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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
/

PRO MANO 
ŽIŪRONĄ
TEISMAS BE APELIACIJOS

Bolševikinė spauda il
gai melavo apie Simą Ku
dirką, kad jis laisvas, 
gyvena Klaipėdoje etc. 
Dabar, Maskvos infor
macijomis, paskelbė, 
kad Vyr-. Lietuvos teis
mas nubaudė Simą Ku
dirką už "krašto išda
vimą" 10 m. sunkiųjų 
darbų. Paduoti apelia
ciją dėl šio sprendimo 
nėra leidžiama. Nebekar
todami tų aplinkybių, dėl 
kurių Kudirka buvo iš
duotas bolševikams čia 
drįstame visų laisvųjų 
ir laisvę mylinčių lietu
vių vardu griežtai protes
tuoti prieš tokį neteisė
tą ir nežmonišką bolše
vikinio teismo sprendi
mą. Ar tas lietuvis, ku
ris yra priverstas gy
venti svetimųjų vergijo
je ir išdrįsta siekti sau 
laisvės, yra, krašto iš
davikas? Lietuvos kraš
to išdavikai yra tie, ku
rie vykdo Maskvos dik
tatą ir teisia nekaltą lie
tuvį. Tai Kudirkos teisė
jai yra Lietuvos išdavi
kai.

Dabartinė vokiečių 
spauda, radijas ir tele
vizija labai šykščiai 
skelbia žinias apie Lie
tuvą. Matyt, bijo, kad 
Maskva nesunkintų Ber
lyno klausimo, kuris vo
kiečiams šiuo metu yra 
aktualiausias. Bet Mask
va elgiasi pagal dėsnį: 
juo kas labiau jos bijo, 
juo daugiau tą muša.

BADAUTI AR AUKOTI?
Š.m. "Europos Lietu

vio" 14 nr. skaitytojų, 
laiškų skyriuje M. S. 
Rimša siūlo: "Minėda
mi Simo Kudirkos begė
diško išdavimo metines, 
ar mes, visi laisvojo pa
saulio lietuviai, solida
rumo dėlei nesutiktume 
nors vieną dieną neval
gyti? Tą dieną lai prisi
mena ne tik Amerikos, 
bet ir viso pasaulio vals
tybių generolai ir admi
rolai, kad buvo išduotas 
ir prievarta, smurtu nu
gabentas į komunistinę 
imperiją lietuvis jūrinin
kas, kurio vardas yra 
Simas Kudirka".

Kaip dabar žinome, ne 
tik išduotas, bet ir 10m. 
nuteistas. Badavimo 
priemonė būtų sėkminga 
pačioje okupuotoje Lie
tuvoje, jei ten išdrįstų 
visa tauta paskelbti vie
nos dienos bado streiką 
dėl Simo Kudirkos nutei 
simo. Deja, okupuotoje 
Lietuvoje tokį streiką su 
organizuoti neįmanoma, 
nes enkavedistai už
gniauš jį pačioje organi
zacinėje stadijoje. Trem 
tyje toks treikas netu
rės didelio efekto. Bol
ševikai dėl to tik džiaug
sis, kad lietuviai badau
ja ir silpnina savo fizi
nes jėgas, o laisvojo pa
saulio generolai ir ad
mirolai geriau valgys ir 
daugiau gers, gaudami 
geras pensijas už išda
vystes.

Mano nuomone, būtų

KREMLIAUS GETAS
STEBINT KITĄ PUSĘ, KAIP GYVENA 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASGegužės 31 d. žurnale 
NEWSWEEK Stewart Al- 
sop prisimena savo 1948 
m. pietus su Winstonu 
Churchilliu. Laikai buvo 
neramūs. Sovietai blo
kavo Berlyną, spaudė 
Graikiją ir Turkiją, lik
vidavo Čekoslovakijos 
dar šiokią tokią nepri
klausomybę. JAV atsa
kė su pagalba Graikijai 
ir Turkijai, Marshallo 
planu, NATO užuomaz
gąŠampano sužadintas 
Churchillis samprotavo: 
"Amerika. Didelis ir ga
lingas kraštas kaip stip
rus arklys traukia už
pakalyje savęs visą pa
saulį į taiką ir gerovę". 
Tačiau po to, kaltinan
čiai pažvelgęs į Alsopą, 
paklausė: "Bet ar Ameri
ka visą laiką eis tuo ke
liu?"

Alsopas, irgi kiek 
įtrauks užtikrintai at
šovė: "Taip!". Šiandien 
jis į tą patį klausimą at
sakytų neryžtingu: "Ne".

Dažnai skaitant laik
raščius ir klausant poli
tikų kalbų reikia sutikti 
su Alsopu. Amerika trau 
kiasi ne tik iš Vietnamo. 
Ji atsigrįžta ir nuo kitų 
pasaulio dalių. Galime 
tai kartu suNixonu vadin
ti nauju izoliacionizmu, 
galime išgalvoti ir kito
kį vardą, faktas lieka: 
Amerika kratosi turėtos 
rolės.

Ir kai iniciatyva vis 
daugiau ir daugiau pa
liekama sekančiai galy
bei — Sovietų Sąjungai, 
pasaulio ateitis priklau
so daugiau ne nuo Wa- 
shingtono, bet Maskvos 
nuotaikų. Už tat verta 
sustoti ir prie jų.

daug tiksliau ir prasmin
giau, jei viso laisvojo pa
saulio lietuviai paaukotų 
vienos dienos uždarbį 
Tautos Fondui. Tuo bū
du būtų galima sustiprin
ti propagandą tarptauti
nėje plotmėje dėl bolše- 

(Nukelta į 2 psl.)

Philadelphijos Vilties choro dainininkės, kurių dainomis ne kartą philadelphiečiai turėjo progos žavė
tis. Stovi iš kairės: Linda Stupelytė, RenataBaraitė,Silvija Stupelytė, Zita Štarkaitė, Laima Surdėnaitė, 
Daiva Makarauskaitė, Elenutė Paulaitytė. Antroje eilėje: AlėSurdėnaitė, Danutė Juzaitytė, Alma Masai- 
tytė, Rasa Makarauskaitė ir Aušra Kananavičiūtė. Rimo A. Dilbos nuotrauka

Iš pirmo žvilgsnio, 
Valstybės Departamen
to pareigūnai turėtų pa
vydėti savo kolegom So
vietų užsienio reikalų 
ministerijoje. Jei tie nu
taria, kad reikia ką nors 
padaryti, tereikia gauti 
politbiuro pritarimą.

Sovietų Sąjunga galė
jo pasiųsti savo lėktu
vus į Ceiloną, kad padė
tų to krašto vyriausybei 
numalšinti ... kairiuo
sius sukilėlius. Ji gali 
bilijonus dolerių inves
tuoti į Egiptą, kai savo 
paties krašto piliečiai 
skursta. Ir dėl to Sovie- 
tijoje niekas neprotes
tuoja ir net nediskutuo
ja. Valstybės pasirūpi
na ne tik savo pavaldinių 
kūnine gerove, bet ir tuo, 
ką jie turi galvoti.

Tų pavaldinių tarpe, įs - 
kaitant ir satelitus,ru
sai sudaro 129 milijonų 
mažumą. Nerusų Sovieti- 
joje yrą 113 milijonų, sa
telitinėse valstybėse 105 
milijonai.

Saugumo sumetimai 
reikalauja sovietų pilie
čius laikyti izoliuotus, ta
čiau norint džiaugtis pa
žanga, reikia sekti, ką da- 
ro užsienis, bet jo dides
nis ar mažesnis sekimas 
būtų nustatytos griežtai 
centralizuotos tvarkos 
ardymas. Už tat irsanty 
kiavimas su užsieniu yra 
paimtas į griežtą atas
kaitą. Rezultate niekur 
turbūt nėra taip sunku 
surasti tiesą kaip Sovie
tų Sąjungoje. Ne tik tie
są apie užsienį, bet ir 
tiesą apie savo kraštą, 
apie valdančiąją kastą, 
kurios gyvenimo užkuli
siai nėra žinomi nei sa
viesiems pavaldiniams 
nei užsieniui. Sovietų val
dantieji faktinai atsidūrė 
uždaram gete.

Apie gyvenimą tame 
uždaram pasaulyje, nuo 
kurio dabar priklauso pa 
šaulio ateities raida, ne
seniai ilgą rašinį paskel
bė vokiečių Der Spiegei,

SOVIETŲ VADAI

Jo autorius yra rusas. 
Dėl suprantamų priežas
čių jo pavardė neskelbia 
ma. Pagal seną tradici
ją autorius pažymėtas 
tik trim žvaigždutėm.

Vienintelė proga so
vietų piliečiams pama
tyti savo valdovus yra 
tik, kai jų limuzinai va
žiuoja į Kremlių. Papras 
tai jie važiuoja Kutozu- 
vo ir Kalinino prospek
tais iki Kremliaus Ba 
roviskio vartų. Automo
bilis su aukštu pareigū
nu nevažiuoja vienas. 
Prieš jį, į seną Packar
dą panašų limuziną ’Čai- 
ką’, važiuoja mažesnis 
"Volga" automobilis su 
saugumiečiais. Užpaka
lyje seka kita ’Čaika’ su 
kita saugumiečių koman
da. Saugumo priemonės 
buvo dar daugiau sustip
rintos po 1969 m. sausio 
22 d. atentato prieš Brež
nevą. Tą dieną iš revol
verio jį bandė nušauti lt. 
II jin. Po to aukštus parei 
gūnus vežančių automobi
lių langai yra užskleisti 
užuolaidom.

Bet jei teroro aktą 
prieš gyvus valdovus sun 
ku įgyvendinti, kartais jį 
atstoja kiti nemažiau des
peratiški žygiai. Der 
Spiegei rašo:

"1967 metais Krem
liaus saugumo organams 
nepasisekė sulaikyti se
ną lietuvį kaimietį nuo 
susisprogdinimo savo pa 
daryta bomba prie Leni
no mauzoliejaus".

"Greičiausiai jis norė
jo protestuoti prieš So
vietų vyriausybės tauti
nių mažumų politiką. Ofi
cialiai buvo pranešta, 
kad jis buvo išprotėjęs. 
Masvkoje tačiau buvo kal
bama, kad atentatorius 
norėjęs sunaikinti Leni
no lavoną, tačiau tuo pa
čiu laiku pasirodžius 
mauzolejuje Vakarų Vo
kietijos turistų grupei 
— jis, kad lankytojų ne 
sužeidus, su užvesta 
bomba pabėgęs iš pasta
to".

(Bus daugiau)

ALT S-gos garbės narys poetas Nadas Rastenis su žmona Sąjun
gos seime Philadelphijoje skaito savo sukurtą poemą I 
viena. Rimo A. Dilbos nuotrauka

ALT S-gos SEIMĄ SVEIKINU
(Tęsinys iš Nr.43)
• BALFO C V pirmi

ninkas kun. V. Martin- 
kus:

"Visi žinome dabar
ties gyvenimo sąmyšį, 
Amerikos žmonių nesio- 
rientavimą jo painia
vose, mes esame gyvi to 
sąmyšio kėlėjų kėslų liu
dytojai, todėl turime vi
si didį įpareigojimą būti 
vi s uom eni š kai aktyvu s.

Balfo veikėjų vardu 
esu dėkingas už jūsų 
bendradarbiavimą lietu
vių šalpos darbe".

• Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje preziden
tas Povilas Dargis:

"Sveikinu susirinku
sius ir linkiu sėkmės to
limesniuose Jūsų darbuo
se. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje giliai 
įvertina Jūsų gražius ir 
naudingus darbus mūsų 
tautai".

• PLB valdybos vice
pirm. dr. H. Brazaitis:

"Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos 
vardu nuoširdžiai sveiki
nu Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Sei
mą, įvykstantįl971 gegu
žės 29-30 Philadelphijo
je ir linkiu ko geriausios 
darbų sėkmės."

• JAV LB Centro Val
dybos pirmininkas V, 
Volertas:

"Visiems ALTS-gos 
nariams, susirinku
siems suvažiavime palin
kėkite ryžto, ištvermės 
ir drąsos, darbuojantis 
mūsų mažos bet drąsios, 
vertos tautos labui."

• Lietuvos Savanorių- 
Kūrėjų pirm. dr. K. Gu
daitis:

"Leiskite manpareikš- 
ti Jums, Pone Pirminin
ke, ir garbingiems Sei
mo dalyviams, kad kaip 
mano, taip ir kiekvieno 
Lietuvos Nepriklausomy
bės kovų savanorio, pat
riotiniai jausmai yra su 
Jumis. Lietuviai sava
noriai kovojo, kraują lie

jo ir gyvybes aukojo dėl 
Lietuvos Nepriklausomy
bės ir lietuvių Tautos 
laisvės.

Linkime šiam Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimui spręsti už 
s įbrėžtus tikslus Lietu
vos savanorių ryžtingu
mo dvasioje".

• LST Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdybos 
pirm. Algis Modestas:

"LST Korp! Neo-Li
thuania Vyriausia Valdy
ba sveikina 20—tąjį Tau
tinės Sąjungos Seimą, lin
kėdama visiems daly
viams pozityvaus darbo, 
siekiant darnaus sutari
mo tautinės minties kely
je.

Taip pat giliai svars
tant ir sprendžiant įvai
rius Sąjungos pagrindi
nius klausimus, kurie 
duotų gerą kryptį ir ei
gą lietuvybės reikaluo
se.

Mes visi bendrai siek
dami tautinės krypties 
tikslų visuomet prieisi
me gerų rezultatų. To tu
rėtų siekti visi lietuviai 
o tautininkijai Lietuvos 
geresenė ateitis yra vei
kimo kelrodis.

Korp! Neo-Lithuania 
šiuo didžiu linkėjimu ei
na su Jumis kartu".

• LSB Vyr. Skautinin
kas P. Molis:

"Prašau perduoti ma
no ir visos Lietuvių Skau
tų Brolijos nuoširdžius 
sveikinimus visiems sei
mo dalyviams su linkė
jimais, kad seimas pra
eitų kuo darbingi aus ioje 
nuotaikoje ir nutarimai 
įgaliotų visus narius dar 
stipriau dirbti mūsų Tė
vynės Lietuvos išlaisvi
nimui".

• LSS Vyr. Skautininkė 
L, Milukienė:

"Mano, kaipo jaunimo 
organiz aci jos atstovės, 
noras ir linkėjimai Jums 
būtų, atkreipti dėmesį į 
studijuojančio jaunimo

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba Adelaidėje. 
Sėdi iš kairės: pirm. V. Neverauskas, narė švietimo reikalams E. 
Dainienė, vicepirm. J. Vasiliauskas. Stovi: ižd. R. Pocius, sekr. 
M. Pocius, narys jaunimo rikalams J. Neverauskas, narys kultū
ros reikalams V. Baltutis.

Praėjus kone pusmečiui nuo naujai išrinktos Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdybos, kuri pirmą kartą per visą Aus
tralijos lietuvių gyvenimo laiką tapo išrinkta ir sudaryta ne Sydnė- 
juje, kaip iki šiol būdavo, bet Adelaidėje, pradinis darbas jau visai 
stipriai įeina Į normalias mūsų gyvenimo vėžes. Krašto valdybos 
pirmininkas V. Neverauskas, kartu su kitais savo nariais, perim- 
dami šį naująjį jiems darbą, turėjo tikrai nelengvą uždavinį prieš 
savo akis. Įvykęs skilimas Australijos lietuvių bendruomenėje bu
vo padaręs gana daug žalos mūsų visuomeniniame gyvenime ir tokiu 
laiku Krašto Valdybai ir, ypatingai jos pirmininkui, reikėjo būti la
bai ir labai tolerantiškiems, kad dar pilnai neužgesinta ginčų ugnis 
vėl neužsiliepsnotų ir, taip gražus mūsų bendruomenės gyvenimas, 
visiškai nesubyrėtų. Pirmasis ir pats sunkiausias egzaminas Kraš
to Valdybos buvo pilnai ir labai gerai išlaikytas.

Savo pirmuosiuose darbuose Krašto Valdyba sudarė naująją 
Kultūros Tarybą, kurios pirmininku buvo pakviestas V. Baltutis. Vi
sa Kunuros Taryba pasiskirstė į paskiras sekcijas ir jų vadovais 
buvo pakviesta: dainos ir muzikos — G. Vasiliauskienė, dailės — 
L Pocienė, kultūrinių parengimų — J. Jonavičius, spaudos ir infor
macijos — B. Straukas, spaudos platinimo — E. Reisonienė, tautinių 
šokių L. Vasiliūnas, teatro—J. Neve ra uskaitė ir nariais — P. Lau- 
nikaitis, A. Maželis, L. Urbonas ir č. Zamoiskis. Savo ateities už
daviniu Kultūros Taryba turi užsibrėžę kelti kultūrines apraiškas 
bei darbą, svarstant kultūrinio gyvenimo problemas ir ieškant kelių 
kaip visa tai įgyvendinus, stengiantis kuo daugiau įjungti mūsų jau
nosios inteligentijos.

Naujajai Krašto Valdybai pats sunkiausias darbas, kuris dar ir 
šiandien nėra galutinai baigtas, buvo ir yra bendruomenės laikraš
čio "Mūsų Pastogės" leidimas. Pradžioje turėtos nuolatinio redak
toriaus suradimo problemos šiuo metu yra galutinai išspręstos, su
tikus laikraštį redaguoti dr. A. Mauragiui, kuris savo pagalbai turi 
pasikvietęs ir sudaręs keturių žmonių redakcinę kolegiją. Įsigijus 
savo rinkimo mašinėles, laikraštis buvo pradėtas spausdinti ofse
tiniu būdu, patį spausdinimą atliekant australų spaustuvėje, kurioje, 
neturint platesnės formos mašinų, teko ir laikraščio formą siaurin
ti, kas daugelio skaitytojų nebuvo palankiai priimta. Norint įsigyti 
pilnąją savo spaustuvę reikėtų dar išleisti apie 17 tūkstančių dole
rių, kas tuo atveju įgalintų be savojo laikraščio imti spaustuvinius 
darbus ir iš kitur. Sis pilnosios savo spaustuvės įsigijimas tur būt 
ir yra pats svarbiausias naujosios Krašto Valdybos rūpestis, kurį 
išsprendus teigiamu būdu, pasitaisytų ir visi kiti savojo bendruo
menės laikraščio reikalai, patenkinant savuOsis skaitytojus ir at
statant "Mūsų Pastogės" pilnąją jos vertę. Krašto Valdyba neturė
tų bijotis tęsti tolimesnio darbo, įsigyjant pilnąją savąją spaustuvę, 
kam, manau, ras tvirtą pritarimą ir iš visųsavo bendruomenės na
rių.

• Adelaidės R.S.A. Society of Arts patalpose įvykusioje moder
naus meno parodoje, kur buvo išstatyta virš 80 tapybos, keramikos 
ir skulptūros kūrinių, dalyvavo ir du vietos lietuviai: Leonas Žygas 
su savo tapyba ir Ieva Pocienė su savo modernistiniu kūriniu. Pati 
paroda buvo gražiai sutvarkyta ir turėjo gerą pasisekimą.

• Australijos lietuviai labai gerai pažįsta ir visuomet bent ko
kiame pairodyme gėrisi Melbourno dainoriais, susibūrusiais į sa
vo pagrindinius du chorus, kurie atlieka savo uždavinius labai gerai. 
Tačiau be chorų, neseniai savo gyvavimo dvidešimtmetį atšventė ir 
Melbourno vyrų oktetas, kurį sudaro: P. Morkūnas — Vadovas, V. 
Bosikis, A. Buzinskas, P. Dranginis, V. Lazauskas, V. Mačiulaitis, 
K. Mieldažys ir J. Rūbas. Be savo pagrindinio pasirodymo, šiame 
sukaktuviniame koncerte programą paįvairino neseniai įsisteigęs 
jaunųjų dainininkų kolektyvas "Bevilčiai", vadovaujamas R. Tamo
šiūnaitės, solistas G. Kalpokas ir R. Vaičaitienės baleto mokyklos 
mokinė. B. Laskowski. Visą koncertą labai gražiai pravedė jaunoji 
melbournietė Dana Levickienė, kuri pati pianinu palydėdama daininin
kus, ar tai dainuodama su "Bevilčiais" ar tai maloniu savo balsu su
pažindindama gausius žiūrovus su esama programa, visam koncerto 
vakarui pridavė malonaus jaukumo.

Visas koncertas buvo gerai paruoštas, programa labai gerai iš - 
pildyta, kas muzikos ir dainos mėgėjams suteikė puikų pasigėrė
jimą. Po gražių sukaktuvinių sveikinimų, dailininkai ir svečiai tu
rėjo vakarienę, kur prie puikiai paruoštų stalų buvo dalinamasi 
20-čio prisiminimais.

• Viena iš didžiausių jaunimo organizacijų — Sydnėjaus Sporto 
klubas "Kovas", neseniai atšventęs savo darbo dvidešimtmetį, turė
jo savo metinį susirinkimą, kurio metu buvo išrinkta nauja valdyba, 
į kurią įėjo: pirmininkas V. Daudaras, D. Atkinson, V. Binkis, J. 
Dambrauskas, V. Gulbinas, S. Motiejūnaitė-Gustafson, J. Mikalaus
kas, O. Maksvytienė, V. Kasperaitis ir S. Juraitis. Šiuo metu šį klu
bą įvairiuose australų turnyruose atstovauja keturios vyrų, trys mo 
terų krepšinio komandos, dvi tinklinio, dvi stalo teniso, šachmatų, 
golfo, ir šiais metais numatoma įsteigti medžiotojų-žuvautojų sek
cija. Per praeitus metus valdyba iš įvairių parengimų turėjo 3350 
dolerių pelno ir išlaidų registracijoms, aprangai ir kt. apie 2500, 
kasoje pasiliekant apie 1000 dol. šis sporto klubas, be savo gražaus 
lietuviško sportinio darbo, yra Sydnėjaus daugiau ar mažiau vienin
telė organizacija, kurioje lietuviais jaučiasi ir mišrios šeimos, bei 
jų vaikai.

• Nors tolimasis Perth’as Australijos lietuvių gyvenime yra kaip 
ir atskira "valstybėlė", nes atstumai nuo didžiųjų kolonijų siekia tūks
tančius mylių, tačiau tenai gyvena, nors ir maža lietuvių kolonija, 
tvarkosi labai gražiai, kultūringai ir pasižymi ypatingu savo vaišin
gumu. Be apylinkės valdybos viena iš stipriausių vietos organizaci
jų yra Ramovėnai, kuriems jau eilę metų vadovauja nepavargstantis 
ir savo lėšų lietuviškiems reikalams nesigailintis statybininkas A. 
Klimaitis. Šių metų visuotiname susirinkime dalyvavo 21 narys ir

PRO MANO
ŽIŪRONĄ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vikų neteisėtų žygių Ku
dirkos, Bražinskų, Simo- 
kaičio ir kt. atžvilgiu. Ge
ros propagandos bolše
vikai labiau bijo negu ba
davimo.

RAUDONIEJI CARAI
Salvador de Madaria- 

ga, gim. 1886 m., yra 
garsus ispanų tremties 
žurnalistas, rašytojas, 
mokslininkas ir politi
kas. Jis yra aistringas 
kovotojas dėl pavergtų 
tautų laisvės. Nežiūrint 
gražaus amžiaus, jis ir 
dabar aktyviai dalyvau
ja politikoje ir rašo tarp 
tautinėje spaudoje. Gy
vendamas tremtyje, Ang
lijoje, yra nesuvaržytas 
galvoti ir rašyti taip, 
kaip jo širdis ir protas 
diktuoja.

Gegužės 30 d. ”Welt 
am Sonntag” paskelbė 
Madariagos straipsnį 
"Ketvirtas raudonasis 
caras”. Jo tezės: komu
nistų partija yra buržu
jų, privilegijuotų žmonių 
junginys. Partijos kon
gresai yra diktuojami iš 
viršaus. Masės neturi jo
kio balso. Partiją ir jos 
valdomą valstybę tvarko 
diktatoriai. Po diktato
riaus Lenino sekė Stali
nas, po jo Chruščiovas, 
o dabar visą valdžią dik
tatoriškai siekia pa
glemžti Brežnevas. Tai 
raudonieji carai, Brež
nevas iš jų ketvirtasis. 
Ir ne bet koki carai, bet 
patys žiaurieji! Žiaures
ni už Joną Žiaurųjį! Juk 
Stalinas šalia Muravjo
vo Koriko Lietuvos is
torijoje bus minimas 
kaip Stalinas Žudikas. 
Tik reikia stebėtis, kaip 
gruzinai dar laiko jį savo 
tautos žmogumi. Gėda 
tautai, kuri gimdo žudi
kus!

Toliau Madariaga su
kritikuoja visus 6 jo po
litikos punktus, kuriuos 
Brežnevas paskelbė 
XXIV KP. kongrese. Jis 
primena Brežnevui ir 
Baltijos valstybes, ku
rias Maskva okupavo. 
Brežnevo taikos sampra 
ta nėra kas kita, o tik

1j

B
LIETUVA TIK VIENA

Nori daug daug ivaigidiių dausose 
Rytuose ir vakaruose 
Kelia u fa platumos keliais 
Ir mirga meilės spinduliais.
Bet ii daugybės tik viena —
Tik iypsosi diena.
Tik saulė iypsosi diena.

Nors Ra m pasauly daug Rilių, 
Nedidelių ir didelių. 
Kur oiia platūs puiynai, 
Ir lydi gralūs lotynai. 
Bet mums tiktai viena sava — 
Tai mūsų iemč Lietuva, 
Tai mūsų lėmė Lietuva.

THERE IS BŪT ONE LITHUANIA

Thongh in the spacefieldi. east and nešt. 
Uncountcd s tars and starlets nešt; 
Parade along the boundless ways, 
And charm us nitli alluring rays;
Yet of die numberless array.
Only the Sun unveils bright Day, 
Only the Sun unveils bright Day.

Though in iltis worid many a land. 
Be large or sntall, is fair and grand, 
Mtere pinehursts nhisper olden tūles, 
And flowers blossom in green roles; 
Būt out of many only one- ■ 
Only l.ithuania is our own.
Only l.ithuania is our own.

MADAS RASTENIS
Hono/iry Uthuaniin-Americin Poet Ltunst

ALT S-gos SEIMĄ
(Atkelta iš 1 psl.) 

angažavimą visuomeni
niam darbui. Vyresnieji 
lygiagrečiai dirbdami su 
jaunimu, geriau jįpažin- 
tų, suprastų ir savo patir 
tį veikloje jiems perduo
tų; jaunieji savo ruožtu, 
pajutę rimtos veiklos at
sakomybę, įsijungtų į 
bendrą veiklą. Tuo mes 
užtikrintume tęstinumą 
mūsų lietuvių visuome
ninės veiklos."

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų S-gos centro 
komit. pirm. A. J. Ka- 
sulaitis:

"Tebūna Jūsų svarsty
mai atkreipti įpavergtą- 
ją Tėvynę, jos kančią, 
jos pavergimą, jos vaikų 
neišskaičiuojamas au-

siekimas užsigarantuoti 
dabartinį status quo ir pa
lengvinti kelią Europai 
ir visam pasauliui su- 
komunistinti.

Ačiū Dievui, kad dar 
yra pasaulyje tokių švie
sių protų, kaip Salvador 
de Madariaga, kurie aiš-
kiai mato Kremliaus tiks
lus ir kėslus ir nesilei
džia mulkinami.

M. Sargenis

pranešimą jame darė Perth’o universiteto dėstytojas dr. Z. Budri
kis apie neseniai šį universitetą lankiusius Sov. S-gos studentus, ku
rių tarpe buvo ir du lietuviai, sūkuriais prelegentui teko plačiau iš
sikalbėti. Į naująją valdybą buvo išrinkta: pirmininkas A. Klimaitis, 
vicep. V. Kazokas, iždin. J. Liutikas, sekretorius P. Žulys ir narys 
A. Valiukėnas. Susirinkimas 50 dol auka parėmė vietinį jaunimą.

• Viena iš veikliausių Australijos akademinių organizacijų yra 
Sydnėjaus Filisterių Būrelis. Jau eilę metų šis vienetas gražiai pa
sireiškia visame mūsų vietiniame gyvenime, atlikdamas gal patį 
svarbiausią savo darbą, tai būtent sujungdamas kone visus mūsų 
jaunuosius akademikus Sydnėjuje ir juos, po sunkaus universiteti
nio darbo, įtraukdamas ir į lietuvišką gyvenimą bei veiklą, šių me
tų metinis susirinkimas įvyko buvusio pirmininko ir nenuilstamo 
darbuotojo Vytenio ir ponios Šliogeriu namuose. Aptarus savo ei
namuosius reikalus, tapo išrinkta sekančioji būrelio vadovybė: pir
mininkė P. Daukutė-Pullinen, vicep. K. Protas, narys bei atstovas 
prie Sydnėjaus Lietuvių Studentų Skyriaus R. Skeivys, sekretorius 
V. Šliogeris ir iždininkas V. Vaseris. Susirinkimo metu nariai pa
aukojo 21 dol. Jaunimo Kongreso Komitetui Sydnėjuje. Su naujai pa
baigiančiais Sydnėjaus universitetus ir šis filisterių būrelis didėja, 
sujungdamas mūsų jaunuosius inteligentus vienan stiprian būrin.

ij

SVEIKINO...
kas, ašaras ir priespau
dą. Tebūna jūsų mintys 
nukreiptos į Tėvynės 
laisvinimo darbą. Tebū
na jūsų rankos sujungtos 
su visų lietuvių ranko
mis nesibaigiančioje ko 
voje už brolių teises ir 
laisvę. Tebūna jūsų pa
siryžimai tvirti ir jūsų 
žvilgsnis aštrus, prama
tąs viliones ir suktybes 
tų, kurie žmogaus-žvė- 
ries iltimis drąsko ne
kaltų tautų kūnus, o lakš
tingalos giesme liūliuoja 
kovojančius į pasidavi
mo miegą".

• Pasaulio Lietuvių Gy 
dytojų S-gos pirm. dr. V. 
Paprockas:

"Tiktai siaurų pažiū
rų asmuo gali drįsti mė 
ginti nuvertinti Tamstos 
vadovaujamos organiza
cijos reikšmę patrioti
nės išeivijos konsolidavi
me, ir tik ne lietuvis 
gali bandyti nuneigti 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vaidmenį 
kovoje su Lietuvos dabar
tiniu okupantu - rusu bei 
jo satrapais.

JMan ne tiktai malonu, 
bet ir didelė garbė pa
sveikinti suvažiavimą ir 
palinkėti Amerikos Lie
tuvių Tautinei Sąjungai 
tolimesnės sėkmės”.

• Lietuvių Žurnalistų 
S-gos pirm. Vyt. Alan
tas:

"Sveikinu sukaktuvinį 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimą 
ypačiai pabrėždamas tą 
mintį, kad Amerikos 
Tautinė Lietuvių Sąjun
ga varo didelį tautinį, 
kultūrinį bei politinį dar
bą turėdama galvoje Lie
tuvos laisvę bei lietuvy
bės išlaikymą tremtyje"

• LLKS-gos pirm. M. 
Naujokas:

"Lietuvos Laisvės Ko
votojų S-gos Vyr. Vado
vybė sveikina visus sei
mo dalyvius ir linki dar
naus ir pozityvaus dar
botvarkės klausimų 
sprendimo, numatomų 
darbų aptarimo ir geros 
sėkmės ateities veiklo-
je".

• Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos pirm. K, Vei
kutis:

"Mes, vilniečiai, gi
liai vertiname Jūsųnepa 
laužiamą ryžtą dėl tau
tos gerbūvio ir tėvynės 
laisvės. Kartu tikime, 
kad bendros Jūsų ir mū 
sų pastangos priartins 
laukiamą laisvės ryto
jų".

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

SIUVĖJAS
nepilnam laikui 

(vakarais)

LAIKRODININKAS
pilnam laikui

Kreiptis asmeniškai nuo antra
dienio iki penktadienio pas 
Jack Stern.

SEARS, ROEBUCK & 
CO.

Great Lakęs Mali
7875 Johnny Cake Ridge Rd.

Mentor, Ohio
(42-43)

JOURNEYMEN 
PIPEFITTERS

We have several openings for ąualified joumeymen pipefit- 
ters. Mušt possess a joumeyman card. Statė indentured 
joumeymen preferred. We are a progressive company and 
offer you permanent employment that is challenging and 
interesting.Excellent wages and fringe benefits. An oppor
tunity to live in the centrai part of Wisconsin.

contaCt

EMPLOYMENT OFFICE

CONSOLIDATED PAPERS INC.
VVISCONSIN RAPIDS, Wis. 54494 

PHONE: (715) 422-3881
An Equai Opportunity Employer (42-44)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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PENKMETIS OKUPUOTOJ 

LIETUVOJE
Valstybinio kapitalizmo 

režimas, kurį Rusijoje ir 
jos pavergtuose kraštuose 
oficialiai vadina „planingu 
tarybiniu ūkiu”, mėgsta na
tūralią ekonominio gyveni
mo evoliuciją dekoratyviš- 
kai plėsti periodiniais šuo
liais. Tuos šuolius vadina 
penkmečiais. Tarybų Rusi
ją jau įžengę į savo aštun
tąjį penkmetį. Okupuotoji 
Lietuva neišvengė planingo 
ūkio periodų. Ir jai užkrau
nama tam tikra dalis dar
bo, kuris jungiamas į visa
sąjunginę schemą.

Penkmečio baudžiaviško- 
ji prigimtis aiškėja iš nu
sakymo: liaudies ūkio vys
tymo planas, numatantis 
užduotis atskiriems penk
mečio metams, ministeri
joms, žinyboms ir sąjungi
nėms respublikoms.

„Sąjunginių respublikų” 
padėtys sąmoningai sujung
ta krūvon su Maskvos val
diniais — žinybomis ir mi
nisterijomis.

Ir, iš tikrųjų, sąjunginių 
respublikų s a v y s tovumo 
bendrame penkmečio plane 
nėra. Siunčiamieji į bend
rąjį pasitarimą Maskvoje, 
sąjunginių respublikų at
stovai džiugiai priima jiems 
pavedamas „užduotis” ir iš
kilmingai pasižada pervir
šyti nustatytus „išdirbius”.

Šiais metais penkmečio 
plano paskelbimas buvo pa
vadintas, ryšyje su partijos 
suvažiavimu, „TSKP XXIV 
suvažiavimo direktyvos.”

— Penkmetis, kurį pra
dėjo mūsų šalis, dar kartą 
įtikinamai patvirtins socia
lizmo pranašumus, bus 
svarbus žingsnis kelyje į 
komunizmą, — taip doktri- 
niškai-relig ingai skelbia 
„Tiesa”.

Kas yra „penkmečiai” iš 
esmės? „Tiesa” atsako: tai 
materialinė ir techninė ko
munizmo bazė. Tai, aišku, 
prieštarauja tyroms komu
nizmo tezėms, kurios abso
liučiai respektuoja laisvas 
darbo komunas. Penkmetis 
kuriamas priverstiniu bū
du, ir jo prigimtyje glūdi 
baudžiavinis darbas. Tam 
tikra ekonominė evoliucija 
neišvengiama taikos laiko
tarpyje. Aukštų atsiekimų 
evoliucija, iki šiol procenti
niai nepralenkta, suklestėjo 
Lietuvoje nepriklausomybės 
periode. Dabar okupuoton 
Lietuvon importuoja dirbti
nes ir pašalines geo-politi- 
nei Lietuvos padėčiai in
dustrijos šakas. Gal būt kai 
kurios iš jų prigis, kitos gi, 
padėčiai pasikeitus, atmirs 
ir pranyks.

Tačiau be galo įdomu pa
sekti „Tiesoje” išdėstyto 
penkmečio „išdirbio” plano 
posūkius; ko gi nori per šį 
penkmetį Maskva išgauti iš 
okupuotos Lietuvos dirban
čiųjų, ir kur link sukama 
ekonominė krašto plėtotė?

Šitaip nusakoma lietu
viams dirbti per penkmečio 
laiką;

Padidinti pramonės pro
dukcijos gamybą 16-49 pro
centais, žymiai išvysčius 
daug metalo nereikalaujan
čių mašinų gamybos šakas, 

lengvąją ir maisto pramo
nę.

Padidinti elektros ener
gijos gamybą 1,5 karto, mi
neralinių trąšų — 1,7, au
dinių — 1,8, šaldytuvų — 
3,5 ir baldų — 1,7 karto.

Atiduoti naudoti pirmą
ją naftos perdirbimo ga
myklos eilę, naujus pajėgu
mus Lietuvos valstybinėje 
rajoninėje elektrinėje, pir
muosius šiluminės elektros 
centrinės agregatus Kaune. 
Pastatyti drenažo vamzdžių 
gamyklą Ignalinoje, mėsos 
kombinatą Utenoje, stam
bią konservuoto pieno ga
myklą. Padidinti Akmenės 
cemento gamyklos ir žemės 
ūkio žaliavos perdirbimo 
įmonių pajėgumus.

Toliau specializuoti že
mės ūkio žaliavos perdirbi
mo įmonių pajėgumus.

Toliau specializuoti že
mės ūkio pieno bei mėsos 
gyvulininkystei ir bekoni- 
nei kiaulinykystei. Nusau
sinti 750 tūkstančių hekta
rų pelkėtų ir pernelyg drėg
nų žemių ir atlikti kultūr- 
techninius darbus 400 tūks
tančių hektarų plote.

Įrengti 300 tūkstančius 
hektarų labai produktyvių 
pievų ir ganyklų.

E 1 e k trifikuoti Vilniaus 
geležinkelio mazgą.

Kaip matyti iš teksto, 
šiuose centro pavedimuose 
periferijai nėra konkretu
mo, nes konkretumas yra 
valstybinė paslaptis, priei
nama tiktai betarpiams 
vykdymo p a r e i g ūnams. 
Bendroji ir natūralioji eko
nominio ūkio evoliucija ir 
be šių pageidavimų eitų sa
vo natūraliu keliu.

Ir žemė būtų sausinama, 
ir drenažo vamzdžiai būtų 
gaminami, ir elektros ener
gijos panaudojimas kiltų ir 
be pompastiško penkmečio 
plano. Taip jau įprasta lais
vojo ūkio sąlygose. Skirtu
mas čia tiktai toks, kad 
planuojamojo ūkio sąlygose 
gamyba neatitinka nuolatos 
kintantiems gyvenimo po
reikiams, ir gamyba nepa
veja poreikių. Gi laisvo ūkio 
sąlygose gamyba visad ei
na, užbėgdama už akių net 
mažiems vartotojo kapri
zams ir įnoriams. Gamybos 
dėtai izacija, asortimento 
gausa ir kaita, yra svar
biausi elementai, kurie pa
tenkina margą ir įnoringą 
rinką. To elemento stokoja 
tarybinių penkmečių pa
grinde.

Įtartinai atrodo ir tas 
faktas, kad po kelių penk
mečių Lietuvoje vis ir vis 
pilna pelkėtų žemių. Kaip 
apie tai pasakys žemės ūkio 
žinovai? Vien tiktai šis 
penkmetis mini vieną mili
joną keturis šimtus tūks
tančių hektarų gerintinų 
žemių!

Teksto palaidumas at
skamba jo skubia redakci
ja. Vienur nusakyta vieto
vė, kurią liečia penkmečio 
planas; kitur paminėtas tik 
darbas, be vietovės nurody
mo. Pagal tuos nusakymus, 
sakysim, penkių metų bė
gyje nėra galimybės tiesti 
papildomus kelius; statyti

Kauno 'Aušros' gimnazijų suvažiavimo 
Toronte įspūdžiai

Šių metų gegužės 29-
7 30 dienomis, Toronte, 
įvyko senai lauktas Kau
no "Aušros” berniukų ir 
mergaičių gimnazijų 50 
metų sukakčiai paminėti 
suvažiavimas. įvairiau
siomis susisiekimo prie
monėmis iš Kanados ir 
JAV rinkosi aušrokai ir 
aušrokės ir čia gyvenan
tieji mokytojai pasima
tyti bei pagyventi gra
žiais gimnazijos laikų 
prisiminimais.

Jau nuo šeštadienio po
pietės jautėsi neįprastas 
judėjimas Tėvų Pranciš
konų parapijos patalpose 
iš kur anksčiau atvažia
vusieji skirstėsi į užsa
kytus viešbučius ar pas 
savo draugus bei pažįsta 
mus.

6 vai. vakaro visi su
važiavusieji susirinko 
pobūviui, kurio metu ap
žiūrinėjo gražiai sutvar 
kytą abiejų gimnazijų vi 
sų laidų mokinių nuo
traukų ir parašytų knygų 
parodą. Kiek buvo juoko, 
kaip susikabinusios lyg 
senais laikais,aušrokės, 
pažinusios nuotraukose 
save ar kitas mokslo 
drauges-us, pradėdavo 
viena po kitos pasakoti 
įvairius „nuotykius". 
Aušrokai laikėsi rim
čiau kaip ir tinka vy
rams; jie savo įspūdžius 
išsipasakojo susirinkę 
būreliais prie kokteilių 
stalo. Įdomiausia, kad 
net šokių metu dauguma 
judriai vaikštinėjo ieško
dami draugų bei pažįsta
mų. Susitikę visi aty- 
džiai pažvelgdavo vieni 
į kitus, o paskui tik 
pažiūrėdavo į prisegtas 
specialiai paruoštas pa
vardžių korteles. Buvo 
tikrai originalus "kau
kių balius" su nuosavom

masiniu tiražu gyvenamą
sias patalpas; kurgi teatrų, 
parkų, viešbučių statyba?

Panašus, nedetalus frag
mentiškumas yra ir pavedi
muose kitoms „sąjungi
nėms” respublikos dirbti 
per penkmečio periodą. Be
veik visus suslėpti tikslūs 
skaičiai ir operuojama nuo
šimčiais: padidinti tiek ir 
tiek kart, tiek ir tiek nuo
šimčių.

Bendruose penkmečio pla
no nuostatuose, kurie „Tie
soje” įdėti kaipo įvadas į 
plano detalizavimą paskiro
se respublikose, išreikšti 
pageidavimai, kur link 
kreiptinas bendras visų ša
lies gyventojų darbas. Visa 
tai skamba laisvojo ūkio ži
novams keistai, gal būt ne
sveikai. Jeigu reikia namo, 
laisvojo ūkio sistemoje, to
kį namą pastatys. Jeigu 
reikia batų, laisvojo ūkio 
sistemoje, tokius batus pa
sius.

Penkmečio plano sistemo
je dėl tokių „problemų” iš
renkami delegatai, kurie 
suvažiuoja į Maskvą, iš
klauso pasiūlytą planą, en
tuziastiškai jį priima, iškil
mingai deklaruoja savo at
sidavimą režimui, ir sugrį
žę atgal, į savo respublikas 
raginte ragina kitus, dir
bančiuosius, dirbti ir ten
kinti griozdiškojo plano rei
kalavimus, kuris toli gražu 
nepatenkina eilinio žmoge
lio labai kuklių reikalavi
mų.

Dirbama ir aukojamasi, 
kad būtų sukurta „materia
linė bazė komunizmui”.

(m) 

veido kaukėm. Vienus — 
ilgas laiko tarpas beveik 
nepalietė, o kiti —pasi
keitė neatpažįstamai. 
Bet visi buvo linksmi, 
patenkinti ir smaguriau
dami Toronto aušrokių 
pagamintais skanėstais, 
mažomis grupelėmis 
sau šnekučiavosi. Po tra
dicinio "Sunku gyventi 
žmogui ant svieto" auš- 
rokų valso ir Kanados 
bei Lietuvos himnų da
lindamiesi vakaro įspū
džiais visi pamažu skirs
tėsi namo.

Antrąją suvažiavimo 
dieną 3 vai. po pietų Tė 
vų Pranciškonų bažnyčio
je buvo iškilmingos pa
maldos už gyvus ir mi
rusius aušrokus. Pamal
dų metu giedojo S. Nas
vytytė - Valiukienė. Taip 
pat buvo perskaitytas ga
na ilgas abiejų gimnazi
jų mirusių mokinių ir mo. 
kytojų sąrašas. Tuoj po 
pamaldų visi rinkosi pa
rapijos salėje akademi
jai.

Suvažiavimui rengti 
komiteto pirmininkas R. 
Rimas pasveikinęs susi
rinkusius, akademijai 
pravesti pakvietė p. Lū
ki enę. Invokaciją sukal
bėjo kun. J. Pakalniškis. 
Po to buvo iškviesti į 
sceną pirmos ir paskuti 
nės gimnazijų laidos at
stovai ir atvykusieji bu
vę mokytojai, kuriems 
buvo įteikta po rožę ir 
abiejų gimnazijų išsiu
vinėti ženkliukai. Moky
tojų vardu žodį tarė bu
vusi direktorė A. Skrups- 
kelienė. Trumpai primi 
nusi gimnazijų istoriją, 
paminėjo ir žymesnius 
auš rokų rašytojus, me
nininkus, artistus, moks
lininkus bei įvairių sri
čių specialistus. Taip 
pat padėkojo už gerai su
organizuotą suvažiavi
mą bei malonų priėmi
mą. Atsakydama p. Lu- 
kienė padėkojo mieliems 
mokytojams už jų vargą 
ir atvykimą į suvažiavi
mą.

Toliau Syracuse, N.Y. 
universiteto profesorius 
dr. M. Yčas supažindino 
su dar prieš "Aušros" 
gimnazijų įsikūrimą bu. 
vusia sunkia kultūrine 
būkle Lietuvoje. Prele
gentas linksmai nuteikė 
dalyvius pastebėdamas, 
kad tarp auš rokų ir auš
rokių yra didelis skirtu
mas. Vyrų dauguma pra
žilę, nuplikę ir bendrai 
pasenę, o moterys atro

Detroito mokyklos vaiky choras, vadovaujamas Prano Zarankos, išpildo parengime meninę programą.
Jono Gaižučio nuotrauka

dančios jaunos ir žavios. 
Užtai patenkintos aušro
kės nepagailėjo profeso
riui katučių.

Suvažiavimą asmeniš 
kai sveikino dr. J. Žmui- 
dzinas, Lietuvos konsu
las Kanadoje ir A. Simu
tis, gen. konsulas JAV. 
Abu pasidžiaugė, kad 
daug aušrokų dirba vi
suomeninį darbą ir yra 
atsakomingose pareigo
se. Dėkojo už gražiai 
pasisekusį suvažiavimą 
ir malonų priėmimą. 
Sveikinimo laiškai, net 
su bendromis nuotrau
komis, atėjo iš daugelio 
pasaulio kraštų. Sveiki
no taip pat buvę mokyto, 
jai ir mokiniai gyvenan
tieji okupuotoje Lietuvo
je. Vienas originalus 
sveikinimas buvo net 
įaustas į lietuvišką juos-

Prisiminus a.a. Stasį Baltramijūną
Kiek pavėluotai mane 

pasiekė liūdna žinia, kad 
š.m. balandžio 29 d. Aus
tralijoje staiga, sėdėda
mas prie stalo, pasimirė 
Stasys Baltramijūnas, - 
vienas žymiausių Lietu
voje pienininkystės teo
retikų, visą gyvenimą to 
je srityje žinias gilinęs 
ir jas praktikoje taikęs.

Ilgus metus mus rišo 
bendras darbas — pieno 
ūkis. Aš į jį atėjau 1924 
metų pačioje pabaigoje 
jau su gana ilgu adminis
tracijos darbe stažu (Lie 
tuvoje veik 6 metus bu
vau Kariuomenės Inten
danto pavaduotoju), o jis 
1926 metais jaunu bernu
žėliu, baigusiu Dotnuvos 
žemės ūkio technikumo 
agron. skyrių. Bet mus 
abu pririšo pieno ūkis 
ne tik Lietuvos, bet pa
sauliniu mastu, ir ne
paleido iki pasitrauki
mo iš Lietuvos 1944 m.

Jauname, modernišku 
keliu pradėtame tvarkyti 
pieno ūkyje velionis savo 
pasiryžimais buvo nepa
mainomas. Jis turėjo aiš
kius palinkimus ir dide
lį užsispyrimą ieškoti ži 
nių ir mokslintis. Jis 
daug prisidėjo prie Lie
tuvos sviesto pasaulinė
je rinkoje iškėlimo ir ga
mybos tvarkymo kaip 
Pienocentro pienininkys
tės skyriaus vedėjas ir 
vėliau direktorius. Ten
ka priminti, kad Lietu
vos ūkininko nuoseklios 
pastangos ieškoti naujų

Oficialiai daliai bai
giantis, komiteto sekre
torius p. V. Stanėnas per 
skaitė dvi rezoliucijas:

1. Pasiųsti suvažiavi
mo sveikinimus visiems 
Tėvynėje ir visame pa
saulyje.

2. Suvažiavimo paja
mų likutįperduoti Lietu
vių Kultūros Fondui ir 
Vasario 16 d. gimnazi
jai.

Meninėje dalyje, su di
deliu malonumu išklau
syta pianistės E. Kepa- 
laitės Beethoveno sona
ta ir Chopino etiudas ir 
J. Aisčio, G. Tulauskai- 
tės-Babrauskienės ir K. 
Giedraitytės - Graudu- 
šienės kūryba. Šį kartą 
daugiausia sentimentų 
susilaukė mūsų mielų ra. 
šytojų - poetų dar gim
nazijos laikų darbai.

Ir vėl sekė vaišės, vėl 
mieli pasikalbėjimai, ad
resų pasikeitimai ir 
graudūs sudie buvu
siems jaunystės prisimi
nimams. (nm)

žemės ūkyje kelių ir 
veržtis į pirmąsias vie
tas labai ryškios pieno 
ūkį paėmus. Į pienines 
perdirbimui į eksportinę 
prekę patekdavo maž
daug trečdalis krašte ga
minamo pieno. Tai 1924 
m. buvo eksportuota 
sviesto 32 tonos, o jau 
1939 m. per 17000 tonų, 
kurio I rūšis sudarė veik 
90%. Tarp keliolikos pa
saulyje sviestą ekspor
tuojančių kraštų Lietuva 
atsistojo į 6-7 vietą pa
gal eksporto dydį ir pri
artėjo prie pirmųjų vie
tų pagal rūšį, pralenkda 
ma daug didesnius kraš
tu kaip pvz./ Lenkiją. 
Gaunamos už svies
tą įplaukos sudarė 21- 
22% bendro Lietuvos me
tinio eksporto vertę, 
pvz., 1938 m. už svies
tą įplaukė 55,1 milij. li
tų. Tame darbe velionies 
vieta buvo išskirtina.

Čia išeivijoje mano pa 
kviestas dalyvauti buv. 
Pienocentro bendradar
bių sumanytojų išleisti 
informacinėje knygoje 
"Žemės ūkio gamybinė 
kooperacija Nepriklauso - 
moję Lietuvoje 1920- 
1940" ir įeiti į knygos 
redakciją, velionis pra
nešė, kad dėl laiko sto
kos ir sveikatos stovio 
negalįs, bet atsiuntė man 
medžiagos knygai ir sa
vo straipsnį pienininkys 
tės klausimu leidinyje 

(Nukelta į 4 psl.)
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PELKIŲ ŽIBURYS
Rimo Šilbajorio

knygai "Perfection of 
Exile” pasirodžius, Dir
va pareiškė nuomonę, 
kad netinka piktnaudoti 
bendruosius fondus fi
nansuoti vienašališką at
ranką. Tada, kovodamas 
už jam suteiktus septy
niolika puslapių Šilbajo
rio knygoje, Kazys Bra 
dūnas įniršusiai puolė 
Dirvą.

Dabar pasirodė ir dau
giau balsų, kurie pasmer 
kia Kazio Bradūno užim
tą Šilbajorio ginklanešio 
rolę. Dar daugiau, Šil
bajorio veikale atrasta 
tokių klaidų, kurios ne
siderina su elementari
niais reikalavimais lie
tuvių egzilę propaguojan
čiam veikalui. Tos klai
dos 'prikištinai rodo, kad 
iš bendrinių fondų buvo 
finansuotas kitataučius 
klaidinantis darbas, čia 
jau netiktai įnoringas, 
vienašališkas rašytojų 
atrinkimas, bet grubiau
sia dėstomo dalyko igno- 
racija.

Šitaip dėsto Saulius Ši 
moliūnas (Naujienos, 
1971 m. gegužės 25):

”Žinau, jog ši knyga 
buvo kritikuojama dėl 
rašytojų atrankos ir t.t. 
Čia autorius teisės. Bet 
dar nei vienas kritikas 
nepastebėjo tikrųjų duo
bių. Pavyzdžiui Šilbajo
ris rašo, jog Jurgis Ble 
kaitis yra populiarus lie - 
tuvis dramaturgas, ku
rio vaidinimai dažnai sta
tomi. Gi Jurgis Blekai- 
tis yra režisierius, ku
ris stato kitų veikalus. 
Kodėl toks neatidumas 
ir apsileidimas? Ar tik 
dėl to, jog parama leng
vai gauta? Toliau, dar 
blogiau. Henriko Radaus
ko poezijos gabalus yra 
išvertęs į anglų kalbą ta
lentingasis amerikiečių 
poetas Randall Jarrell. 
Kas gavosi? Kalbėda
mas apie Radauską, Šil
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bajoris cituoja savo ne
palyginamai silpnesnius 
vertimus. Taigi neduo
kime laurų tiems, ku
riems jie nepriklauso ir 
kurie juos dar daugiau 
pagadins".

Rašo Darbininkas 
(1971 m. gegužės 19):

"Nelietuviškai skaitan
čiam informacijos apie 
kai kuriuos lietuvius ra
šytojus egzilėje duoda 
1970 -m. išleista, bet tik 
prieš porą savaičių re
dakciją pasiekusi prof. 
Rimvydo Šilbajorio kny
ga ’Perfection of Exile’. 
apie 14 rašytojų. Dėl 
šios knygos spaudoje bu
vo aštriai susikirsta: 
esą Lietuvių Fondas ne
turėtų finansuoti viena
šališkos rašytojų atran
kos.

Žinoma, gali būti nuo
monės skirtingos dėl tos 
agrankos ir jiems skir
tos vietos (pvz. Mackui 
33 pusi. Bradūnui 17), 
bet kiekviena kūryba ir 
jos nušvietimas tam tik
ra prasme yra subjekty
vi. Neturėtų betgi nuo
monės skirtis, kad nelie 
tuviškai skaitančiam ir 
šį knyga yra žiburys apie 
lietuvius rašytojus".

Šios ilgesnės citatos 
sutartinai akcentuoja, 

kad Šilbajorio knyga su 
durstyta vienašališkos 
atrankos būdu. Auto
riaus teisė kaip jis iš
mano, arba kaip jo ideo
loginė pakraipa jam lie
pia, karpyti savo veika
lą. Bet negalima respek
tuoti šitokio "vienašališ 
ko s atrankos" veikalo fi
nansavimo iš bendrųjų 
fondų. Kaip gi turi jaus
ti es tie Lietuvių Fondo 
mecenatai, kurių repsek 
tuojamus autorius Šilba
joris išmetė iš "viena
šališkos atrankos" rė
mų? Kodėl šiems L F 
mecenatams padaryta 
nuoskauda, finansuojant 
jų pinigais jiems nepri

imtiną veikalą?
Už apgailėtinus, jam 

skirtus, 17 puslapių, Ka- 
"zys Bradūnas, nuneigda
mas kitiems savo at
skiro svarstymo teisę, 
išvadino juos "krabais", 
"neišmanėliais" ir kt. 
Bradūnas teigia, kad iš 
bendrinių fondų privalu 
finansuoti ideologinius 
leidinius. Kas su juo su
tiks?! Kas gi gali sutik
ti su tokių palaidų barš
čių receptu? Juo labiau, 
kur pilna elementarinių 
klaidų ir tvirtinimų (S. 
Šimoliūnas).

Norėčiau truputį patai 
syti Darbininko išvadą, 
kur knyga pavadinta "ži 
buriu". Tiksliau būtų tą 
knygą pavadinti klaidi
nančiu keleivį "pelkių ži
burėliu". Iš šio Šilbajo
rio veikalo skaityto
jas negaus sampratos 
apie visuotinį lietuviško 
sios egzilės literatūros 
vaizdą. Visuma bus už
slėpta už fragmentų ir 
fragmentai klaidinančiai 
išduodami už visumą. To 
kios gi grubios klaidos, 
kaip "dramaturgo" Jur
gio Blekaičio pavyzdys, 
daro niekingu 3000 dole
rių įikišimą į šį LF 
"literatūrinį biznį".

Yra gerų ir visuoti
nei tremties literatūrai 
tolerantiškų tyrinėtojų. 
Jų tarpe literatūros 
kritikas Jonas Naujokai- 
tis. Kodėl tokiems vy
rams LF neranda gali
mybės pavesti egzilinės 
literatūros apžvalgos. 
LF turi išpirkti savo 
klaidą geru veikalu apie 
egzilės literatūrą. (r)

A.A. STASYS 
BALTRAMIJŪNAS

(Atkelta iš 3 psl.)
"Plunksna ir Žodis" 1966 
- Sydnėjus'/ su įrašu "De 
dikuoju p. J. Glemžai — 
ilgam ir pasekmingam 
mūsų bendradarbiavi
mui — Lietuvos labui —

VITAS GRUZDIS, operetinis 
tenoras, nuolat gyvenąs New 
Yorke, jau ne kartą dalyvavęs 
lietuvių parengimuose išpildant 
meninę programą, šią vasarą iŠ 
važiuoja į Italiją, kur kaip dai
nininkas vaidins viename filme 
ir dalyvaus Palermo Muzikos 
Festivalyje, kur dainuos Pinker, 
tono rolę Puccini operoje "Ma
da ma Butterfly".

V. GruzdisNew Yorke dainuo
ja naktiniuose klubuose, operetė - 
se ir televizijos programose, 
kaip Hollywood Palace, Johny 
Carson, Merv Griffin. Kaip ak« 
torius yra vaidinęs Secret 
Storm, Dragnet, New Bread, 
Wild, Wild West. Taip pat yra 
dainavęs operetėse Kismet, 
Brigadoon, Show Boat, Čigonų 
Baronas, Šikšnosparnis ir kt. 
bei operose Sevilijos Kirpėjas, 
Mefistofelis, Madama Butterfly, 
Gianni Scicci.

atminti".
Niekuomet nemaniau, 

kad man teks apie velionį 
Baltramijūną rašyti ne
krologą. Bet... likimo ke
liai pilni netikėtumų.

Šiek tiek svarbesnių 
biografinių žinių.

Gimė 1902 m. Rozali
mo valsč. Panevėžio aps < 
Žemės ūkio technikumą 
baigęs, dar išklausė Že
mės ūkio akademijoje 
pienininkystės kursą, o 
1929 m. studijavo bakte
riologiją Rygos bakteri
ologijos institute.

Velionis Pienocentre 
perėjo eilę pienininkjis- 
tės specialisto ir gero 
administratoriaus parei
gų pakildamas iki direk 
toriaus.

Kauno universitete iš
klausė ekonomijos kur
są ir tremtyje, 1947 m. 
Koeln universitete, apie 
porą metų pastudijavęs, 
įsigijo ekonomisto diplo
mą. 1937 m. dalyvavo Pa
sauliniame pienininkys
tės kongrese, Berlyne na
riu ir sviesto teisėju. 
Tokiame pat 1940 m. kon 
grėsė turėjo skaityti re
feratus ir vadovauti vie
nai komisijai. Dėl karo 
kongresas tik dalinai įvy 
ko ir iš Lietuvos niekas 
jame nedalyvavo. Tarny
bos ir studijų reikalais 
aplankė daug kraštų.

Pienininkystės klausi
mais rašė spaudoje. Re
dagavo Pienocentro me
tines apyskaitas.

Atvykęs 1949 m. į Aus 
triją, apsigyveno Sydnė- 
juje ir reiškėsi lietuvių 
visuomeniniame ir bend
ruomeniniame gyveni
me.

Žmonai, sūnui, gimi
nėms ir bičiuliams reiš 
kiu gilią užuojautą.

J. Glemža

LOS ANGELES

• ALT Los Angeles sky
rius, gegužės mėn. 23 d. sa
vo metiniame susirinkime 
išsirinko naują valdybą.

Susirinkime dalyvavo 23 
organizacijos su 37 atsto
vais.

J. GRAUDA 

Svajonė arba lietuviškas 
genialumas

Juozas Tamkvaitis, sėkmingai išmokęs šalt- 
kalvystės gudrybių Kapsuko (Mariampolės) mies
te panoro turėti nuosavą automobilį.

Visur pasaulyje, jeigu nori turėti daiktą, turėk 
ir pinigą. Taip ir automobilis neatriedės į garažą, 
kol neapmokėsi, ar bent nepasižadėsi amokėti savo 
pirkinį.

Bet Tarybų Lietuvoje neužtenka noro turėti auto
mobilį, neužtenka ir pinigo pirkiniui apmokėti. Ta
rybų Lietuvoje reikia padūkusios kantrybės laukti 
metus ir kitus, o gal ir dar ilgiau, kol prieis tavo 
eilė gauti užsakytą ir jau apmokėtą automobilį.

Laukiančiųjų savo eilės sąrašai yra begaliniai. 
Tai gerai atestuoja piliečių gerbūvį, tačiau...

Tačiau, jeigu nori automobilio, pasiruošk laukti 
jo bent pusę šlovingojo penkmečio.

Tamkvaitis, kaip jo kaimynai, nelaukė, kol ateis 
išganinga diena ir laukiančiųjų sąrašą tvarkanti įs
taiga praneš atviruku: ateik, Volga jau sandėly! Tam
kvaitis stvėrėsi darbo. Šaltkalvis jis buvo nuostabiai 
geras. Jis supirko "Zaporožeco" variklį, "Moskvi- 
čiaus" priekinį langą, įvairių metalo atlaikų, pasiė
mė rankon šaltkalvio įrankius ir įnyko darban. Bu
feriai, priekinė apdaila, glušintuvai, ašys, etc. etc. 
ėjo ir blizgėjo iš o jo patyrusių pirštų.

— Žiūrėk, Juozai, kad tik nepasiliktumei prie 
savo atlaikų, kai mes jau siautėsime po gatves su 
Togliačio "Žiguliais", — juokėsi kaimynai, užsakę 
naujausią sovietinio automobilio markę— "Žiguli".

Juozas dar smarkiau kniedėjo savo kampe, kur 
veržėsi įgyvendinti savo svajonę — ir pralenkti 
valdišką sistemą: nori automobilio, lauk penkmetį...

Pagaliau, jis jau nutekino vairą, jau transmisi
ja atsigulė kur jai tinka jau virpa jo svajonė, kada 
ėmė urgzti motorą. Ir, pat paskutinę dieną, apie 
ketvertą metų praleidęs prie savo išsvajotojo darbo, 
Juozas Tamkvaitis, įrašė ant automobilio šonų ga
mybinį pavadinimą. Tai buvo ne "Zaporožecas", ne 
"Volga", ne "Moskvičius", ne "Žiguli". Tai buvo 
"SVAJONE".

Ir švilpaudamas, ir urgzdamas, ir karališkai 
įsirioglinęs į vairuotojo sostą, Juozas išsiveržė į 
gatvę, paspaudė už miesto 80 kilometrų, ir pasijuto 
žmogus esąs. Jis turi savo svajonę, savo rankomis 
padirbtą automobilį.

Kada jis važiavo pro kaimynų tvorą, kaimynas, 
sū išpūstomis akimis stebėjo skraidančią "Svajonę".

— Kaip tavo automobilis? — suriko Tamkvai
tis.

Kaimynas ištiesė jau iš savo kišenės išrautą 
pašto atyiruką.

Atviruke buvo parašyta: ’
— Jūsų eilė atsiimti užsakytą "Volgą" ateis už 

dviejų metų. Tai yra šio šlovingojo penkmečio pabai
goje...

— Sėsk, pavešiu, — geraširdiškai pamojo ran
ka Tamkvaitis.

Kada kaimynas lipo iš automobilio "Svajonė" 
parblokštas ir kelione, ir motoro urzgesio, ir tary^ 
binių laukų vėjo (tiesiog į veidą), jis, drovėdamasis 
pasakė Tamkvaičiui:

— Tu, Juozai, būk gerutis... Apmokėsiu metalą 
ir darbą ir išlietą prakaitą. Padirbk man "svajonę". 
Vis vien padirbsi ją man greičiau, kaip penkmetis...

Naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas Vytautas Če
kanauskas, vicepirmininkai 
Antanas Skirius ir Vytau
tas Vidugiris, ižd. Alfonsas 
Telyčėnas, sekr. Vanda Ma
žeikienė, fin. sekr. Bronius 
Stančikas, susirašinėj i m ų 
sekr. Zigmas šermukšnis.

• Baisiųjų birželio įvykių 
minėjimą šiais metais ren
gia Pabaltijo Komitetas, 
birželio mėn. 13 d., 2 vai. 
po pietų, "Ambassador" 
viešbučio salėje, 3400 Wil- 
shire Blvd., Los Angeles.

Minėjime dalyvaus iš ry
tų atvykęs latvis R. Briezė, 
kuris matė Simo Kudirkos 
baisiąją tragediją ameri
kiečių laive ir supažindins 
losangeliečius su šiuo baisiu 
įvykiu.

Minėjimui šiemet vado
vauja estai.

Los Angeles bei apylin
kių lietuviai malonėkite mi
nėjime dalyvauti.

• D.L.K. "Birutės” Drau
gijos Los Angeles skyriaus 
suruoštas "Kartūnų” balius 
praėjo dideliu pasisekimu 
davęs į skyriaus kasai gry
no pelno 500 dolerių.

Iš šios sumos jau yra nu
matyta sušelpti ne vieną 
vargan patekusį. O taip pat 
nebus atsilikta ir mūsų ko

lonijos kitus reikalus re
miant.

Ateinantį rudenį birutie- 
tės numato suruošti kultū
rinę popietę, su programa 
ir kavute ir tuo būdu vėl 
papildyti kasą. (k)

BUSINESS
OPPORTUNITY

We are looking for a par- 
ticular person, man, woman 
or couple who want a digni- 
fied profitable business. No 
gimmicks—No Vending. We 
market a ųuality product 
through fine shops and 
stores which is not only a 
necessity būt in great de- 
mand. We are a proven 
company with many suc- 
cessful distributors. Mušt 
have a good reputation — 
be able to invest $2,000 to 
$15,000 for inventory. We 
provide complete training 
and have a guaranteed buy 
back agreement and invest- 
ment return. This is a com
plete sėt up operating (turn 
key) business. Each area is 
exclusive and protected. For 
information, write Mr. Phil 
Phillips 461 W. 49th Street, 
New York, N. Y: 10019.

(44-46)
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Solženitcinas ir Barėnas
Žmogus kuria men menas — žmogui

Solženitciną stato gre
ta Levo Tolstojaus, tvir 
ta ranka sega jam klasi
ko žymenį, iškelia kaip 
ryškų rusiškos dvasios 
atstovą. Tai užtarnauta. 
Solženitcinas didelis ra
šytojas, gal net daugiau.

Sunkus rašytojui užda
vinys — atstovauti ruso 
dvasią. Rusišką dvasią 
nūdien reik atkasinėti Le
nino - Dzeržinskio - Sta
lino kraujo nuosėdose, 
kacetuose, tardymo kal
vėse, tankų želgėjime,
— traiškant žmogų ir tau
tas gatvių grindiniuose. 
Solženitcinas blaivia gal
va bando iškilti aukščiau 
kacetų, KGB, tačiau ir jį 
raugino ir sudiržino so
vietinės Rusijos raugyk
la. Dar daugiau sunku 
įžiūrėti Solženitcino kū
ryboj ryžtą; rauti sovie
tinį blogio medį su šak
nimis, kuris jį patį sle
gia žodžiais nenusakomu 
brutalumu. Solženitci
nas nelyginant toli pra
matantis sodininkas, 
kviečiasi apgenėti blogio 
medį, išversti medžio ap
tvėrimą, patręšti šaknis 
protu, gera valia. Kad ko
munizmo išdava — so
vietinės vergijos medis 
jau daug metų laistomas 
žmogaus, tautų krauju,
— Solženitcinas sieloja
si dėl kraujo, kančių kie
kio, tačiau įsmeigusio 
akis į plačius akiračius, 
palieka kai kam kitam pa 
smerkti kraujo laistymą 
ir medžio išrovimą su 
šaknimis.

Solženitcino pirmasis 
romanas "Viena diena 
Ivano Denisovičiaus gy

Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas Vytauto Gutausko, 
dalyvaus TV Dainy šventėjeChicagoje liepos 4 d. Vidury iš kairės sėdi: V. Gutauskas, A. Paulikaitis, mo
kyklos vedėjas J. Širka ir K. Skaisgirys. V. Noreikos nuotrauka

LIUDAS DOVYDĖNAS

venime" tebėra paties 
Solženitcino nepralenk
tas kūrinys, nors kai kas 
"Pirmąjį ratą", didelį ro
maną, plačiais mostais 
apmestą ir didelėse stak
lėse ataustą, laiko prana 
šesniu. "V.d. Ivano Deni
sovičiaus gyvenime" 
Solženitcinas parodė gy
venantį — be gyvenimo 
— skaudžiai sumaitotą, 
ciniškai žmogų nužmo
ginančiam kaceto bruta
lume, simboliškai — so
vietinės Rusijos gyveni
me.

Labai atsargiai vaikš
čiodamas cenzūros aš
menimis, Solženitcinas 
pasakė daugiau negu bu
vo įmanoma.

Tam ir sąlygos turėjo 
padėti. Turėjo būti ant 
Stalino įtūžęs Chruščio
vas, kurį paveikė rašy
tojo nuoširdumas, nesu
vokimas romano gel-r 
mės: apkaltinimo sovie
tinės tikrovės, stovyklų 
tikrovės, ir... romanas 
išvydo dienos šviesą. 
Tai buvo reikšmingiau
sias Solženitcino laimėji- 
mas — išėjimas įviešu- 
mą pro šiauriai praver
tą Kremliaus plyšelį. Ir 
aplamai, tai buvo ir vi
sos Rusijos laimėjimas.

Išsiverstum į platu
mas giliau paliesdami 
"Vieną dieną Ivano Deni
sovičiaus gyvenime".

Sekant įpėdin, mums, 
lietuviams, Rusijos pri
slėgtiesiems, tolimesnė 
Solženitcino kūrybos li
nija ir dvasia tvieskia 

abejojimu, net nusivyli
mu.

"Pirmasis ratas", 
kaip jau sakyta, plačių 
mostų, vos aprėpiamų 
akiračių romanas. Apdai
riau pasižvalgius roma
no koridoriuose, butuo
se, rūsyje apsčiai atsi
duoda rusišku raugu; ma
tome milžiniško krašto 
beprotiškus užsimoji
mus, kur brutalumas, be 
protybė neturi sau lygių, 
kur absoliuti netvarka pa
teisinama cinizmu — ry 
toj bus gerau. Kacete už - 
darytieji kaip cirko are
noje susikūprinę sukasi 
ratu, gal net ne todėl, 
kad kaceto aptvėrimą 
saugo sūnys, MGB pa
reigūnų šautuvų tūtos, bet 
dėl uždarytųjų vangumo 
paklausti s avė: tai kaipgi 
mes gyvenam? Ar tai 
gyvenimiškas gyveni
mas? Kas gi mes esa
me? Mes, be ko kito, 
juk daugumoje esam ru
sai? Juk mes, ne kas ki
tas, per carus, karus, 
per kalėjimus,kartuves, 
tautų pavergimus atsiplū 
kėm ten, kur esame mes 
patys — sukamės ratu. 
Kas gi pati Rusija? Juk 
rusas — pavergimo ašis 
tesugebėjo sukurti kace- 
tus, MGB, Stalino kultą. 
O mes, mokslininkai, me 
nininkai, intelektualai 
dieną naktį stengiamės 
pagaminti Stalinui tele
foną, kalbančiojo balso 
atpažinimui. Tie, kurių 
nesukišo į beprotna
mius, už sotesnį kąsnį, 
sviesto didesnę porcijė- 
lę visais būdais vengia
me klausimo: Kas mes?

Lietuvių studentų sąjungos Detroito skyriaus valdyba. Iš kairės: pirmininkas Robertas Selenis, proto
kolų sekretorė Karolė Veselkaitė, vicepirm. Linas Mikulionis sekretorė Rita Skrebutėnaitė ir iždinin
kas Kastytis Karvelis. K. Sragausko nuotrauka

Kur mes einam? Mes 
net pasiguodimo vengia
me, nes tai nusikalti
mas.

Stalinas "valymais" 
milijonus galvų nukapo
jo be jokios atodairos, 
milijonus uždarė kace
tuose. Atrodo, kad visa 
tai dedasi, idant Stalino 
galva galvotų taip, kaip 
ji nori ir gali galvoti. 
Tarp kitko, hitlerinė Vo
kietija bandė — nors ne 
visai sėkmingai — nuša
linti Hitlerio galvą. O 
kaipgi su mumis,besi
stengiančiais išrasti Sta
linui telefoną? Mes, pla
čioji rusiška dūšia, mili
jonus ukrainiečių, pa
baltiečių, gruzinų, balt- 
gudžių ir kitų sunaiki- 
nom ir naikinam...ar tei
singu keliu eina Rusija, 
ir carinė ir sovietinė, pa 
vergdama tautas, ciniš
kai prisidengdama "tau
tų išvadavimu" — rusiš
kų išmatavimų melu?

Šitų klausimų Solženi
tcinas nekelia, arbaapei 
na tolumon įsižiūrėjusio 
klasiko šaltumu. O žmo
gui, tautai patekusiems 
po Rusijos padu tie klau
simai stovi galvoje ir šir
dyje. Mes žinom kaip kū 
rėsi ir išsidalijo D. Bri 
tanijos imperija. Dabar 
ne vienas gali drąsiai 
pasakyti, jog D. Britani 
jos imperija astronomi 
niais nuotoliais buvopra 
našesnė už sovietinę im 
periją — koncentracijos 
stovyklą. Ir pasaulis ne
sugriuvo, kai D. Brita
nijos tautos ir šalys pa
sirinko savarankų kelią. 
Argi teks ilgai laukti, kol 

į ruso makaulę įlys svei 
kės nė nuovoka... kad 
kraujo, tardymo kamerų 
imperijų gadynė jau ge
rokai pavėluota. To norė
tum ir iš milžino Solženi 
tcino ir iš nužmogėjusio 
partiečio.

Nedera kaltinti rašy
toją už tai, ko jis nepa
rašė, bet mes galim į 
Solženitcino kūrybą pa
žiūrėti iš savo pozicijų, 
nes tai mūsų oras ir duo
na, gyvenimas ir mirtis. 
Solženiticino kūrybos 
apimtyje randame gilaus 
žmoniškumo, plataus su
pratimo, tačiau pasigen- 
dam tvirto tikėjimo,tikė
jimo, kad tautos ir žmo
gus išsivaduos sugriau
dami sovietinę imperiją. 
Tokio tikėjimo nedaug 
matome Solženitcino he
rojuose intelektualuose 
stovyklų aptvėrime, kur 
susikūprinę, vienas kito 
bijodami uždaryti dienas 
naktis dega paskutiniu 
nervo siūleliu: kaip nors 
išlikti. Išlikti rytdienai, 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kuri nebus kuo nors ge
resnė už vakarykščią mi 
zeriją.

Solženitcino pavaiz
duotasis sovietinės Rusi
jos žmogus, dažnai jau 
be žmogaus žymių, bet- 
kokia kaina laikosi gyve
nimo, betkokia kaina at
siperka nuo mirties. Iš 
duoda draugus, tėvus, 
brolius, pramanytomis 
žiniomis skundžia savo 
artimąjį, šlykščiausiu 
melu verčiasi, užmušęs 
sąžinę, paniekinęs gar
bę, gailestį, kaip nieko 
nevertas atmatas ir visa 
tai — pratęsti skurdžią 
akimirką. Kaž kaip,kaž 
kas išplėšė paskutinę 
žmogaus galimybę: už ką 
nors paaukoti save.

Turi apimti šiurpus su 
sirūpinimas matant to
kiu sutvėrimu pasipuo
šusią sovietinę Rusiją. 
Juk toji Rusija ir toks 
nužmogėjęs sutvėrimas 
kasdien gamina magato- 
nines bombas.

(Bus daugiau)

Jurgis Gliaudą

GATVĖS MŪŠIS
1941 metų sukilimo scenos yra premijuo

tame Jurgio Gliaudos romane ORĄ PRO 
NOBIS. Spontaniškojo sukilimo tragedijai 
prisiminti spausdiname to romano ištrau
ką. Atrodo, tai vienintelis mūsų literatū
ros veikalas, savo centru pasiėmęs 1941 
metų sukilimą.

Rytas tiktai pilkavo, kada jie pradėjo tvirtintis 
prospekto posūkyje. Jie užėmė kelis namus, kuriuo
se jau nebebuvo gyventojų. Tai buvo, vadų nuomone, 
gera strateginė vieta. Prospektas prieš juos išsi
tiesė gilumon Šančių, atviras ir nejaukus. Čia pat 
Šančių bažnyčia, mūrinė šventoriaus tvora ir daugy
bė mažų skersgatvėlių, išsidraikusių aplinkui. Su
skirstyti būreliais, jie išsibarstė savo slėptuvėse. 
Mažu būreliu jie būriavosi kadaise buvusios krautu
vės patalpoje.

Mūšio akivaizdoje, kuris daugeliui buvo pirmas 
mūšis jo gyvenime, pajutimai visko buvo aiškūs, 
ryškūs ir pilni, kokie jie būna priešmirtinę akimir
ką. Ir buvo stiprus bendravimo jausmas, stiprus vi
sų susiliejimas į vieną kūną; ir visų dvasių susilie
jimas į vieną dvasią. Lyg visi čia pasislėpę buvo 

keistas vienas kūnas ir viena dvasia ir viena širdis, 
nors buvo jų keli žmonės.

— Broliai lietuviail — staiga ištarė Leonas, ir 
visi sužiūro į jį. — Štai tankai atšliaužia, o mes 
pradedame Lietuvą statyti. Iš naujo juk Lietuvą 
statome. Kokią gi Lietuvą? Naują Lietuvą, broliai 
lietuviai. Ne raudonųjų draugų Lietuvą, ne generolų, 
be šūvio išdavusių Lietuvą, bus toji Lietuva. Mes 
atėjome čia statyti naujos brolių lietuvių Lietuvos. 
Nes visi mes esame broliai ir seserys. Aš ilgai 
tamsoje klaidžiojau, norėdamas suprasti žodį "bro
lis". O čia, su jumis, supratau. Ir dar žodį "motina" 
supratau. Pirmą kartą gyvenime supratau. Apie 
naują brolių lietuvių Lietuvą galvoju ir žinau, kad 
tai yra žodis "motina". Atleiskite man, bet tai jums 
pasakyti norėjau, brangūs mano broliai lietuviai.

Tylos valandėlė nuskrido. Ištarė vienas jaunas 
balsas:

— Gerai. Mūsų mintis pasakei. Ačiū tau už žo
dį.

Jaunuoliui pritarė ir kiti. Leonui buvo jau gėda. 
Bet saldus jausmas globė jį, kada pamatė, kad jo žo
dis, toks netikėtas jam pačiam, patiko kitiems.

Tankų vikšrų čiaupsėjimas jau buvo girdėti. 
Prospektu šliaužė kolona. Priešakyje tankas. Už 
jo būriavosi sunkvežimiai. Tankas, ir senas medi
nis namas, jų slėptuvė.

Jaunuolis, kuris’ pirmas atsiliepė į Leono žodį, 
pakėlė prie jo stovėjusį šautuvą.

— Už naują Lietuvą, broli, — pasakė jis Leo
nui.

Priešas jau ryškėjo. Tai buvo raudonarmiečių 
kolona — tankas, šarvuota zenitinė patranka ir sunk 
vežimių vora. Besitraukiančius, jiems čiabesitvir- 
tinant, praslinkusius pėstininkus jie praleido; šitą 
koloną pagal gautą įsakymą reikėjo pulti.

Kolona artėjo stebėtinai neskubėdama. Tankas 
lyg vietoje čiaupsėjo savo vikšrais. O gal tai vi
siems taip tik atrodė. Bet tankas artėjo. Jis vis 
artėjo, ir staiga iš už tvoros kampo — jaunuolis 
su mikliais katės judesiais! Jis iššoko iš už tvoros 
ir sviedė butelį į tanko priešakį. Butelis lyg nusly
do šarvo išlenkimu, parabolės brėžiu nulėkė šonan 
ir tėškė ant grindinio. Tanko kulkosvydis kostelėjo, 
neskirdamas šūvių. Jaunuolis metėsi veidu pirmyn. 
Iškėlęs rankas, apkabino grindinio asfaltą. Niekas 
nesekė jo. Iš kitos gatvės pusės bėgo, juokingai pri 
tūpdamas, žmogus mėlynais marškiniais. Kaip ir 
jaunuolis, jis sviedė buteliu į perpus šarvo prideng
tus motoro nasrus. Melsvai geltona liepsna tėškė, 
kaip milžiniško įsidegančio degtuko liepsna. Ugnis 
siūbtelėjo iš po tanko, ir tuoj, atsakymu, ataidėjo 
kitas, kartus sprogimas tanko gilumoje. Plieninis 
griozdas degė viduje; jo geležiniame pečiuje degė 
tankistai. Zenitinis pabūklas sustojo atokiau, nes 
degantis tankas užstojo pravažiavimą.

Susišaudymas jau gyvai ir linksmai čiauškė. 
Sunkvežimiai su kareiviais pasuko, slėpdamiesi į 
siaurą šoninę gatvę. Ir tuoj kapotai, traiškiai ir su 
atsiliepiančiais tolumoje aidesiais prabilo kulko
svydžiai.

(Bus daugiau)
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may's
gives you

a taste
of the world
Džiaugsmingai gardžiuokitės

savo kilme ir pasauliu
May’s vienos savaitės

Po Viena Vėliava programoje
nuo birželio 14 iki 19 d.

Tik sekite nosį viliojančių kvapų
sklidimą iš May’s 7 aukšto mieste.

Sustokite pasirinkti jūsų
mėgiamiausį ar dar niekad

neragautą patiekalą.

A-n
Atsiveskite draugus ir čia būnant

pasidžiaukite išdirbiniais
jūsų kaimynų.

Senojo krašto charakterį sustiprins
tautiniuose rūbuose jus pasitinkančios

šeimininkės. (Tai geriausia kelionė
«A * *♦ ® į A • * ♦ *** ♦ :-fc aplink pasaulį!) Trisdešimt penkios

Clevelando etninės grupės jungiasi
su mumis specialiam sveikinimui

tiems, kurie padėjot įsikurti ir
išvystyti musų miestą ...

susiliejant visiems

under one flag

N4AY CO
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO MINĖJIMAS
Lietuvos okupacijos — 

tragingųjų birželio įvykių 
minėjimas Clevelande įvyk
sta sekmadienį, birželio 20 
d.

10:30 vai. šv. Mišios už 
pavergtą Lietuvą šv. Jur
gio liet, parap. bažnyčioje.

11:45 vai. minėjimas šv. 
Jurgio parap. salėje. Kalbą 
pasakys visuomenini n k a s 
Vladas Pauža iš Detroito. 
Himnus sugiedos ir trumpą 
meninę dalį atliks Clevelan
do Lietuvių Choras 4-ajai 
Dainų šventei, vadovauja
mas muziko Prano Ambra- 
zo.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba prašo organizaci
jas atvykti su vėliavomis. 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvių visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti minėjime. 
Minėjimas bus trumpas.

• ALT Clevelando Sky
rius- pasiuntė raštus JAV 
Valstybės sekretoriui ir ki
tiems valdžios pareigūnams 
Simo Kudirkos reikalu. 
Raštuose iškeltas žmogaus 
teisių pažeidimas ir tebe
vykdomas sovietų teroras 
okupuotoje Lietuvoje. Vy
riausybė raginama padary
ti intervenciją ir bandyti iš
traukti Kudirką iš sovietų 
kalėjimo.

• Kun. P. Dziegoraitį iš 
Akrono Clevelando vysku
pas perkėlė į Panelės šven
čiausios Nepaliauj a n č i o s 
Pagalbos parapiją Cleve
lande, kurioje klebonu yra 
kun. J. Angelaitis. Kun. P. 
Dziegoraitis jau atvyko į 
Clevelandą ir apsigyveno 
naujoje parapijos kleboni
joje.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

Boy*s Town of Italy Clevelando komitetas šį šeštadienį, birželio 
12 d. Sheraton - Cleveland Ballroom rengia 26-tąjį metinį parengi
mą šokius ir vakarienę, kurio pelnas skiriamas neturtingųjų ir be
namių vaikų stovyklai paremti. Nuotraukoje moterų komitetas. Iš 
kairės: Mrs. Antoinette Ruppel, Mrs. Della Provenzale ir Mrs. 
Sally Costa. Šios organizacijos nariai, stambūs prekybininkai, 
pramonininkai, remia savo skelbimais Dirvą.

PO VIENA VĖLIAVA...
Tokiu vardu May’s bend

rovė mieste rengia ateinan
čia savaitę nuo pirmadienio, 
birželio 14, iki šeštadienio, 
birželio 19 d., dvidešimt 
dviejų tautų pasirodymą.

Kiekviena grupė čia iš- 
statys savo tautinius gra
žius išdirbinius ir suteiks 
galimybę gardžiuotis tauti
niais patiekalais — skanu
mynais.

Lietuvės moterys turės 
specialius pasirodymus pir
madienį, birželio 14, ir ant
radienį, birželio 15, su ska
numynų stalais. Pirmadie
nį pasirodys D.L.K. Birutės 
draugijos narės ir skautės 
akademikės, o antradienį 
židinietės. Latviai su savo 
rankdarbiais dalyvaus visą 
savaitę

Jei kas norėtų papildomų 
informacijų, gali kreiptis į 
specialių įvykių skyrių 
May’s bendrovėje, prašant 
Mrs. Aurelia Wacker telef. 
241-3000, ext. 2712.

Iki pasimatymo ateinan
čią savaitę May’s bendrovė
je mieste. Parodykime, kad 
mes domimės birutininkių, 
židiniečių ir skaučių akade- 
mikių paruoštais skanumy
nais.

/ r J968

• George V. Voinovich, 
lietuviams gerai pažįstamas 
Statė Representative, pa
reiškė kandidatuosiąs res
publikonų sąraše į Cleve
lando burmistro vietą.

• Pedagoginių lituanisti
kos kursų mokslo metų pa
baigos iškilmės įvyksta bir
želio 13 dieną, 4 vai. p. p. Į 
iškilmes atvyksta ir kursus 
baigusiems pažymėj i m u s 
įteikia švietimo tarybos 
pirmininkas J. Kavaliūnas.

Visi nuoširdžiai kviečia
mi šiose iškilmėse dalyvau
ti.

• Laima A. Vaiginytė ir 
Kęstutis Zylė susituokia šį 
šeštadienį, birželio 12 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je. Vestuvių vaišės įvyks tą 
patį vakarą šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

• Milda Jokūbaitytė ir 
Jonas Saudargas susituokia 
šį šeštadienį, birželio 12 d., 
1 vai. p. p. Panelės šv. N. 
P. bažnyčioje. Vestuvių 
vaišės įvyks vakare Panelės 
Šv. N. P. parapijos audito
rijoje.

Nr. 44 — 7DIRVA

lituanistinę mokyką mokiniai su mokytojais ir organizacijų atstovais. Pirmo-Baigę Detroito Aušros
je eilėje iš kairės: Regina Juškaitė, Giedrė Sirutytė, mokytoja Stefa Kaunelienė, Petras Vasiliauskas ir 
Juozas Račiukaitis. Edvardo Vasiliausko nuotrauka

t . į.
'**‘z B

■ Ir.iik ♦ Aut

DETROITO AUŠROS LITUANISTINE MOKYKLA 
BAIGĖ MOKSLO METUS

Birželio 5 d. Aušros gė mokslo metus. Mokyk - 
Lituanistinė Mokykla bai- los baigimo proga Šv. An

SPIIING 
MONUMENT 
SALE

A Sears monument says so inuch, so beautifully.

Dabar sumažintos kainos vasaros metu įrengimui

AGHtS F

Antiąue Gray 
Monument 

40* x 24* overall size 
Reg. $289.95 $0^088 
N0W ONLY

flBLANCHARfr 1

Antiąue Gray Marker
Reg? $84.95 Now Only $7488

Diamond Red Marker 
Reg.2$99.95 Now Only $8988

Bronza Marker—Imperial Line 
Reg. $124.95 Now <w*10988

Skambinkite arba rašykite susitikimui jūsų namuose jūsų 
patogumui! į kainą įskaitytas pristatymas 50 mylių spin
duliu nuo krautuvės (išskyrus kapinių sąskaitas). Naudo
kitės Sears Convenient Credit Plan.

Phone

Send Jor Free Brochure 
and furlher information 1

1 j
Name 1
Address 1l
City

1
1

Išpardavimas iki 
birželio 15.

Sears
West lIOth-Lorain

251-3100

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka 5%
pakelta ikiVisiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

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

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

"Motina laimina parti
zanus", Giedrė Sirutytė 
Kauno miesto vaizdelį ir 
Petras Vasiliauskas ir 
Juozas Račiukaitis gavo 
po Vilniaus legendarinį 
geležinį vilką.

Vincas Tamošiūnas 
šaulių ir savo vardu 
apdovanojo visus moki 
nius knygomis. Baigu
sieji mokyklą gavo: Re
gina Juškaitė ir Giedrė 
Sirutytė po knygą "Kad 
ji būtų gyva", o Petras 
Vasiliauskas ir Juozas 
Račiukaitis vienas gavo 
"Be namų" ir kitas 
"Vizgaitis". Visi kiti 
mokiniai gavo kitokias 
knygas ir daug kas iš jų 
gavo "Simas". Reginai 
Juškaitei, kaip įstojusiai 
į šaulių eiles buvo dar 
įteiktas auksinis šaulių 
ženkliukas.

Regina Juškaitė ir 
Giedrė Sirutytė nuo pat 
jaunų dienų yra sutinka
mos dažnai šaulių ir kitų 
organizacijų parengi
muose ir paminėjimuo
se. Jos būna prie vėlia
vos, vaidina irdeklamuo 
ja.

Baigusiųjų mokyklą 
mokinių vardu mokyto
jai St. Kaunelienei dova
ną — gražią vazą įteikė 
Giedrė Sirutytė. Akade
mija baigta Tautos Him
nu.

Kitoje salėje įvyko vai
šės. Vaišių stalus gra
žiai papuošė: Rūta Mi
siūnaitė, Laura Alkevi- 
čiūtė ir Edvardas Vasi
liauskas. Prie vaišių pa
ruošimo prisidėjo ir jų 
išlaidas dengė: Vincas 
Tamošiūnas, Regina ir 
Edvardas Alkevičiai, 
Bronė ir Edvardas Vasi
liauskai ir Elena ir Al
bertas Misiūnai ir visos 
mokyklos mokinių mamy
tės.

• 1941 METŲ . SUKILIMO 
minėjimas bus birželio 20 d. 
Per lietuvišką radiją angliškai 
su Šiuo įvykiu supažindins Joa
na Kuraitė iš Windsoro ir Ro
bertas Selenis. Lietuviškoje ra - 
dijos programos dalyje kalbės 
Leonas Parpuolenis, buvęs su
kilimo vadas. Jis taip pat daly
vaus sukilimo minėjime Daina
voje, kurį ruošia St. Butkaus

- šauliai kartu su L.F. Bičiuliais.
•AMERIKOS LIETUVIŲ RA- 

DIJO BALSO programos laikas 
nuo birželio 13 d. truputį pakeis
tas ir bus perduodama sekma
dieniais nuo 8:15 - 9:15 vai. ry
to.

• DETROITO ŠAULIAI Vin
cas Tamošiūnas, Mykolas Vit
kus, Stepas Lungys ir Vincas 
Kniura buvo nuvykę į Montrealį 
ir ten gegužės 22 ir 23 d. daly
vavo vietos šaulių 15 metų sukak
ties paminėjime.

• STEPAS LUNGYS, jūrų 
šaulių "švyturio" kuopos iždi
ninkas, surengtoje St. Butkaus 
šaulių moterų sekcijos geguži
nėje užsisakė metams Dirvą ir 
jai paremti suteikė auką.

• GOLFO TURNYRE, kurį 
surengė Detroito LSS "Kovas" 
gegužės 16 d. Glen Oak parke, 
buvo šie laimėtojai:

Profesionalų klasėje I-ją vie 
tą laimėjo Rimas Kazėnius, su- 
lošdamas 76 smūgiais. Mėgėjų 
klasėje I ir II vietomis pasida
lino Robertas Janukaitis ir Ka
zys Saudargas. IlI-čią vietą už
ėmė Vacys Mitkus, o IV ir V 
vietomis pasidalino Vitas Ru- 

. gienius ir Algis Banys.
• SLA 352 KUOPOS gegužinė 

įvyks birželio 27 d. "Carrowee 
Hali" 13830’ Telegraph Rd. Nors 
vieta nauja, bet visiems yra leng
vai pasiekiama. Pravažiavus 
Flat Rock, maždaug už vienos 
mylios po kaire ir bus Carro- 
wee

• DR. ALFONSAS PAKALNIŠ
KIS 
dės
• A.A. JUOZAS BARČAS stai

giai mirė gegužės 23 d. sulau
kęs 60 metų amžiaus. Buvo pa
šarvotas Y. Baužięnės laidotu
vių namuose ir gegužės 27 d. iŠ 
šv. Petro bažnyčios palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse.

A. Grinius

tano bažnyčioje kun. K. 
Simaitis atlaikė pamal
das. Maldą labai gražiai 
skaitė Regina Juškaitė.

12:00 vai. Lietuvių Na
muose įvyko mokslo me
tų užbaigimo akademija, 
kurią pravedė mok. Ste
fa Kaunelienė. Daug kam 
į akis krito scenoje iš
kabinti įrašai, kurie 
skambėjo taip: "Aušra 
mūsų mokyklėlė myli
ma, išmokome čia skai
tyti, rašyti savo sena 
gražia skambia lietuvių 
kalba ir pasijutome čia 
visi esą vaikai vienos 
lietuviškos šeimos", 
"Iausk širdin jos kalbą, 
raštą, kovokime, kad Lie
tuva būtų laisva".

Mokyklos užbaigimo 
proga mokytoja Stefa 
Kaunelienė tarė žodį ir 
pažymėjo, kad užbaig
dami kurį nors darbą nu- 
piname vainiką.

Aušros mokykla savo 
darbą vainikuoja išleis
dama 4 abiturientus: dvi 
mergaites ir du berniu
kus. Tarus St. Kaunelie 
nei žodį mokiniai atliko 
montažą "Aš esu lietu
vis", kuris susidėjo iš 
deklamacijų ir dainų. 
Pianinu mokiniams pri
tarė mok. Eugenija Zub- 
rickienė. Po montažo mo - 
kyklos mokiniai padai
navo keletą dainelių.

Po 
mos 
dalis 
mas. 
Š.S.T, cv pirmininkas ir 
St. Butkaus šaulių kuo
pos vadas Vincas Tamo 
šiūnas, skautų atstovas 
Algis Vaitiekaitis, mo
kyklos ūkio vadovas Juo
zas Račiukaitis, Bronė 
Vasiliauskienė, L.B. apy 
linkės atstovas dr. Sau
lius Šimoliūnas ir tėvų 
komiteto pirm. Albertas 
Misiūnas. Visiem jiem 
prisegta po gėlytę.

Rūta Misiūnaitė papuo
šė gėlėmis mokytoją Ste. 
fą Kaunelienę ir visus 
aštuntokus.

Tėvų komiteto pirmi
ninkas Albertas Misiū
nas mokyklos mokslo me - 
tų užbaigimo proga tarė 
žodį ir pareiškė padėką 
mokyklos mokytojams, 
tėvams ir visiems į šias 
iškilmes atsilankiu
siems ir mokytojai Ste
fai Kaunelienei įteikė do 
vaną.

Mokyklą baigė ir dip
lomus gavo: Regina Juš
kaitė, Giedrė Sirutytė, 
Petras Vasiliauskas ir 
Juozas Račiukaitis. Mo
kytoja Stefa Kaunelienė 
įteikė jiems diplomus ir 
apdovanojo: Regina Juš
kaitė gavo paveikslą

meninės progra- 
vyko iškilmingoji 
ir diplomų įteiki- 
Dalyvavo svečiai:

Hali.

grįžta Detroitan ir čia prą- 
verstis gydytojo praktika.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Naujai išrinktoji Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos valdyba savo pirma
me š. m. birželio 4 d. posė
dy pasiskirstė pareigomis:

P i r m i n inkas Teodoras 
Brinstrubas, I-sis vicepirm. 
Kazimieras Pocius, II-sis 
vicepirm. Algis Modestas, 
sekr. Kazys Kasakaitis ir 
ižd. Stasys Virpša.

OMAHA

• Vytautas ir Stefanija 
Mackevičiai, gegužės 30 d. 
atšventė savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Tą dieną, 10 vai. ryto, šv. 
Mišių metu, kun. dekan. J. 
Tautkus, suteikė jiems pa
laiminimą. Sukaktuvininkų 
puseserė, Genovaitė Mažei
kienė, savo gražiu giedoji
mu, pridavė daug iškilmin
gumo šiai progai.

Vakare, p.p. Mackevičių 
kepyklos svetainėje, buvo 
suruošta šauni vakarienė, 
dalyvaujant jų draugams ir 
artimiesiems. Buvo atvyku
sių giminių ir draugų iš 
Detroito, Floridos ir Chica
gos. Nuotaikingai ir su 
gražiu humorų, savo ir su
sirinkusių svečių vardu su
kaktuvininkus pasveik i n o
D. Martinkus. Taip pat su
kaktuvininką sveikino ir 
dr. J. Skaudys, kaipo savo 

A. A.

STASIUI NORVAIŠAI 
mirus, jo žmonai MARYTEI ir kitiems giminėms 
bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime

Sofija Račinskienė 
Bronė Juknaitienė

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

'AUDRONĖ’
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 26 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 18 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.

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

kaimyną iš tėviškės Garlia
vos.

Vytautas ir Stefanija' 
Mackevičiai yra nuoširdūs 
lietuviškos veiklos rėmėjai, 
nuolatiniai Dirvos ir kitų 
lietuviškų laikraščių skai
tytojai. Prieš keletą metų, 
per didelį darbštumą p.p. 
Mackevičiai įsigijo nuosavą 
kepyklą ir krautuvę, kurioj, 
be įvairių importuoto mais
to produktų, galima gauti 
lietuviškų knygų ir tauto
dailės. Sukak tuvininkai, 
taip pat turi gražią šeimą, 
augina 3 sūnus ir 2 dukte
ris. (jp)

ST. CATHARINES

KVIEČIA I JONINES
Kiekvienais metais 

skautų rėmėjai ruošia 
St. Catharines, Ont. Joni 
nes, tikslu paremti skau 
tiškąjį jaunimą. Kad jos 
labiau patiktų visuome
nei iš anksto ruošiamasi 
ir stengiamasi patiekti 
kuo geresnę programą, 
kiekvienais metais vis 
skirtingesnę ir įdomes
nę, Todėl nenuostabu, 
kad kas kartą į jas atsi
lankę, noriai vyks ir ki
tais metais. Čia keletą 
valandų praleidi tikrai 
jaukiai. Atsigaivini dva
siškai, atitolsti nuo mo
notoniškos ir pilkos kas-

Algirdas Kačanauskas

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

f

IV DAINŲ ŠVENTĖ
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois Vaclovas Verikaitis

PROGRAMOJE

Jungtinis suaugusių choras

Jungtinis Lituanistinių Mokyklų 
choras

Palydi akordeonų 
orkestras Stasys Sližys

Solo
Prudencija Bičkienė, sopranas 
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė 
Manigirdas Motekaitis

DIRIGUOJA
Petras Armonas, Bronius Budriūnas 

Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis

— o —
Stasys Sližys, Faustas Strolia

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. g
Bilietai gaunami "MARGINIUOSE” ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vai. popiet. 0

Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu D 
su sau pačiam adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adrėsu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, s 

Chicago, Illinois 60629. jį

DAINŲ ŠVENTĖ YRA MŪSŲ TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ MANIFESTACIJA.
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI. įj

o

o

dienybės. Sutinki senus 
pažįstamus ir atrandi 
naujų. Būdamas ir sveti 
mame krašte, bet, pate- 
kęs tokioj lietuviškoj ap
linkoj, pasijunti, lyg bū
tum Lietuvoje. Tad ar ne 
verta į tokias Jonines ir 
vykti?

Šiemet Joninių rengė
jai patiekia irgi įdomią 
programą, gal dar įdo
mesnę negu kitais me
tais. Čia turėsime pro
gos išgirsti pagarsėju
sią išeivijoje solistę G. 
Čapkauskienę. Ji, kaip 
žinome, yra dalyvavusi 
ir Chicagos Lietuvių ope
ros ”La Traviata” pasta~ 
tyme, aplankiusi šio kon 
tinento didžiąsias kolo
nijas ir savo gražiu bal
su sužavėjusi ir padariu
si gerą įspūdį. St. Catha 
rines tautiečiai yra labai 
dėkingi mielai solistei, 
kad ji, nors ir būdama 
labai užimta, neatsisakė 
užsukti ir į Niagaros pu
siasalį.

Programos išpildyme 
taip pat dalyvaus ir Det
roito tautinių šokių gru
pė "Šilainė”, vadovauja
ma prityrusios ir gabios 
mokytojos G. Gobienės. 
Iš spaudos teko patirti, 
kad "Šilainė" yra gra
žiai užsirekomendavusi.

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokyklų Chicagoje Tėvų komitetas 1970-71 mokslo metams. Sėdi 
iš kairės: Vida Kosmonienė, parengimų vadovė, Povilas Kilius -- tėvų komiteto pirmininkas, Regina 
Kučienė — iždininkė. Angelė Dirkienė — sekretorė. Stovi: Jonas Rudaitis — narys Ūkio reikalams, Al
bertas Vengris -- parengimų vadovas ir Antanas Luneckas — vicepirmininkas. Nuotraukoje trūksta: 
Vaclovo Kleizos — nario informacijai.' V. Noreikos nuotrauka

Daug kur Amerikoj yra 
dalyvavusi programoj ir 
sulaukusi gražaus įverti
nimo. I St. Catharines ši Lgrupė atvyksta pirmą 
kartą.

Į programos išpildy
mą dar yra pakviesta ir 
pasižadėjusi dalyvauti ir 
St. Catharines tautinių 
šokių grupė, dar tik per
eitą rudenį įsikūrusi ir 
jau spėjusi padaryti ge
roką pažangą. Ši grupė 
pasirodė St. Catharines 
tautų festivalyje ir labai 
gražiai buvo įvertinta ka 
nadiečių žiūrovų. Jai va
dovauja sumanūs vado
vai - mokytojai St. Zub- 
rickienė ir J. Bieliūnas.

Joninės įvyks liepos 
3 dieną Merriton Com- 
munity Center Hali, 
Park Street. Salė erdvi. 
Patogus privažiavimas. 
Automobiliams pastaty
ti vietos daug. Jau iš 
anksto ~ apsispręskite 
vykti į Jonines. Atvykę 
nesigailėsite. Ne tik jau 
kiai praleisite laiką, bet 
tuo pačiu ir paremsite 
mūsų skautiškąjį jauni
mą, kurs apsišarvavęs 
kilniais idealais:Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, žy
giuoja lietuvybės avan- 
garde. (k)

Modernus 23 butų pastatas RŪTOS statybos bendrovės neseniai 
užbaigtas Santa Monikoje, Kalifornijoje. Jame bus patalpos moky
tojos prižiūrimam vaikų darželiui, ypatingai parankios šeimoms, 
kuriose abu tėvai yra dirbantieji.

BOSTON

LIŪDNOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje birželio 12 d., 
(šeštadienį), 7 vai. vakare 
prel. dr. V. Balčiūnas atlai
kys gedulingas pamaldas už 

žuvusius ir nukankintus dėl 
Lietuvos laisvės ir už kri
tusius 1941 m. birželio 22. 
d. sukilimo dalyvius.

Tuoj po pamaldų bažny
čios salėje įvyks minėjimas. 
Kalbės prel. dr. V. Balčiū
nas. Meninę programą at
liks parapijos mišrus cho
ras, vedamas komp. Jeroni
mo Kačinsko.

Visus Bostono lietuvius 
ir lietuviškas organizacijas 
su vėliavomis LB Bostono 
apyl. valdyba maloniai kvie
čia pamaldose ir minėjime 
gausiai dalyvauti.

• Jurgio Gliaudos SIMAS 
— paminklas laisvės kanki
niui Simui Kudirkai. Tai liu
dijimas aukščiausios lietu
vio vertybės — LAISVĖS:

Rašo A. Matukevičienė 
Australijos laikraštyje MŪ
SŲ PASTOGĖ.

Autorė rašo: žmoniškoji 
ir dieviškoji taisyklės neat
sitiktinai Jurgio Gliaudos 
knygos SIMAS pirmuose la
puose. žmoniškąja taisykle 
rašytojas pradeda skaudų 
ir tragišką jauno lietuvio 
šuolio į laisvę dokumentą, 
šuolio, tapusio tragedija, 
tapusio sopulingu riksmu 
pavergtos tautos, tapusio 
gėda žmoniškąjį kovenantą 
pasirašiusios tautos.
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