkaus kiekvienas, kuris smer
kia prievartavimus. Jau daugelį kartų Australijos 
lietuviai pasirodė duosnūs, kai reikalai buvo realūs. 
O šiuo atveju reikalas ne tik realus, bet ir aštrus 
principuose, kuriais grindžiama lietuvių, savivalda 
Australijoj.

Ir visas baiminimasis kilo kaip tik dėl to, kad 
Krašto Valdybos suklupimas galėjo vesti prie cha
oso ir demokratinių principų išniekinimo. Dabar 
gi vyrauja įsitikinimas, kad Krašto Valdyba atsirado 
stipresnėj padėty, negu ji buvo iki gegužės 2 dienos. 
Tik penketukas pasiliko vienas be jokio užnugario.

Kiek skaudesnė yra žmogiškoji šių nusidavimų 
dalis. Panašiais brutaliais veiksmais neišvengiamai 
pažeidžiamas pavienis žmogus. Šiuo atveju "Mūsų 
Pastogės" redaktoriui rašytojui Vincui Kazokui pa 
daryta skriauda apibūdinama, kaip peilio smūgis. 
Nežiūrint visų išpūstų priekaištų, kurie konkuren
ciniais ar asmeninių kaprizų išskaičiavimais buvo 
prieš jį nukreipti, V. Kazokas yra daug nusipel
nęs visai Australijos lietuvių bendruomenei. Šia 
proga norisi pastebėti, kad priekaištautojai, kurie 
kurstė ugnį, ligšiol teoperavo tik bendrom bele
tristinėm apkaltinimų frazėm ir subjektyviom prie
laidom, be jokių konkretesnių faktų. Niekas nėra 
pateikęs V. Kazoko "nusikaltimus" įrodančių cita
tų nei iš jo raštų, nei iš jo viešų kalbų.***

• VLIKO ATSTOVYBE Australijoj kreipėsi j Adelaidės lie
tuvių teisininkų draugiją, prašydama ištirti, kokios galėtų būti 
efektyvesnės priemonės siekiant sumažinti SSSR muitus už lie
tuvių dovanas, siunčiamas savo giminėms j Lietuvą. Prašoma taip 
pat padaryti palyginimus, kokiais muitais apdedami dovanų siunti
niai, atsiunčiami j Australiją ir kokius muitus už panašius siunti
nius tenka mokėti, norint pasiųsti juos Į Lieuvą.

Gytis Šimkus (kairėje) ir Alfredas Vasiliauskas (dešinėje)

• DU JAUNI ODONTOLOGAI. Šiomis dienomis Adelaidės Uni
versitetas suteikė odontologijos chirurgo laipsnj dviem jauniems 
Adelaidės lietuviams, Gyčiui Šimkui ir Alfredui Vasiliauskui. Gy
tis yra sūnus muziko Vaclovo Šimkaus, kuris sukūrė ir 20 metų va
dovavo Adelaidės lietuvių chorui Lituania. Alfredas išplaukė j žmo
nes iš populiarios Vasiliauskų šeimos; solistė Vasiliauskienė šiuo 
metu vadovauja Lituania chorui. Alfredas Vasiliauskas, sukūręs lie
tuvišką šeimą, praktikai persikėlė { Mount Gambier, vieną didesnių 
Pietų Australijos miestų, o Gytis Šimkus dirba Adelaidėje. Jis dar 
viengungis, tačiau tėvas per mokslo užbaigimo vakarienę ragino sū
nų irgi nedelsiant sukurti šeimą.

DIRVA 1970 m. birželio 5 d.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos vaikų darželis (parengiamasis 
Plačiene ir pagelb. mokyt. G. Visockyte.

skyrius) su mokyt. M. 
V. Noreikos nuotrauka

Kristijono Donelaičio žemesnioji lituanistinė mokykla Chicagoje 1969-70 mokslo metais.

nio metraščio rėmėjai. 
Visų jų čia paminėtų ir 
ateityje paminėsimų me
cenatų reikšmę galima 
apibrėžti prez. A. Lin- 
colno žodžiais: "Pasau
lis mažai pastebės, nei 
ilgai neatmins, ką mes 
čia sakome, bet jis nie
kad negali užmiršti, ką 
jie čia atliko".

Iš tiesų lietuviškojo 
pasaulio istorija be K. 
Donelaičio mokyklos 
veiklos ir ją rėmusiųjų 
paramos neapseis. Ne
apsieis todėl, kad visų 
donelaitininkų (mokytojų 
tėvų, komitetų, rėmėjų, 
mokinių) yra kraunamas 
gausus kraitis — ne žo
džiais, bet darbais, ir 
ne pusiaukelį jau nuka
kusios, o Amerikoje išsi
mokslinusios lietuvių 
kartos rankomis, kišenė
mis, viltimis ir ryžtu.

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė. Sėdi iš kai
rės: Irena Bukaveckienė, vedėjo pavaduotoja žemesniajai mokyk
lai, ir Danutė Bindokienė, direktoriaus pavaduotoja aukštesniajai 
mokyklai. Stovi: Julius širka vedėjas ir direktorius ir V. Gutaus
kas, vedėjo pavaduotojas žemesniajai mokyklai.
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KRISTIJONO 
DONELAIČIO 
MOKYKLOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

kyklą remia jau seniai: 
jie yra mokyklos vėlia
vos mecenatai, pirmojo 
metraščio "Žengiame 
Kartu" finansuotojai, po
nia I. Kriaučeliūnienė bu
vo su dr. K. Bobeliu vė
liavos krikšto kūma ir 
t.t. Gausių mokyklos me
cenatų tarpe ryškūs yra 
dar dr. K. Bobelis, dr. 
R. Giniotis, Frank Zo- 
ga (Pres. Midland Sav
ings and Loan), LB Chi
cagos apygarda, A. Juš
kevičius, S. Jelionienė, 
K. Romonas ir kiti. Pas
kutinieji 5 yra šiemeti-
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NEW YORK
BALFO VAJUS NEW 
YORKE

Balfo vajus New Yor
ke bus vykdomas nuo rug 
sėjo 28 d. iki spalio 24 
d. Jam pravesti gegu
žės 20 d. buvo sudary
tas vajaus komitetas, ku- 
rin įeina: p. Ivašauskie- 
nė — Liet. Mot. Klubų 
Federacijos New Yorko 
klubo, E. Kulber — Mo
terų Vienybės, A. Radžio 
vanienė — Liet. Kat. 
Mot. Kulbūrosdr-jos,L. 
Sperauskienė — D.L.K. 
Birutės Karininkų Šeimų 
Moterų dr-jos, dr. M. 
Kregždienė — SLA 99 
moterų ’<■'ropos, E. Vaiš
noraitė — Am. Liet. Kat. 
Mot. Sąjungos 24kuopos, 
O. Kubilienė — 29 kuo
pos, E. Muske — 30 kuo 
pos, I. Jankauskienė — 
Skaučių Neringos tunto, 
be to dar įeina Vyres
niųjų Skaučių Židinio at
stovė. Vajaus komitetui 
vadovauja Balfo sky
riaus valdybos pirminin 
kas dr. E. Noakas. Va
jaus užbaigtuvėms bus 
suruoštas koncertas ir 
didelis laimėjimų pa
skirstymas, kuriam fan. 
tus draugijų ir kuopų na
rės prašomos pradėti 
ruošti jau dabar, (jb)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

•PASIKEITIMAI MUZIEJAUS VADOVYBĖJ. Adelaidės lietu
vių Muziejaus - Archyvo Įkūrėjas ir ligšiolinis vedėjas p. J. Vana
gas iš eitų pareigų atsistatydino. Laikina muziejaus priežiūra pa
vesta Jonui Pyragiui, o Adelaidės Lietuvių Sąjunga ieško naujos 
šios srities specialisto. Linksmos nuotaikos adelaidiškiai j šią 
vietą siūlo V. Dumčių, kuris savo laiku Amerikos lietuvių spaudoje 
buvo apskelbtas muziejaus vedėju. V. Dumčius gavo visą eilę eks
ponatų iš Amerikos lietuvių.

• IŠKILUS KREPŠININKAS. Pačiu iškiliausiu krepšininku vi
soje Australijoje laikomas iš Canberos kilęs lietuvis Edis Palu
binskas, kuris paskutinu laiku persikėlė Į Melbourną fizinio auklė
jimo mokytojo pareigoms. Plačiau aprašydama šio jauno lietuvio 
(berods, 19 metų amžiaus) iškilimą j pačias viršūnes, "Mūsų Pas
togė” cituoja Australijos Krepšinio rinktinės trenerio dr. John 
Roschke pareiškimą apie Palubinską: "Tai yra vienas krepšinin
kas, be kurio mes važiuojame | Pasaulio Krepšinio Pirmenybes 
Jugoslavijoj, kurj būčiau labai norėjęs matyti savo komandoje, 
bet dėl susidėjusių aplinkybių tas nebuvo galima padaryti". Palu
binskas ypatingą dėmes| kreipia J treniruotes, kurių jis nepralei
džia nė vieną dieną. Jo tikslas: Mtincheno Olimpiada ir gastrolės 
po Ameriką, kur jis nori pabandyti savo laimę College krepšinyje.

Kr. Donelaičio lit. mokyklų mecenatai dr. L. ir J. Kriaučeliūnai 
su mokyklų vedėju J. Širka abiturientų viešnagės metu p. Kriauče- 
liūnų sodyboje. V. Noreikos nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ŠIMTAS MILIJONŲ
ŠAUKIA...

Lietuvių tautos geno
cido paroda jau čia pat, 
josios atidarymas - aka
demija, birželio 13 d. va
kare. Paroda bus Shera
ton Hotel patalpose, 505 
N. Michigan Avė., Chi
cagoje. Apie telkimą 
genocido parodai ekspo
natų jau eilė metų kart
kartėmis mūsų spaudo
je buvo rašoma. Ekspo
natų telkimo darbą va
rė su dideliu pasišven
timu ir kantrumu prie 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos sudarytoji komi
sija: Z. Kolba, Ad. Var
nas, A. Valėnas, J. Ja
saitis, L. Prapuolenis, 
J. Bertašius ir J. Sko- 
rubskas. Pačius ekspona
tus parodai išstatyti ir 
parodą vesti ALT yrapa 
kviestas dr. L. Kriauče- 
liūnas. Pastarasis iš pat 
pradžių visa savo ener
gija įsijungė į gauto už
davinio vykdymą ir savo 
ruoštu atskiroms sri
tims pasitaikino grupę 
asmenų.

Trumpai tariant, paro
doje išstatoma — doku
mentai, jų nuotraukos, 
schemos, statistinės len. 
telės, visa toji medžiaga 
įsakmiai rodanti komu
nizmo sistemos valsty
biniu mastu ir valstybės 
pajėgomis visose gyve
nimo srityse vykdomą 
žmogaus ir tautų naiki
nimą, žudymą, masinant 
teigimu esą kuriamas 
naujas pasaulis.

Dokumentai rodo Lie
tuvos su Sovietų Sąjun
ga turėtąsias ir galioju
sias sutartis (de jure pri
pažinimo, sienų aptari
mas, nepuolimo garanti
ja ir kt.). Toliau mato
mi Hitlerio - Stalino 1939 
m. rugpiūčio 23 d. są
mokslo dokumentai, ku
riuo buvo sutarta Lenki
jos ir Pabaltijo valsty
bių pasidalinimas...

Bet ne čia tragedijos 
pradžia. Parodoje mato
mi dokumentai, pagal 
kuriuos Sovietų Sąjunga

jau 1938 m. paskyrus 
NKVD Baltijos skyriaus 
viršininku V.G. Dekono- 
zovą, pradėjo ruošti "lik
viduoti" 700.000 lietu
vių. Minimas planas Po- 
litbiuro patvirtintas ir 
1939 m. spalio 11 d. 
NKVD įsakymu nr. 
001223 pradėtas pasto
viai vykdyti.

Lankytojas parodoje 
galės pasekti vaizdą ir 
tą skuba, kaip komuniz
mo okupuoti kraštai per
vedami į "laimingą ry
tojų". Žaibiški pakeiti
mai, diktuojami Lietuvai 
iš Maskvos taip skubiai 
vietiniai komunistai ne
suskubdavo nė įsakymų 
laiku išsiversti, nei juos 
laiku paskelbti.

Lankytojas matys 
NKVD sudarytus slaptus 
"liaudies priešų sąra
šus". Tas sąrašas apė
mė 700.000 lietuvių, vi
dutiniai po vieną iš tre
jetuko! įkalintų likimas 
kaip ir Sibiro tremtinde
portacija, gyvenimas ir 
kančia parodoma fotogra. 
fijomis bei liudininkų pa 
sakojimais.

Tame visame Lietu
vos ir lietuvių tautos tra. 
gedijos lauke šimtai de
talių iš mūsų tautiečių 
kančios, aukos ir ištver- 
mės. Čia ir Rainių miš
ke ir Astrave, Petra
šiūnuose, Červenėje, Za
rasuose, Panevėžy ir ki
tose vietovėse kankini
mų žudymų scenos. Čia 
"demokratiškiausi rin
kimai į liaudies seimą" 
su vieninteliu komunistų 
partijos sudarytu sąra
šu ir dėl menko bals avi 
mo pratęsti kitai dienai, 
o Maskvos ambasada 
Londone jau pranešė ga
lutinus rezultatus pirmą
ją dieną. Čia Lietuvos 
nuostolių apskaičiavi
mas žmonėmis.

Tenka pastebėti, kad 
skaičiai kelia abejonių. 
Ir šimtai kitų vaizdų, do
kumentų.

Parodoje parodoma

Paskutinis nepriklau
somos Lietuvos Krašto 
apsaugos ministras gen. 
Kazys Musteikis para
šė knygelę "Prisimini
mų fragmentai", kurią 
išleido Nida Londone 
1970 m. Nedidelė tai kny 
gėlė, tik 126 psl., tačiau 
ji liečia svarbius ir tra
giškus mums 1939-40 m. 
įvykius. Ji yra tokio pat 
pobūdžio, kaip ir visa ei
lė kitų atsiminimų: ten 
yra faktų, jų vertinimo ir 
įvairių samprotavimų. 
Kam rūpi mūsų netolima 
praeitis, tam bus įdomu 
pasiskaityti, nes ten yra 
kai kurių naujų arba ma
žai žinomų dalykų. Aiš
ku, visi atsiminimai ne
išvengia tam tikro sub
jektyvumo, kitaip ir būti 
negali. Svarbu tik, kad 
nebūtų iškraipomi fak
tai, o juos savaip vertin
ti yra valia kiekvienam.

Gen. K. Musteikis bu
vo vienas iš dviejų 
ministrų (kitas buvo švie 
timo ministras K. Jo
kantas), kurie lemtingą

☆ ☆ ☆
būtume 
juos?" 
rusus,

Laisvės kankinių Vytenio, Lazdo, Rakto ir Nykštaičio lavonai 
Butrimonių turgavietėje 1946 m.

daug medžiagos, susiju
sios su pagrindine geno
cido tema, nors nėra 
šios dalimis. Taip pa
vaizduojamas gyveni
mas komunistų tironi
joj, kaip jį išaiškino ir 
aprašė JAV Kongreso su
darytasis ir Kerstenova 
dovautasis komitetas.

Parodoma ir ginkluo
tojo sukilimo 1941 m.bir. 
želio 23 d. eiga, kaip ly
giai Lietuvių tautos re
zistencija prieš nacių 
Reichą ir vėl partizanų 
kovos 1944-1952 m. Taip 
pat matomi dokumentai 
kovoje už religijos išpa
žinimą.

Parodoje yra eilė ški
cų iš laisvųjų lietuvių gy 
venimo Vakaruose, jų 
veikla Lietuvos suvere
numui atstatyti.

Taip keliais sakiniais 
čia pristatoma parodos 
apimtis ir turinys. Bet 
viena aišku — paroda 
gausi, turininga ir di
džiai naudinga Lietuvos 
laisvės byloje. Stebėtis 
tenka parodos organiza
torių pasišventimu ir il
gų metų dideliu kruopš
tumu šiuos visus ekspo 
natus telkiant. Kiek
vienas lietuvis, aplankęs 
parodą, tikiu, apleis ją 
su padėka josios rengė
jams.

Parodoje teikiama pa
gal anglų "News Digest" 
davinius, komunistų vyk
domo genocido aukos kon
tinentais :

Sovietų 
milijonai; 
8,1 milij., 
milij.

JAV Kongreso Kerste- 
no komitetas, padaręs ko 
munistinės agresijos ty
rimus, savo išvadose ra 
šė:

"Tai ne vien liudininkų 
patirties susumavimas, 
tai kaltinimas prieš Die
vą blogio, palaido pašau 
lyje komunizmo doktri
nos formoje ir jos įran
kio Sovietų Sąjungos"... 
"Komiteto surinktas liu
dijimas yra šauksmas 
milijonų kankinių, kad 
yra blogesnis likimas ne 
gu mirtis ir kartesnis 
liūdesys negu kapas..."

Lietuvi, ar tą šauks
mą dar girdi? Visokiu at
veju esi kviečiamas su 
parodos vaizdu susipa
žinti... (mv)

1940 m. birželio 15 d. ry
tą aiškiai parėmė Prez. 
A. Smetonos nusistaty
mą, kad sovietų ultimatu
mą reikia atmesti ir gink
lu pasipriešinti okupaci
jai. Šito fakto niekas ne
gali nuneigti. Kai kiti mi
nistrai tam nepritarė, 
tai Prezidentas ir gen. 
K. Musteikis pasitraukė 
į užsienį.

Kitas mūsų generolas 
Stasys Raštikis,parašęs 
dviejų storų tomų atsimi
nimus , tokį K. Musteikio 
pasielgimą pavadino de
zertyravimu iš kariuo
menės. Jeigu nėra pasi
priešinimo okupacijai ir 
kariuomenei neduoda
mas įsakymas gintis,tai 
tuo pačiu valstybė ir jos 
kariuomenė nustoja eg
zistavusios, įvyksta pil
na kapituliacija. Tad ir 
gen. Musteikiui nebuvo 
iš kur "dezertyruoti", 
tikriau būtų pasakyti, 
kad jis pabėgo iš belais 
vių stovyklos. O kas pa
siliko ir bendradarbiavo 
su okupantu, tai įvykdė 
tautos išdavimą ir sulau
žė kario priesaiką — ne 
padėti priešui, bet ginti 
tėvynę, nesigailint ir sa
vo gyvybės. Tad švaisty
tis tokiais kaltinimais, 
kaip dezertyravimas, 
yra labai nerimtas daly
kas.

kariavę 
(p. 51). 
eidami 

kariavo

Rusija — 45 
Europa —

Azija — 46.2

Iš tų atsiminimų paaiš
kėja, kad tarp tų dviejų 
mūsų generolų nebuvo 
darnumo. Mat, kartais 
tai vienas, tai kitas bu
vo antrojo viršininku ir 
nelabai sutarė. K. Mus
teikis prikiša S. Rašti
kiui pastarojo valdžios 
troškimą ir norą pasi
daryti lietuvišku kari
niu diktatorium, kaip len
kų Rydz-Smigly. Būda
mas Kariuomenės vadu, 
S. Raštikis norėjo pra
vesti naują kariuomenės 
vadovybės įstatymą, ku
riame būtų du nauji punk 
tai. Pirma: "Kariuome
nės vadas yra'visos ka
riuomenės viršininkas" 
(veikiančame įstatyme 
buvo pasakyta, kad Kraš - 
to apsaugos ministras 
yra visos kariuomenės 
viršininkas). Ir toliau: 
"Kariuomenės vadas mi
nistrų tarybos posėdžiuo
se dalyvauja sprendžia
mu balsu". Kadangi šie 
punktai, ypač antrasis, 
prieštaravo veikiančiai 
valstybės konstitucijai, 
tai Krašto apsaugos min. 
K. Musteikis atsisakė to
kį įstatymo projektą siu 
lyti ministrų tarybai (p. 
71). Atrodo, kad dėl to ir 
prasidėjo dviejų mūsų 
generolų nesutarimai.

Ne tik iš' šių atsimini
mų, bet ir iš visos ei
lės kitų faktų matome, 
kad S. Raštikis labai gei
dė daugiau valdžios. 
Prez. A, Smetonos iš
keltas į aukštą Kariuo
menės vado postą, kuria
me išbuvo apie penkis 
metus, S. Raštikis iš 
pradžių ištikimai bend
radarbiavo su Preziden
tu. Tačiau kaip pastaro
jo pozicija po dviejų ul
timatumų susilpnėjo ir į 
vyriausybę buvo priimti 
opozicinių grupių atsto
vai, tai S. Raštikis susi
dėjo su dešiniaisiais- tau
tininkų opozicionieriais, 
spyrė Prezidentą sudary
ti antrą koalicinę vyriau
sybę ir darė visokių ne
malonumų Prezidentui,

žemindamas jo autorite 
tą ir iškeldamas savąjį. 
Įvyko eilė netaktų. Pa
galiau S. Raštikis nusto
jo Kariuomenės vado pos ■ 
to ir turėjo kuriam lai
kui pasišalinti iš kariuo
menės. Jei kas iš to lai 
mėjo, tai tik rusai. Vyks
tant vidaus nesklandu
mams ir Kariuomenės 
vadu paskyrus gen. V. 
Vitkauską, rusams buvo 
lengviau mus pavergti be 
ginkluoto pasipriešini
mo. Per tą istorinį po
sėdį 1940 m. birželio 15 
d. rytą Prezidentūroje, 
ne tik Vitkauskas, bet ir 
Raštikis pasisakė, kad 
reikia priimti visus so
vietų reikalavimus be pa- pavyko pilnai įvykdyti, 
sipriešinimo. Tai fak
tas, kurio niekas nenu
neigs ir nepakeis, nors 
ir keli stori tomai būtų 
prirašyti. Štai šito netik 
tautininkai, bet ir šiaip 
dauguma blaiviai gal
vojančių lietuviųnegalės 
pamiršti ir pateisinti. 
Negalima kaltinti as
mens dėl to, kad jis no
ri pasidaryti Ministru 
pirmininku ar Preziden
tu. Svarbu yra, kokiomis 
priemonėmis jis to sie
kia. S. Raštikio panaudo
tos priemonės nebuvo 
garbingos. "Darbininko" 
pastangos (V.22) sunie
kinti K. Musteikį ir iš
aukštinti S. Raštikį mū
sų neįtikina. Artėjant 
trisdešimt metų sukak
čiai nuo tų tragiškų įvy
kių, tokių kontraversijų 
mūsų spaudoje galės ir 
daugiau atsirasti.
Visa tai jau pasidarė 

istorinis dalykas. Ta
čiau nesinori sutikti su 
K. Musteikio samprota
vimais dėl neutralumo 
vertės. Jis rašo: "Su 
rusais nekariavom, o vis 
tiek jie barbariškai de
šimtimis tūkstančių iš
žudė visai nekaltų lietu
vių, prievarta išvarė į 
Sibirą ir ten badu išma
rino ar žiaurumais su-

naikino. O kas būtų bu
vę, jei kartu su vokie
čiais 
prieš 
Prieš
su vokiečiais, 
suomiai, vengrai ir ru
munai. O vis dėlto jų 
padėtis šiandien yra ge 
resnė, negu mūsų. Ru
sai lietuvius ir kitus pa 
baltiečius naikino tiek, 
kiek tik įstengė. Mes 
netekome apie pusės 
milijono žmonių. Dau
giau sunaikinti neįsten
gė. Atsiminkime, kad ir 
teroro priemonės yra 
techniškai ribotos. Dar 
nebuvo Lietuva okupuo
ta, o jau sovietai suda
rinėjo planus, kad rei
kės deportuoti apie 700, 
000 lietuvių. Planas ne-

trūko priemonių. Visųpa 
baltiečlų rusai neįstengė 
sunaikinti, nes jų buvo 
kokie septyni milijonai, 
arba apie dešimt kartų 
daugiau, negu kartu sūdė 
jus Krymo totorius, če- 
čenus-ingušus, kalmu
kus ir kitus, kuriuos vi
sus rusai deportavo ir 
didele dalimi sunaikino. 
Rusai gerbia jėgą, todėl 
bet koks pasipriešini
mas juos baido. Mūsų 
partizanai nekartą juos 
buvo įvarę į paniką. O 
jau pasigailėjimo tiems, 
kurie nuolankiai nulen
kę galvas laukia smūgio, 
tai rusai jokio nepri
pažįsta. Visa jų kolonia- 
linė praktika tai rodo. 
Reikia atsiminti, kad yra 
skirtumas tarp vakarie
tiško riteriškumo ir azi- 
atiško barbarizmo.

CHICAGO

* LIETUVOS KARO 
MOKYKLOS 50 metų 
sukakties minėjimui ap
tarti, birželio mėn. 8 d. 
7 v.v. Jaunimo Centre, 
Chicagoje, LVS Ramovė 
Centro Valdyba šaukia 
visų buvusių karo mokyk
los auklėtinių ir lektorių 
pasitarimą.

Jaunimo suvažiavimo nutarimai
JAV ir Kanados lietuvių jaunimo atstovų suva

žiavimas, sušauktas PLB Valdybos iniciatyva ir 
}vykęs 1970 m. gegužės 16-17 dienomis Clevelande, 
iiurlionio Ansamblio Namuose, apsvarstęs II-jo 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso tikslus ir sie
kimus, nutarė:

ryžtis II-jį Pasaulio Lietuvių Jaunim o Kongre
są įgyvendinti,

kviesti prie šio didžiojo tautinio tikslo aktyviai 
dėtis visas lietuvių jaunimo organizacijas, spaudą 
ir paskirus asmenis,

prašyti visų kraštų Lietuvių Bendruomenes ir 
plačiąją lietuvių visuomenę Kongresą moraliai bei 
materialiai remti,

rengti jaunimo kongresus paskiruose kraštuo
se ir į juos siųsti JAV ir Kanados jaunimo atsto
vus,

atsižvelgiant į likiminius Lietuvių Tautos sie
kimus, rūpintis, kad Jaunimo Kongresas protestuo
tų prieš genocidinę Lietuvos okupaciją ir pasisaky
tų už Lietuvos laisvės atstatymą.

Kongreso metu pristatyti viso pasaulio lietu
vių kultūrinio gyvenimo eksponatus — dailės ir fo
to parodas, leidinius, koncertus, dramos veikalų 
pastatymus,

įjungti ankstyvesnės imigracijos jaunimą į 
Kongreso darbą,

Kongreso tęstinumo išlaikymui, paruošti kon
krečią po-kongresinę programą,

prašyti PLB Valdybą dar šiais metais sureng
ti jaunimo simpoziumą bendravimo su kraštu klau
simu ir to simpoziumo dalyvius, klausimą išstudi
javus, savo pageidavimus ir sugestijas pateikti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetui,

reikšti padėką dr. Antanui Butkui, p. Mildai 
Lenkauskienei, LB Ohio Apygardos Jaunimo Sek
cijai, I-mos ir II-tros Clevelando LB Apylinkių 
valdyboms ir visai PLB Valdybai už įdėtas pas
tangas rengiant šį pasitarim ą.

Nutarimų Komisija: Audronė Kubiliūtė, 
Ramunė Kviklytė, Romas Sakadolskis, 
Vacys Šaulys, Julius Šermukšnis.
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BALFAS ŽADINA VILTĮ, PAKELIA RYŽTĄ
EMILIJA ČEKIENĖLietuviškasis išeivi

jos pasaulis turi dauge
lį savų fondų, lėšas tel
kiančių ir tvarkančių pa
gal jų nusistatytą paskir 
tį. Visų tų fondų tikslai 
dideli ir svarbūs, todėl 
dosniai remiami savų 
tautiečių. Šį kartą pla
čiau sustokim prie vie
no iš pačių svarbiausių 
ir seniausių fondų, tai 
Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo, trum
pai vadinamo Balfu. 
Svarbiausias yra todėl, 
kad žmogaus gyvenimui 
pirmiausia reikalinga 
duona ir drabužis. O tai 
ir yra šio fondo tiesio
ginė ir didžioji paskir
tis — šelpimas į vargą , 
ir skurdą patekusių lie
tuvių nežiūrint, kuriam 
krašte jie gyventų, ką 
Balfas ir atlieka jau virš 
25 metų.

Balfas tai ne puoš
nioms reprezentacijoms 
ar šaukiančioms rekla
moms skirtas fondas 
bet kietam ir kruopš
čiam darbui ir jam vado
vaujantieji asmenys, tai 
lyg tos tyliosios darbo 
bitės savo didžius įsipa
reigojimus tyliai ir 
kantriai neša rinkdami 
aukas, kad ir ne tūkstan
čiais ar šimtais 
rių, bet vienetais 
centais krauna į 
aruodą, iš kurio 
kas mėnesį skirstoma 
pagal tautiečių prašy
mus į visus pasaulio 
kraštus. Ir toji šalpa,ku
ri pasiekia vargstantį lie- ne tik aukoja energiją, 
tuvį vienišą tolimoje 
tremtyje ir kiekviename 
pasaulio užkampyje, ne 
tik sustiprina jį mate
rialiai, bet ir moraliai 
— žadina viltį, pakelia 
ryžtą parodant, kad lais 
vojo pasaulio brolis jo- 
vargų nepamiršta nors 
pats gyvendamas laisvėj 
ir prabangoje.

itin pabrėžė praeita- 
direktorių suvažiavi- 
Clevelande, kad, jo 

tariant, "ža-

dole- 
ir net 
vieną 
šalpa

nas 
me 
me 
žodžiais 
viuosi Balfo įsteigimu,
jo nueitu keliu ir joprak 
tiška dabartimi, kurią 
jau pažinau. Žmonės 
suėję į Balfą su įvai
riais įsitikinimais, skir
tingom politinėm pažiū 
rom, vieningai dirba šal 
pos darbą. Jie suėjo tė 
vynės meilės vedami ir 
ta meilė yra aukštesnė 
už visus skirtingumus. 
Tai praktiškai stebiu 
kiekvieną mėnesį Centro 
Valdybos posėdžiuose,

’ tai mačiau ir direktorių 
suvažiavimuose ir Sei
mo eigoje".

Mat Balfo centro val
dyba turi posėdžiauti ne- 
rečiau, kaip kartą į mė
nesį, nes prisirenka ne 
mažas skaičius šalpos 
prašymų, testamentinių 
bylių, iš kurių Balfas ne 
turi daug naudos, bet mie 
lai patarnauja savo tau
tiečiams palikimų tvar- 
kym e. Tuo reikalu nuo
širdžiai rūpinasi teisi
ninkė dr. E. Armanie- 
nė į posėdžius atvyks
tanti į New Yorką iš 
Baltimorės, Md.

Pats Balfo pirminin
kas kun. V. Martinkus 
važiuoja net iš Provi
dence, R.I. 200 mylių ir 
iždininkas A. Senikas 
vyksta šimtą mylių. Jie

Australijos ir Venezue- 
los. Laukiama aktyves
nės veiklos ir paramos.

Balfo metinė apyvarta 
sukasi apie šimtą tūks
tančių dolerių, tačiau se
nieji darbuotojai pa
vargsta, o jaunesniųjų 
šalpos veiklos sritis ne
vilioja, todėl kelia rū
pestį Balfo ateitis, kuria 
turėtų pasirūpinti kiek
vienas skyrius savo apy 
linkėję surasdamas pa
siaukojančių jaunesnių 
jėgų šalpos darbo tęsė
jų, nes į vargą patekusių 
lietuvių skaičius nie
kuomet nesibaigs.

Artėjantis Balfo direk
torių suvažiavimas, kū

ris įvyks š.m. birželio 
13 dieną, Detroite, tiki
me išspręs daug nuola
tinių šalpos problemų, 
bet ir priims naujų pla
nų, pav., studentų šelpi
mą stipendijomis įvai
riomis formomis. Šį 
klausimą referuos spe
ciali komisija.

Balfas kas mėnesį iš
siunčia keletą dešimčių 
siuntinių per vieną siun
timo įstaigą paduodant 
jai adresų sąrašą ir iš 
tos įstaigos vėliau gau
nant už išsiųstas prekes 
sąskaitą. įdomu, ar kas 
nors iš Balfo vadovybės 
bei darbuotojų patikrina 
siunčiamų prekių turinį 
ir kokybę, ar pasitiki 
vien biznio savininko nuo
žiūrai?

IS BOSTONO ŠAULIU VEIKLOS
Birželio mėn. 14- 

15 d.d. sukanka 30 me
tų sukaktis kada rusų ko- 
m unistų diktatūra oku
pavusi Lietuvos valsty
bę pradėjo tremti į Si
birą nekaltus lietuvius 
jų sunaikinimui.

Užkaltuose gyvuliams 
skirtuose vagonuose jie 
paminėtomis dienomis 
išvežė į Sibiro koncen
tracijos stovyklas 30. 
000 taurių mūsų brolių 
lietuvių. Tose stovyklo
se tie mirčiai skirti tau
tiečiai nuo sunkaus dar
bo ir nepakankamo mais 
to, išmirė. Liko jų ne 
daugiau 10 procentų.

BALFO DARBUOTOJAI

Balfas, kaip minėjau, 
veikia jau atšventęs 25 
metų veiklos sukaktį ir 
jame po tiek metų dar 
aktyviai tebesidarbuoja 
visa eilė asmenų daly
vavusių steigime, ki
tiems pavargus jų vie
ton atėjo nauji žmonės. 
Paminėtinas svarbus fak
tas, kurį Balfo reikalų 
vedėjas kun. P. Geisčiū-

laiką, bet ir nemažą me
tinę sumą pinigų, nes ke
lionpinigių Balfas nemo
ka o tų iš laidų per metus 
susidaro virš poros šim
tų dolerių kiekvienam, 
kurios neįrašomos į jo
kius aukų lapus ir nie
kas jiems nedėkoja nei 
radijo bangomis nei spau 
doje, o per eilę metų jau 
ir tūkstantinės sumos.

Balfo veikla iki šiol 
daugiausia ribojosi JAV 
bet kadangi lietuviai šel
piami visuose pasaulio 
kraštuose ir gerai įsi
kūrę tautiečiai taip pat 
gyvena išsisklaidę po 
įvairius kraštus, tai 
paskutiniu laiku pradė
ta organizuoti Balfo tal
kininkai bei rėmėjai ir 
kituose kraštuose. Jau 
teigiamai atsiliepė ir pri
siuntė aukų iš Kanados,

Mes lietuviai, gyve
nantieji laisvame pasau
lyje norime priminti vi
siems laisviems kraš
tams net ir atskiriems 
žmonėms, kad rusų in
ternacionalinio komuniz
mo tikslas yra užkariau
ti visą pasaulį nesiskai 
tant su priemonėmis. 
Komunizmo diktatūros 
įkūrėjas Leninas pasa-

kęs: evoliucijos keliu ^re
voliucijos keliu, šaltu ar 
karštu ginklu mes turi
me užkariauti visą pa
saulį.

Paskutinė Čekoslova
kijos valstybės okupaci
ja ir pasako ko komu
nistai siekia.

Bostono Vanagaičio 
vardo šaulių kuopos v- 
ba, norėdama atžymėti 
tas Lietuvai tragiškas 
birželio mėn. dienas, 
rengia mūsų tautinių iš
dirbinių parodėlę, kuri 
bus paruošta ir papuošta 
69 nr. Tremont g-vės 
vitrinoje. (Home Sav
ings Bank patalpose).

Ji bus atidaryta nuo 
birželio 6 d. ir tęsis iki 
birželio 19 dį

Bostono ir apylinkių 
tautiečiai prašomi at
kreipti į tą parodėlę dė
mesį ir ją lankyti. Mū
sų dėmesys atkreips dė
mesį ir amerikiečių. Te
gul jie mato nors dali
ną mūsų tautos kultūrą 
ir norą gyventi laisvais.

Bronius Utenis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

's
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL-.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

įgd MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

J. GRAUDA

Apie kiaušinį ir vištą
Visiems aukštąjį mokslą baigusiems (o gal ir 

liaudžiai) žinomas neišsprendžiamas evoliucijos, 
ir logikos, ir šiaip sveiko proto pastangoms skir
tas klausimas: ar višta, ar kiaušinis? Kas pirma 
atsirado?

Besvarstant mums šią problemą, nugirdome 
kad Chicagos pedagoginiame lituanistiniame insti
tute vyksta tam tikras aukšto erudicinio pamušalo 
bruzdėjimas.

Tiesiog buvo prakilnu pagalvoti: pagaliaul Pa
galiau ir mes bruzdame. Kiekvienoje amerikoniš
koje mokslo institucijoje taip bruzda, kad langai 
žvanga ir stogai dega, o mūsų lituanistinio švieti
mo įstaigos, kaip mirusios. Jokių bruzdėjimų, jo
kių aliarmų, išskyrus, gal, vaikus pravaikšteivas, 
nesirodančius vienoj kitoj pamokoj.

Pagaliau ir mes subruzdėjome. Tai reiškia, 
kad ir mes gyvi esame.

Bruzdėjimas įgavo gerą publikaciją. Tiesa, 
Lietuviai televizijoje neatskubėjo filmuoti, išgauti 
moksleivių interview. Nebuvo, atrodo, žvangančių 
stiklų ir degančių stogų. Bet esame gyvi, bruzda
me.

— Mes išleidome mokomajam reikalui septy
nių autorių raštų ištraukas, — pasakė mums indi
vidas, stovįs netoli bendruomenės švietimo tary
bos. — Pats Domas Velička redagavo tuos leidi
nius. O Čia bruzda, kiaušinis moko vištą!

— Kaip tai bruzda? — paklausėme, jau išsi
žioję išgirsti stiklų žvangėjimą.

—. Labai paprastai, per spaudą paskelbė, kad 
tekstai neįdomūs. Kad dėl tų tekstų per pamokas 
miegas ima. Juk ant kiekvieno leidinio turime iš
didų titulą: JAV LB švietimo tarybos leidinys! 
Bet į tai nekreipia dėmesio.

— Jūs, aišku, leidote tuos mokomajam reika
lui tekstus dėl to, kad tų tekstų neįmanoma rasti 
mūsų knygų pardavime? Be abejo, tai reti tekstai, 
turbūt kokio Mažvydo ar Poškos?

— Visai ne, — atsakė individas iš švietimo, — 
tai mūsų rašytojų tekstai, jų pilna kiekvienoj knygų 
parduotuvėje. Tų knygų ten neišperkami dideli kie
kiai. Pelėja ir trūnyja.

Ir įgavęs ūpą individas iš švietimo išdėstė:
— Mes rinkome iš tų knygų tekstus mokoma

jam reikalui. Redagavome, perrašinėjome, nešė
me į spaustuvę, ruošėme viršelius, tikrinome ko
rektūras, mokėjome visokias sąskaitas, dalinome 
jauniems lituanistams...

Jis susiėmė už galvos:
— Ir koks nedėkingumas! Ir koks nedėkingu

mas!
— Bet, ar jums neatėjo galvon, — pasiteira

vome, — pasiūlyti jauniems lituanistams užsukti 
į knygų parduotuvę ir nusipirkti reikiamą knygą. 
Jaunas lituanistas turėtų pilną tekstą, o švietimo 
taryba nei tą sizifinį darbą dirbtų, nei sąskaitų už 
tą darbą mokėtų? O gi, ir knyga pajudėtų, tiesiog 
iš pelėjimo krautuvės lentynoje į jauno lituanisto 
knygynėlį.

Individas, išsiblaškiusiomis akimis, pažiūrėjo 
į mus.

— Apie tai mes nesvarstėme.
Po valandėlės jis pridėjo:
— Juk tai būtų Amerikos atradimas lituanisti

koje!
Kada kiaušinis ima kudakinti, galvojome inter- 

vlew pasibaigus, reikia apie tai rašyti.

SOVIETINIŲ AGENTŲ APMOKYMAS (13}

'SUPUVĘS PASAULIS” 
VIS DĖLTO MALONUS...

Vaidindamas amerikietį turistą, Tuomi pradė
jo savo bandomąją kelionę į užsienį, iš Vnukovo 
aerodromo, esančio Maskvos priemiesty, kildamas 
lėktuvu į Kopenhagą. Ši kelionė į vakarinę Europą 
iš tikrųjų pati svarbioji užsieniui skirtų agentų ap
mokymo dalis, turėjo supažindinti jį praktiškai su 
sienos peržengimo procedūra, su kuria teks vėliau 
jam vienam pačiam susidurti, su bendravimu pirmą 
kartą užsieniečius sutikus pagaliau su svetimos va
liutos naudojimu. Ši kelionę turėjo taip pat tikslą 
sušvelninti išgąstį, kuris neišvengiamai sukrečia 
drausmingą komunistų agentą, kada jis pirmą kar
tą savo gyvenime patiria vakarų pasaulio patogu
mus, prabangą ir pagundas.

Kopenhagoje Tuomi persėdo į kitą lėktuvą, 
skrendantį tiesiog į Paryžių. Tenai nuvykęs, jis ty
liai atliko tai, ką turi atlikti kiekvienas sovietų 
agentas, nelegaliai atvykęs į svetimą valstybę. 
Viešbutyje jis įsiregistravo ta pačia pavarde, ku
ria atvyko Prancūzijon, praleido naktį, savo užsie
nio pasą sudraskė smulkutėmis skiautelėmis ir, su
metęs jas išvietėn, nuleido įkanalizaciją. Po to per
sikėlė į kitą viešbutį, kur jau įsiregistravo kita pa

varde, kuria buvo išduotas jam antrasis užsieniopa- 
sas. Jeigu prancūzų agentams būtų įtartina, jo ieš
kotų, bet pagal pirmąją pavardę nebesurastų.

Dvi dienas po to Tuomi vaikščiojo gatvėmis, va
žinėjo autobusais ir taxi, kol įsitikino, kad niekas jo 
neseka. Trečiąją dieną patenkintas išsiuntė atviruką 
pranešė, kad jis jaučiąsis nesekamas.

Taip susitvarkęs, Tuomi galėjo dvi savaites 
džiaugtis Paryžiaus gyvenimu, dėdamasis amerikie
čiu turistu. Foto aparatą laikydamas rankoje, jis 
aplankė Eifelio bokštą, dievo Motinos katedrą, 
Triumfo arką ir kitas įžymybes, traukiančias turis
tus. Valgė restoranuose ir naktiniuose klubuose, 
slankiojo Seinos upės pakrantėmis, žvalgėsi į vitri
nas. Žmonai jis nupirko rankinį laikroduką, sūnui 
Viktorui foto aparatą, o abiems dukroms po pačiū
žas ir čiužinėjimo aprangą. Miesto gražumas, mo
terų elegantiškumas, nenutrūkstanti automobilių sro
vė gatvėmis, krautuvių turtingumas, pagaliau skam
bi, melodinga kalba, — visa tai sudarė jam įspūdį, 
jog tai ne Paryžius, bet kažkokia nereali vizija. Nie
kas jo nebuvo paruošęs tokiai staigmenai. Sriubčio- 
damas vyną šaligatvio kavinėje Tuomi pasijuto su
gėdintas, kada "supuvęs vakarų pasaulis" jam buvo 
toks malonus.

Praleidęs savaitę Pasaulinėj parodoje Briu
selyje, jis pasuko į Skandinaviją. Nors negalėjo 

visiškai nusikratyti baimės, kad vienu metu jis gali 
būti išaiškintas ir sulaikytas, o tai jaučia kiekvie
nas šnipas, tačiau jis rimo vis daugiau ir daugiau 
įsitikindamas, kad visur vakarų Europoje jis buvo 
laikomas amerikiečiu.

Po keletos dienų Tuomi nusileido Maskvoje.

Baigdamas savo amerikiečio vaidinimą, išėjęs iš 
aerodromo, jis įsėdo į Inturisto autobusą ir nuvy
kęs naktį praleido Metropolio viešbuty. Rytojaus 
dieną Poliakovas pasiėmė jį iš viešbučio, apklau
sinė jo apie kelionę ir nuvežęs išlaipino jį ties 
apartamentu, kur jo jau laukė Galkinas.

— Yra baisiai didelis spaudimas, kadtuišvyk- 
tumei į Jungtines Valstybes, todėl turime išnaudoti 
kiekvieną minutę, — kalbėjo jam Galkinas. — Bijo
čiau pasakyti, bet tas spaudimas reiškia, jog savo 
šeimą tegalėsi matyti tik kelias dienas. Gal ir ge
rai, kad taip, nes ilgesnis užsibuvimas būtų kan
čia jums visiems šeimoje.

— Norėčiau šį bei tą nupirkti žmonai prieš 
išvažiuodamas, — pastebėjo Tuomi.

— Labai gerai, — atsakė Galkinas. — Beje, 
tas primena man, kad pasakyčiau, jog tavo alga 
pakelta trigubai. — Dabar ji sudarė 550 rublių 
mėnesiui. Pagal sovietinius uždarbius tai baisiai 
dideli pinigai. — Jeigu jums reikalinga kas nors 
iš didesniųjų rakandų, sakyk man nesivaržydamas. 
Patvarkysiu taip, kad tuojau pat išsiųstų.

— Norėčiau, kad mano žmona turėtų arba šal
dytuvą arba skalbimo mašiną, — kukliai prasita
rė Tuomi.

— Per mėnesį laiko ji gaus abudu, — priža
dėjo Galkinas.

Dovanos iš Paryžiaus pribloškė žmoną ir 
vaikus. Tuomi jiems pasakojo smulkmenas apie 
savo kelionę, o vaikai savo ruožtu pasidžiaugė, 
kad su tėvo išvažiavimu jie ėmė gauti mokykloje 
daug geresnius pažymius.

(Bus daugiau)
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Kritikos balsai apie 
AGONIJĄ

Tik gyvos, lakios vaizduotės 
kūrėjas ir neeilinis žodžio me
nininkas gali sukurti skaityto
jui tokius vaizdus.

Jakitas (Dirva, 1966)
Agonijos būsenoje atsidūru- 

sios Lietuvos laisvė yra pa
grindinė romano jungiančioji 
idėja, kurią galėtume pava
dinti vyriausiu romano perso
nažu.

J. Kojelis (Draugas, 1966)
KULTŪROJ (lenkų kultū

ros žurnalas Paryžiuje, Nr. 
1/243, 1968) autorius E. Ža
giell išskiria J. Gliaudą, kurts 
savo AGONIJOJE pavaizdavęs 
Lietuvos respublikos žlugimą.

C. Koganas
Tėviškės Žiburiai, 1968

AGONY (not yet translated 
into English) not only has the 
air of authenticity, būt in ac- 
tuality reproduces ųuite trufh- 
fully a number of dicisive si- 
tuations.

Lituanus, 1966
Autorius nieko nekaltina, 

neteisėjauja, tik vaizduoja. Iš- 
siliekąs objektyvus vienintelis 
komentaras yra min. Balučio 
motto knygos pradžioje, ku
riame sakoma, kad ”tas lais
vės nevertas, kas negina jos”. 
Šis vienas komentaras tik pa
liudija tos agonijos sunkumą.

L. Augštys (Draugas, 1966)
The novel unrolls against 

the backg.ound of Europe 
which, at that time flared in a 
ruinous internecine war.
J. Tininis (Books abroad, 1966)

Agonija skaitytojų bus 
grobstė grobstama, įvairiai ko
mentuojama, virsdama tikru 
best-selleriu mūsų literatūro
je-

Draugas, 1965
Agonija išpirkta per vieną 

sekmadienį (35 egz.). Kiosko 
vedėjas pasakoja, kad jis tu
rėjęs iš kai kurių asmenų at
pirkti.

Darbininkas, 1966
Užguliau ant J. Gliaudos 

Agonijos ir perskaičiau per 
vieną dieną.

Jurgis Sk.
(Tėviškės Žiburiai, 1966

Skaičiau Jurgio Gliaudos 
Agoniją. Skaičiau, o mano šir
dis verkė, nes tai buvo lyg ir 
Nepriklausomos Lietuvos lai
dotuvės.

O. Audronytė
(Europos Lietuvis, 1968)

Jaunesnei kartai ši knyga 
perskaitytina, kad žinotų, ką 
išgyveno jų tėvai...

Alė Rūta
(Laiškai Lietuviams, 1966)

Naudinga dabar tuos daly
kus aiškintis, kad suprastume 
praeities klaidas.

Laisvoji Lietuva, 1965
Veikalas gyvai skaitomas ir 

teisingai vaizduoja Lietuvos 
pavergimo eigą.

B. (Darbininkas, 1966)
Aprašymai byloja apie labai 

kruopštų medžiagos rinkimą.
R. E. Maziliauskas 

(Europos Lietuvis, 1966)
J. Gliaudą, mums rodos, žiū

ri į reikalus lietuvio akimis, 
palikdamas pačiam skaitytojui 
darytis išvadas, reikšti simpa
tijas ar antipatijas.

K. Abr.
(Europos Lietuvis, 1965)

Agonijos autorius rašytojas Jurgis Gliaudą prie Ramiojo vandenyno...

JURGIS GLIAUDĄ 
apie AGONIJĄ

Ryšyje su Vilties 
išleidžiama J. Gliau
dos veikalo Agonija 
antra laida, Dirva 
kripės i į autorių ir 
interview ribose,pa
tiekė keletą klausi
mų. Autorius susu
mavo klausimus ir 
atsakė į juos vienu, 
ištisu tekstu, kuris 
seka:

Taip, mielas redakto
riau, jūs esate teisus, 
kad tiek daug mūsų spau
doje prirašius apie Ago
niją, niekas nepaklausė: 
koks autoriaus santykis 
su jo herojais?

Dabar madoje, bet su 
absoliučiai neliteratiš- 
ku priėjimu, rašo apie 
autorių: jis neturi sim
patijos savo herojui, jis 
myli savo herojų, jis 
neapkenčia savo hero
jaus. Kiek įmanoma, au
torius neprivalo savo 
personažo mylėti, ne
apkęsti, užglostyti jo 
klaidas ar ydas. Bet koks 
nusižengimas šiame 
lauke, būtų autoriaus pra
laimėjimas. Iš čia atsi
darytų plačios durys į 
didaktiką, socialinio 
smerkimo ar demaskavi 
mo žanrą. Tokį milžiniš
ką pralaimėjimą turėjo 
Levas Tolstojus savo ro 
mane Prisikėlimas. Ro
manas pavirto anksčiau 
išspręstos teoremos įro 
dymu. Toks pamokslavi
mo pavojus tykoja kiek
vieną kūrinį, kuris ra
šomas socialistinio re
alizmo metodu.

Autorius, kiek įmano
ma, privalo savo herojų 
matyti, stebėti, pažinti. 
Su plėšriu pasitenkinimu 
autorius privalo sugrėb
ti kiekvieną iš stebėjimo 
ir pažinimo proceso atga
mintą detalę ar sceną. 
Tai atskleidžia objekty
vią tiesą. Net gi moty
vo kontrapunkte, poin- 
tilisto kolorite, romano 
struktūros polifonijoje, 
iliuzija tiktai tada stip
ri, kada siekiama objek 
tyvios tiesos išraiškos.

Agonijos žanras buvo 
toks, kur autoriaus san
tykis su herojumi yra ne
paprastai komplikuo
tas. Personažai ateina 
scenon tartum Šeši per
sonažai ieškodami au
toriaus italų romanisto 
Luici Pirandello to pat 
pavadinimo dramoje. 
Veikalo situacija atei
na, kaip personažai, ne 
keičiama, išbalansuota 
be autoriaus intervenci
jos, užbaigta. Pavojus 
autoriaus simpatijos, 
antipatijos, pritarimo ar 
neigimo nepaprastai pa
didėja. Bet stengiantis 
viską perkelti į beletris - 
tikai būtiną meninės tik
rovės sferą reikia ir gy 
vų personažų ir įtikina
mo pareinamumo, kuris 
būtinas netgi absurdo te
atre, ir bendro veika
lui kolorito. Nieko nė
ra sunkesnio, kaip auto
riui operuoti užbaigtais 
be jo valios herojais. 
Atsargumas jų nepa
žeisti, perkelti juos 
tokiais, kokie jie ateina 
į veikalo sferą, ir kartu 

suprasti juos, tai buvo 
Agonijos traktavimo me - 
todas.

Tik buities detalės, 
scenos, kur įvelti per
sonažai, jų posakis irpo_ 
elgis, gali atskleisti tuos 
užbaigtus be autoriaus 
valios personažus Ago
nijoje.

Man buvo šventenybės 
reikšmės Fausto Kir- 
šos patiektos scenos iš 
Lietuvos pasiuntinybės 
Maskvoje. Aš dėkingas 
Karolei Pažėraitei už 
jos talką. Ir, štai, per
sonažų apibūdinimai ir 
scenos beveik sutampa. 
Iš kur dabar jūs gautu

Rašytojas Jurgis Gliaudą su žmona Marija ir sūnumi Jurgiu.

mėt patikimesnę me
džiagą objektyviai tie
sai? Tas scenas sutirš
tina jų fonas, apie kurį 
man prakalbėjo kiti kom. 
petetingi liudininkai,da
lyvavę tose scenose, bet 
kurių vardų aš neturiu 
teisės dabar atskleisti. 
Iš tų scenų ir dialogų iš
nirę personažai yra sau 
žmonės, kurių autorius 
neturi teisės keisti ir tai 
kingi savo teorijoms.

Ta maža detalė gal būt 
išaiškina santykį auto
riaus ir herojaus Agoni
joje. Ir kurie iš jų gyvi, 
kaipo dalyvavę istorijos 
vyksme, tame periode, 
jie yra jau tik idėjos,tik 
personažai be ryšio su 
dabartimi. Šito negalė
jo suvokti vertintojai. Ly, 
giai, kaip negali sutikti 
su mano romano Lieps
nos ir apmaudo ąsočiai 
metodu, kad autorius,su 
tapęs su idėja, ar jis gy
vas ar miręs, jau yra 
idėja, atitraukta nuo re
alybės, bet perėjusi į 
svarstymų sferą.

Taip pat pašaliniai at
ributai, dialogai, sce
nos , kitų nuomonės, gali 
suteikti medžiagos spė
ti personažo vidaus pa
saulį, jo gyvenimo filo
sofiją, jo politinės veik
los teorijas. Gausybė 
scenų yra iš gausybės 
liudininkų. Ir, dažniau
siai, dviejų, net kelių 
liudininkų aptarimais, 
scenos sutampa. Aš, as
meniškai, tikiu, kad sce
nos yra arčiausiai au
tentiškumo. Pasirodžius 
Agonijai, aš gavau daug 
laiškų, kuriais man dek-

SU ANTRĄJA AGONIJOS 
LAIDA

Į lietuvių literatūrą rašyto
jas Jurgis Gliaudą, anot dr. J. 
Griniaus, įnešė naujas inte
lektualinio kosmopolitizmo te
mas. Tačiau jo romanų perso
nažai neatskiriami nuo Lietu
vos. Ikaru paverstas Čiurlio
nis, rašytojas-kankinys Šatrys 
(Orą pro nobis), knygnešys 
Urnužys (Raidžių pasėliai), 
tarybinis jaunuolis Survila 
(Liepsnos ir apmaudo ąsočiai) 
ir kt. — visi jie aukščiau už 
kasdienybę turi skaisčiausią 
savo siekių viziją — Lietuvą.

Gliaudą, lyg keleivis, perėjo 
tris kontinentus. Gimęs Azijo
je, subrendęs Europoje ir lais
vę radąs Amerikoje, jis teturi 
tik vienus namus — Lietuvą. 
Poetas Mykolas Vaitkus pasa
kė, kad iš visų egzilės romanų 
į negyvenamą salą jis pasiimtų , 
tiktai vieną: Gliaudos Orą pro 
nobis. Šikšnosparnių sostas 
pripažintas geriausiu egzilės 
romanu. Lygiai jo kosmopiliti- 
nės temos romaną Namai ant 
smėlio daugiamilijoninis žur
nalas Time pavadino geriausiu 
romanu apie nacizmo ideolo
giją-

Neveltui Jurgis Gliaudą yra 
įtrauktas į Contemporary Au- 
thors enciklopedinį leidinį.

Vilties draugijos leidykla, 
antrąja laida pristatydama ro
maną Agoniją, kuris pirmojo
je laidoje buvo išpirktas per 
du mėnesius, sutinka su kriti
kais, kad vyriausias Agonijos 
personažas yra Lietuvos Lais
vė, o vyriausia romano idėja 
yra jo motto — B. K. Balučio 
įrašas Lietuvos Laisvės Varpe.

VILTIS

laravo savo ašaras skai
tant knygą, kur rašė man 
lietuviško apmaudo gai
lesčiu: kodėl jie mano 
užbaigtieji personažai, 
elgėsi taip, ne kitaip? Ko
dėl nebuvo atklydęs 
jiems galvon toks, o ne 
kitoks veiksmas? Ypač 
smarkiai piktintas i dėl 
akcijos grąžinti atgal 
Prezidentą. Jtarė, ar ne 
buvo Mlnisteris Pirmi
ninkas įgrasintas Mask
voje?...

Tų visų "jeigu", "o gal 
būt", "manatrodo", buvo 
daug. Bet autorius, susi
tikęs su situacija ir per
sonažais inter vivos et 
in toto (gyvais ir užbaig
tais) neturėjo teisės pa
sikliauti prielaidomis, 
nes jo daviniai buvo ar
čiau objektyvios tiesos. 
Lygiai tas pat pratęsia
ma į spaudoje skambėju
sias eilutes. Netiktai si
tuacijų detale, bet ir dia
logo forma, posakio iš
laikymu, autorius tarpi
ninkavo tik šiai knygos 
detalei užkonservuoti. 
Pavyzdžiui, paskutinis 
A. Merkio posakis rusų 
kalba išvykstančiai Pre
zidento šeimai, duotas

(Nukelta į 6 psl.)

LAIKO UŽTĘSIMO 

TAKTIKA J-GUAUPA

(IŠTRAUKA IŠ ROMANO AGONIJA)

Birželio 11 d. Vnukovo-Maskvos aerodro
me vėl buvo iškeltos sovietinės raudonosios 
vėliavos ir Lietuvos trispalvės. Atskrendančio 
Lietuvos užsienio reikalų ministerio laukta su 
visa kitos valstybės vyriausybės nariui teikia
mąja pagarba.

Diena artėjo i vakarą. Prieš aerodromo 
lankytojo aki§ plito didžiulis lygios terenos ho
rizontas, beveik neaprėpiamas žvilgsniui. Sau
lėlydis pasiekė įspūdingiausią savo tarpsnį: 
reti debesys, sustingę rausvai žėrinčioje dan
gaus pakraštėje, ėmė lūžti purpuriniais lūžiais 
— į žemę artėjančios saulės atspindžiais. Tas 
sentimentalus saulėlydžio rausvumas, ne ner
vingas, bet melancholiškas erdvės platybėje, 
nesiderino su Lietuvos pasiuntinybės narių 
nuotaikomis, belaukiant atskrendant iš Kau
no Urbšio.

Lengvas, visad saulėlydį lydįs vėjelis ėmė 
judinti vėliavas, šen ir ten trispalvės ėmė atsi
liepti į vėjo gūsių žaismą. Jų spalvų žaidimas 
buvo margas, viena spalva papildė kitą, — vai
vorykštės nuotrupos vėjuje.

Lėktuvų judėjimas aerodrome buvo men
kas, toli nuo įprastojo europinių miestų aero
dromų tempo. Beveik visą laiką buvo jaučia
ma tyla, neardoma propelerių urzgesio. Lėktu
vas iš Velikije Lūki atskrido lydimas už hori
zonto gęstančios, mirštančios saulės.

Urbšys parvežė Lietuvos prezidento laišką 
sovietinės valstybės prezidento atitikmeniui 
— SSSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo 
pirmininkui, prieš revoliuciją buvusiam Petra
pilio fabrikų darbininkui, Michailui Ivanovl- 
čiui Kalininui.

Atskridęs Maskvon, Urbšys pasiekė Lietu
vos pasiuntinybę apie devintą valandą vakare. 
Iš jo žodžių visi pamatė, kad Kaunas įtemptai 
išgyvena įvykius. Sako, visi Kauno pakampiai 
pilni gandų ir nerimo.

Urbšys pasakė Merkiui, kad prieš išvykda
mas iš Kauno jis išsiuntęs telegrafinį potvarkį 
visoms Lietuvos diplomatinėms atstovybėms. 
Dėl išgyvenamosios krizės Urbšys paskyrė įga
liotąjį Lietuvos ministerį Italijai Stasį Lozo
raitį visų Lietuvos diplomatinių atstovybių 
šefu.

Telegramos turinys buvo toks:
„Tuo atveju, jei su Lietuva atsitiktų Kas 

nors bloga ir Lietuvos atstovai būtų atkirsti 
nuo ryšių su Lietuvos vyriausybe, prašomi visi 
atstovai laikyti savo šefu Stasį Lozoraitį, Lie
tuvos ministrą Romoje“.

1940 m. birželio 1 d.
Teisiškai nesuvokiamas išsireiškimas „kas 

nors bloga“ visiems pasirodė baugus ir keistai 
suprantamas.

Tas pranešimas, panašus J testamento su
rašymą, labai paveikė Merkį. Staiga Jis suabe
jojo savo užimtąja laikui laimėti politika tame 
derybų žaidime. To diplomatinio testamento 
surašymas, kurį iš Kauno išskrisdamas surašė 
Urbšys, staiga priminė jam, koks trapus yra 
Lietuvos ir viso Pabaltijo gyvenimas, žinoma 
tik iš buvimo, bet ne iš turinio Sovletų-Vokie- 
čių nepuolimo sutartis grasino ir rodė, kad 
mažytis Pabaltijys yra tarp dviejų milžinų. 
Tas savo netikrumo žinojimas ne aštrino, bet 
bukino norą kovoti.

Išsikalbėję jie suko galvas atspėti, kodėl 
gegužės 30 dieną nebuvo duota viza Urbšiui ir 
kodėl sovietai taip greit davė jam tą vizą bir
želio 11 d.

(Bus daugiau)
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JURGIS GLIAUDĄ 

APIE AGONIJĄ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
autentiškų šaltinių, ar 
nėra kartu ir Merkio fi
losofijos per valstybės 
agonijos periodą fiasco 
pareiškimas?

Paprastai politinio ro
mano siekis yra rasti 
ryšį tarp teorijos ir pa
tirties (Irving Howe). Sa 
vo Agonijos aš neįrikiuo 
čiau į šią rubriką. Isto
rijos mišinys su politi
ka mane labai viliotų, 
jeigu tai būtų fikcijos sfe
roje. Šis Prandello su
sitikimas su persona
žais ieškančiais auto
riaus, greičiau yra isto
rijos sandūra su tą is
toriją dar išgyvenančiu 
autoriumi. Labai libe
raliai im ant romano są
voką, Agoniją pavadi
nau romanu. Romanas 
yra labai imlus litera
tūrinis žanras. Juk ir Pi 
randelio pavadino savo 
veikalą drama, nors sa
vo fiktyvius personažus 
jau buvo sutikęs sceno
je.

Mielas Redaktoriau, 
aš esu begaliniai dėkin
gas Vilčiai, kad Agonija 
pasirodo antra laida. Aš 
pats beturiu vieną pir
mosios laidos egzemplio
rių, keletą gautų išdali
nęs prašantiesiems. Jei 
gu kam ta tema išlieka 
amžinai gyva ir skaus
minga turės progos da
bar įjungti Vilties laidą 
savo knygų lentynon — 
argi gali būti koks dides
nis už tą džiaugsmas kny
gos autoriui?

Nuoširdžiai jūsų

Jurgis Gliaudą

Kaip ir kiekvienais metais, 
praėjusĮ sezoną Clevelando LSK 
Žaibo tinklinio sekcija pasireiš
kė gana aktyvia veikla. Jeigu 
praeityje daugiausia dominuo
davo moterys ir mergaitės, tai 
praėjusi sezoną pirmu smuiku 
grojo vyrai.

Pirmoje eilėje, vyrų komanda 
sėkmingai trečius metus iš ei
lės laimėjo Clevelandoaukščiau
sios lygos meisterio titulą, už
baigdami lygos sezoną be pra
laimėjimo (14 - 0).

Salia vietinių lygos žaidimų, 
vykusių kiekvieną savaitę, ko
manda dalyvavo visoje eilėje 
{vairių amerikiečių turnyrų, 
žaisdama B klasėje, kuriuose 
sėkmingai pasirodydavo. Ypatin. 
gai pažymėtina yra mūsiškių da
lyvavimas 4-jo Regiono USVBA 
(United Statės Volleyball asso
ciation) 1970 m. pirmenybėse, 
{vykusiose š.m. balandžio 25 d. 
Mideltown, Ohio, kur mūsiškiai 
iškovojo 2-trą vietą vyrų B kla- 
sėje, vos nelaimėdami meis
terio titulo, kuris galima saky
ti, išslydo iš rankų tik dėl pa
grindinio kirtėjo Romo Zylės su- 
sižeidimo finalinių rungtynių tre
čiame sete, esant paskemei 14: 
10 mūsiškių naudai. Atsižvel
giant J šių varžybųapimtlirstip. 
rią konkurenciją, tenka skaity
ti ŠĮ pasiekimą sėkmingiausiu 
komandos laimėjimu. 4-sis re
gionas apima Ohio, Kentucky, 
West Virginia irvakarinę Penn- 
sylvania.

Antras žymus pasirodymas bu
vo Lake Erie AAU distrikto 1970 
m. vyrų A klasės pirmenybių lai
mėjimas. Šios varžybos Įvyko 
š.m. gegužės 2d. Clevelande. Pa 
žymėtina, kad ŠĮ titulą žaibie- 
čiams pavyko laimėti pirmą kar
tą per 20 metų, nors dalyvauta 
buvo bene kiekvienais metais.

Žinoma nereikia užmiršti ir 
š.m. balandžio 19 d. Chicagoje 
laimėto S.A, lietuvių 1970 m. 
vyrų tinklinio meisterio titu
lo, kur rungtynės su pajėgiaChi
cagos lietuvių rinktine buvo pri 
pažintos netik kaip geriausios 
vyrų tinklinio rungtynės mūsų 
žaidynių 20-ties metų bėgyje, 
bet ir kaip vienos iš iškiliau
sių rungtynių sportiniu lygiu 
šiemetinėse jubiliejinėse XX- 
se krepšinio ir tinklinio žaidy
nėse.

Komandoje žaidžia: R. Babic
kas (kapitonas ir treneris), Ro
mas Zylė, Gytis Barzdukas, Min 
daugas Leknickas, Rimas M. T i- 
tas, Algis Motiejūnas, Saulius 
Venclauskas, Algis Penkauskas 
ir neseniai iš karinės tarnybos 
grįžęs Leonardas Kedys. Salia 
mūsiškių, komandos eilėse yra 
iškilus amerikietis žaidėjas 
Marvin Buban ir pabėgėlis iš 
Čekoslovakijos Jan Bar.

SĖKMINGAS EGLĖS 

GIEDRAITYTĖS 

PASIRODYMAS

Skaityk ir platink
DIRVĄ

WANTED
Ist CLASS
BROACH STRAIGHTENER

WITH HEAT TREAT EXPE- 
RIENCE HELPFUL ON HIGH 
SPEED SEALS.
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 OR CALL

MR. EDWARD R. ANTON
341 N. WILL0W AVĖ.
WEST COVINA, CALIFORNIA
213 - ED 7-9650
An Eųual Opportunity Employer 

(39-44)

R. ČYVAITE šuoly l tol} pa- 
siekusi 3 naujus rekordus Cle 
velando gimnazijų varžybose.

J. Garlos nuotrauka

EGLE GIEDRAITYTE bėgi
me su kliūtimis laimi pirmąją 
vietą. J. Garlos nuotrauka

Iškilioji LSK Žaibo 
lengvatletė Eglė Giedrai
tytė, gegužės 23 d, at
stovaudama Notre Da- 
me High School, daly
vavo 1970 m. Clevelando 
distrikto gimnazijų leng - 
vosios atletikos pirme
nybėse, laimėdama pir
mas vietas 50 yd. kliū
tiniame bėgime, prabė
gusi per 7.6 sek. (pakar
totas pirmenybių rekor
das) ir šuolyje į tolį, nu- 
šokusi 15’ - 11 1/4.

Šios pirmenybės yra 
žymiausios mokyklų var-

---------------------IŠKIRPTI--------- '------------- -

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu........ dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

.......... egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA".
Kaina 5 doleriai.

Pavardė ir vardas ...................................................

Adresas ... -..........................................................

žybos visame sezone. Jo 
se dalyvavo keletą šimtų 
lengvatlečių, atstovau
damos apie 30 gimnazi
jų iš šiaurės-rytų Ohio. 
Tenka pažymėti, kad E. 
Giedraitytė yra pirmoji 
Clevelando lietuvaitė lai
mėjusi Senior H.S. dis
trikto nugalėtojos titu
lus. Praeityje yra ne
maža iškilesnių LSKŽai
bo lengvatlečių dalyva
vę šiose pirmenybėse ir 
sėkmingai pasirodę, ta
čiau iki meisterės titu
lo dasikasti iki šiol dar 
niekam nėra pavykę. Ta 
proga verta priminti, 
kad E. Giedraitytė yra 
1969 m. Š. Amerikos lie 
tuvių ir pabaltiečių mo
terų ir mergaičių B kl. 
meisterė 80 m. kliūti
niame bėgime ir šuoly
je į tolį.

Malonu pastebėti, kad 
ši veikli ir pavyzdinga 
lietuvaitė randa laiko 
sportui šalia kitų parei
gų. Ji yra Grandinėlės 
Tautinių Šokių Ansamb
lio pirmininkė, Nerin
gos Skaučių Tunto adju 
tantė ir tautinių šokių 
mokytoja Clevelando 
Vysk. Valančiaus litu
anistinėje mokykloje.

Tose pačiose rungty 
nėse kita žaibietė Juli
ja Staškūnaitė, atstovau 
dama Euclid Senior High 
School, iškovojo 3-čią 
vietą rutulio stūmime, 
pasekme 29'-5". (sv)

ar tu nesi komunistas"?
Kai kas jau šiandieną 

su nerimu pradeda žiūrė - 
ti į lietuvių išeivijos 
ateitį, matydami šių die
nų klaikius reiškinius 
mūsų jaunųjų mokslinin
kų ir visuomenininkų tar
pe.

"Iš didelio rašto išė
jo iš krašto" sakydavo 
Lietuvos liaudis, maty
dama mokytus žmones 
kvailiojančius.

Šiandieną, kaip nieka

da didelių miestų ir 
mokslų sugadintam lie 
tuviui, reikėtų išgirsti 
ir paklausyti reikšmin
go Lietuvos liaudies 
balso.

P.P.
Detroit

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

r Umnr rago
BALSAS IŠ MINIOS

Mes visi labai gerai 
žinome, kad žmogus kar
tą išėjęs į viešumą, kaip 
menininkas, profeso
rius, politikas, visuome
ninio gyvenimo kritikas 
ir net karalius įkopęs į 
karaliaus sostą, pasida
ro visų nuosavybė ir ta
da kiekvienas turi tei
sę apie jį pasisakyti.

Ir mes, paprasti eili
niai žmogeliai, vienus 
iš jų gerbiame ir jais 
didžiuojamės, o dėl ki
tų liūstame ir degame 
iš gėdos.

Lietuvių mokslininkų 
suvažiavimas įvykęs 
1969 m. lapkričio mėn. 
26-30 dienomis Chicago 
je, kaip matosi iš apra
šymų laikraščiuose, kai 
kurių laikomas gerai pa
sisekusiu, kai kurių la
bai nepasisekusiu.

Paprastas eilinis žmo
gelis, skaitydamas kele
tą laikraščių ir žurnalų, 
sekė ne mokslininkų nau
jus išradimus, bet tik lie
tuviškąją dalį.

Mes, šiuo metu pri- 
siskaitome ir prisiklau
some mokslininkų viso
kių gudrybių, kurias kar
tais sunku atskirti ir nuo 
kvailumo.

Mes matėme spaudo
je, kad mokslininkų su
važiavime paaiškėjo, 
kad, net ir motina savo 
sūnelio profesoriaus, 
jaunosios kartos moks
lininko klausė: "Sūneli,

SAVE AT r_____ -Jr'* •— INSURED

Mutual Federal
Savings and Loan —

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS,
— šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 

sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Tel. (212) 245-7905

SKYRIAI;
Nevv York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y.. 10011, 135 W. 14 St............................ CH 3-2583
Brooklyn, N. Y. 11207, 2947 FuJlton St____________ 647-6576
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue „T____  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue_______542-1767
Boston, Mass. 02127, 331 West Broadvvay_________268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue ...__ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street „„___ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road „.„„„.884-1738 
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenpe 372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė.-------374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė._ 365-5255
Hartord, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue_______ 246-9738
Lakewood, N. J. 08701, 288 Main Street___ _____ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.   261-2994 
New Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 562-1446 
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.____ ______ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street.............. „472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street_____ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street . ..........481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____798-2868
Youngstovvn. Ohio 44503, 309 VV. Federal Street ___ 743-0440

6%
PER ANNUM

Compounded 
Qua rt e rl y

0N 8AVINGS CERTfflCATES 
0F $10.000. 0R MORE.

2 YEAR MATURITY

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOWINSURED TO $20,000. ■
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
minėjimas Clevelande 
įvyksta sekmadienį, bir
želio mėn. 21 d. sekan
čia tvarka:

Šv. Mišios: lOval.hiau 
jos liet, parapijos bažny
čioje 10:30 vai. šv. Jur
gio liet, parapijos baž
nyčioje

Minėjimas: 12 vai. Lie
tuvių kultūriniuose dar
želiuose. Kalbas pasa
kys Liet. Krikšč. De- 
mokr. pirm. A. Kasiulai- 
tis ir Clevelando miesto 
tarybos pirm, ir kandi
datas į JAV Kongresą 
James V. Stanton. Meni
nei daliai atlikti yra pa
kviestas Čiurlionio an
samblis.

Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėlia
vomis ir visa Clevelando 
ir apylinkių lietuvių 
visuomenė kviečiama at
silankyti.

Lietaus atveju, minėji
mas vykfe šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

METINIS 
SUSIRINKIMAS

ALT S-gos Clevelan
do skyriaus visuotinis 
metinis susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, bir
želio 7 d. 12 vai. ne Dir
vos patalpose, kaip buvo 
anksčiau skelbta, bet Lie
tuvių klubo salėje, ant
rame aukšte.

Bus padaryti svarbūs 
pranešimai, renkama 
nauja valdyba ir taria
masi dėl ateities veik
los.

Valdyba maloniai kvie
čia visus narius į šį su- 
sirinkimą atsilankyti.

Sv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande mokslo metų užbaigimo 
proga, geriausiais pažymiais baigę mokyklą buvo apdovanoti do
vanomis. Nuotraukoje Br. Kazėnas, LB apyg. švietimo vadovas J. 
Žilionis, LB n apyL Pirm. V. Gyvas, R. Cyvaitė gavusi medali, 
kyklos vedėjas P. Balčiūnas ir R. Balytė. J. "... 1.

, mo-
J. Garlos nuotrauka

Sv. Kazimiero lit. mokyklos mokslo metų užbaigimo Iškilmių metu meninę programą atlikęs mokinių 
choras su mokyt, muz. A. Mikulsklu. J. Garlos nuorauka

PAMĖGO KANKLIŲ MUZIKA

Daina Šukytė su gautomis iš Lietuvos kanklėmis. 
V. Bacevičiaus nuotrauka

pagerbimo apeigose 
Knollwood Mauzoliejuje 

Šią vasarą kanklių mu
zika aidės New Yorko 
valstijos kalnuose, Blue 
Water Manor, prie Ge
orge ežero, lietuviams 
gerai žinomoje vasarvie
tėje.

Daina Šukytė, BlueWa 
ter Manor savininkų Sly 
vinų anūkė, gavo iš Lie
tuvos nuo giminių dvejas 
kankles. Būdama gabi pi
anistė, ji pasiruoęus va
dovauti vasarvietės sve
čių programoms, iš sa
vo atostogų Floridoje at
skrido į Clevelandą pas 
mūsų garsią kanklininkę 
p. Oną Mikulskienę iš
mokti kankliuoti. Pra
leidusi pamokoms apie 
dvi savaites laiko, kaų 
p. Mikulskienė sako, to
liau iš vadovėlių lavinsis 
daugiau.

Praeitos savaitės 
švenčių laikotarpiu atvy
ko Clevelandan ir jos 
motina, E. Šukienė. Ji 
turėjo progos dalyvauti 
prezidento A. Smetonos 

gegužės 31 d. Iš čia p. 
Šukienė su dukra išvažia
vo į Kanadą pas dailinin 
kę Tamošaitienę. Dai
na užsisakė sau tauti
nius rūbus, kuriuos dė
vėdama ir kankliuoda
ma, žavės Blue Water 
Manor svečius, ne tik 
lietuvius bet ir kitatau
čius.

Daina yra anūkė p. Sly 
vinų, Dirvos skaitytojų, 
kurių vasarvietės Blue 
Water gražios nuotrau
kos vasaros metu puošia 
Dirvos puslapius.

(ksk)

KANKLIŲ MUZIKOS 
REČITALIS

Š.m. birželio 20 d. 
šeštadienį, 7 v.v. Čiur
lionio ansamblio namuo
se, ruošiamas Onos Mi
kulskienės Kanklių Mu
zikos Studijos mokinių 
rečitalis. Kanklių muzi
kos kūrinius solo atliks 
vienuolika studijos moki
nių. Po rečitalio mokinių 
motinos ruošia vaišes. 
Kanklių muzika besido
minti visuomenė mielai 
kviečiama atsilankyti, 
įėjimas laisvas.

PAGERBĖ MIRUSIUS

LVS Ramovė Clevelan
do skyrius pravedė Miru
sių Prisiminimo šventę 
trijų dienų laikotarpiu: 
penktadienį, nuo Naujos 
parapijos bažnyčios au
tomobiliais vykoaplanky 
ti mirusių savo narių ka
pus ir papuošė juos tau
tinėm vėliavėlėm.

Šeštadienį, 9 vai. ry
to, dalyvavo šv. Jurgio 

parapijos bažnyčioje pa
maldose už mirusius na 
rius. Prieš tai, susirin 
kę kartu su Am erikos lie 
tuviais veteranais, at
liko vėliavos pakėlimą. 
Po pamaldų, ten pat pa
rapijos salėje dalyvavo 
pusryčiuose, kuriuos su
rengė Amerikos lietuvių 
veteranų draugovė.

Sekmadienį, gegužės 
31 d„ po pamaldų Šv. Jur
gio bažnyčioje vyko į 
Knollwood mauzoliejų, 
nuvežė gėlių padėti 
prie Prezidento Antano 
Smetonos karsto. Susi
rinko didokas būrys Ra
movėnų ir šiaip lietuvių 
tai tradicinei apeigai.

Padėjus gėles, žodį ta
rė muz. Alfonsas Mikuls
kis, Ramovėnų skyriaus 
pirmininkas Vladas Knis - 
tautas ir Kazys S. Kar
pius. Po to sugiedota 
"Marija, Marija".

Visų tų trijų dienu 
apeigoms vadovavo Ra
movės Clevelando sky
riaus pirmininkas V. 
Knistautas. (ks)

MODERNIOS MUZIKOS 
KONCERTAS

Birželio 9 d., antra
dienį, Cleveland Music 
School Settlement salė
je rengiam as modernios 
muzikos koncertas, ku
rio programoje tarp 
įvairių kompozitorių kū 
rinių Andrius Kuprevi
čius atliks ir naują J. 
Švedo kūrinį fortepio- 
nui.

Koncerto pradžia 8:30 
vai. vak.

• NARIMANTAS J. 
GRIGONIS baigė Meno 
Instituto specialų grafi
kos skyrių Clevelande ir 
jau gavo pora gerų pasiū
lymų tos srities darbe.

• MAY COMPANY 
mieste nuo birželio 15 
iki 20 d. rengia tradįci- 
nį tautybių festivalį 
"Under one Flag", ku
riame pakviestos daly
vauti visos Clevelande 
esančios etninės gru
pės, jų tarpe ir lietu
viai.

Šitame festivalyje - 
bazare tautybių grupės 
pasirodys su savo tauto
dailės kūriniais, meni
ne programa ir origina 
liais tautiniais valgiais.

Tautinės grupės, dėl 
dalyvavimo kviečiam os 
susisiekti su šio specia. 
lauš įvykio direktore 
Aurelia Wacker, skambi 
nant į May Co., tel. CH- 
1-3000.

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 investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs ušr 
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar (T
ateikit pilnom V

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Statė 
Savings 

AND LOAN COMPANY

4065 Moylield Rd , Sou*h Euclid
1 1623 Bucbeye Rd , Clevelard 

30500 lake Shore Bovlrvord Willowicli

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mū
sų sesėms skautinin- 
kėms, kurios pagerbė 
visų lietuvių mirusių ka- 
pus Visų Sielų kapinėse, 
papuoš damos lietuviš
kom vėliavėlėm.

Nepaprastai buvo gra
žus vaizdas kai žaliose 
kapinėse mirguliavo mū 
sų ryškių spalvų vėlia
vėlės. Jų buvo daugybė 
ir atkreipė svetimtaučių 
dėmesį. Ne vienas tei
ravosi, kokios tautos tos 
vėliavėlės.

Dėkoju skautininkėms 
aplankiusioms ir papuo- 
šusioms tautine vėliavė
le mano vyro a.a. gen. 
Stasio Tallat-Kelpšos ka
pą.

Janina Tallat-Kelpšienė

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

IŠNUOMOJAMI

2 atskiri kambariai ir 
tualetas Naujosios Pa
rapijos rajone. Telef.: 
481-1338.

REGISTERED NURSE 
FULL OR PART TIME 
2:30 - U P.M. or 11 - 7 A.M.

Retpontlble, .T>»ture per
son lought for fir,t cl«M geriatric 
nurting home in eaitern »uburb. 
ECF certified. Competitive »alary 
range, fringe benefit,. Reference, 
required. Call 371-5500 8 a.m. - 
5 p.m.

THE 
MONTEFIORE 

HOME 
3151 Mayfield Rd. 

CLEVELAND HEIGHTS, OHIO 
(42-48)

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius* taupymo certifikatus moka

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 {STAIGA

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

| cummo ptMiiciMiį I 
L_ KALENDORIUS —I

BIRŽELIO 21 D. — Birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 28 D. L.V.S. Ra
movė ruošia gegužinę p. Visoc
kio sodyboje.

RUG1EJO 12 D. Abiturientų 
pristatymas - balius.

RUGSĖJO 26 D, Dirvos va
karas,

SRALIO 4 D. — LRK Mote
rų Sąjungos 36 kuopos metinė 
vakarienė Naujosios parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 26-68 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos XX visuo
tinis suvažiavimas Plc Carter 
viešbutyje.

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

RICHMOND HEIGHTS 
parduodamas didelis 8 
kambarių 12 metų na
mas. Pilnas rūsys. Prie 
namo garažai. Namas 
tuščias. Kaina sumažin
ta greitam pardavimui. 
Apžiūrėkite ir duokite 
pasiūlymą.

***
Maloniai prašom 

kreiptis pas mus par
duodant ar perkant na
mą. Narys United Mul
tiple Listing Service, 
taip pat Lake County Lis 
ting Service.

ČIPKUS REALTY 
943-0910



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• NEW JERSEY LIE
TUVIŲ TARYBA nuta
rė pasiųsti JAV prezi
dentui Richard M. Nixo- 
nui telegramą paremiant 
jo nutarimą dėl Cambo- 
dijos ir pasmerkiant So
vietų Sąjungos protestą
prieš JAV.

Paprašyti abu New 
Jersey senatoriai ir kon
greso nariai kooperuoti 
su prezidentu Vietnamo, 
Cambodijos ir vidaus 
tvarkos programoje. 
Nutarta paminėti Lietu
vos Steigiamojo Seimo 
50 metų sukaktį, bend
rai su New Jersey LB 
apygarda, o taipgi pasi
ruošti dėl minėjimo bir
želio išvežimų ir — 
Tautos Genocido paro
dos suorganizavimu, kuo
met ateis New Jersey lie 
tuvių eilė, tai parodai 
gauti. Galimai greites
niu laiku sukviesti Vasa
rio 16 minėjimo bendro 
komiteto susirinkimą, 
kuris jau ilgokai užtęs
tas dėl $rm. inž. Valen
tino Melinio tarnybos 
reikalais išvykimo iš 
New Jersey.

A. S. Trečiokas

• DAIL. ROMUI ir JŪ
RAI VIESULAMS, šiuo 
metu gyvenantiems Ro
moje, Italijoje, gegužės 
20 d. gimė pirmagimis 
sūnus, kuris pakrikšty
tas Romo, jr. vardu.

K. L. FONDO TARYBOS 
POSĖDIS TORONTE

Kanados Lietuvių Fon
do Tarybos nariai šių 
metų gegužės 23 d. su
sirinkę Toronto Lietuvių 
Namuose svarstė ir ap
tarė visą eilę ryšium su 
Fondo veikla susijusių 

DR. K. PAUTIENIUI REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ JO MOTINAI URŠULEI 
PAUTIENIENEI MIRUS.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

A.A. VILIUI ŠVEDUI MIRUS, JO SŪNUI 
MUZ. JONUI ŠVEDUI IR ŠEIMAI GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIAME.

MARIJA IR KAZIMIERAS 
MARCINKEVIČIAI

ANTANUI KRAUSUI MIRUS, JO ŽMO
NAI IR VAIKAMS REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ

R. IR A. GIEDRAIČIAI

JUOZUI VALAKUI MIRUS, JO GIMI
NĖMS LIETUVOJE REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ

R. ir A. GIEDRAIČIAI

klausimų. Pranešimus 
padarė tarybos pirminin - 
kas inž. V. Balsys, val
dybos pirmininkas dr. A. 
Pacevičius ir iždininkas 
inž. P, Lelis. Iš praneši
mų išryškėjo ne vien tik 
tie darbai, kurie buvo at
likti iki šiol, bet kartu ir 
tolimesnės veiklos užuo. 
minos. I LF šiAis me-

C
tais yra įstoję 26 nau
ji nariai. KL Fondo 
pelno skirstymo komisi
ja, kurią sudarė pirmi
ninkas K. Aperavičius, 
nariai — kun. P. Ažu
balis, A. Sakas, dr. M. 
Ramonienė, A. Bumbu
lis ir A. Kuolas, patiekė 
tarybai paruoštą pelno 
paskirstymo projektą. 
Iš viso buvo paskirstyta 
3000 dol. Tiesioginiu ke 
liu lietuvių mokykloms: 
Toronto Maironio vardo 
šeštadieninei mokyklai
— 300 dol., Toronto li
tuanistiniam seminarui
— 200 dol., Vasario 16 
gimnazijai per KLB Šal 
pos Fondą — 200 dol., 
Hamiltono šešt. mokyk
lai — 150 dol., Montre- 
alio, Londono ir Otawos 
mokykloms po $100.00. 
Delhi, Rodney, St. Ca- 
therines, Sudburio, Vi- 
nipego ir Windsoro mo
kykloms po 50 dolerių, 
KLB švietimo komisi
jai — 300 dol., KLB 
kultūros komisijai —100 
dol., KLB Edmontono 
apylinkei — 250 dol., 
Ateitininkų, Baltijos ir 
skautų stovykloms po 
100 dol., Aušros, Kovo ir 
Vyčio sporto klubams po 
100 dol., laikraščiams
— Nepriklausomai Lie
tuvai ir Tėviškės Žibu
riams po. 75 dol. ir kt.

(pb)

Illinois Konstitucinės Konvencijos delegatas Juozas Bachunas kal
ba lietuvių respublikonų susirinkime Cicero, III. Iš kairės Kazimie
ras Oksas, Lietuvių Respublikonų Illinois Lygos prezidentas ir de
šinėj susirinkimui pirmininkavęs Anatolijus MilOnas.

V.A. Račkausko nuotrauka

ILLINOIS LIETUVIAI RESPUBLIKONAI
Jau eilę metų Illinois 

valstijoje veikia Lietu
vių Respublikonų Lyga, 
aktyviai dalyvaudama po 
litinėje veikloje netik 
remdama mums draugiš
kus ir mūsų reikalus su
prantančius amerikie
čius, bet taipogi išstaty- 
dama ir savo kandidatus.

Illinois Lietuvių Res
publikonų Lyga turi savo 
įstaigą, 2422 W. Mar- 
quette Rd., Chicago, III. 
60629. Ten lig šiol ir bu
vo šaukiami nuolatiniai 
susirinkimai. Kadangi 
Lyga apima visą Illinois 
valstiją, tad nutarta bend 
rus susirinkimus šauk
ti įvairiose vietovėse ir 
tuo pačiu sudaryti sąly
gas įvairių apylinkių lie - 
tuviams susipažinti su 
tiek lietuviais tiek ame
rikiečiais politikais.

Pirmas toks susirin
kimas už Chicagos ribų 
įvyko Cicero, gegužės 
22 d. Susirinko gražus 
būrys Cicero lietuvių ir 
svečių iš Chicagos, Le- 
monto ir kitų apylinkių. 
Susirinkimui pirmininka
vo inž. Anatolijus Mila
nas, Lygos centrinio ko
miteto narys.

Pirmuoju kalbėtoju bu
vo Cicero miesto valdy
bos narys ir Cicero mies
to respublikonų partijos 
vadas John F. Kimbar- 
kas. Gražia lietuvių kal
ba pasidžiaugė lietuvių 
veikla respublikonų par
tijos rėmuose ir ragino 
kalbėti.savo kalba su
sirinkimuose.

Lietuvių Respubliko
nų Lygos narys Theo
dore Allen - Ališauskas, 
kandidatas į sanitarinio 
distrikto patikėtinius ta
rė keletą žodžių apie sa
vo kvalifikacijas kaip 
kandidatas.

Kitas Lygos narys Jo
seph Bachunas, šiuo me
tu vykstančios Illinois 
konstitucinės konvenci
jos delegatas, papasako
jo apie konstitucijos per
rašymo darbus ir siūlė, 
kad Lyga rudenį sureng
tų keletą susitikimų kur 
jis galėtų smulkiau nau
jos konstitucijos projek
tą paaiškinti. Taipogi jis 
pabrėžė nepaprastą svar
bą kiekvieno balso. Jis 
buvo išrinktas tik 300 bal An Equal Opportunity Employer

ĮJt Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš 
didmiesčio ir surasti ramaus ir gaivi- 

.7 nančio poilsio, tas nepravažiuos pro
n Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat
/L Atlanto vandenyno ir turi visas sąly- 
rgas, apie kurias kiekvienas didmiesčio 

žmogus per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų rašykite: 
4 V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, 

North Palm, Fla. 33403 arba skambin
kite: (305) 844-3388.

sų dauguma, kas buvo 
maždaug po 1.5 balso per 
seniūniją. Tad kiekvieno 
lietuvio balsas yra nepap- 
rastai svarbus.

Iš amerikiečių svečių 
dalyvavo James E. Pe- 
terson, kandidatas į 
Cook apskrities iždinin
kus , Peter Piotrowicz — 
kandidatas į Cook apskri 
ties apeliacinę taksų ta
rybą ir Alex Zabrosky, 
vietinis Cicero kandida
tas iš 6 distrikto į JAV 
kongresą.

Lietuvių Respublikonų 
Lygos prezidentas Kazi
mieras Oksas statisti
niai pažvelgė į praėju
sius pirminius rinkimus 
lietuvių apgyvendintose 
apylinkėse.

Svečių tarpe buvo ne 
seniai išrinktas Cicero 
miesto parko Tarybos 
prezidentas Mike Masi- 
lūnas.

Vakaras praėjo gan 
įdomiai ir po susirinki
mo svečiai ir dalyviai il
gai dalinosi įspūdžiais 
prie vaišių stalo. Susi
rinkimą organizavo Ly
gos centrinio komiteto 
nariai A. Milūnas, ir A. 
Jankūnas. Talkininkavo 
Jankūnienė, Ingaunienė, 
Kaunienė, Barkauskie
nė, Milūnienė, S. Ingau- 
nis ir P. Baužys. (m)

IEŠKOMAS
ANTANAS KULIKAUS 

KAS, gimęs 1920 m.sau
sio 13 d. Rietavoje, Lie
tuvoje. Ieškomasis ar ži - 
nantieji ką apie jį, pra
šomi atsiliepti šiuo ad
resu: Mrs. Sophie Yan- 
kauskas, 90 N. Fulton 
St., Wilkes-Barre, Pa. 
18702.

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

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

Cincinnati, Chio 45216

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^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 

AA (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 j vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS.,
MARIJA JANSONAS.

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

įspūdžiai if ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdybos posėdžio

Vargais negalais pa
vyko gauti leidimą daly
vauti ALT S-gos Chica
gos skyriaus naujos val
dybos posėdyje. Pirma, 
norėjau pažiūrėti, kaip 
naujoji valdyba pa
siskirstys pareigomis ir 
antra, išgirsti veiklos 
gaires.

Lygiai 7:30 v.v. visos 
išrinktosios į naują val
dybą ponios sugūžėjo į 
Onos Biežienės butą. Be 
didelių įžanginių prakal
bų bei pristatinėjimų po
sėdis buvo atidarytas. 
Pirmas klausimas buvo, 
kas užims pirmininkės 
postą? ' Vienbalsiai nu
sprendė — Ona Biežie- 
nė, žinoma visuomenės 
veikėja ir ilgametė gies
mininkė. Ilgą laiką ją 
girdėjome ir klausėmės 
per didžiuosius parengi
mus bei subuvimus gie
dant Lietuvos ir Ameri
kos himnus. Kiek bū
davo malonumo ir 
džiaugsmo klausytis jos 
giesmių bei dainų ką tik 
naujai atvykusiems į šią 
šalį ateiviams. Keičiasi 
laikai su jais keičiamės 
ir mes.

Vicepirmininkės vieta 
— atiteko Elenai Matu- 
tienei, kuri per eilę me
tų vadovavo skyriaus pa 
rengimams ir su gražia 
šypsena visuomet sutik
davo ir palydėdavo atsi
lankiusius svečius. Sek
retorės vieta atiteko kuk
liai ir visuomet patenkin
tai — Eleonorai Valiūkė- 
nienei. Iždininkės postą 
per ilgus metus laikiusi 
savo rankose Stefanija 
Rudokienė neapleido ir 
šioje valdyboje. Kiekvie 
nais metais revizijos k- 
ja, kad ir norėtų, niekaip 
negali prikibti ir vis pri
rašo gražius pagyrimus 
už tvarkingą knygų vedi
mą ir stropiai saugomą 
banko knygutę.

Parengimų postas ati
teko aktorei Eglei Vilu- 
tienei ir Severinai Juš
kienei. Jų planai dideli, 
kurių tik dalį galiu pri
siminti. Pav. tiek paren 
girnai, tiek skyriaus na
rių susirinkimai turi 
būti gyvi ir įdomūs. Anot 
aktorės Eglės reikia vis
ko po truputį. Kad moder
nusis menas nenustelbtų 
realistinio. Kad šie abu 
neužgožtų dainos ir mu
zikos. Kad į dainų pynę 
reikia įtraukti ir visą 
publiką, kaip kad buvo 
išbandyta šiemet Pava
sario baliuje ir t.t. Na, 
prie tų visų parengimų 

ir linksmybių reikia tu
rėti ir geras gaspadi- 
nes. Tą darbą apsiėmė 
tvarkyti Bronė Kalvai- 
tienė ir Irena Krapaus- 
kienė. Taip per trumpą 
laiką buvo sudarytas vie
ningas ir gerai susiklau
santis darbo kabinetas. 
Taigi East Chicagos sky
riaus ponioms didelis pa
vojus išsilaikyti reikia
moje aukštumoje prieš 
Chicagos tokį kabinetą. 
Pagyvensime — pama
tysime.

Pasidalinus pareigo
mis naujoji skyriaus pir
mininkė Ona Biežienė at
sivertė bloknotą ir ėmė 
dėstyti, kokie darbai jų 
laukia. Reikia pagyvinti 
skyriaus veiklą. Sutelk
ti daugiau lėšų, Yra gau
ta visa eilė prašymų pa
remti organizacijų veik
lą. ALT ruošiamai ge
nocido parodai paremti 
paskyrė $20.00. Litu
anikos sporto klubui įsi
gyti rūbams ir kt. pa
skyrė — $25.00. Per
vesta Tautinių Namų sta 
tybos fondui $250.00. Ki
ti prašymai palikti ne
svarstyti.

Visi aptarimai dau
gumoje liečia rudens se
zoną, nes vasaros me
tu visi parengimai su
stoja. Po visų gražių pa
siūlymų ir sumanymų, 
naujoji pirmininkė vi
sus pavaišino kavute.

Vaišių metu rožių au
ginimo specialistas dr.
St. Biežis atsinešė iš 
savo darželio priskynęs 
rožių ir paprašė žodžio. 
Jis pasidžiaugė tokia 
gražia naujos valdybos 
sudėtim ir pirmais už- 
simojimaispagyvinti sky
riaus veiklą. Daktaras 
kalbėjo, kad praeityje tik 
Tautinė S-ga pajėgė su
rengti didžiulius kon
gresus Washingtone, kas 
prisidėjo prie Lietuvos 
išgarsinimo amerikie
čių tarpe. Reikėtų tokius 
kongresus ir dabar reng
ti. Po to kiekvienai val
dybos narei prisegė po 
rožę. Gražiausia rožė 
teko E. Valiukėnienei. 
Jos žiedai buvo skais
čiai raudoni, o dabar jau 
beveik juodi. Pasirodo, 
reikia mokėti žydėjimo 
metu jas sukryžuoti.

Posėdy girdėjau įvai
riausių pasiūlymų bei 
sumanymų, kuriuos ru
denį pamatysime. O da
bar skyriaus vyrai pa
linkėkime gražiajai mū
sų valdybai gero vėje
lio. J. Jurevičius
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