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KOMPLIKACIJOS
ARTĖJANT NIXONO VIZITUI j MASKVĄ

Sovietai turi nerašy
tą savo užsienio politi
kos dėsnį, kuris skel
bia, kad visados geriau 
sudaryti kokias sutar
tis su svetimo krašto 
dešine vyriausybe negu 
kaire. Tai todėl, kad jei 
dešinė susitarė, kai
rioji to nepakeis. Susi
tarus su kaire, dešinė 
visados gali pradėti rėk
ti, kad kairieji išdavė 
kraštą ir susitarimą pa
statyti pavojun.

Ryškų pavyzdį duoda 
nūdienė Vokietija. 
Krikščionis demokra
tas Konradas Adenaue- 
ris užmezgė su Maskva 
diplomatinius ir preky
binius santykius. Tai 
buvo laikoma protingu 
žingsniu, nes privedė 
prie likusių belaisvių 
paleidimo, o pati Bon
nos vyriausybė įgavo 
laisvesnes rankas užsie
nio politikoje. Bet topą 
ties Adenauerio vyriau
sybe nutraukdavo dip
lomatinius santykius su 
Rytų Vokietija. Tai reiš 
kė, kad Bonnos vyriau
sybė santykiavo su Vo
kietijos padalinimo 
kaltininku, tačiau neno
rėjo santykiauti su 
tais, kurie faktiną padė-

Šauliai paskyrė 2000 dolerių
Jaunimo Informacijos Centrui
Lietuvių Jaunimo In

formacijų Centro pirmi
ninkas Gintaras Karo
sas buvo atvykęs į Det
roitą ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Centro Valdy
bai nušvietė apie LJIC 
padėtį ir užsibrėžtus 
tikslus kaip galima dau
giau lietuviško jaunimo 
išlaikyti lietuvių tarpe. 
LJIC leidžia ir siunti
nėja jaunimui veltui 
laikraštėlį /'Lietuvių 
Jaunimas". Šį laikraš
tėlį jaunimas mėgsta ir 
jį skaito. Tačiau cent
ras, jį leisdamas įbri
do į skolas ir jam būti
nai yra reikalinga finan
sinė parama. Šiais me
tais numatoma išleisti 
dar 4 ar 5 numerius po 
7000 egzempliorių. 
Laikraštėly bus įvestas 
Baltic skyrius ir jame 
bus rašoma: 40% anglų 
kalba, 5% ispanų kal
ba, 5% vokiečių ir 50% 
lietuvių. LJIC pirminin
kas Gintaras Karosas 
kreipėsi į LŠST valdy
bą ir prašė padėti fi
nansiniai tęsti užsimo
tą darbą, o taip pat in
korporuoti centrą į 
Šaulių Sąjungą.

LŠST centro valdyba 
savo posėdyje, kuris 
įvyko kovo 18 d. Lietu
vių Namuose, sutiko 
remti šį jaunimo užsi
brėžtą tikslą ir iš cent
ro valdybos kasos pa
skyrė tūkstantįdolerių.

Kitą tūkstantį Sąjun
gos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas Gintarui 
Karosui įteikė iš a.a. 
Juozo Tumsos paliki
mo. L JI Centrą sutiko 
priimti į šaulių eiles ir

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tį pripažindavo! Tokia 
politika iš kalno buvo 
pasmerkta nepasiseki
mui ir iš tikro metams 
slenkant nuo jos tyliai 
buvo atsisakyta. Dar 
daugiau, Rytų - Vakarų 
santykiams atlyžtant ir 
visiems jau žinant, kad 
Vakarai nekariaus dėl 
Vokietijos suvienijimo 
ar jos buvusių sienų at
statymo, Bonnos vy
riausybei neliko kito ke
lio kaip tas savo proble
mas spręsti derantis su 
sovietais. Tiems taip 
pat rūpi sutvarkyti savo 
santykius su Vokietija, 
kad tuo būdu įgavus lais
vesnes rankas Artimuo
siuose ar Tolimuosiuo
se Rytuose.

Tokia situacija vedė 
prie Maskvos - Bonnos 
derybų visai vistiek, 
kas būtų Bonnos kanc
leriu. Maskvos nelai
mei jis buvo socialde
mokratas Brandt. Jo 
'Ostpolitik*. turint gal
voje, kad nūdien visos 
didžiosios pasaulio 
valstybės yra suinte
resuotos 'status quo' 
išlaikymu, nebuvo labai 

pasiūlė įsijungti į Jono 
Vanagaičio šaulių kuo
pą Bostone. Leidžiamo 
laikraštėlio viršelį pa
likti nepakeistą, bet 
skirti puslapį ar du šau
lių veiklos reikalams. 
Ryšininku tarp LJIC ir 
LŠST centro valdybos 
bus inž. Juozas Stašai
tis. _

LŠST c.v. posėdyje 
dalyyavo: 6 centro val
dybos nariai iš Chica
gos, 7 centro valdybos 
nariai iš Detroito, LJIC 
pirm. Gintaras Karo
sas, Robertas Selenis, 
Šaulė Tremtyje redak
torė St. Kaunelieriė ir 
spaudos atstovai: Drau
go — Vladas Selenis ir 
Dirvos — Antanas Gri
nius.

Posėdžiui pirminin
kavo ir jį pravedė pir
mininkas Vincas Tamo
šiūnas. Sekretoriavo 
Jurgis Baublys ir Jo
nas Švoba. Iš Chicagos 
atvykę dalyvavo: Vla
das Išganaitis, Algir
das Budreckas, St. Ci- 
cevičienė, Petras Pad' 
vaiskas, Stasys Berna
tavičius ir Karolis Mil- 
kovaitis.

Iš Detroito: Mykolas 
Vitkus, Vladas xVlingė- 
la, Jonas Šostakas, Vla
das Simutis. Posėdyje 
dar nutarta: Paruošti ir 
išleisti šaulių vadovą ir 
jo paruošimu pavesta 
rūpintis pirmininkui 
Vincui Tamošiūnui. 
Taip pat bus išleista 
knyga "Rusų kolonializ
mas Lietuvoje" ir Vla
do Putvio monografi
ja. A. Grinius 

bloga. Jo nelaimei, so
cialdemokratų - libera
lų koalicija nebuvo sėk
minga kitose, ypač ūki
nėje, srityse. Vakarų 
Vokietija, kaip ir JAV, 
kenčia nuo infliacijos ir 
recesijos kartu. Jau 
vien tas privestų prie 
vyriausybės pakeitimo 
po 1973 metų rinkimų. 
Pasiūlytos ratifikacijai 
sutartys su Maskva ir 
Varšuva duoda akstino, 
tai padaryti jau dabar. 
Krikščionys demokra
tai aiškina, kad į jas tu
ri būti įrašyta teisė vo
kiečiams patiems 
spręsti savo likimą, 
nors ir nenustatant tam 
termino bei laisvesnio 
susisiekimo tarp abie
jų Vokietijų garantijos. 
O jei sovietai taip toli 
eiti atsisakytų, anot opo
zicijos vado Barzelio: 
"Lieber keinen Ver- 
trag, als einen schlech- 
ten Vertrag". (Geriau 
jokios sutarties, negu 
blogos).

Kadangi socialdemo
kratų - liberalų koali
cija gali netekti iki ge
gužės mėn. numatyto 
antro ir trečio sutar
čių skaitymo bei balsa
vimo dar turimos abso
liučios daugumos, su- . 
tarčių neratifikavimas 
gali privesti prie naujų 
rinkimų dar šiais me
tais, kuriose tos sutar
tys turėtų būti pagrin
dinė tema.

Sovietai, norėdami 
vokiečius pagąsdinti ga
li pradėti naują "šaltą 
karą", kas sumaišytų 
Nixono kortas. Prezi
dento noras pradėti 
"era of negotiation" ga
lėtų pasilikti tik noru. 
Anot Time — "The fu- 
ture course of East - 
West relations hangs on 
a margin of two votes 
in West Germany's 
Bundestag". (Rytų - Va
karų santykių eiga pri
klauso nuo dviejų balsų 
Vakarų Vokietijos sei
me).

Iš kitos pusės, so
vietai negalėdami susi
kalbėti su vokiečiais, 
gali būti nuolaidesni 
Nixonui kituose ameri
kiečiams rūpimuose 
reikaluose. Pagal anks
čiau minėtą dėsnį jie

Dr. J. Genys, tautybių egzekutyvinis sekretorius, vadovavęs Ma- 
rylando respublikonu tautinių grupių seminarui, sukitųtautybiųat- 
stovais. 15 kairės: Robert Marx,JohnShmorhun,Madis Valgė, Phi- 
lip Martinez, Alberto Peną, Leszlo Pasztor, dr. Jonas Genys, Jur- 
gen Bless ir Joseph Markotvski.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo metinis narių susirinkimas JvykokovoI2 d„ VVoodhavene, N.Y. 15 
valdybos pranešimo paaiškėjo, kad "Lithuania 700 Years" dviejų laidų išleidimas pateisino LNF išlai
das ir pastangas, nes 2500 egz. išėjo Į platų pasaulj, daugiausia į svetimųjų rankas. Dar galima gauti 
tiktai pas platintojus, kurie nėra atsiskaitę su LNF valdyba, todėl manoma, jog dar po keletą egzemp
liorių turi.

Susirinkimas diskutavo naujus LNF planus, kurių galutinas nutarimas pavestas valdybai. Valdyba ir 
toliau perrinkta ta patijEmilijaČekienė--pirm.,Jurgis Kiaunė, dail. Juozas Bagdonas, Liudas Tamo
šaitis ir Saulius Sirusas. Kontrolės komisija: V. Gruzdys, P. Didelis ir V. Matonis.

Nuotraukoje LNF susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kairės: A. Jurgėla, J. Kiaunė, S. Abraitienė, E. Cekie- 
nė, V. Gruzdys ir J. Bagdonas. Stovi: L. Tamošaitis, dr. V. Čekas, J. Sirusas, V. Abraitis, P. Didelis, 
J, Maurukas, L. Virbickas ir V. Matonis. L. Tamošaičio nuotrauka

ITALIJOS KOMUNISTAI SPROGDINA 
VALSTYBĘ IŠ VIDAUS M. SARGENIS

Italijos demokratija 
yra atsidūrusi didelia
me pavojuje. Partijų 
gausumas ir jų nesuge
bėjimas susitarti dėl de
mokratinės valdžios 
stiprina komunizmo po
zicijas. Krikščionių De
mokratų vyriausybė, ne 
beremiama socialistų, 
buvo priversta skelbti 
naujus parlamento rin
kimus, kurie įvyks š. 
m. gegužės 7 d. Nor
maliai jie privalėjo 
įvykti 1973 m., nes Ita
lijos parlamentas yra 
renkamas 5 metams,o 
paskutiniai rinkimai 
įvyko 1968 m. Krikš
čionių Demokratų J. An- 
dreotti sudaryta vyriau 
sybė, negavusi parla
mento daugumos pasi
tikėjimo, socialistams 
supasavus už ją balsuo
ti, pasiūlė prez. Leone 

bent gali būti ramūs, 
kad susitarimo suNixo- 
nu tikrai nepanaikins 
eventualus demokratų 
laimėjimas per šių me
tų rudens rinkimus. 
Kaip ten būtų, gegužės 
22 d. Nixono kelionės į 
Sovietų Sąjungąparuoši- 
mą ištiko naujos kom
plikacijos.

skelbti naujus rinki
mus.

Nenuostabu: prieš 
rinkimus sujunda visos 
partijos. Ypatingai gi 
judri yra Italijoje Ko
munistų partija. Ji yra 
viena iš gausingiausių 
visoje Vakarų Europo
je. Ji turi 1.521.000 na
rių, kurių tarpe 358,000 
moterų (23,5%). Per 
praeitus parlamento 
rinkimus ji gavo per 
8 milijonus balsų. 
(26,9%). Parlamente ji 
turi 171 ir senate 79 at 
stovus. Tik italų Krikš
čionys demokratai ją 
pralenkia. Krikščionys 
demokratai užima pir
mąją vietą parlamente, 
tačiau nesudaro daugu
mos. Jie turi parlamen
te 265 atstovus, rinki
muose yra laimėję 
39,1% balsų. Jei social
demokratai ir kiti socia
listai paremia Krikščio 
nis demokratus, tai jie 
sudaro daugumą vyriau 
sybei palaikyti. Taigi, 
Italijos Krikščionys de
mokratai priklauso nuo 
socialistų malonės.

Italijos komunistų 
taktika, atrodo, yra lai
mėti valdžią demokrati 
niu keliu. Ar tai jiems 
pasiseks, priklausys 
nuo Italijos vidaus po
litikos. Didžausias vil
tis Italijos komunistai 
deda į socialistus: juos 
nori panaudoti komuniz
mo diktatūros įvedimui 
Italijoje. Jei šiuo būdu 
jie valdžios nepasieks, 
jie ateityje keis takti
ką ir bandys revoliu
ciniu keliu pasiekti sa
vo tikslo.

Būdinga, kad ryšium 
su Italijos Komunistų 
partijos XIII kongreso 
atidarymu Milane, įvy
ko masinės demonstra
cijos, kurios parodė tik
rąjį italų komunistų vei
dą. Šiose demonstraci
jose aktyviausiai da
lyvavo vadinama "radi
kalioji kairė". Ką tai 
reiškia, ar taimaois- 
tai, ar trockininkai?

Kai šiandien italų spau
doje vengiama komuniz
mo vardo, tai mums ta 
"radikalioji kairė" yra 
tie patys komunistai. 
Nors Italijos komunistų 
tų partija atsiriboja nuo 
ekstremistų, tačiau,i 
tai daro tik dėl akių, 
siekdama įsigyti dau
giau simpatijų italų rin
kikų sferose. Visokių 
rūšių Italijos komuniz
mas siekia to paties 
tikslo: Italijos demokra 
tinės valstybės pakeiti- 

(Nukelta į 2 psl.)

Mirė Domas

Praeitą šeštadienį, 
kovo 18 dieną Chicago
je staiga mirė Domas 
Velička, Pedagoginio li
tuanistikos instituto lek
torius, direktorius, kny
gų autorius.

Velionis buvo gimęs 
1906 rugsėjo 5 Chicago
je, bet užaugo Lietuvo
je. 1927 Šilalėj baigė vi
durinę mokyklą, 1931 
Tauragės mokytojų se
minariją, 1932 Karomo 
kyklą aspirantu (Kaune) 
1940-43 Vilniaus univer
siteto humanitarinių 
mokslų fakultete studi
javo literatūrą, 1944 pa
sitraukė iš Lietuvos. 
Po karo Tuebingeno uni
versitete studijavo bal
tistiką ir 1947 ją baigė.

1949 m. atvykęs į 
Chicagą, visą laiką bu
vo Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos mo
kytoju, nuo 1958 Pedago
ginio lituanistikos insti
tuto lektorium ir vice
direktorium, o nuo 1961 
iki mirties direkto
rium.

Tai didžiausias nuos
tolis ir smūgis dėl a.a. 
Veličkos mirties yra 
Pedagoginiam lituanis
tikos institutui, kurio 
jis buvo siela ir atro
dė tik jam vienam ir gy
veno.
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OPOZICIJA
PRIEŠ ANGLUS

Kai 1939 m. Hitleris 
ir Stalinas pasidalino 
Lenkija, vokiečiai buvo 
ne vieninteliai, kurie sta
tė klausimą, kaip nusi
kratyti užimtoje teritori 
joje nepageidaujamu ele
mentu. Bet jei vokiečiai 
užimtoje Lenkijoje rū
pestingai sudarinėjo są
rašus asmenų, reikalin
gus deportuoti, rusai 
kaip žuvis tinklu, sėmė 
visus asmenis, ir tie, ku
rie neišspruko iš tinklo, 
buvo gabenami į tolimąjį 
Sibirą. Kai Sov. Rusija 
įsijungė įkąrą, po derybų 
su anglais pasiuntė į Ira 
ną 120,000 lenkų. Tai bu
vo daugumoje vyrai, 
nes buvo sutarta steigti 
lenkų armiją Artimuose 
Rytuose po gen. Anders 
vadovybe, kuris iš Liu- 
benkos kalėjimo Mask
voje buvo tiesiog nugaben
tas į Teheraną. Tuo pačiu 
laiku sovietai leido ir 40, 
000 moterų, senesnio am
žiaus asmenims ir vaikų, 
didžiumoj lenkų kareivių 
šeimų išvykti iš Sovieti- 
jos.

Lenkų didžioji dalis bu
vo avežta laivais per 
Kaspijos jūrą ir anglų ar
mija jiems įrengė Pahle- 
vi laikiną stovyklą. Čia 
juos gydytojai apžiūrėjo, 
nukirpo plaukus ir apren 
gė , nes didžiuma buvo 
pusnuogiai. Dveji metai 
jaraleisti Sibire buvo už- 
tenakami juos paženkli
nę. Sovietai, gal būt, pa
darė klaidų atrinkdami 
kalinius, bet jie žinojo, 
kad visi iki vieno lenkai 
jų priešai. Iš laikinos sto
vyklos lenkai buvo perkel 
ti į kitą stovyklą prie Te 
herano, į anglų okupacinę 
zoną. Ten didžiuma vyrų, 
tinkami karinei tarnybai, 
išvyko į Iraką prisijung
ti prie Anderso armijos. 
Dalis moterų laivais 
buvo išgabentos į Rytinę 
Afriką, kiti pasiliko sto
vykloje.

Palengva gudresnieji 
lenkai pradėjo įsitaisyti 
sostinėje. Juos galima bu- 
vo sutikti turguje ir kavi' 
nėse. Daugelis lenkių ra
do darbą turtingesniųjų 
iraniečių šeimose, kaip 
tarnaitės. Ir kai tuo me
tu Teherane kilo tifo epi
demija, iraniečiai apkal
tino lenkus, atnešus ligą 
iš Sibiro. Dar ir šiandien 
sunku nustatyti“ ar tas kal
tinimas teisingas, bet vie 
na aišku, kad lenkai tarp 
iraniečių paskleidė ne
apykantos prieš rusus 
epidemiją, atidengdami 
Rusijos gyvenimo tikro
vę!

Tokiu būdu Abwehr 
agentas Teherane Ernst 
Merser, kai vokiečiai bu
vo iš Irano išvaryti,pra
dėjo verbuoti saupagelbi- 
ninkus lenkų tarpe.

***
Viešasis gyvenimas 

Teherane tapo. chaotiš
kas. Vietos aristokrati
ja darėsi labiau atsargi 
bendradarbiavime su sve
timšaliais. Anglai ir ame 
rikiečiai, kurieužėmėvo
kiečių vietą, priekaišta
vo iraniečių didikams, 
kad jie buvo geruose san
tykiuose su naciais.Kaip 
išvengti, kad vieną dieną 
vokiečiai jiems neprie

inercinius reikalus, kiti 
vokiečių agentai, neturė
dami tokios priedangos, 
gyveno sunkias dienas 
Irane.

Sovietinėje zonoje jų 
darbas pasidarė visai ne
įmanomas. Teherane ir 
pietinėje zonoje jie dar 
galėjo tęsti savo darbą 
dėka gyventojų palanku
mo.

Schulze-Holthus įsiti
kino, kad pasilikti sosti
nėje jam pavojinga, tad 
mielai priėmė Nasr Khan 
kvietimą būti jo kariniu 
patarėju. Nasr Khannebu- 
vo vienas iš paprastų kla
jūnų vadų, kurie gynė sa
vo nepriklausomybę 
prieš centrinę valdžią. 
Tai buvo pats turtingiau
sias ir galingiausias Ira
no žmogus, gal turtinges
nis net už patį šahą. 600, 
000 kashgais jo aklai klau
sė ir dėka vokiečių ins
truktorių, jam pavyko 
sukurti privačią armiją, 
prieš kurią ir Teherano 
vyriausybės kariuomenė 
buvo bejėgė.

Su 20,000 gerai gink
luotų kareivių jis domina^ 
vo beveik vis ame pietinia
me Irano krašte ir netu
rėjo jokio noro atsisaky
ti nuo to, tuo labiau, kad 
jis nekentė anglų.

Prieš keletą metų ša- 
has Rėza, garsus savo 
machiaveliškais meto
dais, į savo rūmus pasi
kvietė Nasr tėvą su gen
ties vadais, iš kurių jie 
gyvi nebeišėjo. Kalbos 
ėjo, kad tai buvo anglų 
sąmokslas ir Nasr tam 

kaištautų draugystę su 
anglo-s aks ai s.

Neutralieji, tarp kurių 
buvo ir Merseris, naudo
josi ypatinga privilegija. 
Kaip šveicarų pilietis jis 
buvo visur maloniai pri
imamas.

Kiekvienas viengungis 
svetimšalis turėjo Tehe
rane iranietę. Merseris 
irgi turėjo, kuri diskre
tiškai pas jį lankydavo
si. Bet vieną dieną, kai 
pas save apgyvendino 
Wandą, atsisakė nuo ira
nietės naktinių vizitų. Jis 
neįsivaizdavo ką Wanda 
darys jo namuose, bet ji 
jam buvo reikalinga palai
kyti ryšį su kitais len
kais. Tačiau jis neturėjo 
jokio intereso ką nors su
pažindinti su savonelega. 
lia šnipo veikla. Namų 
ruošos darbus lengvai 
tvarkė keturi iraniečiai 
tarnai ir sena virėja ru
sė. Jis įspėjo lenkų Rau
donojo Kryžiaus atstovą, 
kad mielai pagelbėtų pa
bėgėlei lenkei ir duotų 
tarnybą.

Atstovas nuvyko į pa
bėgėlių stovyklą ir pasi
teiravo Wandos Pollock, 
ar ji nenorėtų dirbti pas 
viengungį mieste. Jauna 
mergina, jai buvo dar tik 
dvidešimt metų, po ilgo 
tylėjimo nusišypsojo ir 
pakratė galvą. Jau treji 
metai kaip jai buvo nie
kas nebesvarbu.

Treji metai jai prabė
go kaip viena diena. Ji bu
vo nugirdyta švenčiant 
septynioliktą gimtadienį. 
Vokiečiai buvo tik savai
tę Varšuvoje irVVandane- patikėjo. Ir ne tik jis vie- 
žinojo ką daryti. Niekas 
tada dar nežinojo kas lau
kia Lenkijos žydų, bet 
kiekvienu atveju negal
vota pasilikti vietoje.

Wanda niekam nepasa
kojo, kas tą naktį atsiti
ko, kaip vokiečiai ją iš
prievartavo.

Kai ji perbėgo į sovie
tų okupacinę zoną, ją iš
prievartavo rusai. Pas
kui -ji atsidūrė Sibire. Ji 
kentėjo slėpdama savyje 
skausmą, pasidarė abe
jinga, nekreipė į save dė
mesio, darėsi nešvari. 
Atvykusi į Iraną kiek at
sigavo.

Bet kai daugelis jos 
draugių išėjo miestan tar
nauti, ji irgi pasiilgo 
miesto, kavinių, kinoteat- 
rų, gražių namų... Ir ga 
tutinai sutiko eiti tarnau
ti pas Merserį.

Jis atvažiavo jos pasi
imti iš stovyklos gražiu 
automobiliu. Wanda dar 
niekad nebuvo važiavusi 
privačia mašina. Ji nie
kad nebuvo mačiusi ir to
kių namų, kokiuose gyve 
no šveicaras. Jos vienin- 
tėlė baimė buvo, kad ji ne
pajėgs atlikti darbų, ku
riuos jai paves.

— Šiuo metu viskas ko 
aš jūsų prašau, — pasa
kė Merseris, —tai pasi
ilsėti. Miegokit, valgy
kit, skaitykit, vaikščio- 
kit. Mano tarnai visus 
darbus atlieka. Vėliau, . 
kai atgausite jėgas, jūs 
man pasakysite ką nore 
site dirbti.

***
Kai Merseris vedė pla

tų gyvenimą, aktyviai da
lyvaudamas labdaroje ir 
puikiai tvarkydamas ko-

nas nekentė anglų, visas 
kraštas jų nemėgo, ieš
kodami talkos net su pa
čiu velniu.

Hitleris jų akyse buvo 
riteris, kuris juos palai
kys šventajame kare ir 
sekė vokiečių komunika
tus. Kai sužinojo apie ang
lų pralaimėjimus Dunker- 
que, Nasr nuvyko į me
četę, kur buvo palaidoti 
jo tėvo palaikai ir per
skaitė komunikatą. Ang
lams bandant j į likviduo
ti, jis pasiuntė du savo 
brolius į Berlyną, prašy
damas parašiutininkų pa
galbos, o blogiausiu atve
ju atsiųsti keletą žmonių, 
kurie nužudytų šahą ir 
anglų bei rusų vyriausius 
vadus.

(Bus daugiau)

Italijos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mo į komunistinę dikta
tūrą pagal Maskvos ar 
Pekino modelius.

Šioje vietoje drįsta
me pareikšti užuojautą 

e
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"Corriere della Serą" 
redaktoriams ir bend
radarbiams, kurie Ita
lijos ekstremistų, mū
sų akimis žiūrint, tų pa
čių komunistų buvo 
vandališkai užpulti ir 
nekultūringomis prie
monėmis terorizuoja
mi. Taip pat užjaučia
me ir visus Milano val
džios pareigūnus, bei 
gyventojus, kurie nuo 
komunistų teroro nu
kentėjo. O tai, kas vyko 
Milane praeitą savaitę, 
buvo tikras gatvių ka
ras. Šiose komunistinė
se riaušėse buvo panau 
doti Molotovo koktai- 
liai, plytos, akmenys ir 
visokios teroristinės 
priemonės, nuo kurių 
nukentėjo, buvo sužeis
tų arti 100 žmonių, dau
giausia policininkų. Tai 
buvo savotiškas preliu
das į Komunistų par
tijos XIII kongresą.

Tuo tarpu Italijos Ko
munistų partija vaidina 
nekaltuosius avinėlius. 
Jos kongreso salėje iš
kelta trispalvė Italijos 
vėliava: žalia - balta - 
raudona. Tik prie kon
greso prezidiumo šmėk
šo plaktukas ir kūjis — 
Maskvos komunizmo 
simbolis. Iškabintas 
nekaltas ir apgaulingas 
šūkis: "XIII naciona
linis kongresas — dar
bininkų ir tautos vieny 
bė demokratinei vyriau, 
sybei įvesti ir pasukti 
Italiją į socializmo ke
lią". Šis šūkis yra taip 
pat rinkiminės taktikos 
vaisius. Jo tikslas — 
apgauti negalvojantį ita
lų rinkiką. Juk mes ge
rai žinome, ką reiškia 
komunistinė "demokra 
tija": tai yra absoliuti 
diktatūra, kuri panaiki
na visas demokratines 
institucijas ir laisves. 
Kokią teisęturi Italjos 
komunistai veikti so
cializmo vardu? Kodėl 
jie nedrįsta vadintis 
tuo, kuo jie yra?

Italijos Komunistų 
partijos viršūnėse pasi
keičia asmenys. Iki šiol 
buvęs partijos generali
nis sekretorius, kitaip 
sakant partijos diktato
rius k la Stalinas, Lui- 
gi (tark Liudži) Longo 
neva sveikatos sumeti
mais pasitraukia iš pa
reigų ir jo vieton bus iš- 
rinkas, faktinai pa
skirtas, Enrico Berlin- 
quer. Naujasis partijos 
bosas yra dar nesenas, 
52 metų. Tai siekiama 
partiją atjauninti ir 
ypatingai jos rinkiminę 
propagandą sutiprinti.

Kinijos ir Albanijos 
komunistai neatsiuntė 
savo delegatų į Italijos 
Komunistų partijos kon - 
gresą, kuriame dalyvau
ja gausi Maskvos bolše
vikų delegacija. Iš to 
tenka spręsti, kad Itali
jos Komunistų partija 
yra Maskvos įrankis Eu
ropai apsupti nuo Ape
ninų pusės.

■ laiškai Dirvai
AR BŪTINA

Kaip jau buvo spaudoje 
rašyta, PLB valdybos po
sėdyje aptarti Jaunimo 
Kongreso reikalai ir pri
statyta dalina programa, 
kurioje pasakyta: "Iki 30 
metų jaunimui Kongreso 
atstovams skirta uždara 
studijų savaitė Kento 
valstybiniame universi
tete. Tuo pat metu Chica
goje likusiam jaunimui 
planuojama speciali pro
grama, kaip sporto varžy
bos ir pan".

Kodėl Studijų Savaitė 
bus uždara? Ar ten bus 
kas slapto svarstoma ir 
mokoma, kas negalima 
viešai pasakyti?

Ten gi nebus, juodųjų 
panterų pavyzdžiu, ruo
šiami revoliucionieriai 
ar indoktrinuojami agit- 
propai.

Negalvoju, kad tektų du
ris uždaryti didesniam 
dalyvių skaičiui dėl patal
pos stokos. Kongresas 
bus vasarą ir nesunku 
gauti didesnę patalpą.

Kodėl galvojama, kad 
atstovai mokslo imlumu 
bei minčių gausumu ir su
manumu bus pranašesni 
už neatstovus, kad toje 
programoje pastarie
siems teskiriamas spor
tas, kiaulę į dvarą pava
rinėti (golfas) ar kitkuo 
pažaisti ir pašokti.

Mano galva, mūsų jau
nimas moka ir gal vie
nodai rimtai padirbėti ir 
padiskutuoti, lygiai taip 
pat laisvalaikiu moka pa 
sportuoti, pažaisti pašok
ti, pajuokauti. Kuriem ga
lam jį išrūšiuoti? Jei tik 
pasportuoti ar pažaisti, 
tad kodėl jaunimas turi 
vykti šimtus ar net tūks
tančius mylių, kai pašo
nėse turi savasias sto
vyklas, kuriose gali tą 
viską turėti ir nepalygi
namai pigiau ir paran
kiau.

Jaunimo dauguma ne
dirba, o tebestudijuoja, 
tad savo lėšomis atvykti 
į Kongresą negali, oirtė 
vai, retai kurie, gali pa
rūpinti kelionių kaštus, 
ypač iš tolimų kraštų. 
Todėl suprantama ir gra
žu bei solidaru, kad vie
tos visuomenė, sutelkto
mis jėgomis, nors daliai

DVIEJU SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

KAINA nuo $619.00.
IŠVYKSTA Iš

BOSTONO NEW YORKO MONTREALIO 
Birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17, 

rugsėjo 14 ir gruodžio 21 d.d.
Vykstantiems iš CHICAGOS tik $100.00 
daugiau ir iš CLEVELANDO tik $66.00 

daugiau.
LIETUVOJE ŠIOS GRUPĖS PRALEIS 

PO 11 DIENŲ-
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 

South- Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

ISRUSIUOTI?
savojo jaunimo padengs 
kelionės išlaidas. Iš to 
atsirado atstovai. Ar rei
kėjo Kongreso iniciato
riams nustatyti atstovų 
skaičių? Jei kur koloni
ja yra pajėgesnė ji gali 
sušelpti ir atsiųsti dides
nį jaunimo skaičių. Ta
da teks juos surūšiuoti. 
Gali taip atsitikti, kad - 
kaip tik didesnis Kongre 
so entuziastas paklius į 
Il-rą rūšį t.y. ripką pa
daužyti, o ne diskusijose 
pasireikšti. O kur dėti 
tuos į Kongresą atvyku
sius savo lėšomis iš to
limesnių ar artimesnių 
vietovių jaunuolius-les?

Nejaugi juos visus pa
varyti į žalią pievutę.

Kuo daugiau jaunimo 
dalyvaus studijose, dis
kusijose, sumanymuose 
ir aktyviai dalyvaus nu
tarimuose, tuo tikriau tie 
sprendimai bus įgyven
dinti, nes jie bus didesnio 
skaičiaus prisiimti ir 
įsipareigoti. Atvykusiam 
į Kongresą jaunuoliui-lei 
nereikia atstovo, jis pats 
moka ir gali save atsto
vauti !

Gal būt, kad nunokę 60- 
70-mečiai jaunuoliai te
begyvena senos išvaiz
dos "platformomis", bet 
tenka pagalvoti, kad mū
sų jaunimą nebeįmanoma 
suvaryti ant senų ir laiko 
tėkmėje patrūnijusių 
"platformų".

Kai ateis Lietuvai lais 
vės laikas mūsų jauni
mas pastatys tvirtas nau
jas ir tam laikui tinka
mas platformas ir tik ant 
jų atsistos.

Leiskime visam jauni
mui išdiskutuoti šių die
nų išeivijos Lietuvių jau
nimo problemas.

O nunokę jaunuoliai te
besapnuojamas senas 
platformas pasilaikykite 
popietiniams pašnekesių 
atsiminimams.

Stasys Šimoliūnas 
Detroit, Mich.

VANTF.D 

fxperii.nci:d 
MACHINE OPERATORS 

For 5-16 n. Capacily slee) Decoiling 
and levelinu linea. Mušt b« fullv ex- 

perienced and capable.
Call Mr. ROSF.NBAUM

216-259-52OO

(19-24)
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šviežias disonanso 
balsas

Šiuo metu literatūri
nis gyvenimas ok, Lie
tuvoje iki pagrindų su
krėstas Maskvoje iš
leisto "Dėl literatūros 
ir meno kritikos" po
tvarkio, Lietuvių rašy
tojų partinis aktyvas ve
žamas netgi Maskvon, 
kur kartu su rusų pri
žiūrėtojais nagrinėja 
kūrybinę laisvę žudan
čio potvarkio prigimtį. 
Vergiškumo dvasios pa 
gauti šie rašytojai, ko
munistinio partinio 
klusnumo priversti dė
koti "partijai ir vyriau
sybei" už sustiprintą 
partinę priežiūrą. 
Maskvoje, o podraug ir 
Vilniuje (ir kitose sovie
tinėse respublkose) 
vyksta seminarai, ku
rių turinys pralenkia 
absurdinio teatro pje
sių nesąmones. Kaip 
anksčiau rašė Dirva, 
plakamieji bučiuoja 
juos plakantį botagą.

Šitokios kamarilės 
siautulyje įdomu paste
bėti, kad partinio siau 
tūlio klusnumas nėra vi
suotinio nusižmogini- 
mo ir apsispiaudymo 
epidemija. Vasario 19 
d. "Literatūra ir Me
nas" atspąudė rašytojo 
Romualdo Lankausko 
nuomonę apie kritikus, 
rūpestingai įtalpinusi 
rašinį "laiškas redakci
jai" skyriuje.

"Šis tas apie kritiką 
ir kritikus" to laiško pa
vadinimas. Šiame raši
ny rašytojas iškelia 
aikštėn dažnų kritikų 
bei recenzentų nepri- 
brendimą vertinti kūri
nius. Dažnai toks "kri 
tikas" turi savo išeities 
punktą, lyg seikėjimo 
ar matavimo vienetą, 
pagal kurį ir seikėja re
cenzuojamą veikalą. 
Kritikai neturi elemen
tarinio skonio suvokti 
veikalą. Neturi jie ir 
orientacijos komplekso 
visumoje. Nesuprasda
mi rašytojo temos,to
kie kritikai ieško kū
rinyje elementų, kurie 
nerūpėjo rašytojui. Ir 
neatradę to degraduoja 
veikalą. Spekuliuodami 
savo nuneigimo dvasia, 
jie lygina veikalą su kū 
riniais, kurių nei siekių 
nei gyvenimiškosios fi
losofijos autorius nema
nė ieškoti.

Labai dažnai kritikai 
žongliruoja tuščiomis, 
nieko nesakančiomis 
frazėmis, nieko bendro 
neturinčiomis su nagri 
nė j amu veikalu > bet su 
tikslu pademonstruoti 
savo "erudiciją".

— Pasigendam dides
nio įžvalgumo, subtiles
nio skonio, sugebėjimo 
pajusti kūrybos dvasią, 
įžvelgti joje autoriaus 
individualybę ir būdin
giausius jos bruožus, -

pareiškia R. Lankaus
kas,

— Atsiranda tokių 
rašto žinovų, — sarkaz 
mo tonu pareiškia rašy
tojas, — kurie pasišau
na mokyti rašytoją, 
nors to mokymo rašyto
jas nė kiek nepageidau
ja. Be to, norint mokin
ti kitą, pirmiausia rei
kia pačiam geriau išma
nyti tą dalyką.

R. Lankauskas atiden
gia sovietinės literatū
ros ir kritikos vėžį:

— Autoriui, užlipu
siam ant aukšto pjedes
talo (tiksliau pasakius, 
pataikaujančios kriti
kos užkeltam), meili
kaujamai lankstomas!, 
negailima smilkalų ir 
komplimentų, nors apta
riamas kūrinys gana 
vidutiniškas, autoriui 
didelės garbės nedaran
tis.

— Nelemtas polinkis 
ieškoti literatūros kūri
ny to, ko autorius nė 
neketino pavaizduoti. 
Kai ieškomo dalyko kri
tikas neranda (o rasti 
jis būtinai nori), tai tuoj 
pat linkęs daryti auto
riui nieko nepagrįstus 
priekaištus.

— Rašytojas nėra kri
tiko užgaidų tenkinto- 
jas. Jis išreiškia save 
ir rašo skaitytojams. 
(...) Kūrinio vertinto
jas pirmiausia turėtų 
išmokti kūrinį literatū
ros mylėtojo akimis ir 
pasidžiaugti tuo, kas pa 
daryta, nesileidžiant į 
nepagrįstas pretenzi
jas ąutoriui.

— Atrodo, ne vienas 
mūsų kritikas yra gero 
kai savo dvasia senste 
Įėjęs, blogiau už rašy
toją pažįsta gyvenimą 
ir autoriaus piešiamus 
personažus.

— Kritikai beveik vi
siškai užmiršta kūrinio 
meninę sandarą. Atro
do, kad nebeverta kalbė
ti nei apie stilių, nei 
apie kompoziciją, nei 
apie dialogus ar kitas 
svarbias menines prie
mones, be kurių litera
tūros kūrinys nebūtų li
teratūros kūrinys, o bū 
tų tiktai vaizdais paįvai
rintas socialinis, mora
linis ar psichologinis 
traktatas. (...)Pagrindi 
nis kritiko uždavinys — 
suprasti rašytojo kūri
nį..

Šios kelios citatos iš 
rašytojo Romualdo Lan 
kausko rašinio yra jo 
teigimų sistemos atra
ma. Tai yra nuostabiai 
šviežias pareiškimas 
pašvinkusioje doktrinie- 
riškumu atmosferoje. 
Tai pastanga ginti me
nininko poziciją su žais
liniu revolveriu prieš 
patrankas. Tačiau ta
me ir glūdi kilnumas, 
didvyriškumas ir atei-

Baltų Informacijos konferencija
Antroji Baltų Infor

macijos Konferencija 
įvyks š.m. balandžio 15 
ir 16 dienomis Washing- 
tono priemiestyje, New 
Corrollton, Md. Shera- 
ton Inn Washington - 
Northeast viešbutyje.

Rezervacijas galima 
daryti telefonu (301) 
459-6700, arba rašant 
viešbučiui šiuo adresu: 
8500 Annapolis Road, 
New Carrollton, Md., 
20784 (Kambarys — $16, 
didelis kambarys — 
$21.00). Dėl pietų ir dėl 
baliaus reikia siųsti 
čekius prieš bal. 5d. ad 
resu: Dr. T. Šmits,2811 
Crest. Avė. Cheverly, 
Md. 20785 (Registraci
ja, pietūs ir balius — 
$14.00).

Dalyvavimas šioje 
konferencijoje pasida
rė kiekvieno lietuvio pa
reiga. Prieš preziden 
tui Nixonui važiuojant į 
Maskvą turime pade
monstruoti, kad rūpina 
mės savo tėvynės liki
mu. Ši Konferencija bus 
paskutinis jungtinis ban
dymas įspėti preziden
tą Nixoną, kad Baltijos 
tautos kelia triukšmą 
Washingtone ir tuo pa
čiu duoti prezidentui pa
grindą nesileisti į 
kenksmingas derybas 
su Maskva.

Konferencijos moty
vu buvo pasirinktas Pat 
riek Henry garsus pa
reiškimas — "Duokit 
man laisvę, ar duokit 
man mirtį". Pagrindi
nis kalbėtojas balan
džio 15-tos dienos ry
tą bus profesorius dr.
F.G. Kraemeris, Wa- 
shingtono žymiausias

LB PIETRYČIU APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kovo 12 d. Baltimorė- 
je įvyko ketvirtasis JAV 
LB Pietryčių Apygardos 
suvaži avim as. Dalyvavo 
22 atstovai. Nedalyvavo 
Wilkes-Bares apylinkė, 
neberodanti bendruome
ninės veiklos ženklų ir 
Eastono, kur prieš ketu
ris metus buvo padaryta 
LB apylinkės užuomaz
ga, bet organizacinio dar
bo net nepradėjo.

Suvažiavimas išklausė 
Apygardos pirmininko J. 
Gailos ir 4 apylinkių at
stovų pranešimus ir pa
diskutavo įvairius bend
ruomeninio darbo klausi
mus.

Baltimorės LB apylin
kėje, pagal pirm. J. Šil- 
galio pareiškimą, yra 
per 100 lietuvių aktyviau 
priklausančių LB. Čia 
veikia lituanistinė šeš
tadieninė mokykla. LF 
kvota jau išpildyta. Yra 
tautinių šokių grupė. Kas
met surengiamas tradici
nis aukštesnio lygio kon
certas ir suorganizuoja
ma Lietuvių diena.

čiai įrašytinas nuopel
nas. Patrankų kruša 
kremlinė enciklika 
"Dėl literatūros ir me 
no kritikos", aišku, nu
tildys hankauskotezes, 
bet, kartu, supliukš 
prie jo tezių pamato.

Ir kuris laisvojo pa 
šaulio rašytojas lietu
vis nepasirašytų po Ro
mualdo Lankausko raši
niu? Pasirašytų po tuo 
rašiniu kaipo po petici
jos tekstu: laisvės kū
rėjui! 

autoritetas politinėje 
strategijoje. Dar nese
niai dr. Kraemeris bu
vo dr. Henry Kissinge- 
rio profesorius. Dr. 
Kraemerio tema "Bal
tijos tautos šiandieni
niame pasaulyje".

Po dr. Kraemerio 
paskaitos įvyks Ameri
kos spaudos konferenci* 
ja, pavadinta "Baltijos 
Tautų vadai susitinka 
spaudą". Oia latvių, 
lietuvių ir estų vadai 
turės įteikti savo spe
cialius (rašytus) pareiš - 
kimus.

Kitos sesijos vadin
sis "Dabartinė situaci
ja Baltijos valstybėse", 

HBaltijos Tautų informa 
ei jos paskleidimo meto- 
dai',' ir "Baltų informa
cijos šaltiniai". Toms 
paskaitoms yra kontak
tuoti patys geriausi bal
tų reikalų žinovai.

Antrą dieną įvyks dvi 
neformalios sesijos, 
kur bus visi kviečiami 
diskutuoti sekančiomis 
temomis: "Kaip page
rinti informaciją apie 
Baltijos tautas" ir "Ko
kie geriausi veiklos ke 
liai pagerinti Baltijos 
Kraštų situaciją". Pas
kutinės sesijos metu 
bus priimtos svarbios 
rezoliucijos.

Konferencijos organi
zavimo sunkų darbą tę
sia du latviai (Dr, I, 
Spilners ir Dr. T. 
Smits), trys estai (Ju- 
han Simonson, K, Popp 
ir M. Valgo) ir trys 
lietuviai — dr. Jonas 
Genys ir Steponas Kin
durys iš Washingtono ir 
Julius Šilgalis iš Bal
timorės. Washingtono

Philadelphijos apylin
kės atstovas G. Dragū
nas pranešė, kad Phila
delphijos lietuvių sąra
šas siekia 2000 pavar
džių, bet solidarumo įna 
šo įmokos nesiekia 400. 
Veikia apylinkės globo
jama lit. šeštadieninė 
mokykla, apylinkės val
dybos atsakomybėje yra 
lietuvių radijo valanda 
Bendruomenės Balsas.

Washingtono apylinkės 
valdybos pirmininkas 
pranešė, kad ten lietuvių 
skaičius paskutiniu me
tu gerokai paaugo •— jau 
esą gerokai per 100 šei
mų. Veikia liet, šešt. mo
kykla.

Piet. N. Jersey apylin 
kės pirm. B. Raugas pa 
minėjo, kad šiuo metu 
apylinkės sąrašuose yra 
66 šeimos. Jos plačiai 
pabirę, bet jų apjungi
mas į LB apylinkę dė
tas viltis pateisino: jie 
atiduoda solidarumo įna
šą, aukoja laisvinimo rei
kalams (praeitais me
tais $503, šįmet $463) 

Pranešimus padarė ir 
JAV LB Centro valdybos 
vicepirmininkai A. Ge
čys ir J. Gaila.

Dėl visų pranešimų dis- 
kusi jos buvo gyvos. Ne
išvengta paliesti ALTos 
— JAV LB-nės santykių.

Buvo sutarta naujon 
apygardos valdybon iš 
kiekvienos apylinkės de
leguoti po vieną narį, o 
pirmininką šiame suva
žiavime išrinkti. Balsų 
dauguma naujuoju Piet
ryčių Apygardos pirmi
ninku išrinktas Balys 
Raugas. 

I
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ir Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės bei ki
tos organizacijos vi
sais būdais šį organiza
cinį darbą remia.

Organizacijų atsto
vai iš visos Amerikos 
prašomi atsiųsti savo 
atstovus. Registracijos 
formos bus nusiųstos 
paprašius: Dr. J. Ge
nys, 8908 Orbit Lane, 
Seabrook, Md. 20801. 
Tel. (301) 459-5693. Bal
timorės ir Washingtono 
lietuviai prašomi užsi
registruoti iš anksto 
pas prof. Smits. Jam 
reikia prisiųsti čekius 
iš anksto dėl pietų ir iš

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo kontrolės komisija tikrina at
skaitomybę. Sėdi iš kairės: P. Didelis, V. Gruzdys ir S. Abraitienė. 

L. Tamošaičio nuotrauka

S«4 (e<
Kai nevienas mūsų menininkų mėgina bičiuliautis su maskvi- 

nės okupacijos galiūnais mūsų tėvynėje — tikisi šiokių tokių laurų 
ten pelnytis, tai mus skaidriai pradžiugina ta didžioji dalis mūsų 
kūrėjų, kurie darnesvyruoja tautos tragedijos fronte ir tvirtai lai
kosi žmogiškos savigarbos principo: laisvė yra nedaloma ir nieku 
neiškeičiama. Tą principą mums taip ryškiai pabrėžėSimas Kudir
ka ir kiti laisvės šaukliai. Net nuostabu, kad kai kas ir po šitokių įvy
kių dar “maloniai paduoda ranką" okupanto pareigūnams ir elgiasi 
taip, lyg mūsų tėvynėje gyvenimas plaukia visai normalia vaga...

• Kovo m. 4 d. Drauge aktorius - dailininkas J. Kelečius taip 
pasisako: “Kai manęs dažnai paklausia, ar norėSiauaplankyti Lie
tuvą, mano atsakymas būna — ne! Norėčiau aplankyti tik tada, jei 
galvočiau ten ir pasilikti, ko okupacinėse sąlygosenlekada nepada
rysiu. Nuvažiuoti, apžiūrėti, apsiverkti ir dar su didesniu skausmu 
grįžti nematau prasmės. Kartą man išplėšė tėviškę, išėjau su šitais 
žmonėmis, su jais dalinausi visais vargais ir nepritekliais — su 
jais ir pasiliksiu".

• Pas mus vis padejuojama, kad sava knyga visuomenė perma- 
ža domisi, ypač jaunimas visiškai atitolsta nuo savos literatūros 
skaitymo. Bet kažkodėl niekas neieško, net neišmėgina jokių prie
monių knygos ryšiui su sava bendruomene pagyvinti. O savaime ne
išmėgina jokių priemonių knygos ryšiui su sava bendruomene pa
gyvinti. O savaime aišku, mums neturint savos žemės po kojom — 
ypatingai reikia veikti, kad sava kultūra neišblėstų. Betgi pasirodo, 
kad net didžios ir laisvos tautos suranda būdų, kaip patraukti žmo- , 
nes prie knygos, kaip literatūrą populiarinti jaunojoje kartoje. Štai 
Paryžiuje šiais metais — Jungtinių Tautų paskelbti knygos metai! 
— bus miesto lėšomis kiekvienai jaunavedžių porai įteikiama šeše
tas knygų (pačių žymiausių, rinktinių autorių). Kodėl pas mus ne
galėtų panašiai būti apdovanojami jaunavedžiai? Tai gražus ir pa- 
sektinas būdas jauną ją kartą patraukti prie savos knygos. Regis mū
sų bendruomenės apylinkės neturi laiko panašiais dalykais rūpintis, 
nes dabar svarbiau yra kurti politines komisijas — lenktyniauti su 
kitais politiniais vienetais.

• Jaunimo Kongreso ruošėjai daug ir nuoširdžiai dirba, sten-
• giasi tobulai ištesėti. Ruoša eina planingai, daugybė komisijų .vyk

do smulkiai užsibrėžtus uždavinius — galima tikėtis pasisekimo. 
Tik, gal būt, toje ruošoje ir garsinimuose neproporcingai daug vie
tos užima išoriniai, materialiniai, organizaciniai dalykai, juos pa
brėžiant ir išryškinant, o esmei --idėjiniamJ. K, turiniui pritrūks- 
tama žodžių ir dėmesio. Posėdžių eigoje liūto dalį paima "organi
zacinės struktūros planai bei projektai", o branduolio nagrinėti lyg 
nespėjama. Todėl bent jau pastaruosius mėnesius lauktina, kad bū
rų pastebėta ir ši nemažiau svarbi sritis. Kurios temos bus pirmo
je eilėje pateiktos ir itin giliai paruoštos? Kuriom idėjom sudomin
sime jaunimą? Kokių išvadų ateičiai bus siekiama ar siūloma? Ku
rie dalykai turėtų sukelti daugiausia skirtingų nuomonių?

Vis prisibijoma, kad atvykstantieji į J.K. nepakankamai mokės 
lietuviškai, kad kai kuriems galibūtisunkuirsusikalbėti arba pro
gramos eigą sekti. O kodėl nėra ryškesnės paskatos per paskutinius 
mėnesius išmokti geriau savą kalbą? Juk net visai svetima kalba ga. 
Įima išmokti per 6-8 savaites, jei tvirtai pasiryžtama ir uoliai dir
bama. O J.K. gali kaip tik tą uolumą pakurstyti. Žinoma, gerai bū
tų ir apčiuopiama pagalba: J.K. ruošėjų paskatinimas raštu, nuro
dyti greito išmokimo pavyzdžiai, pasiūlytos priemonės (tinkamiau
sias vadovėlis), įvardyti tinkami skaitiniai, kurie patrauktų ir mo
kymąsi lengvintų ir tt. Taip pat ir dėl išmokimo rašyti būtų buvę 
naudinga ką nors šiam momentui ypač tinkamo paruošti ir jauni
mui pateikti. Dainų ir žaidimų tekstai -- kurie būtų siūlytini J, K. 
pramogoms paspalvinti ir lietuviškai nuteikti? Iš anksto tuo vis
kuo apsidalinus ir šio to pasimokius, jau suvažiuotų jaunieji į savo 
kongresą netuščiom rankom, jau kai kuo draugėn susirišę. O ir tie, 
kurie liekasi namie, galėtų bent tas pačias kongreso dainas dainuo
ti, žaidimus žaisti, temas nagrinėti. Irgi ta proga daugiau savos 
kalbos išmokti, kad gal kitais metais, kai vėl bus kokia didesnė 
lietuviška sueiga — visa tai praverstų. Taip tad greta lėšų telkimo 
ir didžio organizacinio kamuolio — būtina nemažiau ir esminiais 
reikalais rūpintis. Tuomet gal nekiltų tokia negudri painiava: vytis 
ar balandis su nuleista uodega mums yra svarbiau?

kilmingo baliaus. Balti
morės lietuviai taip pat 
gali registruotis pas Ju
lių Šilgalį. (jg)

• Edvilas ir Erika Ma- 
siuliai, Beverly Shores, Ind. 
gyventojai, išvyko ilgesnei 
viešnagei į Australiją. Jie 
ten buvo nukilę iš pokario 
Vokietijos ir tik po šešerių 
metų persikėlė ir įsikūrė 
JAV.

E. Masiulio idėja buvo, o 
abu Masiuliai gavo darbu ir 
talka daug lėmė, kad Bever
ly Shores vasarvietės cent
re radosi Lithuania Plaza 
ir dail. Bakio suprojektuo
tas paminklas, menąs pra
eiviui Lietuvos laisvės ilge-
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SIDABRINĖ PRELATO KUN. JONO KUČINGIO 

KLEBONAVIMO SUKAKTIS
1941 metais prelatas 

kun. Julius Maciejaus- 
kas Los Angeles mieste 
įkūrė Šv. Kazimiero lie
tuvių parapiją. Tai buvo 
tada dramatiškas, di
džiai prolietuviškas žy
gis. Daug kart mėgin
ta tokią parapiją įsteig
ti, bet pastangas vis ly
dėjo nesėkmė. Prela
to J. Maciejausko pasi
ryžimas įdiegė lietuvių 
religinį ir, kartu, kul
tūrinį židinį prie pat Pa- 
cifiko kranto.

Prel. kun. J. Kučingis

Parapijos įkūrėjui 
susirgus, 1947 metais 
balandžio 11 d. Los An
geles arkivyskupas J. 
J. Cantwell paskyrė pa
rapijos asistentą, kun. 
Joną Kučingį naujos pa
rapijos klebonu. Ir, 
štai, nuo tos dienos lyg 
nejučiomis prabėgo dvi
dešimt penkeri metai. 
Losangeliečiai sustojo

ties ta sidabrine savo 
klebono sukaktimi.Šios 
sukakties paminėjimas 
bus balandžio 16 d. pa
rapijos bažnyčioje. Iš
kilmingose pamaldose, 
kartu su solenizantu, da
lyvaus Los Angeles ar
kivyskupas Timothy 
Manning, vyskupai V. 
Brizgys ir R. Luisi, pa
mokslą pasakys Msg. 
kun. J. Balkūnas.

Pirmasis šios parapi
jos įkūrėjas ir klebonas 
prel. J. Maciejauskas 
1908 metais, Švėkšnoje, 
pakrikštijo dabartinį 
šios parapijos kleboną 
kun. Joną Kučingį. Vė
liau talkino jam eiti 
mokslo keliais. Nuos
tabiai įdomiai susipynė 
parapijos pradininko ir 
jo įpėdinio gyvenimo 
vagos.

Dvidešimt penkeri 
metai garbingo sukaktu
vininko skirti parapijai 
neatpažįstamai ją pa
keitė. Administracinis 
klebono talentas, incia- 
tyva, energija, populia 
rūmas ir įsigytas pres 
tižas kūrijoje, iš kuk
liausios parapijos su
kūrė gajausįreliginįir, 
lietuviams, kultūrinį 
vienetą. Parapija buvo 
perkelta į kitą, pasitu
rinčios aplinkos rajo
ną, Čia pastatyta nau
ja, daili bažnyčia. Iš
augo mokyklos pasta
tas, vienuolynas, salė, 
aikštės automobiliams 
statyti, kiti parapijai 
reikalingi namai. Para-

pija pasidarė priemo
ne lietuviškojo veikimo 
apraiškoms: choras, 
biuletenis, lietuviškos

viais Lietuvių Dienos, 
iš valdinių organų gau
tos rezoliucijos, res
pektuojančios lietuvių 
reiškimąsi amerikinė
je visuomenėje, etc.

Parapijos veikimą re - 
miančiųjų aukos sukūrė 
milijoninės vertės ins-

Los Angeles šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios altorius 
(arch. Edmundo Arbo projektas). Vaizdui dominuoja masyvus lietu
viškas kryžius, atsirėmęs Į turtingai ornamentuotą svirno kompo
ziciją ir siekiąs baldakimą.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EOTESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg) Te| ,2|2| 58|.659O 
VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOVTN, PA. — 126 Tilghman Street__ _______________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street___________________ ._______ 342-4240
• BROOKLYbh N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue__________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue........ ......................... 895-0700
• CHlCzlGO, ILL. — 1241 No. Asbland Avenue ______________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street___________   376-6755
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue . ......................... 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
• FARMINCDALE, N. J. — Freevvood Acres, Rt. 9............................ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue _...................... 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ....................................249-6216
• JERSEY CITY, N. J. — 219 Montgomery Street_________   435-6369
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue . ...................  .385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street______________ ________________ 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________ .______________ 674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue__________________________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ....______________1..769-4507
• RAII1VAY, N. J. — 47 East Milton Avenue---------- ----- :____ __________ 381-8§00
• SO. BOSTON, MASS. — 19 Gatės Street _________________ ________ 269-6495
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue______________________ 257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marceilus Street......... ............... 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue........ ...................   392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street__________   732-7476

1959 metais parapijai 
pridėtos ir teritorinės 
parapijos teisės. 1965 
m. vasario 11 d. klebo
nas kun. J.A. Kučingis 
pakeltas įšv. Tėvo Rū
mų prelatus.

Parapija tapo stambi 
institucija, kuria domi
si amerikiečiai ir skai
tosi su ja. Plačioje spau
doje nekartą tilpo nau
jienų apie parapijos 
veikimą, rišant tai su 
bendrais lietuvių ma
žumos reikalais. Visus 
metus, minint gedulą 
dėl Simo Kudirkos tra
gedijos, prie altoriaus 
stovėjo trispalvė, per
rišta juodu gedulo kas
pinu. Iki šiol buvęs as
ketiškas altoriaus in
terjeras neatpažįsta
mai pakito, nes, kartu 
su liturgine reforma, 
čia, pagal talentingo ar
chitekto Ed. Arbo pro
jektą, pastatytas lietu
viško stiliaus kryžius, 
pamoksllnė ir atnašavi
mo stalas. Tai pavertė 
altorių meno objektu.

Man teko reta žmogui 
privilegija būti šios pa
rapijos metraštinin
ku. 1966 metais, para
pijai švenčiant 25 metų 
sukaktį, daug valandų 
praleidęs ties parapi
jos veiklos daviniais-, 
parašiau 25 metų veik
los apžvalgą. Tai 230 
puslapių dailiai išleista 
knyga. Laida, berods, 
jau išsibaigė. Knygoje 
tilpo apie šimtą ilius
tracijų. Iš jų žvelgia 
šimtai veidų, gausa įvy 
kių. Tai palyda tos šako 
tos veiklos, tosspalvin. 
gos reikšmės, kurią 
sukėlė prelato J. Kučin
gio klebonavimas ir, pa
brėžtina, jo asmens 
spinduliavimas lietu
viškoje ir amerikinėje 
aplinkoje.

Daugelio L ' m gy-

Psichiatrų henri
Pasaulis pilnas gandų, 

kad Tarybinėje valstybė
je aktyvi tarybinė psichi
atrija. Būtent: tarybinė 
psichiatrija sėkmingai 
pavaduoja įkalinimo insti 
tucijas ir nuosekliai ženg
dama pažangos keliu, iš
vaduoja piliečius iš kalė, 
jimų.

Piliečiai, kaltinami po
litinio temperamento ply. 
šiais, automatiškai per
eina mokslo žinion ir 
kaip bandomosios kiauly
tės , tampa mokslinių ty
rimų objektais. Kiekvie
nas pažangus žmogus ga- 
Ii tiktai nuoširdžiai pa
sveikinti psichiatrijos pa
žangą ir atsiskleidžian
čius jai akiračius. (Ne
sumaišyti su chicagiš- 
kais akiračiais!)

' O kaip pas mus? Ar 
amerikinė psichiatrija 
vis tūpčioja stagnacijos 
letarge? Ar seka pažan
giosios psichiatrijos pa
vyzdžius? Ar tai nėra 
tiesiog valstybinės gar
bės reikalas, patūmėti 
amerikinę psichiatriją 
žengtelti pirmyn, pajudė 
ti iš savo sustabarėjimo?

Iš tikrųjų, taip ir yra. 
Amerikinė psichiatrija 
seka pažangios psichiat
rijos pavyzdžius ir,nors 
pavėluotai, skuba juos 
sekti.

Netikite?
Tarybinės valstybės 

vertėjas Michailas Belo- 
vas lūžtelėjo psichikos 
balanse. Jis pasiprašė 
JAV globos. Reiškia ėmė 
vyras ir susigalvojo ap
sigyventi Amerikoje! Imi
gracijos departamentas 
sugavo momentą. Juk tas 
momentas yra ameriki
nės psichiatrijos presti
žo atstatymo momentas. 
Pasikvietė savo psichiat
rą, šis patikrino Belovą 
ir sugrąžino Belovą at
gal, į ten, iš kur vyras 
atbėgo.

vųjų tarpe. Bet iš anks
tesniųjų nuotraukų ma
tyti paauglius, kurių vai
kučiai dabar lanko šios 
parapijos mokyklą.

— Parapija neatski
riama nuo mokyklos, 
tai tęstinumo laidas,— 
sako klebonas J. Kučin
gis.

Dvidešimt penkerių 
metų tarpsnis įrodė 
šios nuomonės pagrįs
tumą. Mokykloje vaikai 
gauna pilną lietuvių kal
bos mokymo kursą. Tad 
jau lyg taisyklė: dauge
lis jaunųjų porų stengia
si apsigyventi parapi
jos ribose, kad vaikai 
galėtų lankyti šv. Kazi
miero pradinę mokyk
lą.

J. GRAUDA

Didžioji spauda pla
čiai aprašė įvykį. Jautė
si kaž koks netgi pasiten
kinimas, kad reikalas 
(amerikinei psichiatri
jai talkinant) taip leng
vai praėjo pro viešuome
nės malūną. Nepasikar
tojo Simo Kudirkos su
kelto alaso. Mokslas pra
kišo reikalą švelniai su 
baltomis pirštinėmis. 
Taip ir mes pristatome 
tą mūsų psichiatrijos 
triumfą.

Gal tik mažas dalykas 
temdo gerai pravestą re
žisūrą. Kodėl ameriko
nai atidavė Belovą jo žino - 
nai? Kodėl toks pasitikė
jimas tai moteriai? Ar 
patikrinta jos tapatybė? 
O gal ji nėra Belovą žmo, 
na, ir amerikonai atidavė 
Belovą svetimai, tan sū- 
kurin įšokiušiai moterė
lei?

Ne, ir ne, niekad ame
rikonams nepasiekti tar y. 
binės psichiatrijos pre
cizijos.

Kartu su religine ins
titucija, solenizantas 
prelatas J. Kučingis įkū 
rė gajų, veiklų lietuviš
kojo švietimo vienetą. 
Darbai byloja įtikina
miau už žodžius.

J. Gliaudą

HOUSEMOTHERS:
Malu re, stable, uitencumbered vroav 
en, 35 year« and older. needed to 
serve as housemothers in our residen- 
tial treatment school for problem 
boys. This is a live-in position with 
four days on duty and three days off 
duty each week. Basic salary range 
is $4200-56000, w»th salary scale 
credil for eguivalent experience and/ 
or education beyond high school. 
prince benefits include hospilaliiation 
and medical insurance, life insurance, 
paid vacation. paid siek. Teav<e. re- 
tirejnenl, room and board, a s well a s 
free of-duty housing. Also inlerview- 
ing house pa renta.

Please contact: XV. R. Dahm
STARR COMMONWEALTH 

ALBION, M1CHICAN 49224 
Phone: 517-629-3988

(24-27)
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KARPIUS TAUTINIO
ROMANTIZMO LIEPSNOSE
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Jo ALPI atskleidus: mintys apie autorių ir skaitytojų

Karpiaus 75-kerių

TARSI pirmasis pava- 
sarėjančios žemės dai
gas, pačiame viduržiemy 
je mus pradžiuginęs — 
yra ši mūsų išeivijos se
nosios kartos rašytojo 
knyga, kvepianti dar švie
žiais spaudos dažais.

Kalbame apie Kazio 
Karpiaus istorinę apysa
ką "ALPIS", kurią išlei
do Vilties Draugijos lei
dykla, Šios apysakos ant
roji laida (paties auto
riaus pataisyta) turėjo iš 
kilmingai ir džiugiai atžy 
mėti 
metų amžiaus sukaktį. 
Deja, 
laukė 
negailestingos mirties.

Ir dėlto šis pomirtinis 
autoriaus leidinys yra 
tarsi jo raštųpaminklinė 
lenta, bylojanti apie ra
šytojo meilę Lietuvai.

Lietuviui skaitytojui 
atiduotas "Alpis" yra 
pats gražiausias tėvynės 
meilės žiedas, rašytojo 
paliktas ant išeivijos le
do.

autorius jos nesu- 
dėl atskubėjusios,

TREMTIES ŽODŽIO
SODININKAI

ŽVARBIOJI tremtis 
yra davusi pasauliui daug 
talentingų ir žymių žo
džio meistrų. Vienų taien 
tas jau buvo subrendęs tė 
vynėje, kitų — pražydo ir 
suklestėjo kaip tik sveti
moje padangėje. Išeivi
joje gimė daug stiprių li
teratūrinių kūrinių, įėju- 
šių net į pasaulinės lite
ratūros panteoną. Pakan
ka tik paminėti Dantę su 
jo "Dieviškąja Komedi
ja", Bairono "Caild He
roldą", "Giaurą".Ir, ži
noma, Adomą Mickevi
čių, kuris ištrėmime, Pa
ryžiuje, vieną šaltą gruo-

COUSIDER TRI-C METRO’S CREDIT-FREE OFFEPdNGS
Credit-free offerings bf the Metropolitan Campus of Cuyahoga Community College are designed 
to serve the occupa’tional, cullural. avocational and educational needs of the residents ot the 
County. The tollovvii.g courses vvill be otfered during the Spring Ouarter which begins the week of 
April 2, 1972. The courses are open to all members of the community and do not reguire formai 

admission to the college.

COURSE TITLE
Advancod Cobol Programming 
Advanced Hungarian Folk Dancing 
An Indian Viewpoint On American Indiana 
Beginning Piano 
Cleveland Zoo-logic 
Creative Writing 
Drugs...Thcir Ūse and Abuse 
How To Study 
Hungarian Culture And Heritage 
fncorno TaK3tlon 
Individual Meditation 
Interpretations of the National Electrical Code 
Interstate Commerce Commission Practices 

and Procedūros
Introduction To Dravving 
Introducticn To Guitar

Folk Guitar I
Folk Guitar II 
Classical Guitar 

Introduction To Painting 
Judo For Self-Defense 
Okinawan Stylc Karate - Isshinryu 
Potish Culture and Heritage 
Report Program Generator (RPG) 
Tae Kwon Do...Korean Art of Self-Detense

Beginners 
Beginners 
Begihners 
Advanced «

For further information and enrollment forma, individuals should contact:

Otfioe of Continulng Education 
Cuyahoga Community College 

Metropolitan Campus 
2900 Community College Avė. 

Cleveland, Ohio 44115 
Phone: 241-5966, Ext. 323

As another division of Metro’s Community Services, PROJECT EVE is open to pjovido vocational 
and educalional counseling services for the adult woman interested in updating skills. returning to 
education. employment or volunteer vrork. Among programs otfered vvithout chargo are fndivtdual 
counseling, relerral service and campus tours. For further information, please phone PROJECT EVE 
betvveen 9.30 a.m. and 3:30 p.m.. Mondays through Thu.sdays. at 241-5966. Ext. 209.

Metropolitan Campus

Cuyahoga Communiiy College

BALYS AUGINĄS grožį. Pajutęs jos ar
tumą savyje, — neapsa
komą tėvynės meilės 
priepuolį — tėvynės ilge - 
šio šauksmu prabilo "Po 
no Tado" gimstančiais 
posmais:

F?
džio vakarą, žiūrėdamas 
pro langą į krintančių 
snaigių šokį, prisiminė 
savo gimtinės Lietuvos

Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji!
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji. 
Kas jau tavęs neteko. Pastigęs šiandieną 
Tavo regiu aš groži ir kampą kiekvieną."

Pono Tado Įžanga. K. Šakenio vertimas
Koks kraupiai tragiš

kas išeivio rašytojo gyve 
nimo kelias! Kokios liki
mo patyčios! Jis neša sa* 
vo tėvynės praradimo 
kryžių, lūpomis ir kiek
vienu atodūsiu kartoda
mas savo žemės vardą. 
Jis rašo savo širdies ra
šalu tėvynės ilgesį. Irsa 
vo gyvenimo kančią sėja 
lietuviškomis raidėmis, 
sodindamas savo idėjas 
į svetimą (tautiniai ne
derlingą) vagą.

Deja, vieni jų — tie 
rašto sodininkai —dings
ta nutrenkti nežinios žai
bo — neskaitomi savųjų 
tokio pat likimo brolių. 
Kiti — išlikę laiko užuo
vėjoje — liudija kartų 
kartoms apie kartų išei
vio likimą, erškėčiuotą 
kelią. Treti — kaip ir a. 
a. Kazys Karpius — man 
primena mano tėviškės 
ūkininką: pačiame der
liaus nuėmime, šeiminin
kas atsigula karstan po
gulio. Ilsisi, nespėjęs sa- trealyje, 
vo pirštais paliesti auk
sinio grūdo. Brandaus'sa 
vo darbo sėjos vai
siaus...

Ir genialusis Pietaris
— mūsų istorinio roma
no tėvas — garbingai ži
bąs savo klasikiniu dei
mančiuku "Algimantas"
— atsidūręs Ustiužnoje, 
Rusijos gilumos tremty
je, kur jam girios šla
mėjo antikinę Lietuvą — 
pajuto tolimosios gimti
nės širdį. Ir, jausdamas 
savosios žemės pulsą, 
kasdien persekiojamas 
jos šaukimo grįžti, ėmė
si plunksnos.

Pagaliau ir Jonas Basa
navičius, gyvendamas 
Bulgarijoje, visą laiką, 
lyg paukštis svetimam 
lizde, tiesė sparnus su
grįžimo skrydžiui, sap
nuodamas savo vizijose 
Lietuvos aušrą.

Ir Andrius Vištelis, ir 
Vincas Krėvė (abu mirę 
tremtyje) išeivijos ledo 
stingdomi, stengėsi jį 
tirpdinti gaivalinga sa
vosios tėvynės meilės ug
nimi. Ir savo regėji
muose nuolat girdėdavo 
tą klasikinįketureilį, ku
riuo poetas išreiškė tė
vynės jautrųjį šauksmą:

Op, Op! Kas ten? Nemunėli! 
Ar tu mane Jauki?

A. Vištelis - Regėjimas
Ir autoriaus tragingą 

būseną reiškiantį, prasi
veržimą:

Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą?

DAY AND TIME
Wed. 6-9 P.M.
Sun. 6-9 P.M.
Thurs. 6-8 P.M.
Mon. 7-8 P.M.
Wed. 6-8 P.M.
Wed. 7-10 P.M.
Wed. 7-10 P.M.
Tues. 6-8 P.M.
Tuos. 6:30-8:30 P.M.
Mon. 7-10 P.M.
Mon. 7:30-9:30 P.M. 
Tuos. 6-8 P.M.
Wed. 7-10 P.M.

Tuos. 7-10 P.M. 20

Mon. 7-8 P.M. 
Mon. 8-9 P.M.
Mon. 9-10 P.M. 
Thurs. 7-10 P.M.
Thurs. 6-8 P.M. 
Mon. 7-9 P.M.
Mon. 6-8 P.M. 
Tues. 7-10 P.M.

Tue». 11 A.M.-1 P.M.
Wod. 6-8 P.M.
Sat. 1-3 P.M.
Wed. 8-10 P.M.

Ir tokiam darbščia- 
jam mūsų literatūros so- 
dininkui piname šių žo
džių vainiką. Pabaigtu
vių vainiką.

(Bus daugiau)

FEE 
$25

10
12
20
10
15
15
15
12
20
10
30
23

the

15
15
15
20
20
20
12
15 

20 
20
20
20

DIRVA

PortretasALGIMANTAS KEZYS
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ORIGINALI ŠVIESOS RAŠYBA
Beveik lygiai prieš 

metus — kovo mėn. Chi
cagoje, Čiurlionio gale
rijoje buvo atidaryta Al
gimanto Kezio, S.J. foto
grafijos darbų paroda, 
kuri vėliau buvo perkel
ta į kitus Amerikos 
miestus. Ankstyvesnės 
jo parodos įvyko Chica
gos Meno Institute, Čiur
lionio Galerijoje, New 
Yorke, Washingtone, 
Philadelphijoje, Baltimo- 
rėje, Detroite, Cleve
lande, Los Angeles, Mon- 

Toronte, Sao 
Paulo ir kitur. Jo nuo
traukos randasi Chica
gos Meno Institute ir 
New Yorko Modernaus 
Meno muziejuje. Taip 

A at įvairiuose leidiniuo
se — Camera, Critic, 
Famous Photographers 
Annual, Modern Photo- 
graphy, Laiškai Lietu
viams, Panorama, Ti- 
me, U. S. News &World 
Report ir kt.

Paskutiniojoje paro
doje Čiurlionio Galeri
joje Chicagoje žiūrovų 
dėmesį patraukė ne tik 
išstatytos nuotraukos, 
bet ir stalas su A. Ke
zio leidinių nuotrauko
mis. Meniškai išleisti 
fotografijų albumai, ku
rių tarpe randame: "I 
fled him, down the 
nights and down 
days", Photographs Al
gimantas Kezys (Loyo- 
los universiteto leidi
niai), "Šventoji Auka", 
"Sidewalk", "Portfolio 
65" ir "Portfolio 66".

Šiais metais, prieš 
keletą savaičių, pasiro
dė vėl nauja Algimanto 
Kezio knyga — nuotrau
kų albumas su lietuviš
ku ir anglišku tekstu, 
įvadą šiai knygai para
šė Hugh Edwards — buv. 
Chicagos Meno Instituto 
fotografijos skyriaus ku
ratorius ir pats nuo
traukų autorius, apibū
dindamas savo kūrybą.

Šiame albume sudėtos 
64 paskutiniosios nuo
traukos. Knygos auto
rius yra neeilinis foto
grafas - menininkas ir 
tarptautinėje arenoje 
rikiuojasi su žymiais 
pasaulio fotografijos me
nininkais.

Talentingo fotografo 
- esteto nuotrauka pra
žysta mūsų rankose kaip 
gėlių puokštė, sukelda
ma mumyse šypseną ar
ba praslinkusių dienų 
gailestį, kada nuotrauko- limybes atrasti origina

ANTANAS NAKAS

je matome brangius vei 
dus arba nesugrąžina
mus vaizdus. Knygų teks
tai, laikraščių laidos bū 
tų blankios ir neįdomios 
be nuotraukų. Jos gyvai 
primena apie tai ką kal
bame ką rašome. Stip
riau užsimezgia ryšys 
tarp matomo vaizdo ir 
spaudoje aprašomo įvy
kio.

Knygos įžangos žody
je, apibūdindamas savo 
darbus, autorius išve- 
džioja, kad vieni iš pri
gimties yra foto repor
teriai, kiti poetai, tretie
ji palinkę į komerciją. 
Jis neesąs asmuo, ku
riam sektųsi įvykių ar
ba portretų nuotraukos. 
Esą, jo rankose foto 
dokumentacija "miršta" 
Savo nuotraukose labiau 
linkęs pabrėžti formą 
negu turinį. Jam esą 
lengviau nufotografuoti 
nereikšmingą, bet pa
trauklų užkampį, negu, 
mūsų akimis žiūrint, di
desnės reikšmės įvykį, 
kuris netelpa į esteti
nius rėmus.

Aplamai imant, šių 
dienų fotografijos mene 
pasireiškia 3 stambes
nės kryptys. Klaidingai^ 
būtų manyti, kad fotogra
fijos menas prasideda ir 
baigiasi panaudojant tik 
foto aparatą. Kiekviena 
šių krypsčių suteikia 
daug galimybių ir vari
antų pareikšti savo indi 
vidualinį skonį. Vie
niems geriau sekasi eks
perimentuoti tamsioj 
foto studijoje jau su pa
gamintu negatyvu arba 
nuotrauka, paverčiant ją 
į fantastišką vaizdą, be
veik nieko bendro netu
rinčiu su matytu vaizdu. 
Prieblandos scenas pa
versti į dienos arba nak
ties vaizdus. Solerizaci- 
jos būdu operuojant ne
gatyvu arba pozityvu, iš 
gaunami dramatiniai, la
bai kontrastingi šviesos 
efektai. Pamirkius ne
gatyvą į šiltą vandenį, 
pasireiškia pointelisti- 
nės tapybos efektai (re- 
tikuliacija). Kiti vėl eks
perimentuoja šviesos 
žaismais, nes fotografi
ja bazuojasi šviesa, be 
kurios nebūtų nuotrau
kų, tretieji visą savo dė
mesį kreipia tik į foto 
aparato ir jo lenzių ga

lų vaizdą. Paskutinią
sias dvi kryptis prakti- 
kiuoja paminėto albumo 
autorius. Nuotraukos 
Nr. 50, 51, 56, 61, 62. 
Nors savo "credo" au
torius ir sako, kad jo 
kūryba nėra nei ruoši
masis fotografuoti, nei 
fotografuoto vaizdo pa
keitimas arba eksperi
mentavimas su nuotrau
komis, tačiau nuotrau
kos "Moteris farmoje" 
ir "Žvejų laivai" turi 
nemaža eksperimenti
nių idėjų. Kitose albu
mo nuotraukose stipriau 
pabrėžtos formos negu 
turinys ir kompozicija. 
Nuotraukos būtų dar įdo
mesnės, jei būtų paiso
mi formų ir kompozici
jų junginiai. Šviesių ir 
tamsių dėmių žaismas, 
nuotraukų ritmas, daž
nas formų netaisyklin
gumas, svetimų veidų, 
gatvių ar namų užkam
pių vienišumas verčia 
įsijausti, susimastyti, 
labiau ilgėtis ir gailė
tis, kad tai nėra savi 
prarastos tėviškės mo
tyvai ir kad tai nėra il
gesnio laikmečio pa
minklai, kurie ir ki
tiems galėtų kalbėti 
apie mūsų Čia praleis
tas dienas.

Algimantas Kezys 
plaukia aukštai iškėlęs 
tarptautinę vėliavą. Gim
tojo krašto ilgesys, iš
vykus iš jo prieš 28 me
tus, būnant dar 15 m. 
jaunuoliu pamažu blės
ta ir tirpsta kaip pava- 
sario sniegas. Lietuviš
kos buities vaizdų ne
randame, nors jų gali
ma rasti ir mūsų gyve
namoje aplinkoj. Meni
ninkui yra didesnis pa
vojus negu eiliniam žmo
gui prarasti ryšį su tė
vyne ir surišti savo 
veiklą su svetima aplin
ka. Jo dokumentinių fil
mų gamyboje, bet ne fo 
to nuotraukose, šis ry
šys spontaniškai pulsuo
ja ir dramatiškai prasi
veržia pro mus supan
čią aplinką.

Algimanto Kezio nuo
traukose yra daug poe
zijos, susimąstymo, liū
desio, tačiau nuotraukų 
pavadinimai prozaiški 
"kietoki", nesupoetinti. 
Gal dažnesnis dėmesio 
kreipimas į poeziją ir 
literatūrą negu į brevio- 
rių, padėtų mūsų iški-

(Nukelta į 6 psl.)
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Detroito skautų mugėj užkandžiauja: inž. K. Černius,A. Peterso- 
nytė, L. Petersonienė, A. Seputytė, I. Černienė ir A. Černytė. 

K. Sragausko nuotrauka

jaunieji skautai turėjo 
savo karaliją. Ten vyko 
įvairūs žaidimai ir lai
mės bandymai.

Labai turtingas buvo 
ir dovanų stalas. Norint 
prie jo prieiti reikėjo gan 
ilgai eilutėje pastovėti. 
Veikiančios valgyklos ir 
užkandinės buvo turtin
gos įvairiais maisto ga
miniais.

Kas svarbiausia, kad 
Kaziuko mugėje galima 
buvo sutikti ir tokių savo 
pažįstamų, kurie retai 
kur rodosi ir į kitus pa

rengimus mažai lankosi.

• Organizuojama Talka 
Dainavai. Kovo 26 d. (sek
madienį) sporto aikštelių 
praplatinimui organizuoja
ma talka ir yra kviečiami 
visi, kas tik gali, dalyvauti.

Šia talka turėtų susido
mėti jaunimas ir joje gau
siai dalyvauti, nes sporto 
aikštelėmis daugiausiai jis 
ir naudosis.

Vykstantieji į talką pa
siima kirviukus, piuklelius 
ir taip pat kastuvus. Talkai 
vadovaus Jurgis Idzelis.

A. Grinius

KAZIUKO MUGE DETROITE

Rožytė Bieliūnaitė, Loreta Geldytė, Vyšniauskas, Robertas Ar
lauskas ir Zita Ratnikaitė mugės svečius vaišina ledais.

K. Sragausko nuotrauka

Detroito skautų suruoš
ta Lietuvių Namuose ko
vo 12 d. Kaziuko mugė 
praėjo dideliu pasiseki
mu ir į ją suvažiavo tiek 
žmonių, kad automobi
lius, kai kurie, turėjo pa
sistatyti net ant šaligat
vių.

Atidarant žodįtarė nau
jasis tuntininkas Leopol
das Heiningas, pažymė
damas, kad ši Kaziuko 
mugė yra tęsinys rengia
mų Kaziuko mugių Lietu
voje Vilniuje. Vilniuje 
rengiamos Kaziuko mu
gės buvo gausios įvai
riais žaislais ir keps
niais, taip ir ši mūsų 
skautų surengtoji Kaziu 
ko mugė neatsilieka ir ji 
taip pat gausi įvairiais 
žaislais, drožiniais ir 
kepsniais. Skirtumas tik 
toks, kad ten Vilniuje Ka
ziuko mugėje žmonės 
kalbėjo lietuviškai ir len 
kiškai, o čia lietuviškai 
ir angliškai. Taręs trum
pą žodį mugei atidaryti 
pakvietė LB apylinkės 
pirmininką Vladą Sele
nu

Šiais metais mugė sa
vo išsidėstymu irprekė-

niais. Staugė ten Vil
niaus geležiniai vilkai ir 
plevesavo lietuviškos vė- 
liavėės.

Nuo Kęstučio d-vės ne
atsiliko Vytenio, D.L.K. 
Mindaugo ir kitos. Dėme
sio centre viduryje salės 
buvo ledaunė, kurioje le
dus pardavinėjo skautas 
Šarūnas Dūda, o skautas 
Edvardas Šventickas ap
rūpino šviežiais riestai
niais. Salės gale balkone

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.

The Sisters of Saint Casimir witness to an all-encom- 
passing self-giving aspect of the love of Christ.

of the whole Churc'h in 
ts evolving needs — In 
I the HEALTH SERVICES 
- in HOME-MAKING and 
T EDUCATION SERVICE. 

From Los Angeles, California to Ft. Lauderdale, Flor
ida, and to Argentina, South America, the SISTER OF 
SAINT CASIMIR is a presence among the People of 
God.

Interested yomt writ‘ to D,rte'
tress, 2601 W. Margnette M., Cbicit', UI- 00629

By dedication to the service 
works of love according to H 
the TEACHING SERVICE .— ir 
- in INNER CITY SERVICE - 
SOCIAL services — in ADUL

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrlo balius.

BALANDŽIO 15 D. Jaunimo 
Žygio už Tikėjimo Laisvę pa
rengimas.

BALANDŽIO 16 D. Pietūs šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los.

BALANDŽIO 22 - 23 D.D. š. 
Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso žaidynės.

BALANDŽIO 29 ir 30 D. Atei
tininkų metinė šventė.

GEGUŽES 7 D, Motinos die
nos minėjimas. Rengia Cleve
lando šaulių kuopos moterų sek
cija.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

GEGUŽES 20 D, Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamasAtei 
tininkų jaunimo.

GEGUŽES 21 D. 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje bus de
monstruojama filmą apie vėžį 
ir jo gydymą. Ruošia Clevelan
do šauliai.

GEGUŽES 21 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

BIRŽELIO 25 D. 2 vai. p.p. 
Clevelando šaulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

• Dainavos ansamblis pa
įvairins programą ir paly
dės daina "Žilvitį”, ”Aš- 
tuonytį”, "Kalvelį” ir "Su
batėlę” IV-toje tautinių šo
kių šventėje. Ansambliui 
diriguos Alvydas Vasaitis.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

mis kiek skyrėsi nuo 
praėjusių metų. Gabijos 
skaučių tuntas buvo tur
tingas ne tik įvairiomis 
prekėmis, bet buvo iška
binęs ir gražius šūkius: 
"Paliesk ranka kanklių 
stygą... Tu viena mano
laimės ir džiaugsmo 
sapnuose..., Ten kur Ne
munėlis, kur Šešupė mū
sų miela...

Nuo skaučių neatsiliko 
ir skautai: Kęstučio drau
govė turėjo pasistačiusi 
tikrą lietuvišką klėtįsu 
šiaudiniu stogu. Vidus bu
vo gausus įvairiomis pre
kėmis ir medžio droži-

ORIGINALI
ŠVIESOS 

RAŠYBA...

(Atkelta iš 5 psl.) 
liam broliui savo dar
bų pavadinimus labiau 
supoetinti, o gal net 
atsirastų didesnis noras 
paieškoti savo nuotrau
koms lietuviškų moty
vų, kurių nemaža yra ir 
mūsų tarpe.

Albumą gražiai išlei 
do ir atspausdino M. 
Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. Aplankas — Zi
nos MorkUnienės.

ŠVELNUS 
PALENG
VINIMAS 
UŽMETĖ
JUSIEMS
VIDURIAMS

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu
dėtingas. Visoje Europoje yra 
žinomas ir vartojamas virš 60 
metų. Trijų generacijų gydyto
jai Leopillen veikimu taip pat 
buvo patenkinti, kad dabar šį 
augalinį produktą galima gauti 
vaistinėse be recepto. Leopillen 
veikia kaip nekenksmingas pro
duktas ne tik vidurių užkietėji
mo sutvarkymui, bet dar pa
gelbsti ir virškinimui. Gauname 
daugybę laiškų, giriančių Leo
pillen veikimą. Viename iš jų ra
šo, kad kiekvienas, kuris nori 
atstatyti savo kūno ir dvasios 
jėgas, privalo turėti namuose 
Leopillen. Jos prašalina dujas ir 
veikimas yra toks švelnus, kad 
jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs.

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai į

L E O PRO DUCTS
P. O. Box 285 

Chagrin Falls, Ohio 44022 
Prašau atsiųsti man LEOPIL

LEN — 100 tablečių už $2.85 
arba ekonominio dydžio 250 tab
lečių už $5.50. I-os klasės per
siuntimas įskaitytas. Užsakant 
iš Ohio pridėti 4% sales tax.

Pavardė ____________________

Adresas____________________

Miestas_________Statė______

Zip__ ____

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.

Net jeigu jūs netaupote pas mus, 
mes norėtumėme turėti jūsų atvaizdą.

CLEVELAND TRUST

SIGNATURE

Tins Catd bas been issued by The Cleve
land Trust Company nt the reąuesi and 
pursuant to the applicatiori of the person 
named hereon. subject to the terma and 
conditions et the cardhold- • apreement 
The card rėmams the property of The 
ClevelMcf Trust Company anri is subject 
to canccllation vvilhout nence and/or 
surrender upon repuest. The person 
named hereon is responsible lor ihe 
card's tise and possession and shall 
immediately notify the issuer in vvrilmg 
of its loss or theff

if found pless® return to 
Cleveland Trurrt, Cleveland, Ohio 44t01

Service m.rks Owwed and Iicemsed ar BansAmenica Senvice Corpomtior

The Cleveland Trust BankAmerįcard yra 
tokia vertinga kortelė, kad mes norėtumėme, 
jog kiekvienas norįs galėtų ją turėti.

Jūs turėsite kortelėje savo spalvotą 
atvaizdą, kaip neginčijamą asmens 
įrodymą.

Jūs gaunate kreditingumo privilegijas 
krautuvėse, benzino stotyse, lėktuvuose ir 
restoranuose visame pasaulyje.

Jūs galite gauti tuojau pat paskolą 
grynais pinigais kiekviename Cleveland Trust 
banko skyriuje ir priede 3,750 kituose 
bankuose visame krašte.

Ir pagaliau, jūs nesate atsakingas už 
neteisėtą kortelės panaudojimą, jei ji buvo 
pavogta ar pamesta.

Taigi, sustokite mūsų banke kada esate 
pakeliui į savąjį. Ir nusifotografuokite ant 
BankAmericard. Tai nieko nekainuoja.

ur CLEVELAND TRUST



1972 m- kovo 24 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

B. SMETONIENĖS 
MOKINIŲ KONCERTAS

šį sekmadienį, kovo 26 d., 
7 vai. vak. Cleveland Music 
School Settlement patalpo
se, 11125 Magnoha Dr., 
įvyks pianistės Birutės 
Smetonienės mokinių kon
certas.

Lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankyti 
į koncertų.

• V. Bacevičius, Dirvos 
foto bendradarbis, Cleve
lande įvykusioje Kaziuko 
mugėje, savo spaudos kios
ke, pardavė Vilties leidinių 
už 41 dol.

Už talkų, platinant mūsų 
leidinius, nuoširdžiai dėko
jame.

• Lietuvių-Respublikonų 
Klubo susirinkimas įvyks 
kovo 26 d. tuoj po pamaldų 

(12) vai.) šv. Jurgio mo
kyklos patalpose, kambary
je Nr. 8. Nesumokėję nario 
mokesčio už 1971-1972 me
tus, nesiskaitys daugiau 
nariais. Kviečiami ateiti vi
si, norį įstoti į klubų.

• Namų ir Gėlių parodoje 
Lietuvių Kultūrinis Darže
lis turėjo savo skyrių. Ka
rininko A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos moterų sek
cijos pirmininkė Ona Mi-

Gėlių parodoje prie lietuviškojo skyriaus. Stovi iš kairės: Lilija 
Čaplickienė, Ona Mikulskienė ir Daleen Walsh. Nuotraukoje nėra 
Banionienės ir Sadauskienės, taip pat budėjusių skyriuje.

.<*83? < i
L

■ C* ** •

1 ” 1
1 Ą AIr ik < K

lt

DIRVA

kulskienė suorganizavo lie
tuvaites, kurios pasipuošu
sios tautiniais rūbais kėlė 
parodoje nemažai dėmesio. 
Joms visoms širdingai dė
koju.

R. Premeneckienė

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks kovo 27 
d., 6:30 v. v. Lietuvių Na
muose, 877 E. 185 St. Su
sirinkime bus Pild. Tarybos 
narių rinkimai ir aptarti

Nr. 24 — 7

Lietuvių tautos genocido paroda, suruošta ALT Clevelando skyriaus pastangomis, Naujosios parapi
jos salėje š.m. kovo 18 ir 19 d.d., turėjo pasisekimą ir ją aplankė didelis skaičius lietuvių ir svetimtau
čių. Po ALT Clevelando skyriaus pirm. inž. A. Pautienio žodžio, trumpą parodos atidarymo kalbą pa
sakė Cuyahoga apskrities kontrolierius George Voinovich. Plačiau apie parodą bus kitame numeryje. 
Nuotraukoje George Voinovich kalba parodos atidaryme. J. Garlos nuotrauka

seimo reikalai. Visi nariai 
kviečiami šiame svarbiame 
susirinkime būtinai daly
vauti ir tvarkingai atlikti 
savas narystės pareigas. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
tik birželio mėnesio pra
džioje.

BŪKIT PALAIMINTOS 
DOSNIOSIOS RANKOS!
Džiaugiamės, matydami 

sėkmingai besiverčiančius 
mūsų prekybininkus ir lais
vųjų profesijų žmones, ma
tydami juos gražiai ir tur
tingai įsikūrusius ir turtė- 
jančius. Ir dar daugiau 
džiaugiamės tais, kurie, sa
vo asmeniško gerbūvio pa
siekę, nepamiršta ir mūsų 
visų bendrųjų lietuviškųjų 
reikalų. Prie šių pastarųjų 
grupės su malonummu pri
skiriame Bronių ir Akvilę 
Gražulius. Bronius veiklus 
bendruomenininkas (šiuo 
laiku yra L.B. Clevelando 
Apylinkės valdybos vice
pirmininkas), Akvilė — 
nuoširdi ir nepailstanti jo 
darbų ir sumanymų rėmėja.

Jau eilę metų p.p. Gražu
liai palaiko labai simpatin
gų tradicijų: kartų per me
tus sukviečia pas save bū
relį meno, švietimo ir spau
dos darbuotojų, karališkai 
juos pavaišina ir išsiskirs- 
tant apdovanoja čekiais jų 
atstovaujamas institucijas.

Taip ir anų sekmadienį: 
susirinkim, pasigėrėjom Br. 
Gražulio meno kūriniais (jo 
laisvalaikio studijos) išdis- 
kutavom, i š s i k a 1 b ėjom 
mums rūpimais klausimais 
(Lietuvių namai Clevelan
de, literatūra, menas, pa
rengimai, sumanymas telkti 
būsi muosius pensininkus 
įsigyjimui bendros vasar
vietės ir kt) ir atsisveiki
nant kiekvienas gavome po 
čekį. Suskaičiau net 10 to
kių dovanų — čekių: po 40 
dol. gauna: šv. Jurgio pa

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

• Apdraustos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamięsi j Z. Obe.- 
lenį tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
914-6835.

HOUSE FOR SALE
3 bedroom brick english 

tudor. Near New Parish. 
Large kitchen, living room 
and dining room. IVood- 
burning fireplace. Lovely 
screened in porch. Tuo car 
garage. Tree shaded yard. 
Private beach, Playground 
and club-house privileges. 
Only 28,900.

PERME REALTY 
26100 Brush Avė. 

731-4300
(23-24)

rapija, Čiurlionio Ansamb
lis, Grandinėlė, Liet. Radi
jo valandėlė, Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mo
kykla, Dirva, Draugas, Sa
leziečių gimnazija, Vasario 
16 gimnazija.

Duok Dieve daugiau to
kių mecenatų mūsų dar
bams! Duok Dieve jiems 
geros sveikatos ir sėkmės 
visuose jų sumanymuose, 
darbuose ir žygiuose!

Pr. K.
• MOTINOS DIENOS 

minėjimą rengia Cle
velando šaulės Čiurlio
nio namuose gegužės 7 
d. 4 vai. p.p. Paskaitą 

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,0000.
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 JSTAIGA

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

HI-LO REPAIRMEN
(ELECTRICAL)

PIPE-FITTERS
4 YEARS EXI’ERIENCED REQUIRED

APPLY EMPLOYMENT OFFICE
MACK STAMPING PLANT

A CHRYSLER
TOf CORPORAT1ON

11631 MACK AVĖ. 
DETROIT, MICH.

An Eąual Opportunity Employer

skaitys laikraščio "Šau
lė Tremtyje" redakto
rė S. Kaunelienė iš Dėt 
roito. Po paskaitos me
ninė dalis.

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus vakaras, turėjęs 
įvykti š. m. balandžio 8 d., 
nukeliamas į balandžio 22 d.

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai maloniai prašomi 
šią datą įsidėmėti ir į va
karą atsilankyti.

• ALT S-gos Elizabeth 
skyrius per savo iždininką 
Praną Damijonaitį atsiuntė

100 dol. padidinimui sky
riaus įnašų Vilties draugi
joje. Tokiu būdu dabar sky,- 
riaus įnašas bus 700 dol.

Už paramą Dirvai nuo
širdžiai dėkojame.

• Dr. K. J. Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas, kovo 8 
d. grįžo iš Turkijos, kur 
lankėsi Bražinskų bylos rei
kalais. Jis kalbėjosi su

PADĖKA

Mylimam tėvui, seneliui

FELIKSUI VIRPŠAI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai dėkojame

visiems pareiškusiems mums užuojautą

Sūnus Stasys 
ir 

anūkė Liucija

Brangiai sesutei

A. A.

HELEI
ŠAPOLAITEI-VIRGAILIENEI

Lietuvoje mirus, mielą MARYTĘ KA- 
POČIENĘ ir visą šeimą liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Kubiliūnų 
ir

Vytauto, Juozo, Stasio 
Meilų šeimos

Dirvos bendradarbiui Santa Moni- 

coje, Calif.,

ČESLOVUI GEDGAUDUI

ir jo šeimai, mylimai motinai ELENAI 

GEDGAUDIENEI mirus, reiškiame gi

lią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Brangiai motinai
ELENAI GEDGAUDIENEI 

mirus, mieluosius prietelius Lietuvos proistorės 
tyrinėtoją ČESLOVĄ GEDGAUDĄ, žmoną ELE
NĄ ir SŪNUS giliai užjaučiame

Ona ir Andrius Mironai

ANTANINAI ŠVARCIENEI

mirus, jos sūnų JONĄ ir šeimą giliai užjaučia

Aldona ir Edmundas 
Drukteiniai ir šeima

A. L. T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS
MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

NUOTAIKINGĄ VAKARĄ
1972 m. balandžio mėn. 22 d. (šeštadienį), 8 vai. vak.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE — 3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES.
Bus trumpa programa bei kavutė su užkandžiais, šokiams gros plokštelių muzika.
Vakaro pelnas skiriamas "DIRVOS” laikraščio rėmimui.
Įėjimas su vaišėmis — $3.00 asmeniui.

Apeikis ir Kazys Venclaus- 
kas. Susirinkimas nutarė 
bendrai su birutietėmis ir 
šauliais surengti "Kario” 
žurnalui paremti vakarą su 
programa ir laimėjimais.

• Juozas V»lutis jau keli 
mėnesiai kaip serga, o šiuo 
metu guli savo bute, Santa 
Monicoje, žmonos Elenos 
rūpestingai slaugomas. Juo
zinių proga artimesni drau
gai ji aplankė ir paguodė.

• Rašytojas Juozas švais- 
tas-Balčiūnas kovo 18 d. at
šventė savo 81 gimtadienį 
ir vardines gausiame drau
gų būryje. Buv. Operos so
listė Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė atvyko net iš Santa 
Barbaros. Ji ir muz. Adol
fas Narbutas vadovavo liau
dies dainų bendroms sutar
tinėms, kurios nostalgiškai 
nuteikė svečius, kaip ir su
jungdamos bendron lietu- 
viškon šeimon. Jubiliatas 
šiuo metu gerai jaučiasi, 
net pajuokaudamas, jog po 
80 metų amžiaus gyvenimas 
prasidedąs vėl iš naujo ...

• ALTo Bostono skyrius 
per savo pirmininką A. 
Chapliką atsiuntė Dirvai 
paremti 10 dol., už praneši
mų spausdinimą.

Ačiū už paramą.

VLIKo advokatu Yardimci 
ir tris dienas lankė Bra
žinskus, kurių teismui jau 
duota eiga. Be to, lankėsi 
Šveicarijoj, Vokietijoj, Ita
lijoj ir Ispanijoj. Tarėsi su 
Lietuvos diplomatinės tar
nybos atstovais ir kitais 
lietuvių veikėjais įvairiais 
laisvinimo klausimais.

• BALFo centro valdybos 
posėdis įvyko kovo 12 d., 
centro patalpose, Brookly- 
ne. Dalyvavo visi valdybos 
nariai: pirmininkas kun. 
Vaclovas Martinkus iš Pro- 
vidence, R. I. ir vicepirm. 
teisių patarėja dr. E. Ar- 
manienė iš Baltimorės, Md., 
vicepirmininkai: E. čekie
nė, S. Dzikas ir dr. D. Ja
saitis,'ižd. dr. A. Skėrys ir 
generalinį sekretorių A. 
Dzirvoną atstovavo B. Spū- 
dienė. Sergančio BALFo 
reikalų vedėjo kun. P. Geis- 
čiūno pareigas laikinai eina 
BALFo centro valdybos se
kretorius dail. J. Bagdonas, 
kuris referavo šalpos reika
lingųjų paduotus prašymus 
BALFui.

Valdyba aptarė eilę klau
simų daugiausia dėmesio 
skiriant artėjančiam direk
torių suvažiavimui, kuris 
įvyks š. m. balandžio 29 die
ną, Chicagoje. Nors BALFo 
posėdžiai būna kas mėnesį, 
bet pašalpos prašymų visa
da susidaro kelios dešimtys.

• Marijona Bačiūnienė, 
šiuo metu atostogaujanti 
Ispanijoje, Malagoje, su ve- 
lionies Juozo broliu ir šei
ma, mums rašo, kad labai 
patenkinta šiltu klimatu ir 
dienas leidžia važinėdami 
po gražias pietinės Ispani
jos vietoves. Į Chicagą ža
danti grįžti balandžio pra
džioje. Pasiilgusi Clevelan
do, kur dažnai su a. a. Juo
zu lankydavosi. Jei proga 
pasitaikys, žada aplankyti 
Clevelandą ir pasimatyti su 
senais bičiuliais.

• LB Lemonto aylinkės 
susirinkimas įvyks šį šešta
dienį, kovo 26 d., 3 v, p. p. 
B. ir Ig. Navickų namuose, 
11S549 Carpenter St., Le- 
mont, III. Bus naujos valdy
bos rinkimai ir vaišės. Visi 
kviečiami dalyvauti.

• John F. Kimbark, Illi- 
nois lietuvių respublikonų 
lygos garbės pirmininkas, 
kandidatuoja į Cicero mies
to valdybą. Rinkimai įvyks 
balandžio 4 d. Lietuviai 
kviečiami savo balsą ati
duoti už J. F. Kimbarką.

• Česlovas Gedgaudas, 
gyv. Santa Monicoje, Calif. 
giliosios Lietuvos senovės 
tyrinėtojas ir ruošiamos 
spaudai knygos "Lietuvos 
vardo beieškant” autorius, 
gavęs žinią apie motinos 
Elenos Gedgaudienės mirtį, 
išvyko laidotuvėms j Chica
gą. Visi Santa Monicos bei 
Los Angeles draugai ir pa
žįstami •užjaučia jį liūdesio 
valandoje.

• Karių Veteranų "Ra
movės” Los Angeles sky
riaus naujai išrinktoji val
dyba kovo 12 d. pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Kostas 
Liaudanskas, sekr. Kazys 
Pažemėnas, ižd. Andrius 
Mironas. Revizijos komisi
ja liko ta pati — Vytautas

SKYRIAUS VALDYBA

• A. Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, 
su ponia pakviestas daly
vauti New Yorko miesto 
mero J. Lindsay priėmime 
balandžio 12 d. Metropoli
tan muziejaus patalpose, 
Europos kraštų meno sky
riuje, kur pakviesti visų 
valstybių diplomatinio kor
puso nariai.

TOLEDO
JAUKUS POBŪVIS

Toledo ir jo apylinkių lie
tuvių koloniją sudaro tik 
keletas šeimų. Dalis šios ko
lonijos šeimų palaiko ryšį 
su artimiausia Detroito ko
lonija.

Š. m. kovo mėn. 18 d. 
Juozinių proga tolediečiai 
susirinko pas p.p. Šukius 
pagerbti dviejų šios kolo
nijos varduvininkų, p. Juo
zo Šukio ir dr. Juozo Kriau
čiūno. Vaišių mėtų iškilo 
mintis, kad Toledo lietu
viams reikia dažniau susi
rinkti, pabendrauti savo 
tarpe ir pasvarstyti aktua
lius ir visiems lietuviams 
rūpimus klausimus. Namų 
šeimininkui pasiūlius čia 
pat buvo surinkta septy- 
niasdešimmts dolerių Vasa
rio šešioliktosios gimnazijai

paremti. Sekantis pana
šaus pobūdžio suėjimas nu
matytas balandžio mėn. 22 
dieną. (jm)

• Lithuania 700 Years 
antroji laida jau išsibaigė, 
bet pareikalavimas iš sve
timųjų vis dar ateina, to
dėl prašome visus platinto
jus, kurie dar turi bent vie
ną ar daugiau egzempliorių 
grąžinti galimai greičiau 
žemiau nurodytu adresu 
idant galėtume patenkinti 
svetimųjų pareikalavimą. 
Lithuanian Independ ence 
Fund Ine., 87-80 96 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

OUTSTANDING BUSINESS 
OPPORTUNITY

SERVICE STATION 
AVAILABLE N0W 

★★★ Located to do high votume 
business

★★★ 3 bay facilities — High profit 
potential

★★★ Promotional assistance 
★★★ Excellent training program 

available, salary 6c expences 
paid while in training 
Financial assistance available

Call todav 
SUN OIL CO., 
R1VERS1DE DR.. 

RENSSELAER. N. Y.
Days: Mr. Cox 518-436-4701 

Eves & ĮVeekends: 
Mr. Miller 518-374-2528

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

PASAULINĖ
197

Balandžio mėn. 29d.,

Marijos mokyklos auditorijoje 
Chicago, Illinois

K.V. BANAIČIO

3 v. opera

II spekt. balandžio 30d., 3:00vai. p. p.

III " gegužės 6d. 8:00vai. vak.
IV " gegulės 7d., 3:00 vai. p. p.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 WEST 69th ST.
TEN PAT GAUNAMAS IR OPEROS LIBRETAS.

BILIETŲ KAINOS:
premjerai — parteris: 10, 8, 7, 5 dol. Balkonas: 10, 8, 5 dol. 
kitiems spektakliams — parteris: 9, 8, 6, 4 dol. Balkonas: 9, 7, 4 dol.

Paštu bilietus galima užsakyti, kartu siunčiant čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 South Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 60629
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