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MASKVA IR TOKIO
PRIEŠ PIRMĄ SOVIETŲ PASITRAUKIMĄ?

Ten, kur sykį sovietų 
karys pastatė koją, ten 
jis ir pasiliks — tokia 
susidarė nerašyta tai
syklė po 2-jo Pasaulinio 
karo. Tiesa, buvo ne
maža išimčių, pavyz
džiui, stebėtinas jų pa
sitraukimas iš Austri
jos ar Mandžūrijos, ta
čiau kas liko jų kontro
lėje po tų pirmųjų poka
rio metų, jau laikoma jų 
nuosavybe. Pagal tą "tai
syklę", Bonnos vyriau
sybė formaliai atsisakė 
nuo turimų pretenzijų ir 
atrodo, kad tai bus pa
tvirtinta ir V. Vokietijos 
seimo. Jau anksčiau tai 
padarė karą pralaimė
jusi Suomija, komunis
tinės Lenkijos ir Rumu
nijos vyriausybės. Jei 
kas dar žiūrėjo su tam 
tikrom pretenzijom, tai 
tik Raudonoji Kinija, pa
šlijus jos santykiams su 
Maskva. Sovietai į tai at
sakė masiniu savo ka
riuomenės sutelkimu 
kįnų pasienyje bei poli
tiniu apsupimu iš pietų.

Kalbant ir diskutuo
jant apie sovietų sienas 
su Vokietija ir Kinija vi
sai buvo pamirštos kuk
lios Japonijos pretenzi
jos, kurios dabar staiga 
pasirodė galinčios virs
ta precedentu — sovie
tai gali pasitraukti ir po 
poros dešimtmečių val
dymo.

Ginčo teritorija yra 
keturios nedidelės sa
los egzotiškais vardais: 
Habomai, Shikoten, Ku- 
nashiri ir Etorofu. Jos 
tęsiasi į šiaurės rytus 
nuo Japonijos Hokkaido 
salos į Kurilų salyną, 
kuris savo keliu siekia 
Kamčatką.

Dėl salų į šiaurę nuo 
Hokkaido ginčų tarp japo
nų ir rusų buvo nuo seno. 
1872 metais buvo susi
tarta, kad Sachalinas pri
klausys Rusijai, o Kuri
lų salos Japonijai. Po 
1905 metų karo Japoni
ja dar gavo pietinę Sa
chalino pusę.

Tokia situacija išsi
laikė iki 2-rojo pasau
linio karo. Tam karui 
prasidėjus, 1940 m. rug
sėjo 27 dieną, Japonija 
pasirašė paktą su Vokie
tija ir Italija, kuris buvo 
nukreiptas prieš JAV. 
Oficialiai tai skambėjo 
taip: pasirašę kraštai 
žadėjo ateiti į pagalbą, 
"jei vienas iš jų bus už
pultas valstybės, kuri 
nėra įvelta į Europos ka
rą ir japonų - kjniečių 
konfliktą".

Hitleris, kuris turėjo 
nepuolimo paktą su so
vietais, japonams nuty
lėjo apie savo žygio į ry
tus planus ir tie netru
kus pasirašė su sovie
tais neutralumo sutar
tį, kuri niekados nebuvo 
nutraukta. Karui jau ei
nant į galą, japonai net 
prašė sovietų tarpinin
kauti dėl paliaubų su 
amerikiečiais, bet so
vietai tą prašymą nuty
lėjo ir kiek vėliau dar 
patys paskelbė japo
nams karą, įsiverždami

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
į japonų okupuotą Man- 
džūriją.

Formali taikos sutar
tis tarp Japonijos ir So
vietų Sąjungos nėra su
daryta ir dabar, tačiau 
į Japonijos taikos sutar
tį su JAV 1951 metais bu. 
vo įrašyta, kad Sachali
nas ir Kurilų salos ati
duodamos sovietams, ku
rie tas teritorijas tik ka
ro veiksmus nutraukus 
ir užėmė. Vėliau japo
nai paaiškino, kad ketu
rios aukščiau minėtos 
salos nepriklauso Kuri
lų salynui ir už tat so
vietai jas laiko okupa
vę neteisėtai. Sovietai 
iš savo pusės prieš de
šimt metų buvo pasiū
lę japonams atiduoti pa
čias mažiausias ir prie 
Japonijos arčiausiai gu
linčias salas Habomai ir 
Shikotan, bet mainais už 
tai norėjo Japonijos ne
utraliteto bei pasitrauki
mo iš amerikiečių glo
bos. Iš to 'biznio’ nieko 
neišėjo, Japonija visą sa 
vo pokario politiką rėmė 
glaudžia santarve su 
JAV.

Padėtis drastiškai 
pasikeitė, Nixonui pradė
jus ieškoti kalbos su Pe

Kiekviena laisvo laiko minutė
- tautinių šokių šventei

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė, Laisvojo pasaulio lietuvių 
IV tautinių šokių šventės meno vadovė.

Laisvojo pasaulio lie
tuvių IV tautinių šokių 
šventės rūpesčių našta 
kasdien vis didėja. Pa
ruošiamieji darbai vyks
ta visais frontais, tačiau 
Šventei ruošti komitetas 
ir meno vadovė šių dar
bų gausą turi tinkamai 
derinti, stebėti, patarti, 
pamokyti, nurodyti ir t. 
t.

Tautinių šokių šven
tės meno vadovei Geno, 
vaitei Breichmanienei 
ypač artėja rūpesčiai, 
kad visos tautinių šokių 
grupės gerai pasiruoštų 
šventės repertuarą. 

kinu. Japonai pasijuto iš 
duoti lygiai taip kaip Hit
leriui pradėjus karą su 
Sovietų Sąjunga, apie tai 
nieko nepranešus sąjun
gininkei Japonijai. Tai, 
ir ūkiniai nesusiprati
mai tarp JAV ir Japoni
jos, paskatino sovietus 
ieškoti bendros kalbos 
su Tokio. Ten užpereitą 
savaitę viešėjęs Grumy- 
ko pasiūlė pasirašyti tai
kos sutartį ir glaudžiai 
bendradarbiauti ūkiniai. 
Japonai galėtų pastaty
dinti vamzdžių liniją, ku
ria nafta iš Sibiro būtų 
tiekiama įVladivastoką. 
Ta nafta sovietai apmo 
kėtų japonų investuotą 
kapitalą. Panašų susi ba
rimą dėl natūralių dujų 
tiekimo į Vakarų Vok'e- 
tiją jie turi su vokie
čiais.

Gromyko vizitas pasi
baigė susitarimu ir to
liau palaikyti . glaudes
nius ryšius kaip iki šiol 
bei pradėti derybas dėl 
taikos sutarties suda
rymo, tačiau Japonijos 
ministeris pirmininkas 
Šato pareiškė, kad pag
rindinė sąlyga taikos su 
tarčiai lieka tų keturių 
salų atidavimas. Jeiso 
vietai su ja sutiktų, turė
tumėm labai įdomų ir 
reikšmingą precedentą.

Dėka šventei ruošti ko
miteto dr. Leono Kriau- 
čeliūno pastangų ir finan
sinės paramos, meno 
vadovė G. Breichmanie 
nė Kalėdų laikotarpįpra- 
leido Pietų Amerikoje 
Brazilijoje, Sao Paulo, 
kur buvo suruošti Pietų 
Amerikos valstybėse gy 
venančiam lietuvių jauni
mui tautinių šokių kur
sai.

O jau sausio mėn. 30 
d. ši darbščioji meno va 
dovė sutinkama Chica
goje.

(Nukelta į 8 psl.)

Cuyahoga apskritis išleido proklamaciją, skelbiant 1972 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 
švente Cuyahogos apskrityje. Nuotraukoje apskrities komisionierių pirmininkas Hugh A. Corrigan pa
sirašo proklamaciją, stebint ALT Clevelando skyriaus pirmininkui inž. A. Pautieniui.

LATVIIĮ KOMUNISTU PAGALBOS SAUKSMAS
Gelbėkite Baltijos tautas nuo rusifikacijos!

Švedų liberalų dien
raštis "Dagens Nyhe- 
ter" ("Dienos Naujie
nos") išeinąs Stockhol- 
me, paskelbė 17 latvių 
komunistų praeigflnų at
sišaukimą į kitų kraštų 
KP centrinius komitetus 
ir žymiuosius ideolo
gus. Sį atsišaukimą ga
vo Rumunijos, Jugosla
vijos, Italijos, Prancūzi
jos, Austrijos ir Ispani
jos komunistinės viršū
nės ir prancūzų komu
nistinis rašytojas Louis 
Arragon bei komunisti
nis atkritėlis Roger Gau- 
raudy. Pažymėtina, kad 
latvių komunistai nesi
kreipė nei į Lenkijos, 
nei į Čekoslovakijos, nei 
į Vengrijos, nei į Rytų 
Vokietijos komunistus, 
nes gerai žino, kad šių 
kraštų kvislingai bijos 
pakelti balso prieš 
Maskvą. Ar ką pagel
bės latviams Rumunijos 
ir Jugoslavijos komunis
tai, taip pat labai abejo
tina. Gal tik Italijos ir 
Prancūzijos komunistai 
galėtų šiek tiek įtakoti 
Maskvą, jeigu jie norė
tų. Bet ar jie norės ir 
ar jų balsas neliks šauks 
mas tyruose? Tačiau 
šis latvių komunistų at
sišaukimas liks istori
nis dokumentas, kad net 
patys komunistai nebega
li pakelti Maskvos tironi
jos ir pakęsti rusiškojo 
šovinizmo.

Atsišaukimo pradžio
je latvių komunistai pa
brėžia, kad jie neturi 
kito būdo įvykiams ir 
tie Maskvos veiksmai 
kenkią pačiam komuniz
mui, latviams ir kitoms 
mažoms tautoms. To
liau jie rašo: "Mes viską 
darėme, kas mums buvo 
įmanoma, kad Markso, 
Engelso ir Lenino moks
lą įgyvendintume. Bet 
su skausmo jausmu turi 
me konstatuoti, kad ši
tos idėjos metai iš me
tų buvo iškraipomos ir 
kad leninizmas pasidarė 
rusiškojo šovinizmo

M. SARGENIS
priedanga (mūsų pabr. 
M.S.)

Toliau atsišaukime 
latvių komunistai skel
bia, kad Maskvos KP 
centrinis komitetas po 
II pasaulinio karo nuta
rė "sovietų pozicijas" 
Baltijos "provincijoje": 
Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje priverstinu ru
sų, gudų ir ukrainiečių 
gabenimu į šiuos kraš
tus sustiprinti ir vi
siems laikams užsitik
rinti. Šiam tikslui pa
siekti, rusai naudoja to 
kias priemones: 1. vi
siška vietinių komunis
tų partijų vadovybių 
kontrolė, kurią atlieka 
rusai, 2.rusų diriguo
jama personalinė poli
tika, kuri išjungia kitas 
tautas iš vadovaujamų 
vietų, 3. sunkiosios pra
monės įvedimas, kuris 
tvarkomas ne pagal ūki
nius reikalavimus, bet 
pagal rusiškąjį šoviniz
mą, 4. vasarviečių, se
nelių prieglaudų ir turis
tų viešbučių steigimas 
visos Sovietų Rusijos gy
ventojams Baltijos 
kraštuose ir 5. gausin
gos Raudonosios Armi
jos dalinių laikymas Lat
vijoje, kai tuo tarpu Bal
tijos tautų jaunimas kari
nei prievolei atlikti išve
žamas į toliausius S. Ru
sijos užkampius.

Kaip Makvos ruslfi- 
kacinės politikos pavyz
dį, latvių komunistai nu 
rodo Rygos miestą, kur 
kasmet atgabenama 25, 
000 rusų. 1939 m. Ryga 
teturėjo 393.211 gyv. o 
šiuo metu ji-turi 733.000 
gyventojų. Jau anksčiau 
Rygoje gyveno nemaža 
rusų, o dabar jų yra per 
50%. Todėl visiškai pa
grįstai latvių komunis
tai atsišaukime tvirtina, 
kad "galutinis šios rusi
nimo politikos tikslas 
yra visiškas Baltijos 
kraštų įliedinimas į S. 
Rusiją". Taip, girdi, ru

sai padarė su suomiška 
Karelija, kuri surusinta 
nustojo buvusi autono
minė S. Rusijos respub
lika.

Kalbėdami apie rusi- 
fikacinės politikos me
todus, latvių komunistai 
pažymi, kad visose Lat
vijos organizacijose ir 
įstaigose, net žemiau
siose, rusų kalbA yra 
valstybinė. Ten, &ir dir
ba beveik vien lfctviai, 
jei rusas pareikialauja, 
kad būtų rusiška?kalba
ma, latviai turi paklusti. 
Ypatingai sustiprinta 
rusifikacija prasidėjusi 
Latvijoje nuo Chruščio
vo laikų, kai pats Chruš
čiovas 1959 m. atsilan
kęs į Latviją. Tada šim
tai latvių atsakingų ko
munistų pareigūrtj buvę 
pasiųsta į Sibirą. Dabar
tiniai komunistų Valdo
vai Latvijoje ir Estijo
je mažai temoką latvių 
ar estų kalbas. Kaip pa
vyzdžiai nurodyti: Lat
vijos KF pirmasis sek
retorius August Voss ir 
antrasis sekretorius Ni- 
kolaj Beluka, tikras ru
sas. Latvijos komunistų 
partija yra tik įrankis 
rusifikacijai vykdyti. 
Jei kas pabando Latvi
joje kritiškai atsiliepti 
apie komunistinį valdy
mą, tas tuoj atsiduria 
kalėjime ar priverčia
mojo darbo stovykloje. 
Kartais tie kritikai 
dingsta visiškai be ži
nios.

Šis lavių komunistų 
atsišaukimas yra ano
niminis. Jį yra parašę 
ne patys Latvijos ko
munistų tūzai, kurių tar
pe sėdi ir Maskvos po- 
litrukai, bet vidurinio 
sluoksnio komunistų vei
kėjai, tikri latviai, kurie 
atsikando bolševikinės 
duonos. Malonu, kad jie 
nors ir labai pavėluotai 
praregėjo ir išdrįso tie
są paskelbti Vakarų ko
munistams, kurie iš to-

(Nukelta į 3 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAPAITIS

LIETUVAITES UNIVERSITETO 
IŠKILMĖSE

Sydnėjaus universite
tas yra pats seniausias 
ir, Australijoje laiko
mas pačiu geriausiu, tu
rinis taip pat ir žino
miausią vardą užsieny
je. Šį universitetą yra 
baigę jau nemažai ir lie 
tuvių, kai kiekvienais 
metais į jį įstoja taip pat 
ir vienas kitas naujas 
mūsų tautietis studen
tas, nors įstojimo at
ranka čia yra labai dide
lė.

Darbo metų pabaigoje 
šio universiteto "Inter- 
national House" patalpo, 
se, buvo sušauktas Tarp
tautinis Akademinis Są
jūdis, kuriam yra duo
tas "Žvakės Spindulio 
Ceremonijos" pavadini
mas. Šis sąjūdis vyksta 
kiekvienais metais, pas
kutiniajame dalyvaujant 
net 23-jų tautų reprezen 
tantams. Lietuvių tautą 
šiame vakare atstovavo 
dvi šio universiteto stu
dentės: Birutė Leverytė 
ir Liuda Apinytė.

Sydnėjaus, kaip ir ki
tuose Australijos univer
sitetuose, "Internation - 
ai House" bendrabučiuo
se gyvena įvairių tautų 
studentai ir universite
tus baigusieji, kurių tiks
las, be didesnio žiniųpa- 
gilinimo, yra ir tarptau
tinis bendravimas, be jo
kių asmeniškų ar poli
tinių pakraipų.

"Žvakės Spindulio 
Ceremonija" prieš dau
gelį metų buvo įsteigta 
New Yorko universite
te ir šios apeigos yra 
iki dabar išlaikytos vi
same pasaulyje. Vidury^ 
je didžiulės salės stovi 
didžiulė žvakė, reiškian 
ti artimo meilę ir vie
nybę, kai aplinkui ratu 
sėdi paskirų tautų at
stovai, daugumoje dėvį 
savo tautinius rūbus. Jie 
po atjdarymo kalbų yra 
iškviečiami, paminint 
ir jų tautą ir, užside
gus savo mažąją žvakę, 
atstovas perskaito šiam 
vakarui pritaikintą prie - 
saiką.

Šioje šventėje, lietu
vių atstovė, antrojo kur
so humanitarinių moks
lų studentė Birutė Leve
rytė, perskaitė savo pa 
čios paruoštąpriesaiką. 
Mūsų studentės atstovės 
ir buvę jų svečiai, šiame 
vakare susilaukė ypa
tingo dėmesio iš kitų at
stovų, pareiškiant di
džiulį susidomėjmą mū 
sų tautiniais drabu
žiais. Be šio gražaus 
mūsų tautos reprezen- 
tavimo, B. Leverytė yra 
plačiai painformavusi 
savo studentus kolegas 
apie Lietuvą, už ką šią 
jaunąją mūsų stendentę 
tenka pasveikinti ir pa
linkėti jai ir kitiems mū 
sų akademikams, be pa
sisekimo moksle ir gra
žaus mūsų tautos repre - 
zentavimo.***

Sydnėjaus universite
te trečiuosius mokslo 
metus sėkmingai baigė 
mūsų jau šio universite
to odontologijos fakulte
tą anksčiau baigusi G. 
Kazokienė. Turėdama 
gerą ir pelningą savo 
nuosavą dantistės kabi
netą, ji šiuo savo darbu 

ir profesija neapsiribo
jo, bet įstojo atgal į uni
versitetą ir pradėjo stu
dijuoti meną, meno kri
tiką ir meno istoriją. 
Nors pagrindinai dirb
dama savo darbe ir turė - 
dama šeimą, ji savo pa 
siryžimo nepametė, bet 
jį tęsia su geriausiu pa
sisekimu. Šių studijų vie
nas iš pagrindinių jos 
tikslų yra parašyti moks
linį darbą apie mūsų di
dįjį dailininką M.K. Čiur
lionį, kam didelį prita
rimą ji yra gavusi iš sa
vo profesorių ir paties 
universiteto.***

Mūsų lietuvių tarpe 
ir ypatingai Tasmanijos 
salos australų tarpe, šio 
mėnesio pradžioje pa
sklido labai liūdna žinia. 
Tragiškai žuvo mūsų di
dysis keliautojas ir Tas
manijos salos tyrinėto
jas Olegas Truchanas. 
Dar taip neseniai Hobar- 
to miesto laikraščiai la- 
bai dažnai aprašė mū
sų šį nepavargstantį ke
liauninką, kuris su bai
dare perplaukė sriau
niausiomis kalnų upė
mis vietas, kur dar žmo
gaus koja nebuvo įžen
gusi, padarydamas įdo
mių nuoraukų, vietovių 
škicų ir t.t., kas davė 
labai daug ir mokslinių 
žinių, kai atvežti iš tų 
neprieinamų kalnų slė
nių eksponatai, buvo vie 
šai rodomi, vėliau pa
talpinant į muziejų.

Tasmanijos sala yra 
mažiausia Australijos 
valstija, turinti apie 30. 
000 kvadratinių mylių 
ploto ir pusmilijonį gy
ventojų, tarp jų ir apie 
300 lietuvių. Šią salą 
nuo Australijos žemyno 
skiria 120 mylių Baso 
sąsiauris. Paviršius 
yra kalnuotas, sriau
nios upsės, slėniai, uo
los ir aiškūs buvę aple
dėjimo pėdsakai. Čia 
anksčiau buvo viena iš 
žiauriausių Anglijos ka
linių trėmimo vietų, 
nes pabėgimas buvo iš 
čia visai neįmanomas, 
kai salos klimatas yra 
šaltas ir vėjuotas.

Turėdamas tokį nepa
vargstantį patraukimą 
keliavimui ir nežinomų 
vietų tyrinėjimui, O. 
Truchanas ir šios vasa
ros pradžioje išsirengė 
naujai kelionei su savo 
baidare. Tačiau, pradė
jęs palukti labai sriau
nia kalnų Gordon upe, 
jis šį kartą jos neįvei
kė ir, apvirtus jo baida
rei, jis buvo į uolas van
dens srovės užmuštas.

Tylus, visuomet susi
mąstęs, 48-nių metų Ole
gas Truchanas, šioje to
limoje Tasmanijos sa
loje, lietuvio vardą buvo 
išgarsinęs labai daug 
ir tik ši tragiška mir
tis sutrukdė jam dar dau
giau iškilti vietinių aus
tralų tarpe, tuo pačiu pa
rodant mūsų mažos tau
tos drąsių vyrų dar di
desnius atsiekimus.

***
Be puikaus Lituania 

choro Adelaidėje, jau 
kuris laikas kaip sėkmin
gai ir stebėtinai gerai, 
dainuoja moterų kvarte
tas "Nemuno dukros", 

kurį sudaro ponios: A. 
Urnevičienė, U. Jucie
nė, B. Budrienė ir A. Ka
minskienė, akompanuo
jant pianistėms R. Ku- 
bilifltei ir N. Masiulytei. 
Be savo viešų pasirody
mų finansuojant Iz. Ces- 
nai, buvo išleista ilgojo 
grojimo lietuviškų pa
triotinių dainų plokš
telė "Lietuva Tėvynė". 
Plokštelės išleidimas 
ir meninis jos lygis yra 
labai geras ir galės tin
kamai praturtinti mūsų 
lietuviškųjų plokštelių 
jau ne taip didelį skai
čių. Kaina 5 doleriai.

***
Oficialus Viktorijos 

valstijos švietimo minis - 
terijos laikraštis "Edu
cation Gazette and Tea- 
chers’ Aid" įsidėjo pra
nešimą, kur kviečiami 
tarp kitų 10-ties kalbų 
ir lietuvių kalbos moky 
tojai, norintieji mokyto
jauti nuo pradinio (3- 
sios formos) iki brandos 
atestato (Higher School 
Certificate) lygio. No
rintieji mokytojauti, pa 
duoda pareiškimus Vik
torijos Švietimo Minis
terijai. Pamokos vyks 
šeštadieniais.***

Melbourne savo 25- 
rių metų vedybinę su
kaktį atšventė Albina ir 
Balys Steponavičiai, ku
rie apsivedę Ansbacho 
stovykloje, vėliau įsikū
rė Melbourne. Turėda
mi puikius namus, jie au
gina 7-nius vaikus. Bū
dami geri ir susipratę 
lietuviai, ponai Stepona
vičiai išaugino ir visus 
vaikus stiprioje lietu
viškoje dvasioje, už ką, 
sveikinant sukaktuvinin
kus, telieka tik palinkė
ti geros ir gražios atei
ties. ***

Sausio mėnesio pabai
goje Sydnėjaus Sporto 
klubo "Kovo" valdyba su
rengė pagerbimo vaka
rą — iešminę savo vi- 
s iems sportininkams,
kurie taip skaitlingai da
lyvavo paskutinėje XXII 
-je lietuvių sporto šven
tėje, atsiekdami tokių 
gražių laimėjimų. Klu
bo pirmininkui Vladui 
Daudarui pristačius, vi
si laimėtojai žaidėjai bu
vo apdovanoti specialio
mis atminties gairelė
mis, su įrašytais laimė
jimais ir jų pavardėmis. 
Dalyvaujant apie 200 pa
čių sportininkųir rėmė
jų, vakaras, prie skanių 
mėsos kepsnių ir alučio 
bačkos, praėjo labai gra
žioje ir pakilioje nuotai
koje, draugiškai suarti
nant koviečius dabarti
nius sportininkus ir bu - 
vusius veteranus, bei jų 
rėmėjus. ***

Melbourne naująjį ke
lionių biurą atidarė 14- 
ka metų šiame darbe pa
tirtį turintis Balys Stan- 
kflnavičius. Susidomė
jęs vykstančių jų mūsų 
tautiečių į Jaunimo Kon

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.

gresą reikalais, jis su
organizavo Pan-Ameri- 
can vakarą, kuriame 
dalyvavo 45 asmenys. 
Smagioje nuotaikoje be- 
sivaišinant tipingais 
amerikietiškais užkan
džiais, buvo diskutuota 
visi kelionės reikalai, 
vėliau stebint filmus 
apie Havajus, 747 Jum- 
bo Jet ir "Swinging Ame- 
rica", kur įdomiai pa
rodoma kelionės įspū
džiai Amerikoje. Susido
mėjimas kelione yra vi
soje Australijoje labai 
didelis.

■ Europos lietuviai

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 

With or withoul degree. Both 
Psychiatric and CHnical open
ings. Immendiately available for 
day shift and a midnight vacan- 
cy. All Michigan civil service 
benefits.
Salary range $8,728 to $11,400 
annually. depending upon ėduca- 
tion and experience.

Contact J. E. GRIFFIN 
Personnel Officer 

YPSILANTI STATĖ HOSPITAL 
Box A

Ypsilanti, Michigan 
or phone 313-434-3400, Ext. 115 
An Equal Opportunity Employer 

(10-16)

JOURNEYMAN cutter
Mušt be experienced and fa- 
miliar with all kinds of label 
cutting. Union shop, all fringe 
benefits. Call collect (616) 
459-6221.

An Equal Opportunity Employer 
(4-10)

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR 

,WORK FROM BLUE PRINTS AND 
SĖT U P

ATLAS CAR & MFG CO. 
1140 1VANHOE RD. 
CLEVELAND. OHIO

An F.qual Opportunity Employer 
(7-13)

AUTOMATIC SĖT UP MEN 
For Brown & Sharp. Mušt have job 
shop experience only. No other need 
apply. Full company benefits, good 
working conditions, and high hourly 
rate.

Call JOE STUPAK 
216-228-7070

(10-16)

MAINTENANCE COUPLE 
Mušt know general maintenance 
for apt. bldg. Wife to assist in 
cleaning apts. Good salary, free 
rent. Age 40 and over. Local 
refs. (313) TR 2-5801. (10-12)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

Eastern Arkansas Progressive 
Community 35 Milės from Memphis. 

MEDICAL TECHNOLOGIST 
REGISTERED ASCP 

Salary commensurate with 
experience & ability. 

REGISTERED NURSES 
For all' services and all shifts. Ex- 
cellent salary. Plūs shift differential 

for evening & night duties. 
ALSO 

PHYSICIANS 
GENERAL PRACT1TIONERS 
Liberal Personnel Policies. 

Apply call or wrįte to Administrator 
FORREST MEMORIAL HOSPITAL 

Box 667 
Forrest City, Arkansas 72335 

501-633-2020
(4-13)

TRUCK OWNERS
OWNF.R OPERATORS WANTED BY 
STEEL HAULER TO HANDLE MUL- 
T) AXLE LOADS FROM GARY-CH1- 
CAGO AREA TO MICHIGAN.

CALL 219-845-2041 
MR. S. DUNNETT

(7-13)

WANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

COLD HEADER MACHINE 
SĖT UP

MEN AND OPERATORS.
Also 

JOURNEYMAN 

MACHINE MAINTENANCE 
Union Shop. Fringe Benefits. 

APPLY IN PERSON 

MACHINE R1VET 
DIVISION OF PRO SYSTEMS INC. 
21221 Hoover Rd., VC'arren, Mich.

(7-13)

LIUDAS VISMANTAS 
STASĮ ŠALKAUSKĮ PRISIMINUS 

Praėjusiųjų metų gruodžio 4 d. Muenchene Vo
kietijos Ateitininkų sendraugių valdyba suruošė 
prof. Stasio Šalkauskio mirties 30 m. sukakties mi
nėjimą. Jame paskaitas apie St. Šalkauskį laikė prof. 
Antanas Maceina ir prof. Juozas Eretas. Pirmasis 
dėl ligos negalėjo į minėjimą atvykti, todėl jo pas
kaitą raštu perskaitė dr. Jonas Norkaitis.

Nesigilindamas į tų paskaitų turinį, norėčiau 
iškelti keletą pastabų. Pirmiausia labai abejotinas 
prof. A. Maceinos teigimas, kad "Šalkauskis yra 
didžiausias mūsų tautos filosofas". Prisimenu vie
ną gražų gyvenimo sukurtą anekdotą. Viena žydai
tė laikė pas prof. Pr. Augustaitį anglų literatūros 
kolokviumą. Profesorius žydaitę paklausė apie 
Byroną (Baironą). Žydaitė pradėjo Byrono apibū
dinimą šiais žodžiais: "Byronas buvo didelis ang
lų rašytojas". Prof. Augustaitis tuoj ją pertraukė 
šia kritika: "Tai kaip didelis, ar ir užmanė dides
nis?". Mat, prof. Augustaitis pasižymėjo dideliu 
ūgiu. Jeigu St. Šalkauskis buvo didžiausias filoso
fas, tai kas buvo vidutiniai ir mažieji? Man rodos, 
kad Šalkauskis buvo vienas iš didžiųjų, bet ne di
džiausias. Jei palygintume Šalkauskįir Vydūną kaip 
filosofus, sunku būtų tvirtinti, kad Šalkauskis buvo 
didesnis filosofas, negu Vydūnas.

Gerai atsimenu prof. St. Šalkauskį kaip savo 
mokytoją. Jis dėstė toje gimanzijoje, kurioje man 
teko mokytis, logiką. Aš jau nuo tų laikų esu įsi
tikinęs, kad St. Šalkauskis yra filosofas. Deja, A. 
Maceina tvirtina, kad "Šalkauskis tiek savo moky
mu, tiek savo raštais filosofijai buvo atsidėjęs la
bai maža". Šalkauskis tik gyvenęs filosofiškai. 
Man rodos, kad Šalkauskis buvo plačiausia prasme 
filosofas: jis skleidė ir filosofines, ir pedagogines, 
ir visuomenines idėjas.

Prof. J. Eretas savo paskaitoje atpasakojo St. 
Šalkauskio gyvenimą. Be kitų biografinių duomenų, 
jis pažymėjo, kad "bolševikų okupacija Stasio Šal
kauskio veiklą sustabdė ir jį padarė klajokliu, nie
kur negaunančiu jokios tarnybos" Per pirmąjį 
bolševikmetį man teko nekartą Šalkausį Vilniuje 
aplankyti. Jis tada buvo ne klajoklis, bet ligonis, 
kuris maža tegalėjo judėti ir vengė žmonių, saugo- 
damsis nuo provokatorių. Jis labai giliai išgyveno 
mūsų tautos ir valstybės tragediją ir, tikriausiai, 
dėl to peranksti atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Bene tiksliausiai bus apibūdinęs St. Šalkauskį, 
kaip filosofą ir žmogų, prof. J. Girnius: "Gilus 
mąstytojas, objektyvus tiesos ieškotojas ir drąsus 
jos skelbėjas, skaidrus savo kuklumu, tauriu džen
telmeniškumu ir nuoširdžiu krikščioniškumu, Šal
kauskis darė didelio poveikio ne tik savo mintimis 
bei raštais, bet ir savo asmenybe". (LE, XXIX 
tom., 325 psl.) ***

• Manchesterlo L.S. Klubo susirinkimas išrin
ko naują valdybos prezidiumą: J. Verbickas — 
pirm., St. Sasnauskas — vicepirm., J. Dubickas — 
sekr., V. Rudys — ižd. Klubas išlaiko sekmadieni
nę mokyklą, ruošiasi pastatydinti salę.

• Aldona Barančiukaitė ir T. Jūraitė išlaikė 
Lietuvių kalbos valstybinius egzaminus vidurinėse 
anglų mokyklose. L.N. b-vės valdyba abiem pasky
rė premijas po 10 svarų.

• Skulptorius Antanas Braždys nuo š.m. sau
sio 8 d. iki kovo 5 d. dalyvauja jau antroje meno pa
rodoje "Royal Academy of Arts", Londone. Išstaty
ti 7 Braždžio kūriniai.

• Eglė Pauliukonytė, Vasario 16 gimnazijos 
mokytoja, buvo nuvykusi į Londoną pamokyti lietu
vių jaunimo tautinių šokių.

• 1971 m. gruodžio 31 d. Koenigswinteryje, ne
toli Bonnos, įvyko Vokietijos Jaunimo sekcijos suva
žiavimas. Jame buvo išrinkta nauja valdyba: dr. Bi
rutė Paltorokaitė — pirm., stud. Petras Verše
lis — vicepirm., stud. Andrius Šmitas — ižd.,Kris
tina Sutkaitytė — sekr. ir kun. V. Damijonaitis — 
reikalų ved.

• Muencheno Moterų Klubo valdybą sudaro: E. 
Rugienienė — pirm., R. Veršelienė — sekr.,O..Sa- 
kalauskienė — ižd. ir M. Garunkštienė, B. Jalins- 
kienė — narės. Kontrolės komisija: J. Jurkonienė 
ir V. Schwaiblmaier.

• Dail. T. Burba Muenchene dalyvavo dailės pa
rodoje, kur buvo išstatyta 20 kūrinių.



1972 m. vasario 9 d. DIRVA rtr. II 3

DIRVA THE LITHUANIAN 
NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

Telephone: (216) 431-6344
SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO • 

PUBLISHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY AND 
FRIDAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS N. VILTIS, 
INC. « SUBSCRIPTION PER YEAR *13.00 • SINGLE COPY IS CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 

PRENUMERATA MEAMS *13.00, PUSEI METŲ *7.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA 15 CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA • NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRAŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIRAŠYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONE « UŽ 
SKELBIMŲ TURINI IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.

Mieli lietuviai!
Lietuvos nepriklausomybės diena, Vasario 16- 

toji jau čia pat. Lietuvių tauta rusų komunistų pri
slėgta ir naikinama, tos dienos viešai paminėti ne
galės. Negalės to padaryti ir lietuviai ištremti įto
limą Sibirą. Tik laisvojo pasaulio lietuviai šią die
ną iškilmingai atžymės.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
(VLIKas) ir Amerikos Lietuvių Taryba (ALTa) kvie
čia visus lietuvius Vasario 16-tosios minėjimuose 
gausiai dalyvauti: pabrėžti nusistatymą, kad Lietu
va teisės nepriklausomai tvarkytis laisvų pasaulio 
tautų šeimoje niekad neišsižadės, stiprinti pasi
ryžimą aktyviai siekti Lieuvių tautai laisvės.

Jaunosios mūsų kartos išeivijoje parodytas 
užsiangažavimas Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo darbui stiprina mūsų viltis šį tikslą pasiekti. 
O Kudirkos, Simokaičių, Bražinskų ir kitų tautos 
kovotojų pastangos bei aukos rodo, kad pavergtoje 
Lietuvoje nepriklausomybės siekimas yra gyvas ir 
stiprus.

VLIKas ir ALTa dėkoja lietuvių visuomenei už 
vieningumą ir už moralinę bei finansinę paramą 
laisvinimo darbams. 1971 metų sausio 9-tą dieną 
VLIKo ir ALTos vadovybės sutarė, kad Vasario 16- 
tosios proga renkamos aukos skiriamos Lietuvos 
laisvinimui ir siunčiamos ALTai. Altą savo ruož
tu remia VLIKo veiklą. Matyt, kad šis sutarimas 
lietuvių visuomenės buvo teigiamai sutiktas, nes 
jis pakėlė surinktų lėšų Lietuvos laisvinimo reika
lams kiekį. Kviečiame visuomenę bei organizaci
jas ir toliau šio sutarimo bei tvarkos laikytis. Lė
šos didele dalimi lems mūsų darbo sėkmę ateinan
čiais metais ir dėl to prašome aukoti dosniai, kaip 
ir anksčiau.

Dr. J. K. Valiūnas Dr. K. Bobelis
VLIKo pirmininkas ALTos pirmininkas

Pabaltijo inkorporavimas 
nepripažintas ir nėra jokių 
tikslą tą politiką keisti 
SAKO VALSTYBĖS DEPAERTAMENTAS

Š.m. sausio 27-28 
dienomis Valstybės de
partamente, Washingto- 
ne, įvyko užsienio poli
tikos konferencija laik
raščių, radijo ir televi
zijų redaktoriams. Da
lyvavo ’ arti 50 pakvies
tų delegatų iš 40 valsty
bių. Dr. Kostas Jurgėla 
atstovavo Amerikos Bal
so lietuvių skyrių, dr. Jo
nas Genys — Draugą, 
M. ir A. Vaivadai — Nau
jienas.

Didžiausią konferen
cijos svarbumą sudarė 
dalyvavimas žymių kal
bėtojų, įskaitant valsty
bės sekretorių William 
P. Rogers. Konferenci
ją moderavo W.D. Blair, 
Jr. — asistentas valsty
bės sekretoriau^ vie
šiems reikalams.

Pirmą paskaitą, pa
vadintą "U.S. — USSR 
and Europe", skaitė 
Martin J. Hilįenbrand 
— valstybės sekreto
riaus asistentas Euro
pos reikalams.

Po to kalbėjo valsty
bės sekretorius W. P. 
Rogers (užsienio politi
kos klausimais), Natha- 
nael Samuels (ekonomi
niais reikalais), Nelson 
Gros s (narkotikų reika
lais), Samuel De Pala- 
ma (Jungtinės Tautos) 
ir dr. John Hannah (už

sieniams pagalba).
Dr. J. Genys patiekė 

tokį klausimą:
"Virš milijono lietu

vių, latvių ir estų kil
mės amerikiečių yra la
bai susirūpinę Sovietų 
įvykdyta Baltijos kraštų 
okupacija. Tas aktas pra 
sižengia su tarptautine 
teise. Ar aš galiu pain
formuoti baltų kilmės 
amerikiečius, kad Jung
tinės Amerikos Valsty
bės, visokiose aplinky
bėse (!), tęs politiką, ku
ri nepripažins sovietų jė
ga įvykdytos Baltijos 
kraštų aneksijos? Mes 
trokštame kad ši ameri
kiečių politika būtų tęsia
ma".

Į šį klausimą Valsty
bės departamento parei
gūnai atsakė, kad, kaip 
visi žino, Baltijos kraš
tų inkorporavimas yra 
nepripažintas, ir nėra 
jokių priežasčių (rea- 
sons) tą politiką keisti.

Kitas dr. Jono Genio 
klausimas valstybės 
sekretoriui V/. P. Ro
gers buvo:

"Pone Sekretoriau, 
jei aš teisingai užsira
šiau, Tamsta minėjote, 
kad dabar pasaulis pasi
darė gan geras. Čia aš 
noriu prisiminti, kad ly
giai prieš 27 metus įvy
ko Jaltos konferencija.

1918 M. VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS REIKŠMĖ
Šis straipsnis prieš 25 metus buvo atspausdintas

laikraštyje "Mūsų Kelias" (1947 nr.15-21)

1.
1918 m. Vasario 16- 

tosios dienos niekas neį
stengs išbraukti iš lie
tuvių tautos istorijos, 
ne tik iš jos praeities 
rašytų lapų, bet ir iš 
tautos gyvenimo, iš jos 
gyvos, nesibaigiančios 
ir nesibaigsiančios bui
ties, nes ji neužbaigė, 
neužantspaudavo praei
ties, tik aiškiai ir griež
tai iškrito ir nužymėjo 
kelią tauos ateičiai.

2.
Juk Vasario 16-toji tai 

stebuklingo lietuvių tau
tos prisikėlimo iš dau
giaamžio merdėjimo, 
kaimynus ir platesnį pa
svietį nustebinęs, pasau
lio istorijos rikšmingas 
įvykis, įgyvendinęs seną 
tautos poeto Barono vi
ziją:

Lietuva kaip saulė!
3.

Vasario 16-toji per 
amžius niekinamos, kad 
ir plačiai tarptautinio 
mokslo išgarsintos, bet 
svetimšalių, dažnai to 
pat mokslo vyrų laiko
mos mirštančia, kaimy
nų marinamos senovės 
lietuvių kalbos ne tik

Dėlei karo įvykių ir dėl 
toje konferencijoje ves
tos silpnos užsienio po
litikos, devynios demo
kratinės valstybės su 
100 milijonų gyventojų 
prarado teisę pasirink
ti savo valdymosi for
mas (self - determina- 
tion). Šių tautų tarpe yra 
Baltijos valstybės ir vi
sos kitos iš eilės. Ar ga
lima paklausti, kokie yra 
planai įvykdyti teisingą, 
pabrėžintai teisingą, tai 
ką Rytinėje Europoje".

Sekretorius Rogers 
atsakė, kad jis tikįs, kad 
ir šiuo reikalu reikėtų 
tartis, kad tariantis bū
tų galima daug įtampų 
sušvelninti.

Vakare konferencijos 
dalyvių priėmime dr. J. 
Geniui susidarė patogi 
proga susitikti su vals
tybės sekretoriumi ir 
iškelti Simo Kudirkos 
išlaisvinimo siūlymą.

(g)

LATVIU 
KOMUNISTŲ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
lo nepažįsta Maskvos ir 
ją įsivaizduoja kaip poli
tinės tobulybės viršūnę. 
Tačiau ne tik latvių, bet 
ir lietuvių, estų komu
nistai gerai žino, kad 
Maskva yra rusiškojo 
imperializmo vykdytoja 
ir mažųjų tautų naikin
toja. Tik nevisi, kurie 
apie tai žino, turi drą
sos tiesą skelbti.

Jei tokį atsišaukimą 
būtų į pasaulį paskelbę 
Latvijos pogrindžio de
mokratai, tai Maskva bū 
tų rėkusi, kad tai fašis
tų darbas. Bet ką dabar 
Maskva pasakys, kada 
patys komunistai supra
to Maskvos šovinisti
nius ir imperalistinius 
tikslus. Maskvai telieka 
tylėti ir rausti iš gėdos 
dėl rusifikacinių genoci
dinių tikslų Baltijos 
kraštuose prieš Vakarų 
Europos komunistines 
partijas.

MYKOLAS BIRŽIŠKA
mokslui bet ir tautos gy 
vybei išsaugoti įtvirti
nimas, griežtas įvalsty- 
binimas, ne tik suteiki - 

Prof. Mykolas Biržiška, Vasario 16 Akto signataras, miręs prieš 
10 metų Los Angeles, Calif.

mas jai valstybėje tokių 
teisių ir padėties, kokių 
ji nei senovės Lietuvos 
valstybiniame gyvenime 
neturėjo, bet ir atsklei
dimas jai vartų į sudė
tingą, subtilų moderni
nės kultūros pasaulį vie 
nai po kitos sričiai leng
vai ir garbingai įgalėti. 
Ne be gilaus pagrindo žy
mus lenkų kalbininkas, 
Vilniaus universiteto 
prof. Jan Otrębski 1942 
m. tenykščiams lietu
viams yra pareiškęs:

"Kai Antrajam Pasau
liniam Karui pasibaigus 
tarptautinėje diplomatų 
konferencijoje bus 
svarstomas Lietuvos 
reikalas, lietuvių tautos 
teisei savo nepriklauso
mybei atgauti padėkite 
jiems ant stalo tą vieną 
vienintėlį dokumentą — 
Lietuvos Mokslų Akade
mijos Vilniuje išleistą 
Lietuvių kalbos žodyną
— to argumento pa
kaks!"

4.
Vasario 16-toji tai pa

saulio seniai pamirštos 
XI1I-XV a. Mindaugo - 
Gedimino - Algirdo - 
Kęstučio - Vytauto Lietu
vos — tegu suminia- 
tiūrėjusios, sumažėju- 
sios, sunykštėjusios, 
bet ir suderintos su mū
sų gadynės tautiškumo 
ir demokratiškumo dva
sia — viešas primini
mas, įvedimas įmoder- 
niųjų valstybių tarpą, 
jos valstybinio atkūri
mo pradžia, po kertiniu 
atstatymo akmeniu pade
damas pats svarbusis 
valstybinis dokumentas. 
Taip išsipildė Prūsų Lie' 
tuvos kun. Krauzės 1834 
m. pranašavimas, kad 
kaip senovės Graikija jo 
metu, taip vėliau atsigau- 
sianti ir "Lietuvos ka
ralystė".

5.
Vasario 16-toji tai 

1773, 1793, 1795 m. Prū
sų ir Maskolijos vokie
čių (juk carė Kotryna II
— šimtanuošimtinė vo
kietė, vokiškosios pseu- 
do-Romanovų Povilų, 
Aleksandrų ir Mikalojų 

carų dinastijos pramo- 
tė, tokia pat vokietė kaip 
Prūsų Pričkai ir Viliai) 
Lietuvos išdraskymo ir 
daugiau kaip šimtameti- 
nės maskoliškos vergi

jos status ir aiškus pa
niekinimas ir nuverti
mas, atviras ir griež
tas atsikirtimas nuo 
Maskolijos — tiek nuo 
tik sugriuvusios cari
nės, tiek nuo trumpai 
tepasireiškusios demo
kratinės, tiek nuo įsiga
linčios tuo metu tarybi
nės mažosios tautos ryž 
tingas stojimas prieš 
milžinišką valstybę ir 
jos grobuoniškus sieki
mus, savanoriškas ir be 
atodairinis pripažini
mas ir prisiėmimas Di
džiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos paveldėjimo 
— Vakarų kultūros sar
gybos, gynimo ir per
teikimo Rytams sunkios 
ir svarios pareigos, be- 
termininis įsipareigoji
mas Vakarų pasauliui at
gauti kas čiaprarastair 
pasivyti jo istorinės 
raidos greitį, pasiryži
mas savarankiškai joje 
pasireikšti, visuotinėn 
civilizacijos istorijon 
įrašyti savą, ne tik sau 
bet ir kitiems įdomų, 
gražų ir reikšmingą pus - 
lapį.

Tai drauge nedvipras
miškai aiškus savaran
kiškos geopolitinės ir ge - 
okultūrinės lietuviškos 
pozicijos užėmimas 
dviejų pasaulių tarpe, 
germaniškojo ir slaviš
kojo, išryškinto dar 1914 
m. didžiai prasmingos 
Vilniaus lietuvių "ginta
rinės deklaracijos" pa
reiškimu apie Baltijos 
gintaro kraštų Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos 
vienijimo pradžią (Dek
laracijos autorius Sta
sys Šilingas žuvo Sibiro 
ar pauralės bolševiki
niuose darbuose) parem
tas Mažosios Lietuvos 
veikėjų 1920-m. kovo 20 
d. pasisakymu už susi
jungimą su Didžiąja Lie
tuva, pradėtas būti vyk
domas su 1923 m. Klai
pėdos Krašto prisijungi
mu prie Nepriklauso
mosios Lietuvos, ligi 
pat mūsų sienų sunkiau
siose kovos sąlygose 
Prūsų lietuvių atkakliai 
ginamas čia ir Vydūnui 

tilžiškiu! visu savo dva
siniu kilnumu, kūrybine 
galia ir kūno silpnumu 
per 50 metų vakarietiš
kai atlaikant siuntančio 
germanizmo bangas, 
Jankui ir Vanagaičiui ne- 
nuleidžiant akių ir nuo 
karaliaučinių prūsinės 
Lietuvos ribų. Tai per 
visą dabartinį nepriklau
somąjį Lietuvos gyveni
mą, ligi ji dar nebuvo 
kritusi savo didkaimy- 
nių auka, gaivališkas ir 
įtikslintas jos veržima
sis į Baltijos jūrą, atvi
ras ir nuoširdus arti
nimasis su pajūrinėmis 
Latvijos, Estijos, Suomi
jos respublikomis.

6.
Vasario 16-toji tai 

1794, 1812, 1831. 1863 m. 
Lietuvos kartų aukų ir 
skaudžių kančių pateisi
nimas ir apvainikavi
mas, moralinis palikuo
nių atpildas ir istorinis 
įprasminimas, Kosciuš
kos ir Mickevičiaus, 
Plioteraitės, Jacevičių, 
Stanevičių ir Mackevi
čių, Kalinauskių ir Sie- 
rakauskių, kitų dar 
reikšmingų ir brangių 
Lietuvos sūnų ir dukte
rų žygių įtvirtinimas tau
tinės lietuvių istorijos 
garbės lapuose. Tai 
griežtas praeities už- 
skleidimas, kai lietuvių 
tauta iš savo tautinių, 
žemaitiškai aukštaitiš
kų, ir valstybinių, lietu
viškai rusėniškų, terito
rijų iš savo žemės sul
čių ugdė ir kūrybinėmis 
tautos krašto pajėgomis 
aprūpino savo kaimy
nus.

Juk ji davė Lenkijai 
ir lenkams ne tik ka
ralių Jogailą ir Jogai- 
liūnų dinastiją, didžiuo
sius karo vadus Chodke
vičių ir Kosčiušką, poe
zijos genijų Adomą Mic
kevičių, didžiausią jų 
romanistą Krašiauskį, 
mistiką Tovianskį, kar
dinolus Radvilą ir Sa- 
piehą, arkivyskupą Za- 
leskį veliuoniškį ir .Koz 
lovskį alytiškį, vuškupą 
Ruškį, pamokslininkus 
Kaisevičių ir Semenen- 
ką, misininką Rylą, di
džiausius jų skulptorius 
Veliuoniškį - Welonski 
ir Antaną Vivulskį, ta
pytojus Stabrovskį ir 
Rusczycą-Ruščių, reikš
mingiausią meno kriti
ką Vitkevičių, didžiau
sią muzikos virtuozą Po- 
derį - Paderevskį, chi
rurgą Juzumą-Girštau- 
tą, filologą Joną Kar- 
lavičių ir jo sūnų muzi
ką Mečislovą, botaniką 
Aleksą - Aleksandravi
čių, fiziologą Buivydį, 
antropologą Talką Hryn- 
cewiczių, istorikus Ja- 
kubowskį, Koscialkovs- 
kį, Paškevičių, Lov
mianskį, kalbininką Cho 
minskį ir daugelį kitų 
mokslininkų, patį Lenki
jos iš numirusiųjų pri- 
kėlėją Juozapą Ginetą 
Pilsudskį, Lenkų res
publikos pirmąjį prezi
dentą Gabrielių Naruta
vičių ir ministerius Va- 
silevski, Sapiehą, Skir- 
muntą, Liutkevičių, Sta-- 
nevičių, Meištavičių ir 
kitus, tik dar ir savo ge
nialaus menininko Ciur 
lionies jiems neatidavu
si.

Rusus ji apdovanojo 
Gediminaičiais ir Algir 
daičiais, kunigaikščiais 
Golicinais ir Trubec- 
kiais, ligikotrynine Ro
manovų dinastija, di
džiuoju rašytoju Dosto- 
jevskiu, tapytoju Dobu-

(Nukelta į 4 psl.)
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žinskiu, poetais Balmon 
tu ir Baltrušaičiu, moks
lininkais Senkovskiu, 
Kovalevskiais, Kossovi- 
čium, Dogeliu, Vaškiu 
-Ceraskiu ir kitais,mi
nis teriu Plėve, karve
džiu Hurčinu, admirolu 
Rusinu, karų istoriku Pu- 
zirevskiu.

Gudams su atlaidžia 
šypsena ji leido iš jos 
savintis visus didžiuo
sius Lietuvos kunigaikš
čius ir didvyrius, visus 
Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos karo vadus 
ir valstybininkus bei ad
ministratorius, politi
nius ir kultūrinius veikė
jus, iš ten kilusius len
kiškus ir rusiškus rašy
tojus, tapytojus ir muzi
kus.

Iš savo prūsinių lie
tuviškai vokiškų sričių 
vokiečiams ji davė filo
sofą Kantą, poetus Sima- 
ną Dachą, Wilhelmą Jor
daną, Thielo- Mikolaitį, 
romanistus Suderman- 
ną, Wichertą ir Wiecher- 
tą, kalbininką Gerullį, 
narsių dragūnų pulkus. 
Net tolimą prancūzų li
teratūrą apdovanojo Apo- 
llinaire-Kostrovickiu ir 
Oskaru Milašium.

Pagaliau, iš Lietuvos 
žydų tarpo lenkams ji 
davė garsųjį jų publicis
tą Judelį Kliačką, ru
sams žymiausią skulpto
rių Morkų Antokolskį, 
mokslininkų, veikėjų, 
žurnalistų, carui net 
naminį šventiką otec Sa- 
velskį. Iš Lietuvos to
torių — lenkams Sulke- 
vičius ir Safarevičius, 
veikėjus ir mokslinin
kus., rusams —žinomą
jį ekonomistą Tuhaną Ba- 
ranovskį ir kitus.

Su Vasario 16 d. posū
kiu šitoks savo jėgų eik
vojimas svetimųjų nau
dai Lietuvoje turėjo baig
tis ir įtvirtinama nauja 
gadynė, kai ne tik tau
tos, bet ir viso krašto ge 
riausios pajėgos visų 
pirma ją ir jį teturi ap 
rūpinti, saviems, o ne 
svetimiems tarnauti ir 
dirbti. Tragingai išgy

vendami siekiančios sa
vo nepriklausomybės 
Lietuvos konfliktą su lai
kančia tai šventvagišku 
pasikėsinimu prieš dau
giaamžę tų dviejų šalių 
uniją Lenkija, tolimame 
Sibire žudosi didysis 
Lietuvos revoliucionie
rius Liudvikas Jonavi- 
čius, o Vakaruose (Švei 
carijoje) Lenkijos mar
šalo Pilsudskio brolis 
Bronislovas, bet jau Var
šuvos prezidento Naru
tavičiaus brolis Stanis
lovas vasario 16 d. tvir
ta ranka pasirašo Lietu
vos nepriklausomybės 
ne tik nuo Rusijos ir Vo
kietijos, bet ir« nuo tos 
pat Lenkijos paskelbi
mą, tik ir jis nebepakė
lė šio savo vyriško žygio 
tautinių pasėkų ir vėliau 
nusižudė. Tačiau grįžta 
Lietuvai Baltrušaitis ir 
Milašius — Balmontas 
atvyksta pagarbiai nu
silenkti savo protėvių tė
vynei, o Dostojevskio 
duktė savo garsaus tė
vo bent vardą, bent kil
mę stengiasi su Lietuva 
susieti. Atbudusi Lietu - 
va vieną po kito grąži
na sau Radvilas ir Tiš
kevičius, Bilevičius, 
Putvinskius ir Naruta
vičius, Zubrickius, Pu- 
rickius, Durickius, pri
siima Flaterius ir Ro- 
merius, Zubovus, Dobu- 
žinskius ir Karnavičius, 
atskleidžia savo tautos 
širdį Chodkevičiui, Kos
ciuškai, Mickevičiui ir 
kitiems didiesiems vy
rams iš praeities prikel
ti su gilia pagarba ir mei
le jiems sau prisiglaus - 
ti. Didieji ir mažieji 
-evičiai ir -avičiai, 
-skiai ir -ckiai vienas 
pro kitą -ūnais, - ai- 
čiais ir dar kitaip trum
pėja. Didžioji praeitis 
neatmezgamu tautiniu 
mazgu siejama su gyva 
atgijusios, pakilusios 
tautos kūryba, apiman
čia visas tautinio gyve
nimo sritis ir vis įvai
riau, drąsiau ir savai- 
mingiau pasireiškian
čią.

Mūsų laikais Lietuvos 
poetai ir literatai, me
nininkai, mokslininkai, 
visuomenininkai, ūkinin 
kai, sportininkai ir kiti

VALENTINĄ GUSTAINĮ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS™
Neo-Lithuania korpo

racija buvo pirmoji lais
vos Lietuvos universite 
te tautinės minties or
ganizacija ir pirmutinė 
kibirkštis studentų gy
venime.

Pirmas žodis svariau
sias, pirmas žingsnis 
sunkiausias. Ir tas žo
dis ir žingsnis priklau
so Neo-Lithuania korpor
acijai.

Neo-Lithuania savo 
tikslą pasirinko tautos 
didybę, valingą, kilnią ir 
taurią asmenybę bei 
valstybės gerovę, neš
ki ekvieno patrioto lietu
vio sielos gelmėse glū
di ši didžioji tautos 
idėja.

Neolituanai, kurie vi
są savo egzistencijos 
prasmę matė nuolatinės 
tautos idealams tarny
boje, atliko didelį vaid
menį Lietuvos universi
teto studentų gyvenime.

Vos tik įsikūrusi, ji 
gyvai pradėjo reikštis 
studentų gyvenime įvai
riomis linkmėmis ir 
greitu laiku užkariavo 
universiteto vadovybės 
ir visuomenės simpati
jas.

Tautinė idėja, tautinė 
kultūra ir tradicijos ar
timos buvo ir lietuvei 
studentei. Ji prijausda
ma kilniems tautininkų 

tautos darbininkai įtvir
tina jos tautinę kultūrą, 
Ciurlionies ir Vydūno, 
Vaižganto ir Krėvės, 
Maironio, Putino ir 
Brazdžionio, daugelio ki
tų plunksnos menininkų, 
kalbininkų Būgos ir Jab
lonskio, Salio ir Skar
džiaus, Atlanto laimėto
jų Dariaus ir Girėno var 
dais, akademiniu Lietu
vių kalbos žodynu ir ka
ro tenutraukta Lietuviš
kąja Enciklopedija, net 
boksininko Šarkio, krep
šininkų, šachmatininkų 
ir tautinių šokių laimė
jimais parodo kūrybinį 
tautos pajėgumą ir sa
vaimingą būdą, kiti iš
garsėdami net toli už 
Lietuvos ribų.

(Bus daugiau)

MARIJA KASAKAITYTĖ 

siekimams stojo įdarbą 
drauge su vyrais.

Korporacija, stiprin
dama studentėse tautinį 
nusistatymą, auklėjo 
mergaičių tautininkių bū 
rį, kuris pasižadėjo vi
sada stovėti Lietuvos 
idealų sargyboje.

Dalyvavimas bendra
me korporacijos gyve
nime skatino studentes 
aktyviau veikti, jis nu
rodė jų darbų kryptį, 
kreipdamas jų dėmesį 
į Lietuvos visuomeninį 
gyvenimą. Kaip lietuvių 
inteligenčių, kaip visuo
menės veikėjų, jųparei- 
ga buvo kelti visuome
nėj ir šeimoj lietuviškų 
tradicijų, gimtosios 
kalbos ir Lietuvos že
mės meilę.

Pirmaisiais korpora 
ei jos gyvavimo metais, 
kada korporacijos gyve
nimas buvo nesudėtin
gas ir nekomplikuotas, 
korporantės dirbo drau
ge su vyrais. Bet kada 
korporančių skaičius pa
didėjo, atsirado daug 
naujų reikalų, sumany
mų. Tada iškilo mintis 
organizuotis ir sava
rankiškai dirbti. Dirb
damos drauge su vyrais 
korporantės negalėjo 
išmėginti savo jėgų, ne 
galėjo pareikšti savo in 
dividualybės.

Tomis mintimis besi- 
vaduodamos, 1925 m. 
korporantės nutarė su
siburti į atskirą mer
gaičių ratelį. Todėl jos 
kreipėsi į Neo-Lithua
nia valdybą, prašyda
mos leisti įsteigti Mer
gaičių Ratelį prie kor
poracijos Neo-Lithua
nia. Korporacijos val
dyba su pirmininku V. 
Gustainiu leido studen
tėms neolituanėms or
ganizuotis į atskirą Mer
gaičių Ratelį ir veikti au
tonomiškai korporaci
jos įstatų ribose.

Mergaičių Ratelio pir 
mininkės dalyvaudavo 
korporacijos valdybos 
posėdžiuose; naujų stu
denčių į korporaciją pri
ėmimas buvo Mergaičių

Ratelio valdybos kompe 
tencijoje. Šalia Mergai
čių Ratelio susirinkimų 
korporantės dalyvauda
vo ir bendrose korpo
racijos Neo-Lithuania 
sueigose. Tuose posė
džiuose man geko bend
radarbiauti su V. Gus
tainiu ir sueigose girdė
ti jį kalbant ir diskutuo
jant giliom temom, lie

Teisė į žodžio laisvę
Teisė į žodžio laisvę Amerikoje atremta įvals- 

tybės konstituciją ir į lietuvišką atviro žodžio mėn
raštį. Ta teisė yra pagrindinė santvarkos dorybė, 
drąsinanti individą drąsiai nešioti tą teisę, lyg ak
menį, kišenėje ir prie progos iškulti artimam langą.

Šita teisė yra smarki teisė. Ypač ji smarkėja 
savo antroje fazėje: teisė į laisvą žodį. Tą smar
kią teisę vykusiai demonstravo paskutiniojo pikni
ko dalyviai Chicagos scenose.

Teisė į laisvą žodį yra teisės į žodžio laisvę 
antroji ir efektyviausioji fazė. Nelyginant kainų 
įšaldymo antroji fazė atšildė kainas, antroji teisės 
į žodžio laisvę fazė puikiai atšildo nuotaiką. Lais
vas žodis įgyja naujas savybes, kurių jis netenka bū 
damas įkalintas kasdieninės rutinos celibate. Lais
vas žodis tampa riebus, šmaikštus, duodantis per 
ausį, atskambąs viduriuose. Ak, kada mes, kųklia- 
noriai, sulauksime, kaip laisvas žodis skardžiai ir 
dundančiai kunkuliuos mūsų scenose ir sieks mus 
iš pranešimų piupitrų?

— Tai supuvusio kapitalistinio pasaulio išdai
gos, — pasakė pažangus bimbistas lietuvis atžaga
reiviui, — kalbėti apie ilgesį turėti teisę į Žodžio 
laisvę, apie teises įžodžio laisvę fazes.

— Kodėl gi, — pasakė atžagareivis, — rūpin
tis kilniais idealais yra kilnu ir ideališka!

— Teisė į žodžio laisvę, — pasakė pažangu
sis bimbistas, — yra žmogaus įgimtoji teisė ir, 
pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoje, tą teisę automatiš
kai iškovoja kiekvienas miręs Sovietų Sąjungos pi
lietis. Pavyzdys: poetas Tvardovskis.

Šiam posakiui įrodyti pažangusis tautietis iš
rovė iš savo kišenės aplamdytą vilniškę Šluotą ir 
atkišo Andriaus Cvirkos piešinį.

Atžagareivis lietuvis pažiūrėjo įpiešinįirpri- 
pažino pažangaus bimbisto lietuvio raciją.

Andrius CVIRKA

čiančiom lietuvių tautos 
pasaulėžiūrą. Savo gi
liu, ramiu balsu jis mo
kėdavo paberti daug 
gražių, kilnių minčių. 
Geras kalbėtojas, jis sa 
vo logiška galvosena įti
kindavo klausytojus ir la - 
kiomis mintimis įžiebda 
vo studentų auditorijoj 
pakilią nuotaiką. Be to 
mokęsis Heidelbergo ir 
Sorbonnos ir Lietuvos 
universitetuose, jis iš-
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J. GRAUDA

KARALIŪNUI REIKIA 

KRAUJO
(8) Novelė

Bet ji labiausiai nustemba pamačiusi ties lova 
palubėje kabančią sidabrinę laktą, ant kurios tupi di
delis, panašus į avėdrą paukštis deimantinėmis 
plunksnomis laikydamas savo snape sidabrinę gran
dinėlę su pririštu gale dideliu gintaro gabalu kaba- 
liuojančiu ties karaliūno krūtine.

— Aišku, tai Feniksas, o gal Aitvaras, — ji gal
voje prisimindama tėvą pasakojant, kad Aitvaras 
kartais skraidydavęs padangėmis pasivertęs auksi
niu paukščiu, bet jos mintis nutraukia karalienė tar
dama:

— Matai, mano sūnus jau taip nusilpęs, kad net 
ir gintaras jam nebedžiugina širdies.

— Gulk, dukrele, ant stalo, aš paimsiu tavo 
kraujo, — rodos sako jai motina, gailestingoji se 
šuo.

Ji nebesipriešina, atsigula ant švariai užklo
to stalo, atkiša ranką ir aiškiai pajunta aštrų 
švirkšto dūrį. Ji mato, kaip švirkštas prisipildo 
tamsiai raudono kraujo ir... tuomet viskas bežiū
rint ima keistis. Ji mato, kaip karaliūno išblyški
mas iš lengvėlo dingsta ir kaip ima rausvėti jo vei
dai, o akyse vėl ima žybsėti gyvenimo džiaugsamas. 
Menę, rodos, pripildo tie patys didžiūnai, kurie nu
žengė iš rėmų, bet dabar minia dar didesnė: rodos, 
sienos prasiskleidžia ir minia nubanguoja kažkur 
iki akiračių. Didžiūnai maišosi su žemdirbiais, 
amatininkais, kareivomis ir darbininkais. Visi, ro
dos, ją triukšmingai sveikina, ir jos vardas, kaip 
perkūnas dunda nuo akiračio iki akiračio. Jai ding

teli galvon, kad savo krauju ji juos visus bus paža
dinusi iš letargo. Karalienė Morta ją apkabina ir 
motiniškai bučiuodama sako:

— Tu išgelbėjai mano giminę!
Jos motina, gailestingoji sesuo, tebevilkėda- 

ma baltu chalatu ir stovėdama laboratorijos tarp
duryje, rodos, jai iš tolo moja džiaugsmingai svei
kindama.

Karaliūnas, rodos, vikriai iššoka iš lovos ir 
priklaupęs ant vieno kelio, kaip ji matė viename 
viduramžius vaizduojančiame filme, bučiuoja jai 
ranką tardamas:

— Tu išgelbėjai mano gyvybę, aš tave par- 
jodinsiu namo ant savo žirgo!

Dabar, regis, jis vilki sidabriniais šarvais, jo 
pentinai Švytruoja sidabru, o puikus žirgas pabal
notas prabangiu tymo balnu. Aplink susispietę didžiu ■ 
nai ją pagarbiai pakelia ir pasodina į balną ir, ro
dos, jie iškarto ima šuoliuoti zovada. Drungnas 
vėjelis jai šiulvena ausyse, ji užsimerkia ir su ma
lonumu atsiduoda jojimo ritmui. Bet jai staiga ding. 
teli galvon, kaip jie išjos į paviršių siauru, įvijų 
urvu? Ji atsimerkia ir, regis, siaubo perimta ma
to, kad jie dideliu greičiu artinasi prie urvo angos.

— Stok, mes neišlįsim siauru urvu, stok! — Ji 
rodos, ima šaukti ne savo balsu, bet raitelis, ro
dos, jos negirdi ir lekia zovada angos link. Vis la
biau šaukdama ir neišpasakytai persigandusi ji pa
bunda pašokdama ant lovos.

Ryto brėkŠmė sunkiasi pro atvirą langą. Ją 
nupurto vėsa. Ji guli skersai lovos neužsiklojusi ir 
veidrodyje mato sutaršytus plaukus ir dar neatsi
peikėjusias nuo išgąsčio akis.

— Aš grįžtu iš Vilniaus! — ji murma be in
tonacijos balsu ir priduria: — Kvailystė!

Iššokusi iš lovos ji uždaro langą, užskleidžia 
užuolaidas ir vėl griūva į lovą užsiklodama ir tuo
jau užmiega ramiu, giliu miegu.

Pabudusi vėlai rytą ji ilgai guli žiūrėdama į 

lubas ir prisimindama sapną su visomis smulkme, 
nomis. Ji buvo kažkur skaičiusi, kad kartais sap
nai galį būti realesni už pačią tikrovę. Aišku, ji to
kiomis nesąmonėmis netiki, bet jai staiga dingteli 
galvon, kad kažin ar šiąnakt ji tik nebus praregė
jusi, kas slypi už tos uždangsties, kuri plūduriuo
ja jos dvasios akiračiuose? Tėvas sako, kad pašau 
lyje kiekvienas savaip kuprotas ir savaip dūksta, 
bet ar aš tokia esu? — ji galvojo. — Visada žino
jau esanti rimta moteris, bet ar manęs negundė kip 
šiukas žvilgterėti, kas slypi už tos mano "žinoji
mo" ribos? Feniksas, Aitvaras yra legenda, gintaro 
gydomoji galia ir jame slypinti lietuvio sielos da
lelytė yra mistika, karaliūnas sergąs anemija yra 
sapnas, bet aš pati nesuprantu, kodėl tame iracio 
naliame pasaulyje aš nesijaučiu svetima? Atvirkš 
čiai, jaučiuos kone geriau, kaip prie "vaisių ir žo
lių" lovio! Argi lig šiol pati savęs nebūčiaupažinu- 
si? Juk aš taip mėgau prašmatnauti su savo realiz 
mo filosofija ir laidyti nuodingas strėleles į ro
mantikus! Juk ar nebūtų nesąmonė tikėti, kad per vie 
ną naktį būčiau atsiprotėjusi, susiradusi save ir pa
tikėjusi, kad kartais sapnas realsesnis už pačią tik
rovę? Jei nori surasti save, prarask save, pasa
kė kažkoks nekvailas išminčius. Gal dėl to aš taip 
ilgai ir negalėjau persigalėti ir apsispręsti už ko 
tekėti, kad nebuvau suradusi savęs, kad važiavau 
netikromis vėžėmis? Legendos, vizijos, sapnai ži
buriuoja kažkur už tikrovės ribų, bet ten labai švie 
su ir gražu ir kažin, ar jie nėra tikroji tikrovė? 
Tur būt, Vytenis teisus sakydamas, kad mes uždu
sime nustoję ilgėtis Grožio! Jei karaliūnui taip la
bai reikia mano kraujo, duokim jam: ar man gaila? 
Ypačiai jei mano kraujas gali išgelbėti jo gyvybę?

Laima pasuko Vytenio telefononumerįirpasa
kė:

— Atvažiuok pas mus pusryčio ir atsivežk su
žadėtuvių žiedus!

(Pabaiga)
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Redaguoja JORŪNĖ JONIKAITĖ

Jaunimo kongreso atstovai
Siekiant, kad II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon

greso organizacija turėtų galimai daugiau atramos 
taškų visuose lietuvių gyvenamuoe kraštuose bei jų 
rajonuose, įvesta atstovų institucija. Tai būtų, tary
tum visų kraštų lietuvių jaunimo atstovų susirinki
mas ar seimas. Viso tokių atstovų galės būti 250 as
menų. Atstovų rinkimų taisyklės priimtos Jaunimo 
Kongreso Komiteto posėdyje, 1971 m. rugpiūčio 22 
d. Plačius rinkimus vykdo, ją tvarką, išeinant iš 
krašto sąlygų, nustato, Lietuvių Bendruomenės ar

DIRVA

krašto lietuvių centrinės
Atstovais gali būti ren

kami (skiriami): a)lie
tuviai jaunuoliai-ės, tu
rį 18-30 metų amžiaus, 
b) mokantieji pakanka
mai gerai lietuvių kal
bą, nes ji oficialioji vi
sų kongreso posėdžių 
bei protokolų ir susiži
nojimo kalba, c) pagei
daujama, kad atstovai- 
būtų iš tų, kurie reiš
kiasi jaunimo ir apskri 
tai lietuvių veikloje. Tu 
ri būti galimai plates
nės sąlygos atstovus 
rinkti tiek lietuvių jau
nimo organizacijų na
riams, tiek organizaci
joms nepriklausančiam 
jaunimui tarp 16-30 me
tų amžiaus.***

JAV jaunimo atstovus 
renka LB apygardomis, 
tiesioginiu, lygiu, vi
suotiniu ir slaptu balsa
vimu. JAV išrinks vi
so 90 atstovų, kuriuos 
sudarys apygardose iš
rinktieji, būtent: Vidu
rio Vakarų — 34, New 
Yorko — 13, Detroito
— 7, Hartfordo — 7, 
New Jersey — 7, Piet
ryčių — 7, Clevelando
— 6, Bostono — 5 ir 
Vakarų — 4.***

Kanada išrinks 35 at
stovus, kurių dalį dele
guos jaunimo organizaci
jos, o kitą dalį išrinks 
LB apylinkėse. Australi
ja jau, yra sudariusi kon
greso reikalams keturis 
rajoninius komitetus 
(Adelaidėje, Melbourne, 
Newcastle ir Sydnėjuje) 
kurie išrinks savo rajo
nų atstovus įkongresą. 
Šie komitetai, koordi
nuojami centrinio komi 
teto (pirm. J. Neveraus- 
kas) rūpinasi ne tik at
stovų išrinkimu, bet ir 
jiems reikalingų kongre 
sinių išlaidų padengi
mu. Todėl Australijos 
žemyne kongreso minti
mi jau kuris laikas vyks 
ta įvairūs renginiai: su
sirinkimai, šokių vaka
rai, festivaliai ir pan.

***
Bendrai visi Europos, 

Pietų ir Centro Ameri-

organizacijos.
kos ir Australijo kraš
tai į kongresą galės iš
rinkti ir atsiųsti viso 
125 jaunimo atsto- 
vus-es. ***

Kongreso komitetas 
puoselėja mintį, kad 
kiekvienas atstovas a) 
pilnai atstovautų jį rin
kusių interesus. Jis tu
rėtų susipažinti su sa
vo rinkėjais ir žinoti 
kas jaunimui rūpi, ko
kius klausimus jis ke
lia, kokių atsakymų jis 
ieško; b) norima, kad 
atstovo pareigos nesi
baigtų su kongreso uždą 
rymu. Atstovai turi lik
ti vadovais savuose ra
jonuose visiems kon
grese tartiems ir jo api
brėžtiems darbams, už
daviniams vykdyti. Ko
miteto manoma, kad 
"kongresas turi būti ne 
tik entuziazmo ir infor
macijos šaltinis, bet tu
ri būti vieta, kurioje 
jaunimas išdiskutavęs 
dabartį, suplanuotų kas 
darytina ateityje". At
stovas turi įsipareigoti 
dalyvauti visose paskai- 
tose ir diskusijose. Jis 
turėtų surinkti nustaty
tą jaunimo peticijos pa
rašų kiekį iš savo vie
tovės ir jį įteikti Peti
cijų Komisijai kongre
so metu. Kiekvienas at
stovas turėtų surasti 
nors vieną mecenatą. 
Jis turėtų parašyti nors 
vieną referatą jam rūpi
ma tema ir jį teikti Pro 
gramos komisijai. Atsto
vas turėtų aktyviai daly
vauti tautinėje veikloje 
po Kongreso mažiausiai 
iki sekančio Kongre
so"... ***

Šiame Kongrese, be
rods, pirmą kartą bus 
paties jaunimo renkami 
jaunimo atstovai viso 
laisvojo pasaulio mas
tu. Tai yra didelis ban
dymas. Ar jis pasiseks, 
priklausys nuo rinkimų 
demokratiškumo, infor
macijos apie rinkimus 
jaunimo tarpe skleidi
mo ir nuo pačių atsto
vų. Šio bandymo negali 

Pirmojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso dalyviai, popietėje 
pas neolituanus, fil. Jono ir Vincentinos Jurkūnų vasarvietėje, Be- 
verly Shores, Indianoje. Prie stalo sėdi a.a. J. Bačiūnas su ponia. 

L» Hofmanienės nuotrauka

me. nuneigti jam nepa
sibaigus. Pasisekimas 
ar nepasisekimas bus 
matomas Kongreso me
tu ir Kongresui pasibai
gus", sakoma Kongreso 
Žiniaraštyje.

Pabaigai belieka pa
stebėti, kad visuose 
kraštuose kongreso at
stovai turi būti išrink
ti iki 1972 m. vasario 
16 dienos.

JORŪNĖ JONIKAITĖ

Skubame pasidalinti su 
mūsų skaitytojais žinia, kad 
Jorūnė Jonikaitė maloniai 
sutiko redaguoti naujai Dir
voje įvedamą skyrių "Jau
noji Karta", šiuo metu viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
dėmesį į save traukia ant
rojo jaunimo kongreso klau
simai. Todėl, atrodo, visiš
kai tikslinga, kad ir "Jau
nosios Kartos" redaktorė 
būtų Chicagoje, kur galės 
asmeniškai susižinoti su 
daugeliu aktyvių ir vadovau 
jančių jaunuolių, kalbamo 
kongreso planuotojų bei or
ganizatorių. Tačiau "Jau
nosios Kartos’’ skiltys ski
riamos ne vien Jaunimo 
Kongreso temoms, o bend
rai lietuvių jaunimo reika
lams, jo veidui ir darbams 
nušviesti bei iškelti.

Jorūnė Jonikaitė augusi 
toje pat Chicagoje. čia lan
kiusi tiek bendrojo moks- 
linimosi, tiek lituanistines 
mokyklas, čia pradėjusi or
ganizacinius žingsnius skau 
čių eilėse, o pradėdama ko
ledžo studijas įsijungusi ir 
į Korporaciją Neo-Lithua
nia. Jorūnė Missouri Uni
versitete studijavo žurna
listiką, bet pabaigai grįžusi 
į Chicagą, pagrindine stu
dijų šaka pasirinko anglis
tiką.

Pastaruoju metu Jorūnė 
Jonikaitė sėkmingai dirba, 
daip redaktorė Southvvest- 
News - Herold, rajoniniame 
savaitraštyje, Chicagoj. šio 
laikraščio apimtyje yra ir 
Marųuette Parkas, todėl ne 
vienas šio rajono lietuvių 
reikalas buvo aprašytas jos 
plunksna. Jorūnė priklauso 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gai.

"Nėra daug jaunimo ra
šančio lietuvių spaudos pus
lapiuose. Dar mažiau jaunų 
jėgų matome rdaktorių kė
dėse”, — rašoma tik ką iš
ėjusiame Jaunimo Kongre
so žiniaraštyje, redaguoja
mame Eglės Juodvalkytės. 
Dirva džiaugiasi, galėdama 
pristatyti jaunąją pajėgą 
Jorūnės Jonikaitės asmeny
je, žada jai savą talką ir to 
pat laukia iš visų lietuvių, 
o ypač lietuviškojo jaunimo, 
gyvenančio šiame krašte ir 
visur kitur.

DIRVA

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje rengia Vasario 
16 d. minėjimą š. m. vasa
rio 13 d., 3 vai. p. p. Lietu
vių Tautinių Namų salėje, 
6422 So. Kedzie Avė.

Programoje fil. Vytauto 
Kasniūno paskaita, meninė 
dalis išpildoma jaunųjų 
korporantų ir kavutė.

Visi korporantai(ės) su 
šeimomis bei artimaisiais ir 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiami minėjime dalyvauti.

Nr. 11 — 5

Jie valandėlei mus nukėlė { gražų dainos, muzikos ir literatūros pasauli. 15 kairės: muz. A. Vasaitis, 
Jūratė Jakštytė ir soL Audronė Simonaitytė, atlikę meninę programą Jaunimo Centro vakarienėje, Chi
cagoje. Lietuvių Foto archyvo nuotrauka

Į sceną ateina lyrinis sopranas
Šių metų vasario mėn. 

ji dainuos universiteto 
atrinktų solistų koncer
te su simfoniniu orkest 
ru, kas rodo, kad mūsų 
Audronė Simonaitytė 
yra gerame kelyje į gra
žią ateitį.

Lietuviškame gyveni
me ją išvydome prieš 
keletą metų. Jos kuklus 
ir pirmas pasirodymas 
bene laikytinas neolitu- 
anų stovyklos Dainavo
je metu, 1971 metais. Pir
mieji žingsniai rodė, 
kad Audronė turi atei
tį. Vėliau ją girdėjome 
Aidučių ansamblyje dai
nuojant kaikurių dainų 
solo partijas. Stipriau 
pasirodė Lietuvių tau
tinių namų atidarymo 
programoje.

Gi pats sunkiausias už
davinys jai atitekęs — 
atliekant Jaunimo cent
ro vakarienės metu il
gesnę gana sunkoką me
ninę dalį.

Šį didesnį bandymą ji 
atliko prideramai gerai, 
publikos buvo parodytas 
šiltas dėmesys ir Aud
ronės atėjimas į lietu
višką sceną tikrai džiu
ginantis .

Žinoma, dardaugteks 
dirbti, dar teks daug pa
dėti pastangų, kad užsi
tikrinus sau ateitį. Ta
čiau Audronė Simonai
tytė tuo neabejoja, savo 
tikslo siekia ir jį pa
sieks.

Pokalbio mietu ši at
viros širdies lietuvaitė 
dar daug gražių planų 
atskleidė, dar jos už
mojų tik gera pradžia, 
bet ją lydi gyvenimo 
skaudžios patirtys, už 
sigrūdinimas ir ryž
tas.

Ji, tikėkime į lietu
višką sceną ateis su gra
žia dovana. O dabar ji 
yra įnykusi į studijas 
universitete, nuošir
džiai dirba kaipo chor- 
meisterė Vyčių chore ir 
talkino "Grandies" tau
tinių šokių grupei, ruo
šiant lietuviškųjų ves
tuvių fragmentą.

Miela Audrone, te-. 
gul tavo graži daina džiu
gins ateityje mus dar ne 
vieną kartą.

Publika po kiekvienos 
jos dainuotos dainos il
gai plojo. Ji scenoje sto
vėjo tiesi, kiek susiner
vavusi, bet jos paslėptą 
rūpestį protarpiais nu
spalvindavo maloni gied
ra. Ji dainavo su giliu 
įsijautimu, ryškiai tar
dama žodžius, gražiai 
valdydama dar jauną, 
bet spalvingą balsą.

— į sceną ateina nau
ja pajėga, gražus lyri
nis sopranas — kalbėjo 

muzikos srityje nusi
manąs.

Koncertas baigėsi. 
Publika ne tik solistę, 
bet ir kitus programos 
dalyvius šiltai sutiko... 
Ir tai buvo paskutiniojo 
jaunimo centro vaka
rienėje.

Ji, naujoji solistė — 
tai Audronė Simonaity
tė, savo gyvenimo kelią 
bekreipianti į muzikos 
pasaulį.

Kai uždanga užsisklei
dė, jaunosios solistės 
širdis dar vis stipriai 
plakė, nors rankose gra
ži dovana — puokštė gy
vųjų gėlių už jos gražų 
dainavimą.

Ši simpatinga, kukliai 
pavadindamas, mergai
tė miela ir maloni po
kalbyje. Ji atskleidžia 
savo gyvenimo daug pas 
lapčių, kuriu, dėja, šian
dien dar išsakyti negali
me viešai...

Valandėlei stabtelėjo
me mieloje tėviškėje. 
Šiauliuose. Jos vaikys
tė tokia vieniša, daug 
skausmo ir išgyvenimų 
pakėlusi. Bet gimtosios 
tėviškės meilė tokia ty
ra, krištolinė, nors aša
romis ir vargais puošta.

— Dainuoti pamėgau 
nuo pat vaikystės. Ta
da dainavau skausmą, 
nors ir vaikišku balse
liu. Bet mane viliojo 
dainos ir muzikos pa
saulis. Tuo keliu ryžau
si eiti jau prieš ne kurį 
laiką. Studijavau muzi

Zita Starkaitė iš Philadelphijos ir Marytė Dambriūnaitė iŠ Wa- 
shingtono praveda linksmavakarj moksleivių ateitininkų žiemos 
kursuose Dainavoje. Rimo Ignaičio nuotrauka

kos pedagogiką, daina
vimą ir net dirigentės 
lazdelę neblogai val
džiau... — juokaudama 
pasakoja maloniai besi
šypsodama Audronė Si
monaitytė.

Nuskubėjo keliolika 
pavasarių ir vasarų. Li
kimas atvedė į naujus 
gyvenimo horizontus. O 
dabar ji studijuoja Roos- 
evelto universitete mu
zikos pedagogiką ir dai
navimą kaipo pagrindi
nius dalykus. Netrukus 
šiame universitete šias 
užsimotas studijas 
baigs, tačiau čia neban
do sustoti, o sieks toli
mesnių aukštumų ir gal 
būt turėsime šios sri
ties savo profesorę.

Jauną ir talentingą so
listę Dievulis apdovano
jo daug kuo: grožiu, 
švelnumu, malonia siela 
ir, žinoma, talentu. Tad 
jos ryžtas ją gali nuves
ti į gražias pasirinktoje 
srityje aukštumas, o ji, 
atrodo, to rimtai ir sie
kia.

Dainavimo mokosi 
pas profesorę E. Ganze. 
Audronė dainuoja, be lie
tuvių, vokiečių, italų, 
prancūzų, rusų ir anglų 
kalbomis. Ji jau yra kon
certavusi universiteto 
viešuose koncertuose, 
kuriuose dainuoja tik at
rinkti, geri solistai. Jų 
tarpe matome ir mūsų 
Audronę Simonaitytę. 
1971 m. pavasario se
mestre konkurso keliu 
laimėjo Diumano vardo 
piniginę stipendiją.

J. Janušaitis
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V. Gustainį...
(Atkelta iš 4 psl.) 

siskirdavo iš studentų 
tarpo savo erudicija ir 
gilia inteligencija.

Jis badavo švelnus, 
malonus kolega,draugiš
kas su korporantėmis ir 
didelis moterų laisvių 
(emancipacijos) šali
ninkas.

Iš pat pirmųjų dienų 
Mergaičių Ratelis įsijun
gė į mūsų Alma Mater 
gyvenimą ryškiai ir gy
vai. Nors buvome dar tik 
dalis Neo-Lithuaniakor
poracijos, tačiau jaupra- 
dėjome gyventi savo at
skiru. gyvenimu. Ruo-

A SHORT COURSE ON 
LONG DISTANCE.

3Knowthebesttimestocall. Remember. It's usually 
cheaper in the evening, even cheaper on vveekends.

Let's sayyou're 
talking 

long distance 
and you'recut off. 
lt happens. When 
\ itdoes, simply . 
, dial the / 

H operator. A 
k\The charges f 1 \ will be įiįi- a\ adjusted. M.

Dial direct. You save on out-of-state, 
station-to-station calls you dial yourself without 

operator assistance.
And finally, it you have anyquestions 

about long distance, check the front pages 
ot your phone book. Class dismissed.

Ohio Bell
6Plan your long distance calls in advance. 

Make notes, it you have to. You'ff be amazed 
at the time (and money) you save.

You’re dialing direct and you dial the 
wrong number. Again, get in touch with 

the operator and explain what happened. You 
, won’tbechargedforthocall.

ŪSE YOUR PHONE FOR ALL IT S WORTH.

4
Ifyou don'tknow 

the out-of-town 
number, 

call directory 
assistance in the 
distant city. At no 

charge. Dial 1,the 
area code (it 

different 
from your 

own), then 
555-1212. 

šėm paskaitas, koncer
tus, arbatėles.

Mergaičių skaičius 
korporacijoje metas iš 
metų daugėjo; jas pa
traukdavo kilnūs korpo
racijos Neo-Lithuania 
idealai ir linksma, jau
natviška nuotaika. Pro 
mano akis praeina visas 
anų laikų korporacijos 
gyvenimas, spalvingas 
ir įdomus kaip filmo 
juosta.

Bet gyvenimas iškėlė 
naujų uždavinių ir kor- 
porantės nutarė atsiskir
ti nuo Neo-Lithuania kor
poracijos ir įsteigti sa
vo atskirą korporaciją 
tais pačiais pagrindais 
kaip ir Neo-Lithuania.

1928 m. XII. 8 d.neoli- 
tuanės oficialiai atsisky. 
rė nuo Neo-Lithuania 
korporacijos ir įsteigė 
naują Filiae Lithuaniae 
korporaciją, kuri palai
kė glaudžius ryšius su 
Neo-Lithuania. Šūkis 
"Pro Patria" paliko 
bendras su Neo-Lithua
nia korporacija.

Filiae Lithuaniae iš
augo iš Neo-Lithuania 
korporacijos ideologi
jos ir ta ideologija liko 
pagrindu Filiae - Lithu
aniae ideologijai.

Mes Filiae - Lithu
aniae — Lietuvos duk
ros, Lietuvos atgimimo 
vadų kilnių idealų paža
dintos gyventi išaugom 

į skaitlingą ir pirmą 
Lietuvos universiteto 
korporaciją.

Savo kelrodžiu pasi
rinkom mylimo tautos 
dainiaus Maironio žo
džius:

Paimsim arklą, kny
gą. lyrą.

Ir eisim Lietuvos ke
liu".

Mes dirbom rimtai, 
su užsidegimu, bet jau
nai korporacijai reika
linga buvo parama ir pa
tarimai. Ir tą nuoširdų 
patarimą ir paramą mes 
gaudavom iš mūsų korpo
racijos Neo-Lithuania 
draugų, tuometinių kor
poracijos pirmininkų: 

V. Gustainio ir J. Cibu- 
ro.

V. Gustainis giliai su
prato mergaičių norą or
ganizuotis ir savaran
kiškai dirbti. Jis pri
tarė mūsų pastangoms 
ir kiek galėdamas padė
davo.

Tačiau nepamaino
mas ir nuolatinis mūsų 
patarėjas buvo korpo
racijos garbės narys, 
kan. J. Tumas-Vaižgan
tas.

Korporacija mums bu 
vo patriotizmo ir aukš
tų idealų mokykla, ir iš 
jos mes išėjom į plačiuo
sius Lietuvos kelius neš
ti šviesą ir kilnius tau
tos idealus.

V. GUSTAINIS 
ŽURNALISTAS IR 
POLITIKAS

V. Gustainis pasižy
mėjo ne tik korporaci
joj Neo-Lithuania savo 
gražiom ideologinėm 
kalbom, bet ir lietuvių 
spaudoj kaipo gabus žur 
nalistas. V. Gustainis 
1927 ar 28 — 1932 m. bu 
vo "Lietuvos Aido" vy
riausias redaktorius. Jo 
vedamieji straipsniai at 
kreipdavo dėmesį savo 
plačiom pažiūrom, sa
vo giliu logišku galvoji
mu ir puikia lietuvių kal
ba. (Mus stebino, kad sa
vo vedamuosius jis dik
tuodavo mašininkei ne iš 
rašto bet expromptu.)

Kartais užeidavau į 
"Lietuvos Aido”redakci
ją Laisvės Alėjoj įteik
ti vieną kitą straipsne
lį. V. Gustainis korpora
cijos draugiškumo var
dan įdėdavo juos.

1935 m. V. Gustainis 
išvažiavo neoficialiai į 
Varšuvą kaipo Lietuvos 
spaudos atstovas. Mokė
damas daug kalbų, jis 
per trumpą laiką Varšu
voj išmoko lenkiškai.

(Bus daugiau)

TRUMPA 
PAMOKA 
TOLIMO 

PASIKALBĖJIMO
1.

Skambinkite tiesiog nu
meris numeriui. Dažniau 
taip, negu ne. Skambinant 
asmuo asmeniui gali kai
nuoti tris kartus daugiau.

2.
Sakykime, kad jūs pradė

jote kalbėti tolimu atstumo 
ir buvote pertrauktas. Taip 
atsitinka. Jeigu tai atsiti
ko, paprasčiausiai paskam
binkite operatoriui ir mo
kestis atitinkamai pataisy
tas.

3.
žinokite kada geriausiai 

skambinti. Atsiminkit. Pa
prastai yra pigiau vakare 
ir pigiausiai savaitgaliais.

4.
Jeigu nežinote tolimame 

mieste numerio, skambinki
te telefono patarnaviman į 
tą miestą, kur norite skam
binti. Veltui. Išsukite 1, 
paskui area code numerį 
(jei jis skirtingas nuo jūsų 
miesto) ir tada 555-1212.

5.
Jūs skambinote tiesiogi

niai ir išsukote klaidingą 
numerį. Ir vėl paskambinki
te operatoriui ir paaiškin
kite kas atsitiko. Jums ne
reikės mokėti už skambini
mą.

6.
Planuokite savo tojimo 

atstumo skambinimą iš 
anksto. Pasidarykite pasta
bas jeigu reikalinga. Jūs 
nustebsite kiek laiko (ir pi
nigų) galite sutaupyti.

7.
Skambinkite tiesioginiai. 

Jūs taupote kada skambi
nate patys be operatoriaus 
pagalbos tolimame atstume 
numeris numeriui. Ir paga
liau. jei turite klausimu dėl 
tolimo atstumo skambini
mo. patikrinkite pirmuti
nius puslapius savo telefono 
knygos. Pamoka užbaigta. 

(S) Ohio Bell

NAUDOKITE SAVO 
TELEFONO PILN4 

VERTĘ.



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIRVA

Sausio 23 d. Clevelando ^šauliai iškilmingai paminėjo Klaipėdos sukilimo sukaktį, Nuotraukoje iš kai
rės: pranešėja Ž. Kliorytė, kalba kuopos pirmininkas dr. K, Pautienis, prie šulo paskaitininkai J. Kry
geris ir J. Baublys. J. Garlos nuotrauka

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo 54 metų su
kakties minėjimas įvyksta 
šį sekmadienį, vasario mėn. 
13 d. sekančia tvarka:

šv. Mišios: 10 vai. Nau
jos liet, parapijos bažnyčio
je. Mišių metu giedos Čiur
lionio Ansamblis. Prieš Mi
šias, vėliavų pakėlimas pa
rapijos aikštėje.

10:30 vai. šv. Jurgio liet, 
parapijos bažnyčioje.

Iškilmingas minėjimas: 4 
vai. Naujos liet, parapijos 
salėje.

Kalbas pasakys Cuyaho
ga Apskrities komisionie- 
rius Frank R. Pokorny ir 
visuomenininkas inž. Jonas 
Jurkūnas iš Chicągos.

Meninėje dalyje pasiro
dys LTM Čiurlionio Ansam
blis, vadovaujamas komp. 
Alfonso Mikulskio, kuris 
išpildys keletą dainų ir taip 
pat bus pastatyta akademi
niame stiliumi Bernardo 
Brazdžionio poemos "Vaidi
la Valiūnas” inscenizacija, 
režisuota aktoriaus Zigmo 
Peckaus. šiame pastatyme 
dalyvauja: Z. Peckus, I. 
Gatautis, V. žilionytė ir Z. 
Dučmanas, taip pat Čiur
lionio Ansamblis su kanklių 
orkestru.

Visos Lietuvių organiza
cijos prašomos dalyvauti 
pamaldose ir minėjime su 
vėliavomis ir visi Clevelan
do ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai atsilan
kyti. Minėjimo metu bus 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Minėjimas bus trumpes
nis už ankstyvesniuosius.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• A. B. Karkliai ir E. P. 
Mikšiai išvyksta atostogom 
j Floridą, Juno Beach pas A.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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

• •••&

V. Tomkus. Jis jiems pra
neša, kad šiuo metu į Juno 
Beach labai daug atvyksta 
atostogautojų, todėl esą bū
tina iš anksto padaryti vie
tos užsakymus, čia Golf- 
štromo srovei esant tik dvi 
mylios nuo kranto, kasdien 
žmonės maudosi Atlante. 
Be to, nesą tokios drėgmės, 
kaip kitose Floridos vieto
vėse, nes Juno Beach yra 
25 pėdos aukščiau jūros ly
gio. (e>

GRANDINĖLĖS 
RĖMĖJAMS

Sausio 19 raštu ’Tnternal 
Revenue Service” pranešė, 
kad Grandinėlei yra pripa
žintas ”tax exempt” statu
sas. Oficialus grupės var
das — Grandinėlė - Lithua
nian Folk Dancers.

Visi, savo pinigine auka 
prisidedą prie grupės augi
mo, turi pilną teisę ir privi- ir Pranas Karalius

12 dol. prisiuntė 15 dol.
Be to minėtų būrelių pu

sė narių rėmėjų per šių me
tų sausi mėnesį prisiuntė 
savo įnašus už 1972 m. Ten
ka šia proga su malonumu 
pažymėti narių rėmėjų su
sirūpinimą vasario 16 gim
nazijai šiais metais anks
čiau savo pareigą atlikti. 
Prašoma ir likusius narius 
rėmėjus savo paramą gim
nazijai prisiųsti galimai 
anksčiau.

Steponas Nasvytis 
5 ir 53 narių rėmėjų 

būreliu vadovas

legiją už aukotą sumą ne
mokėti federalinių mokes
čių.

”Tax exempt” statusas 
buvo išrūpintas ilgametės 
Grandinėlės šokėjos Ingri
dos Bublienės, grupės rei
kalų reprezentantės šio 

krašto visuomenės tarpe. 
Aš ir visa grupė Ing. Bub
lienei reiškiame nuoširdžią 
padėką.

L. Sagys

CLEVELANDO 5 IR 53 
BŪRELIŲ NARIAI 

RĖMĖJAI RODO 
DOSNUMĄ

Lietuvių Vasario 16 gim
nazijai remti Clevelando 5 
ir 53 būrelių nariai rėmė
jai Benjaminas Paulionis, 
prisiųsdamas savo 12 dol. 
paramos įnašą už 1972 m., 
pridėjo šių būrelių globoti
nėms 7 klasės mokinei Ma
rinai Nutautaitei ir pasku
tinės klasės mokinei Nijo
lei žutautaitei dovanų po 5 
dol. kiekvienai.

Narys rėmėjas 
Krištolaitis vietoje 
paramos, prisiuntė 
zijai už 1972 metus

Jonas 
12 dol. 
gimna- 
17 dol. 
vietoje

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vihe St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Didžiausia sporto paro
da, stovyklavimo įrankių ir 
laivų Clevelande Public 
Hali atidaroma kovo 17 d. 
bus išstatyta apie 900 laivų, 
stovyklavimo įrengimų, pa
lapinių, su nurodymais kur 
stovyklauti nuo Alabamos 
iki Aliaskos. Kas mėgsta 
stovyklauti, žvejoti, šioje 

parodoje ras sau daug įdo
mybių.

DIDŽIOSIOS ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

Š. m. balandžio 23-24 d. 
Clevelande įvyks 1972 m. š. 
Amerikos Lietuvių metinės 
žaidynės, kurių programa 
apims krepšinį, tiklinį ir 
stalo tenisą, šias XXll-sias 
žaidynes sportinės vadovy
bės pavedimu vykdo Cleve
lando LSK aibas.

Apie 40 krepšinio ir apie 
20 tinklinio komandų suva
žiuos varžytis 7-se klasėse 
krepšinyje ir 5-se klasėse 
tinklinyje. Stalo tenise 
vyks komandinės vyrų ir 
moterų bei individualinės 
visų klasių varžybos.

Jaunimo metų proga šios 
žaidynės bus pravedamos 
su ypatingu dėmesiu. Rei
kia tikėtis, kad mūsų visuo- 
menė suteiks prideramą dė
mesį šiam neeiliniam jauni
mo pasireiškimui.

• Suaugusiems anglų kal
bos pamokos bus duodamos 
Cleveland Public Library 
šeštadieniais rytą. Regis
truotis j visas klases Main 
Library Business and 
Science Bldg., šeštadienį, 
vasario 12 nuo 10 vai. ryto 
iki 12 vai. Dėl informacijų 
skambinkite 229-9636.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, vasario 10 d., 8 vai. vak. 
įvyks imtininkų "čempijo- 
nų paradas” su įdomia pro
grama. Bus imtynės tarp 
čempijonų Waldo von Erich 
ir Ernie Ladd bei kitų žy
mių imtininkų. Bilietai nuo 
5 iki 3 dol. gaunami Are
noje, 3717 Euclid Avė., ir 
pas Richman’s, 736 Euclid 
Avė.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

DETROIT

• Rinkimus atstovų j jau
nimo kongresą praves LB 
apylinkės jaunimo sekcija, 
kuriai pirmininkauja Ro
bertas Selenis. Kandidatų 
nuo 18-30 metų amžiaus pa
siūlymai su 5 jaunuolių pa
rašais turi būi įteikti Ro
bertui Seleniui kaip galima 
anksčiau, kad jie būtų iš
rinkti iki vasario 16 d.

• Kazys Kleiva, ALT vi
cepirmininkas, iš Chicągos, 
pasakys pagrindinę kalbą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime vasario 13 d., 3 
vai. Mercy kolegijos patal
pose.

• Robertas Selenis, De
troito studentų pirminin
kas, pagrindinę kalbą sakys 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime Windsore - Kana
doje, Slavakų salėje vasa
rio 13 d.

• Lietuvių Namų Draugi
jai metiniame susirinkime 
po 100 dolerių aukojo: Vin
cas Poškus, Edvardas Mil
kus (Milkauskas), dr. Bru
no Burgess ir Regina Hil- 
lebrand.

• Lietuvių Fondui: Bo
leslavo ir Salomėjos Poli- 
kaičių įamžinimui Bronius 
Tatariūnas surinko $100.00 
($70.00 jo paties), Juozo 
Brazaičio mirusio 1942 m. 
Lietuvoje įamžinimui žmo
na Marcelė Brazaitienė- 
Vaitkunienė įmokėjo $100 
ir vena našlė savo vyro var
do įamžinimui įnašą padidi
no iki $1000.00.

• Aukštesniosios Litua
nistinės Mokyklos tėvų ko
mitetas išrinktas iš šių as
menų: dr. Kęstutis Keblys 
— pirm., Vanda Majauskie- 
nė — sekr. ir Laima Žemai
tienė — kasininkė. Mokyk
lai vadovauja Jūratė Pečiū
rienė. Mokytojauja Stefa 
Kaunelienė ir Vitalija Keb- 
lienė.

• Dariaus ir Girėno klubo 
metiniame susirinkime sau
sio 30 d. išrinkta nauja vai-

• Gėlių ir namų paroda 
Public Hali Clevelande 
įvyks kovo 4-12 d. šūkiu 
"The Good Old Days”. Pa
roda bus atidaryta kasdien 
nuo 10 vai, ryto iki 10 vai. 
vakaro. Jūs matysite gra
žiausius darželių sutvarky
mus, įvairių rūšių gėles ir 
vienas iš įdomiausių ekspo
natų bus dviaukštis pietų 
kolonialinis namas, kaip iš 
filmo "Gone With The 
Wind”. Pirmą kartą žiūro
vams bus leista apžiūrėti 
visą namą. Iš anksto bilie
tus įsigijus pas gėlių par
davėjus, bankuose, klubuo
se iki vasario 29 d. kaina 
$1.50. Vėliau kainuos $2.00. 
Vaikai iki 6 m. amž. bus 
įleidžiami veltui.

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

PARDUODAMI 2 namai 
ant vieno sklypo, vienas 6 
kambarių ir kitas 5 kamba
rių, dvigubas garažas, vai
sių medžiai, arti autobuso 
sustojimo, mokyklos, baž
nyčios, krautuvių, netoli 
Slovenian Ręst Home, E. 
185th St. ir Lake Shore 
Blvd. apylinkėje. Telef.: 
235-4876 ar 531-1029.

(11-12)

n SETUP MAN 
OPERATOR

SCREW MACHINE DEPARTMENT 

Self starter, initaBy responaible for 
all set-up and operation of scrcw 
machines. Mušt be proinotable to su- 
pervision, over entire automatic acreW 
machining department. Apply Mr. R. 
MENTLEY.

O & S BEARING & MFG. DIV. 
77 WEST 8 MILE RD.

VH1TMORE LAKE, MICH. 48189 
Phone 313-449-4401

An Equal Opportunity Employer 
(10-12)

____________ Nr. 11 — 7 
dyba: pirmininkas Vytau
tas Mileris, vicepirmininkas 
Stasys Petrauskas, sekreto
rius Alfonsas Juška, finan
sų sekretorius Jonas šosta
kas, iždininkas Leonas Kal
vėnas, ūkio vadovas Jonas 
Atkčaitis, tvarkdarys Ed
vardas Rėklys; revizijos ko
misija : Petras Bliudžius, 
Antanas Pesys ir Jonas Jo
nynas; parengimų komisi
ja: Genė Viskantienė, Elž- 
bėta Jodinskienė, Lidija 
Mingėlienė, Sigitas Viskan
tas, Antanas šiurkus, Ana
tolijus Viskantas ir Bronius 
Valiukėnas.

Susirinkimui pirmininka
vo Kazys Veikutis, sekreto
riavo Albinas Grigaitis, Da
lyvavo apie 100 narių.

• "Švyturio” jūrų šaulių 
kuopos metinis susirinki
mas sausio 30 d. buvo pra
vestas šventės nuotaika. 
Buvo sudarytas garbės pre
zidiumas ir į jį pakviesti : 
gen. Jonas Černius su žmo
na, ŠST c. v. pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, Ramo
vėnų — Jonas šepetys, L. 
K.K. savanorių — Kazimie
ras Daugvydas, Birutinin- 
kių — Kristina Daugvydie- 
nė ir "šaulė Tremtyje” re
daktorė Stefa Kaunelienė. 
Susirinkime buvo padaryti 
valdybos pranešimai ir ap
tartos veiklos gairės šiems 
metams. Valdyba nebuvo 
renkama, nes jos kadencija 
baigiasi sekančiais metais.

Susirinkimui pirmininka
vo dr. Alfonsas Pakalniškis, 
s e k r e.t oriavo Kazimieras 
Daugvydas ir Albertas Mi
siūnas. Po susirinkimo kuo
pos nariams ir svečiams bu
vo suruošti užkandžiai. Da
lyvavo apie 60 asmenų.

A. Grinius

CAMBRIDGE ,

VASARIO 16 
MINĖJIMAS
Nekalto Prasidėjimo 

Lietuvių Parapijoje, 
Cambridge, Mass. Va
sario 16 minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasa
rio 13 dieną, 2 valandą. 
Pradžioje bus specia
lios pamaldos bažnyčio
je, laike kurių giedos 
South Bostono Sv. Pet
ro parapijos choras, va
dovaujamas kompozito
riaus Jeronimo Kačins
ko. Choras atliks Juozo 
Naujalio "Malda už tė
vynę", Juozo Gruodžio 
"Tėve mūsų" ir Česlo
vo Sasnausko "Apsau
gok Aukščiausias tą 
mylimą šalį". Po pamal
dų minėjimas tęsis para
pijos salėje. Pagrindinę 
kalbėtoja čia bus Elena 
Vasylidnienė. Meninėje 
dalyje operos solistas 
Stasys Liepas padainuos 
Aleksandro Kačanausko 
"Mano gimtinė", Juozo 
Tallat-Kelpšos "Kur ly
gūs laukai" ir "Nupla
snok". Akompanuos Vy
tenis M. Vasyliūnas. Pa
rapijos kelbonu yra kun. 
Simeonas Saulėnas, vi
karas kun. Jonas Kli
mas.

IEŠKOMAS
Juozas Žitkus, Jung

tinėse Amerikos Valstybėse 
gyvenęs iki 1925 metų. Grį
žęs Lietuvon gyveno Mari
jampolės apskrityje. 1927 
metų pabaigoje Juozas Žit
kus vėl išvažiavo į JAV, Ieš
ko sūnus Juozas Žitkus, gy
venantis Lietuvoje. Prašo
me tėvą, gimines, ar tautie
čius žinančius apie Juozo 
Žitkaus likimą pranešti šiuo 
adresu: Kari Gerulat, 16 
Dortmund, Schillerstr. 58, 
\V. Germany.

Skaitykite ir platinkite 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BROLIAI IR SESĖS!
1972 metų Vasario 16-tos 

šventės proga, bus renka
mos aukos Lietuvos laisvės 
siekimui. Nėra kilnesnio 
tikslo kaip savos tėvynės 
laisvės, ten gyvenančio lie
tuvio laisvė. Tad kviečiu vi
sus Susivienijimo narius 
parodyti dosnumą Ameri
kos Lietuvių Tarybos ruo
šiamoms rinkliavoms, prisi
dėti prie sukaupimo reika
lingų pinigų, kurio neabe
jotinai padės artinti tą sie
kiamą laisvę Lietuvai.

P. P. Dargis,
SLA Prezidentas

NEOLITUANŲ METINĖ 
ŠVENTĖ

Bostono L. S. T. Korp! 
Neo - Lithuania m a 1 o niai 
kviečia visus į Korp! meti
nę šventę vasario 12 d.,, šeš
tadienį, 7:30 v. v., ALT 
S-gos Namuose, 484 East 
Fourth St., South Bostone.

Dienotvarkė: 7:30 v. v. 
— Filisterių sueiga, Valdy
bos pranešimas, Padalinio 
valdomųjų organų rinkimai 
ir einamieji reikalai.

8 v. v. — Iškilminga suei
ga — pagrindinis kalbėto
jas bus L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuanijos garbės filiste
ris — Stasys Santvaras. 
Meninė dalis. Vaišės (BLY
NAI!!!) ir šokiai.

Įžanga: $5.00 porai, $3.00 
asmeniui, $2.00 studen
tams.

Bostono Padalinio 
Valdyba

STASYS SANTVARAS 
DĖKOJA

Nelauktai ir netikėtai te
ko atsigulti į ligoninės lovą 
ir net devynias dienas ser
gančių žmonių tarpe "pa
viešėti”.

Nuoširdžią ir gilią padė
ką tariu Dr. Stanley Mikai 
už sėkmingai padarytą ope
raciją, o taip pat už rūpes
tingą ir nuodugnų sveikatos 
patikrinimą.

Visiems bičiuliams, kurie 
ligos metu mane aplankė, 
atnešė ar atsiuntė gėlių ir 
dovanų, palinkėjo man svei
katos laiškais bei atviru
kais,.net iš tolimesnių vie
tovių telefonais teiravosi 
dėl mane ištikusios nega
lios, labai nuoširdžiai, tikrai 
sujaudintas dėkoju.

Atrodo, kad po truputį, 
įneskubėdamas, vėl sugrįšiu 
i normalų gyvenimo taką. 
Iš tikro jaučiuosi esąs lai
mingas, patyręs, kad nesu 
dar visai vienišas ir pamirš
tas.

Stasys Santvaras

PADĖKA
Išgulėjus šešias savaites 

Šv. Marijos ligoninėje, 
Orange, N. J. ir po sunkios 
širdies operacijos parvežta 
į namus, čia po daktaro 
priežiūra po truputį prade
du sveikti.

Prieš operaciją man tu
rėjo duoti tris kartus krau
jo, nes esu mažakraujė. Kol 
kas širdis su aparatu vei
kia, bet mane daugiau kan
kina ir silpnina mažakrau
jystė, tikiu, kad su laiku su- 
stiprėsiu.

Negalėdama visems as
meniškai padėkoti, tai nors 
per spaudą reiškiu mano 
n u o š i r d ž i ausią padėka 
tiems, kurie mane lankė li
goninėje, ir dabar namuose, 
visokiais būdais stiprinda
mi mane moraliai ir fiziniai.

Ypatingai noriu padėkoti 
Šv, Trejybės lietuvių baž
nyčios klebonui prel. Jonui 
Scharniui, kuris mane lan
kė labai dažnai ir davė man 
labai didelę dvasinę para
mą. Taipgi kun. Petrui To
toraičiui, kuris mane lankė, 
dr. prof. Jokūbui Stukui, ir 

visiems kitiems, kurie už
sakė šventas Mišias ir No- 
venas, už prisiųstas gėles į 
ligoninę ir namus, ir už vi
sas dovanas mane suramin
ti. Dėkoju tiems, kurie man 
prisiuntė galybę daug užuo
jautos kortelių iš arti ir to
li, su linkėjimais greit pa
sveikti. Visi tie dalykai ma
ne labai ramino.

Negaliu visų pavardžių 
čia suminėti, nes būtų labai 
ilgas sąrašas, tad aš jų var
dus laikysiu savo širdy pa
kol ji plaks, ir su nuoširdžia 
padėka visiems tiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
linkėjo man geros sveika
tos.

Ieva Trečiokienė

ATITAISYMAS
St. Santvaro straipsny 

"Dostojevskis dukters pa
rašytoje studijoje” įsiterpė 
gana stambi ir nemaloni ko
rektūros klaida — Lietu
vos-Lenkijos padalin imas 
įvyko ne XVII amž., bet 
XVIII amžiuje. Straipsnio 
autoriaus atsiprašome.

NEW YORK
PAMINĖJO PROF. 
ZENONĄ IVINSKĮ

Minėjimas-akademiją įvy- 
s. m. sausio 30 d., Kultūros 
židinyje, Brooklyn, N. Y.

Akademiją trumpu žo
džiu pradėjo ir vadovavo is
torikas tėvas V. Gidžiūnas,
O.F.M., apibudindamas ve- 
lionies asmenybę, siekius 
bei atliktų darbų įnašą į 
lietuvių tautos lobyną. Jis 
apžvelgė prof. Z. Ivinskio 
jaunystę, mokslinį pasiruo
šimą, jo atliktus mokslinius

Kiekviena laisvo laiko minutė...
(Atkelta iš 1 psl.)

Tą dieną Margučio pa
talpose nuo pat ankstyvo 
ryto iki vėlumos vyko 
įtemptas darbas. Susi
rinkusiems Chicagos 
tautinių šokių grupių va
dovams G. Breichmanie 
nė aiškino repertuare 
numatytų šokių išpildy
mo detales, schematiš
kai lentoje vaizduodama 
visus išėjimus, judesius 
grup.ių sugrupavimus 
šventės metu ir kitas 
smulkmenas, susijusias 
su šventės repertuaro iš
pildymu. Pokalbyje daly 
vavo jaunųjų ir vyresnių 
jų šokėjų grupių vado
vai, iškėlė visąeilęklau- 
simų ir buvo siekiama, 
kad visi vadovai savo 
grupes paruoštų tinka
mai ir vienodai, kas 
šventės meniniam gro
žiui yra privaloma ir bū
tina.

Po išsamių išsiaiš
kinimų su grupių vado
vais, vėliau Margučio 
studijoje įrekordavo į 
magnetofonines juostas

Laisvojo pasaulio lietuvių IV tautiniųšokių šventės rūpesčiais be
sidalinant: Iš kairės j dešinę — Komiteto pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Margučio, radio vedėjas Petras Petrutis, daug tal
kinąs šventės ruošimo darbuose ir uolusis spaudos bendradarbis 
zurn. Vladas Butėnas,

L. Tamošaičio nuotrauka

Dalis publikos prof. Z. Ivinskio mirties minėjime New Yorke, š.m. sausio 30 d. Pirmoje eilėje sėdi 
iš kairės: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, J. Audėnas, V. ir B. Sidzikauskai, Tėv. dr. V. Gidžiūnas, 
Antroje eilėje: P. Paprockas, dr. V. ir dr. B. Paprockai, E. ir dr. V. Čekai, V. Alseika, S. Sužiedėlis, 
dr. J. Jasaitis ir kt.

darbus, kaip mokytoją, pro
fesorių, kaip gabų ir darbš
tų istoriką, archyvų tyrinė
toją, išvardino jo atspaus
dintus mokslinius straips
nius, išleistas studijas, ki
tus leidinius ir baigė jo pa
rašyta pirmuoju Lietuvos 
istorijos tomu.

Kalbėtojas pąbrėžė, kad 
jis, kaip asmuo ir kaip is
torikas buvo griežtas ir ob
jektyvus tiesos ieškotojas, 
ne tik kitų darbų vertinto
jas, bet ir savo darbams 
kritiškas.

Istorikas Simas Sužiedė
lis apibudino prof. Ivinskio 
nueitą kelią istorijos moks
lo srityje. Prof. J. Brazai
tis kalbėjo apie velionį kaip 
visuomenininką, rezistentą, 
laisvės kovotoją, gilų pa
triotą lietuvį, tokiu išlikusį 
iki pat mirties tiek savo tė
vynėj, tiek vėliau svetimuo
se kraštuose.

Akt. V. Žukauskas pa
skaitė iš 1958 m. prof. Z. 
Ivinskio pasisakymus isto
rinio pobūdžio klausimais. 
Aplamai, minėjimas buvo 
gerai suorganizuotas, kokių 
rečiau pasitaiko. Rengėjai 
buvo: Katalikų Mokslo Aka
demijos New Yorko židi
nys, ateitininkai, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai ir LB New 
Yorko Apygarda.

Po akademijos buvo vai
šės.

šventės repertuaro šo
kių muziką. Juostos bus 
padaugintos ir išsiuntinė- bus metai, kaip kiekvie- 
tos visoms grupėms ir 
tas palengvins darbą 
tiems, kurie neturi akor
deonistų ar kitos muzi
kos palydos, besimokant 
šokių.

Šia proga buvo malonu 
su vyr. meno vadove pa
sikeisti ir keletą minčių 
apie kelionę į Pietų Ame
riką, apie darbų eigą.

— Pietų Amerikoje 
praleistos dienos tikrai 
buvo naudingos. Jų metu 
įtemptai dirbo iš įvairių 
P. Amerikos valstybių 
suvaži av ęs j aunimas.
Ruošėsi būti tautinių šo
kių vadovais. Labai do
misi lietuviškuoju gyve 
nimu. Jiems tik reikia 
talkos iš šalies. Šoko
me daug, daug išmoko
me, supažindinau ne tik 
su šventės repertuaru, 
bet ir su kitais mūsų tau
tiniais šokiais bei dra
bužiais. Pasitaikė dide
li karščiai, tačiau irpra- 
kaitą braukiant jauni-

mas ištisus vakarus mo
kėsi šokių. Nuoširdžiai 
visais reikalais rūpino
si kun. J. Kidykas, pats 
praėjusią vasarą bai
gęs tautinių šokių kur
sus Jonynų vasarvietė
je, Lietuvių Bendruome
nė ir kiti lietuviai, gi 
kursai vyko Tėvų jėzui
tų patalpose. Iš Pietų 
Amerikos tikriausiai at 
vyks bent dvi tautinių šo
kių grupės, tačiau norin
čių yra net keturios. Jei 
gu bus išspręsta finan
siniai sunkumai — tiki
masi šventėje dalyvaus 
jų ir daugiau. Numato 
skirsti specialiu lėktu
vu ir planuojama kelei
vių tiek, kad jaunimas 
galėtų atvykti nemoka
mai. O be to numato vie
toje telkti lėšas ir tiki
si iš Šventei ruošti ko
miteto paramos. Esu su
žavėta jaunimo užside
gimu ir noru šventėje 
dalyvauti. Reikėtų jiems 
padėti — besišypsoda
ma, nors jau gerokai po 
šios dienos darbų išvar
gusi, pasakojo meno va
dovė G. Breichmanienė.

— O kokių nusiskundi
mų turėtumėte šiame 
sunkaus darbo kelyje?

— Šiuo metu turiu tik 
vieną nusiskundimą — 
labai trūksta laiko. Dar
bas įstaigoje, šeimos rū
pesčiai, repeticijos su 
"Gyvataru", o jau greit 

ną laisvo laiko minutę 
skiriu tautinių šokių 
šventei.

— Nuo ko priklausytų 
pats šventės pasiseki
mas?

— Labai gerai žinau 
su kokiu dideliu pasi
šventimu daugelis vado
vų ėmėsi nedėkingo dar
bo paruošti gana ilgą re
pertuarą, kiek daug dar 
bo valandų ir savo lais
valaikio aukos šokėjai, 
norėdami savo koloniją 
tinkamai reprezentuoti. 
Nuo to kaip šokėjai bus 
pasiruošę, kaip jie galės 
įsijungti ir pasidaryti da
limi bendro kūrinio, pri
klausys ir šventės pasi
sekimas. Tikiuosi, kad 
žiūrovas išsineš ne vie
ną malonią akimirką, 
bet norėčiau, kad pagrin
dinis šios šventės daly
vis - šokėjas apleistų 
amfiteatro areną su pa
kilia nuotaika ir ramia 
sąžine, kad savo darbą 
atliko gerai. Tad dirbti 
reikia dabar nuolatos 
ir intensyviai, kad su
skridę į IV tautinių šo
kių šventę galėtume pa
sidžiaugti savo darbo re
zultatais ir pradžiuginti 
kitus.

— Ir Jūsų prašymas?
— Šokėjus ir tėvus bei 

visą lietuvišką bendruo
menę prašyčiau visoke
riopai remti šias jauni
mo pastangas, nes jau
nimas tai mūsų ateitis... 
atvira širdimi pareiškė 
simpatingoji meno vado
vė Genovaitė Breichma
nienė.

Dr. L. Kriaučeliūnas 

ir šiuo atveju Margu
tyje išbudėjo visą die
ną, teikdamas visokerio
pą pagalbą pokalbio daly
viams ir meno vadovei.

J. Janušaitis

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai;
B. Basiulis, Long Beach .. 2.00 
P. Didelis, Philadelphia .. 2.00 
O. Roznlekienė, Cak Lawn 2.00 

Vyksta: birželio 8, liepos 13, 
rugpiūčio 17 ir gruodžio 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, ga

lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko 
ir Montrealio.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininke Aldona Adomoniene

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŽHKMEVA
■s

6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

V. Petukauskas, Cleveland 2.00
J. Malskis, Cleveland ..... 7.00 
P. Jozaitis, Boston ......... 2.00 
P. Petrušaitfs, Racine .... 5.00 
P. Mlašius, Cleveland 2.00
K. Trečiokas, Union......... 7.00
M. Naujokas, Chicago..... 2.00
A. Malakauskas,

Waterbury ..................5.00
S. Rydelis, Miami Beach .. 2.00
K. Starinskas, Wickliffe... 2.00 
J. Juodvalkis, Chicago..... 2,00
J. Kriščiūnas, W. Germany 2.00
A. Patalauskas, Detrtsit.... 2,00
V, Matonis, Philadelphia .. 5,00
B. Oniūnas, Maspeth.......2.00
K. Januška, Chicago 00
K. Valužis, Elizabeth....... 2.00
V. Raisys, W. Germany ... 9.50 
B. Vanagas, Australia..... 2.34
A. Matioška, Dorchester .. 2.00 
J. Zubavičius, Clark •••••••• 00
B. Vembrė, Springfield ... 5.00
X.Y., E. Chicago .............. 5.00
D. Ūsas, Maspeth ..........  2.00
J. Vedegys, Chicago ........ 2.00
J. Pročkys, Chicago........5,00
F. Prekeris, Stamford .... 2.00 
M. Nakutis, Australia ..... 1,16
A. Daugelavičius, Cote

St. Lue 2.00
B. Vasys, Cicero.............. 2.00
K. Karečka, Woodhaven.„. 2.00
J. Širvaitis, Cleveland .... 3.00
T. Penikas, Woodhaven .... 2.00
K. Mažonas, Cleveland .... 2.00 
J. Grėbliauskas, Chicago 2.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.
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