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RINKIMAI IR KARAS
KOMUNISTŲ OFENZYVA IR JAV UŽSIENIO POLITIKA

Kad komunistai įsimai
šys į JAV priešrinkiminę 
kovą, sustiprindami savo 
spaudimą Vietname, buvo 
jau seniai laukiama. Klau
simas tik buvo: kaip ir ka
da? Atrodo, kad į tą klausi
mą gavome atsakymą pra
eitą savaitgalį, komunis
tams pradėjus pulti tiesio
giai iš šiaurinės krašto da
lies. Iki šiol būdavo puola
ma iš Cambodijos ir Laoso 
pusės, tuo būdu nuduodant, 
kad šiaurinis Vietnamas, 
tiesiogiai nėra įmaišytas, 
kad kautynės Pietų Vietna
me yra daugiau ar mažiau 
pilietinis karas, o ne tiesio- 
gė agresija iš šiaurės. Kar
tu verta atsiminti, kad 1968 
m. sustabdant šiaurinio 
Vietnamo bombarda v i m ą 
neoficialiai buvo sutarta, 
kad komunistai nepuls per 
vadinamą demilitariz uotą 
zoną, tarptautiniu susitari
mu skiriančią šiaurinį ir 
pietinį Vietnamą.

Bandant žiūrėti iš komu
nistinės pusės atrodo, kad 
jiems, rasit, apsimokėtų 
dar kiek palaukti, iki ame
rikiečiai dar daugiau ati
trauktų savo kariuomenės ir 
tik po to susidoroti su pie
tinio Vietnamo režimu. 
Faktas, kad jie tačiau ne
laukė kalba už tai, kad jie 
apsisprendė kitaip. Galimas 
daiktas, kad Hanojus bijo 
Washingtono susitarimo su 
Maskva ir Pekinu dėl išlai
kymo dabartinio Indokini- 
jos padalinimo. Už tat jis 
nori jau dabar pakeisti fak
tinę padėtį savo naudai, ne
laukiant didžiųjų susitari
mo. Galimas daiktas, kad 
vadinama vietnamizacijos 
politika, 'nepaisant viso 
skepticizmo šioje pusėje, da 
ro nemažos pažangos ir to
kiu būdu laikas dirba ne 
Hanojaus naudai. Be to, Ha
nojų verčia skubintis artė- 
ją JAV rinkimai. Jei juos 
laimės Nixonas, amerikie
čių taikos sąlygos nepage
rės, bet pasunkės. Jei rin
kimus laimėtų, prileiskim, 
šen. McGovern, komunistai 
laimėtų vienu smūgiu, nes 
senatorius jau šiai ofenzy
vai prasidėjus, pereitą sek
madienį, pareiškė per tele
viziją, kad jei jis būtų iš
rinktas, jis ne tik atitrauk
tų amerikiečių kariuomme- 
nę, bet ir sustabdytų bent 
kokią pagalbą Saigono re
žimui ! Antra vertus, ir pre
zidentui Nixonui per pasku
tinius rinkimus pažadėjus 
baigti Vietnamo karą, da
bar prieš kitus rinkimus 
būtų labai nepopuliarų į 
kautynes vėl mesti ameri
kiečių pėstininkus.

Dėl viso to Saigono reži
mas staiga atsidūrė prieš 
lemiamą bandymą. Jei jo 
daliniai neatsilaikys prieš 
puolančius k o m u n i stus, 
Thieu vyriausybės* ir pieti
nio Vietnamo valstybės die
nos yra suskaitytos. Ofen
zyva galės turėti didesnės 
įtakos ir į rinkikų nuotai
kas, o tuo pačiu jr kongreso 
laikyseną.

Kaip tik šią savaitę se
natas turėjo pradėti svars
tyti pasiūlymą suvaržyti 
prezidento galią naudoti 
karines pajėgas. Pagal tą 
pasiūlymą prezidentas, kur 
nors pasiuntęs savo kariuo
menę, turėtų per 30 dienų 
gauti tam kongreso pritari
mą. Dabar galvojama, kad 
jei toks nuostatas veiktų 
anksčiau, JAV nebūtų įsivė-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
lusios j Vietnamo karą. Tam 
tačiau garantijos nėra. Ton- 
kino rezoliuciją juk priėmė 
visas senatas tik prieš du 
balsus! Jei tačiau ateityje 
prezidento rankos tikrai bus 
suvaržytos ir Amerikos įsi
kišimas priklausys nuo ilgų 
diskusijų senate, tai tik pa
skatins JAV priešus dau
giau rizikuoti, kas galu gale 
prives prie atominio karo 
slenksčio ar kapituliacijos.

Juk dar toliau atgal žiū
rint reiktų sutikti, kad 
energinga JAV politika Eu
ropoje galėjo paskatinti D. 
Britaniją ir Prancūziją su
naikinti Hitlerį pačioje jo 
įsigalėjimo pradžioje, kas 
būtų privedę prie Europoje 

KATALIKYBES PERSEKIOJIMAS
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vienas iš žymiausių ir mo dalykų, tų vaikų tėvams 
p o p u 1 ia riaušių prancūzų prašant.” Toliau memoran

dume pažymima kunigų sto
ka. "Valdžia neleidžia jau
nuoliams stoti į kunigų se
minariją tiek, kiek nori, bet 
per metus tik 10, ir tai ne 
pagal vyskupo, bet pagal 
valdžios atranką”. Religinis 
vaikų auklėjimas yra su
siaurinamas ne tik dėl ku
nigų areštų, bet ir dėl pri
verstino ateizmo bolševiki
nėse mokyklose. Tikintieji 
netenka tarnybų dėl tikėji
mo išpažinimo. Tikinčioji 
inteligentija bijo praktikuo
ti savo religijos viešai. Dar 
daugiau, valdžios atstovai 
draudžia restauruoti sude
gusias bažnyčias net savo 
lėšomis. Bažnyčios ištiki
mieji vargiai gauna leidimą 
atlikti tikybines apeigas na
muose.”

Korespondentas pažymi, 
kad 1939 m. Lietuvoje buvo 
apie pustrečio milijono ka
talikų, t. y., apie 85% visų 
gyventojų. Po keliolikos 
metų buvo išnaikinta dau
giau kaip pusė kunigų, ypač 
daug kunigų buvo areštuo
ta 1961-62 m. Dabar pagal 
Vatikano davinius telikęs 
Kaune vienintelis vyskupas 
Matulaitis.

Mūsų skaitytojams 
memorandumo žinios 
naujiena. Katalikybės 
sekiojamas Lietuvoje

dienraščių ”Le Monde” š. 
m. kovo 29 d. numeryje, 
tuoj po vedamojo, išspaus
dino savo Maskvos kores
pondento Alain Jacob 
straipsnį, pavadintą "Prieš 
a n t i r e 1 i ginę politiką”. 
Straipsnyje pažymima, kad 
17 tūkstančių Lietuvos ka
talikų pasirašė memorandu
mą ir jį įteikė per Jungti
nių Tautų generalinį sekre
torių Kurt Waldheim Brež
nevui. Nors sovietinė poli
cija persekiojo parašų rin
kėjus, tačiau jai nepasise
kė sukliudyti masinio me
morandumo p a s i r ašymo. 
Kovo 27 d. šis memoran
dumas jau buvo žinomas 
viešai V. Europos laikraš
čių korespondentams Mask
voje.

Memorandumas yra pa
grįstas žmogaus teisėmis, 
kurios komunistinėje Lie
tuvoje yra užslopintos. Ja
me konstatuojama, kad 
"mūsų tautos tikintiesiems 
sąžinės laisvė yra panaikin
ta, ir Bažnyčia yra perse
kiojama. Taip argumentuo
jama: "Mūsų vyskupai, J. 
Steponavičius ir V. Sladke
vičius, yra be teismo iš
tremti. Kunigai, Zdepskis ir 
Bubnis buvo nubausti kalė
jimo bausmėmis tik dėl to, 
<ad jie mokė vaikus tikėji- 

Bahrtndt l« H«t P«rool, 

BREŽNEVAS: -- O jei taip vieną žingsni padarytumėme atgąl^.

buvusios padėties ir Lietu
vos nepriklausomybės išsi
laikymo ilgesniam laikui. 
Tuo tarpu Azijoje priešinga 
laikysena būtų buvusi nau
dingesnė. Ten nereikėjo 
varžyti Japonijos ekspansi
jos į Kiniją. Bet JAV pre
zidento rankos buvo suvar
žytos. Jis turėjo išprovo
kuoti japonų užpuolimą, 
kad .. . įsimaišytų j Euro
pos karą. Užsienio politiko
je sunku tikėtis teisingo 
sprendimo iš kolektyvo kaip 
JAV senatas. Deja, vien tai 
negarantuoja ir prezidento 
sprendimų teisingumą.

Kaip ten būtų, prasidėju
si komunistų ofenzyva ko 
gero gali turėti didesnę 
reikšmę JAV užsienio poli
tikos raidai negu pačiame 
Vietname.

šios 
nėra 
per- 
nuo-

J. Garlos nuotraukaA.A. Dr. Vladas L. Ramanauskas

Mirė Dr. Vladas Ramanauskas
Š. m. balandžio 4, ryte 

netikėtai nuo širdies smū
gio Clevelande mirė dr. Vla
das Ramanauskas, sulaukęs 

lat vyksta įvairiomis for
momis ir metodais. Lenino 
garbintojai sistemingai vyk 
do tikinčiųjų persekiojimus, 
nes religija, anot Lenino, 
yra opiumas. Lietuvoje ka
talikybė ypatingai Maskvos 
kvislingų yra užgniaužia- 
ma, nes tuo pačiu silpnina
mas ir lietuvių tautinis sa
vitumas.

Neabejojame, kad Mask
vos bolševikai būtų katali
kybę Lietuvoje su šaknimis 
išrovę trumpiausiu laiku, 
jei jie nebūtų bijoję kitų 
katalikinių kraštų jėgos. 
Tačiau su Lietuvos katali
kais jie skaitosi mažiau, 
nes jų jėga, palyginti, yra 

(Nukelta j 2 psl.) 

56 metų amžiaus, žymus lie
tuvių visuomenės veikėjas, 
buvęs Vilties Draugijos val
dybos pirmininkas ir dide
lis Dirvos rėmėjas.

Velionis buvo gimęs 1915 
m. rugsėjo 9 d. Trakiškių 
km., Kvietiškio valse., Ma
rijampolės apsk. 1935 m. 
baigė Rygiškių Jono gimna
ziją Marijampolėje, o 1936 
m. karo mokyklą ats. jaun. 
leitenanto laipsniu ir 1943 
m. Vytauto Didžiojo Uni
versiteto medicinos fakulte
tą, gaudamas gydytojo dip
lomą.

Nuo pat jaunystės velio
nis reiškėsi visuomeninia
me gyvenime. Būdamas 
moksleiviu skautų eilėse, 
vėliau šaulių, buvo ats. ka
rininkų Korp Ramovė pir
mininkas, studentų atsto
vybės narys. Okupacijos 
metais aktyviai reiškėsi po
grindyje, pr i kiaušy d amas 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
organizacijai. Už veiklą po
grindyje buvo kalinamas 
komunistų ir nacių.

1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją ir buvo Uchtės ir 
Stuttgarto tremtinių sto- 
į Ameriką, įsikūrė Cleve- 
vyklų pirmininku. Atvykęs 
landė, kur vertėsi gydytojo 
praktika. Bet čia dr. Vlado 
Ramanausko veikla nesiri- 
bojo. Kad ir užimtas gydy
tojo praktika jis rado laiko 
ir noro dalyvauti lietuvių 
organizacijų veikloje, daž? 
nai joms vadovaujant. Ji 
matome dirbant kaip pirmi
ninką lituanistinės mokyk
los tėvų komitete, jis yra 
ilgametis Balfo direktorius, 
Clevelando tautinių korpo
racijų sambūrio narys, Vil
ties draugijos valdybos na
rys ir vėliau dvi kadencijas 
buvęs pirmininku, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos narys. Jis yra Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Fondo atstovas, daug prisi

dėjęs prie išleidimo dr. A. 
Geručio redaguoto veikalo 
"Lithuania 700 Years”, il
gametis Lietuvių Konserva
torių Klubo pirmininkas ir 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos vienas steigėjų 
ir buvęs jos valdybos pirmi
ninkas. Velionis taip pat 
priklausė LVS Ramovei.

Velionis organizaci jose 
savo neišsenkama energija 
buvo įnešęs savo svarų įna
šą darbu ir idėjomis. Tai 
buvo vienas veikliųjų profe
sionalų, kuriam patriotinis 
impulsas teikė jėgso ir 
energijos nepasiduoti kas
dieninio darbo rūpesčiams, 
bet gyventi ir veikti lietu
vių visuomenės labui.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Reginą, sūnų Jurgį, 
dukteris Živilę, Daivą, Dai
ną, Rimą, brolius Kostą, 
Vincą. Joną ir Juozą.

Velionies žmonai ir arti
miesiems prašant, laidotu
vėmis rūpinasi Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos 
pirmininkas dr. J. Skrins- 
ka. Tel. 942-7937.

Velionis pašarvotas Brick- 
man and Sons laidotuvių 
namuose, 21900 Euclid Ave
nue, Euclid, Ohio (telef. 
481-5277). Atsisveikinimo 
su velioniu akademija įvyks 
penktadienį, balandžio 7 d., 
8 vai. vak. minėtuose laido- 
tlivių namuose. Gedulingos 
pamaldos bus Naujosios pa
rapijos bažnyčioje šeštadie
nį, balandžio 8 d., 9:30 vai. 
ryte, iš kur velionio palai
kai bus palydėti į amžiną 
poilsio vietą.

Velionies žmona ir arti
mieji prašo, vietoj gėlių, 
aukoti "Ramanauskas Me- 
morial Fund”, iš kur suau
kotos sumos bus pervestos 
lietuvi škiems reikalams 
remti, čekius, adresuotus 
"Ramanau s k a s Memorial 
Fund”, siųsti Dr. J. Skrins- 
kai, 33441 Lake Shore Blvd. 
East Lake, Ohio 44094.
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ŠPIONAŽO PINKLĖSE
Percy Downward pilnai 

pasitikėjo Ernst Merseriu. 
Jis žinojo jo karjerą britų 
Intelligence Service nuo pat 
pirmųjų metų. Jis žinojo, 
kad Merseris dirba ir kitų 
kraštų žvalgyboms, tarp ku
rių ir Abwehrui, bet tai sa
vo viršininkų britų įsaky
mu. žinoma, kartais toks 
dvigubas agentas pereina 
dirbti i priešo pusę, palik
damas savo darbdavius, bet 
britai neturėjo priežasties 
abejoti Merserio ištikimy
be.

Jis puvo vos 20 metų am
žiaus kai pradėjo domėtis 
žvalgyba. 1930 metais dau
geliui jaunų žmonių Intel- 
legence Service buvo nuo
tykių simboliu. Ir kaip tik 
garsioje kolegijoje Kosey, 
Šveicarijoje, Merseris susi
draugavo su vieno anglų 
aristokrato sūnumi, kuris 
keletą kartų pakvietė jį vie
šėti į savo tėvo dvarą. .Tas 
jaunikaitis žinojo, kad Mer
seris domisi špionažu. Už 
kelių metų kai įstojo į bri
tų admiraliteto tarnybą, jis 
suorganizavo Merserio pasi
matymą su anglų laivyno 
žvalgybos biuru.

Prieš karą Intelligence 
Service galėjo didžiuotis sa
vo reputacija, bet turėjo tik 
nedidelį skaičių agentų, ap
rūpintų paprastais įrankiais 
ir biudžetas buvo liesas. Ka
ro išvakarėse Intelligence 
Service biudžetas siekė tik 
pusę milijono svarų per me
tus ir 1939 m. balandžio 13 
d. Churchillis ne be ironijos 
pareiškė, jei britų žvalgyba 
ir geriausia pasaulyje, tai 
ji apie vokiečių ir italų 
agresijos projektus infor
muoja pavėluotai. Kaip Ab- 
wehr, britai irgi Merserj 
laikė ypatingam atvejui ir 
jam metų metais patikėjo 
nereikšmingas misijas, skir
tas daugiau su juo ryšiui 
palaikyti, jei vieną dieną 

Katalikybės 
persekiojimas

(Atkelta ij 1 psl.) 
daug mažesnė. Todėl komu
nistinėje Lenkijoje katali
kybė turi dar šiek tiek dau
giau 'laisvės.

Nobelio premijos laurea
tas AI. Solženicinas šiek 
tiek anksčiau įteikė "Pro 
memoria" ortodoksų Baž
nyčios patriarchui Pimen. 
Jis pabrėžė, kad dabartinė 
ortodoksų vadovybė negina 
tikinčiųjų laisvės, o yra pa
sidariusi valdžios įrankiu. 
Ryšium su Lietuvos katali
kų memorandumu Brežne
vui, "Le Monde" pažymi, 
jog katalikų būklė komu
nistinėje Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose yra 
daug sunkesnė, negu orto
doksų. Romos katalikybė iš 
tikrųjų tereprezentuoja ma
žumą Sovietų Rusijos plo
tuose ir nesinaudoja tokia 
tolerancija, kaip nacionali
nė rusų Bažnyčia. Be to, 
kaip Solženicinas pažymėjo, 
ortodoksų Bažnyčia ištiki
mai tarnauja Maskvos ko
munistų interesams.

Maža vilčių, kad Brežne
vas j šį Lietuvos katalikų 
memorandumą teigiamai re
aguos. Bet šio memorandu
mo svarba yra ta, kad vi
sas laisvasis pasaulis žinos, 
jog Maskvos valdomuose ir 
okupuotuose kraštuose ne
egzistuoja jokia religijos ir 
sąžinės laisvė, jog bolševi
kinė konstitucija, kuri ga
rantuoja piliečiui visokias 
laisves, yra melaginga ir 
apgaulinga, jog, atsidūręs į 
komunistinės valstybės pri
klausomybę, pilietis yra tik 
darbo vergas.

M. SARGENIS

prireiks jo patarnavimo. Si
tuacija pasikeitė kai Merse
ris susipažino su Somerset 
Maugham vieno savo pažįs
tamo namuose Genevoje. 
Kaip ir kiti, Merseris atspė
jo, kad rašytojas dirba dėl 
Intelligence Service. Maug
ham gi, nieko nebuvo girdė
jęs kalbant apie Merserj, 
grįžęs Londonan raporte 
apie jį pastebėjo savo bičiu
liams iš Special Operation 
Executive. Tuo metu Ang
lija jau buvo karo stovyje 
ir susidomėta švencarijos 
piliečių, kuris gali laisvai 
keliauti po Vokietiją.

Pradėjus anketą atideng
ta, kad jis nėra joks Maug- 
hamo "atradimas" ir jau 
seniai žinomas Intelligence 
Service. Thomas Kendrick, 
Continental Secret Service 
šefas, iki Austrijos prijun
gimo prie Vokietijos buvęs 
Vienoje, apie jį buvo davęs 
geriausias rekomendacijas. 
Nuo to momento Merseriu 
rimtai susidomėjo britų 
šnionažo centras. Priešingai 
vokiečiams, anglai būtinai 
norėjo sužinoti, kodėl jis no
rįs pasišvęsti šnipo karje
rai. Atsakymas buvo dau
giau ar mažiau įtikinantis. 
Šiam vaikinui, mėgstančiam 
nuotykius, gyvenimas Švei
carijoje buvo monotoniškas. 
Nuo vaikystės jis mėgo 
Angliją ir viskas kas buvo 
anglų. Ir ko vokiečiai neati
dengė, anglai žinojo, kad 
abi jo senelės buvo anglės.

Abwehr buvo patenkin
tas Merserio darbu, nors jis 
jiems nieko sensacingo ir 
nedavė. Visos žinios, kurias 
Merseris teikė Berlynui, 
buvo paruoštos Intelligence 
Service, stengiantis nieko 
neduoti kas būtų neteisin
ga, bet kartu ir nieko svar
baus.

Pradžioj Londonas nepri- 
davė jokios svarbos Merse
rio misijai Teherane. Bet 
kai Iranas pasidarė princi
piniu keliu ginklų tiekimui 
į Rusiją, ši vieta pasidarė 
svarbi, 
agentų tinklas nejaudino 
anglų, 
Holthus, kuris kėlė neramu
mus kashgais gentyje, ir 
gal dar Mayr. Intelligence 
Service galvojo, kad geriau 
palikti laisvėje keliolika ži
nomų vokiečių agentų ir 

Nedidelis vokiečių

išskyrus Schultze-

x
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sekti jų veiklą, negu areš
tavus, atvyktų nauji agen
tai, kurie išspruktų iš Mer
serio kontrolės.

Tačiau Wandos Pollock 
vaidmuo pakeitė situaciją. 
Downward sužinojo apie jos 
ryšius su SD žmonėmis iš 
vieno iraniečio komersanto, 
kurio namai tarnavo Mayr 
grupei slėptuve. Jis tai ži
nojo jau prieš kelias savai
tes, bet nenorėjo sakyti nie
ko Merseriui pirm nepatik
rinęs faktus.

Kaip kiekvienas iranietis 
gobšus pinigams, Down- 
ward už tam tikrą sumą pa
vedė anam iraniečiui pasek
ti Mayrio pasikalbėjimą su 
Wanda. Jis tik nugirdo ke-

Po automobilio ratais
Nedaug automobilių 

ok. Lietuvoje. Gatvių ir 
užmiesčio keliuose dar 
retai burzgia automobi
lio motoras. Tačiau au- 
totrafiko aukų skaičius 
imant procentiniai, tik 
rai nėra mažas. Tas 
skaičius nervina trafi- 
ko saugumo pareigū
nus.

1971 metais buvo 4799 
auto nelaimės, kurias 
vadina autoavarijomis. 
4428 žmonės buvo su
žeisti ir 761 užmuštas. 
Palyginus su 1970 me
tais sužeistųjų 164 dau 
giau ir žuvo 94 daugiau.

Kas kaltas dėl nelai
mių?

Pasirodo, kad 1519 at
vejais kalti buvo pės
tieji. Dėl netinkamo pės
čiųjų elgesio žuvo 240 
žmonių ir 1352 buvo su
žeisti. Trafiko taisyk
lių vis nežiūri. iMažai 
naudojasi negausiais 
gatvių perėjimais. Eina 
ten, kur užsimano. Pa
prastai kaltinami vai
ruotojai. Prie vairo sė
dįs asmuo, tačiau, ne- 
visad būna kaltas. Laik
raščiai kaltina pėsčiuo, 
sius. Sovietiniai pilie
čiai labai neapdairiai 
pakliūva po "volgų", 
"žigulių", "moksvičių" 

lėtą frazių, bet iš jų Intel- 
ligence Service jau galėjo 
padaryti kai kurias išvadas. 
Be tradicinio nepasitikėji
mo, kurį kiekvienas SD 
žmogus rodė Abwehr agen
tui, Mayr turėjo asmeniška 
antipatiją Merserio atžvil
giu. Tačiau atrodo jis ir 
sapne nesapnavo, kad jo ko
lega priklauso britų žval
gybai.

Gavosi kebli situacija, 
kaip nusikratyti Wanda, 
kad nesukėlus SD įtarimo?

Downwardas nesiūlė nu
žudyti šią moterį, kas daž
nai būna sprendimu špio
nažo romanuose. Jis nutarė, 
kad nėra reikalo patarti 
Merseriui būti atsargiam, 
šveicaras toks buvo. Jis tik 
paprašė jo rasti priežastį 
persiskirti su Wanda. Bet 
nereikėjo skubėti. Galutina 
data buvo paskirta gegužes 
15 dieną.

(Bus daugiau)

ratais. Nevisada tenka 
kaltinti vairuotojus dėl 
taurelės. Po automobi
lių ratais pasipainio
jo 240 girtų pėsčiųjų. 
Reiškinys beveik neži
nomas kituose kraštuo
se.

Būna ir tokių nuoty
kių. Jonas Ūkas iš Jur
barko rajono atsigulė 
(gerai įgėręs) miegoti 
ant Seredžiaus - Klau
sučių plento! Tuo tarpu 
Vytas Ivanauskas, pasi
balnojęs motociklą "Ja 
va", užlėkė ant pato
giai įmigusio Ūko, nesi 
tikėdamasant plento ir 
žiemos metu miegančio 
sovietinio piliečio. 
Abu, laimingai, atsipei
kėjo ligoninėje.

Telšių gyventojas An
tanas Blasys, gerai įgė
ręs, žengė skersai gat
vės ir užėjo tiesiog ant 
važiuojančio automobi
li o.

Šilutėje Stanislavas 
Lukauskas, dviratį ap
žergęs, susidūrė su 
sunkvežimiu. Savaime 
aišku, nukentėjo dvira
tininkas.

Kas trečias, pakliu
vęs po ratais — girtas, 
tvirtina spauda (Kom
jaunimo Tiesa, Nr. 
45). Išgėrę ar girti žmo
nės nepripažįsta trafi
ko ženklų.

Sovietinėje valstybė
je įdomi trafiko prob
lema, Kada Amerikoje 
tiek daug dėmesio ski
riama girtam vairuoto
jui, ten problema yra 
girtas pėsčias.

Ar tai nėra buitinio 
gyvenimo atestacija? 
Lietuvos žmonių girdy
mas valstybės monopo
lizuotais nuodais prime 
na carinės imperijos po
litiką. Kad pavaldinys 
būtų klusnus, mieguis
tas ir be iniciatyvos — 
duok jam be saiko deg
tinės.

Nelaimingų atsitiki
mų statistika tolydžio 
didėja, nusiskundžia 
laikraštis. Kraujas ant 
kelio — skaudus daly
kas.

"Komjaunimo Tiesa" 
ne apeliuoja į žmones, 
kad jie negertų, arba 
bent gertų saikingai. 
Ok. Lietuvoje nėra nė 
blaivybės sąjūdžio. Nė
ra apeliacijos susival
dyti gėrus. Kas kita su 
ateizmo propaganda. 
Prie kiekvienos įmo
nės ir mokyklos suor
ganizuoti kovojančių 
ateistų būreliai. Apie 
lietuvių visuomenės 
blaivinimą negirdėti nė 
žodžio. Ta; nga ca-

ATMOSFERA NIXONO VIZITUI 
| MASKVA GERĖJA

Į vadinamas 'viršūnių 
konferencijas paprastai žiū
rima skeptiškai. Sakoma, 
kad jos tiktai tada galin
čios turėti reikšmės, jei 
esančios labai gerai paruoš
tos. Tuo atveju jos užant- 
spaudojančios tai, dėl ko 
jau susitarta. Jei iš anksto 
nėra susitarta, tada gresiąs 
didelis pavojus, kad viršū
nių susitikimas pasibaigs 
fiasko. Kaip žinia, Eisenho- 
werio numatyta "viršūnių 
konferencija" su Chruščio
vu iširo virš Rusijos pašo
vus U-2 lėktuvą, o per susi
tikimą su J. F. Kennedy 
Chruščiovas tik įgijo drą
sos pradėti Kubos avęntiū- 
rą. Ar tokio pat likimo su
silauks ir Nixono gegužės 
22 dieną prasidėsianti vieš
nagė Sovietijoje?

Netikėtinumai visados 
galimi, tačiau šiuo atveju 
jų nesitikima. Dėl tos pa
prastos priežasties, kad abi 
pusės yra suinteresuotos 
numatyto susitikimo pasi
sekimu. Abi pusės nori ge
resnių santykių ir dabarti
nio status quo išlaikymo 
Europoje. Kai yra toks ben
dras interesas, ištikusios 
komplikacijos, kaip pvz. 
Bonnos seimo atsisakymas 
ratifikuoti sutartį su Mask
va, bandomos pašalinti pa
čiu mandagiausiu būdu. 
Tiesa, Brežnevas pareiškė, 
kad vokiečių nenoras ratifi
kuoti sutartį "galutinam 
analize yra pasirinkimas 
tarp taikos ar karo politi
kos", tačiau praktiškai Ry
tų Vokietijai buvo įsakyta 
nelaukiant sutarčių įsigalio
jimo jau per Velykas atida
ryti vartus lankytojams iš 
Vakarų Vokietijos!

Brežnevui labai rūpi iš 
Nixono patirti apie vizitą 
Kinijoje. Jis bijo slapto su
sitarimo, ką jis viešai pa
reiškė Profesinių Sąjungų 
Kongrese Maskvoje. Pagrįs
damas savo įtarimą, Brež
nevas bylojo: "Kaip gi ki
taip gali aiškinti pareiški
mą Šanchajaus bankete, kad 
'šiandie mūsų abejų tautos 
savo rankose laiko viso pa
saulio likimą’?”

Toks pareiškimas tarp 
kitko įrodo, kad viešnagė 
Pekine Nixonui tikrai apsi
mokėjo, nors jos metu jis 
būtų tik pasikeitęs senais 
anekdotais su čiu-Enlai.

Jei amerikietis ir kinie
tis turėjo vieną bendrą in
teresą, būtent, tik pabaidy
ti sovietus, tai Nixonas ir 
Brežnevas turi dar daugiau 
bendrų interesų. Sovietai 
norėtų amerikiečių talkos 
savo pramonės išvystymui. 
Kalbama apie galima susi
tarimą pastatyti sovietams 
natūralių dujų suskystini- 
mo įmonę, kurios gaminiai 
būtų eksportuojami Ameri
kon ir taip atsilyginta už 
įmonės pastatymą. Abiem 
esama intereso susitarti dėl 
apsiginklavimo apribojimo, 
net status quo Artimuosiuo
se Rytuose išlaikymu, ypač 
jei tai įgalintų Sueso kana
lo atidarymą sovietų laivi
ninkystei. Faktas, kad 
Nixonas grįždamas iš Mas
kvos sustos Teherane, paro
do kokia jautri padėtis su
sidarė toje srityje.

Kad Nixonas yra visai 
tikras savo viešnagės Mask-

rištinės imperijos po
litikos tąsa. Ir, štai, 
netiesiogiai, vairuoti- 
nio girtavimo statisti
ka suvesta "autoava
rijų" archyve: žuvę po 
automobilio ratais, su
žaloti, suluošinti nelai
mingieji.

Iš po automobilio ra
tų ryškėja nemeluota 
buitinė realybė.

voje pasisekimu, įrodo ir jo 
įsakymas nutraukti pašnę. 
kėsius Paryžiuje su Vietna- 
mo komunistais. Tiesa, iš 
tų tris metus jau besitę
siančių vadinamų derybų 
negalima tikėtis jokios nau. 
dos, jei komunistai nenu- 
stos tikėję savo pergalę: 
derybos jiems buvo tik pro- 
pagandos priemonė mulkin- 
ti pasaulį. Tačiau jų nutrau
kimas prieš pat vizitą į 
Maskvą gali atrodyti 'ne
mandagus’. Toks žygis bu
vo tik tada įmanomas, jei 
prezidentas skaičiavo, kad 
sovietai rūpinsis daugiau jo 
veiksmais negu žodžiais. 
Amerikiečių pasitraukimas 
vyksta toliau, Maskvai rei
kia apsispręsti ar jai toliau 
sekti savo įsigalėjimo Tol. 
Rytuose, ar pasekti ameri
kiečių ir kiniečių pavyzdžiu 
ir palikti tą pasaulį dalį sa
vo likimui.

Pabaigai įdomaus kurjo- 
zo konstatavimas. Nixonas 
atsisakė dar šiais metais 
vykti į Tokio, nors jo vizi
tas Japonijai galėtų būti 
labai naudingas. Priežastį 
lengva įspėti, per jo vieš
nagę galėtų būti demon
stracijų ir incidentų, ku- 
riuos per televiziją ma
tytų visas pasaulis. Likimo 
ironija nori, kad visai sau
giai jaustis demokratinės 
Amerikos prezidentas gali 
tik ... totalinio režimo 
kraštuose. (vm)

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ
PA PIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

PIRMIEMS METAMS
TIK 1O DOLERIŲ.

ŠVELNUS 
PALENG
VINIMAS 
UžKIETfi- 
JUSIEMS 
VIDURIAMS

LEOPILLEN tikras augalini 
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 Leopilleii 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai j

L EO PRO DUCTS
P. O. Box 285 

Chagrin Kalis. Ohio 41022 
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.
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BĖGIMAS IŠ DABARTIES
Sovietinė dabartis, sovie

tinė kasdienybės buitis rei
kalinga nuolatinės autorea- 
bilitacijos. Tai yra perma
nentinė deklaracija, kad ei
nama tikru keliu. Tai yra 
spekuliatyvinė deklaracija 
apie ideologinius sovietinius 
siekius ir tų siekių teisin
gumą bei perspektyvas.

Todėl su ypatingu dėme
siu Sovietijoje sutinka tų 
kūrėjų veikalus, kurie arti 
prieina prie socialistinio 
realizmo dėsnių. Kiekvieną 
konfliktą ten privalo spręs
ti socialistinio realizmo me
todu, tai yra, įrodyti, kad 
tas veikalas yra dar vienas 
postūmis komunizmo staty
bos procese.

Tai, kartu, yra savotiškas 
pasidrąsinimas, tipinga sa
vęs reabilitacija įvairių ne
sėkmių akivaizdoje.

Suprantama, kad tokių 
savęs reabilitacijų visuome
nę rikiuojantieji partiniai 
sluoksniai pageidautų kuo 
daugiausia. Ir, neretai, su 
neslepiamu susirūpi n i m u 
sutinka faktus, kada iš tie
saus partijos nubrėžto ke
lio, vienas kitas kūrybos 
žmogus nusuka į šalikelę.

"Literatūra ir Menas" 
savaitraštis, išeinąs Vilniu
je, su tam tikru susirūpini
mu sutinka scenos posūkį į 
istorinį žanrą.

— Pastaruoju metu į mū
sų dramaturgiją, — dėsto 
apžvalgininkas Algimantas 
Radzevičius-, — plūstelėjo 
istorinės tematikos kūrinių 
srautas.

Kalbama apie J. Grušo 
"Barbora Radvilaitė", Jus
to Marcinkevičiaus "Min
daugas” ir "Katedra", J. 
Glinskio "Grasos namai" 
veikalus. ("Grasos namai" 
drama skirta kunigo Straz
delio temai).

Šiems veikalams priski
riamas tam tikras termino
loginis spektras. Po istori
nio žanro dangtimi atranda
mi individualūs veikalo at
spalviai : psichoanal i t i n ė 
drama.

— Kas tai? — klausia 
apžvalgininkas. — Drama
turgų bėgimas nuo dabar
ties, kapituliacija prieš jos 
problemų aštrumą ir sudė
tingumą, užsidarymas sau
giame, senas tradicijas tu
rinčiame istorinės dramos 
žanre?

šie apkaltinantieji klausi-

mai labai skamba provoka
cija ir tikrovės aktualumo 
išdavimu. Autorių "išsitrė- 
mimas” į istorinį žanrą su
kelia "Literatūros ir Meno" 
apžvalgininkui tam tikrą 
kartumą. Nors dedamos di
džios pastangos ieškoti pa
minėtuose veikaluose, esmi
nių sceninių, dramatinių, li
teratūrinių vertybių, kartu
mo jausmas, atrodo, atlyž
tų, jeigu autoriai skirtų sa
vo sugebėjimus šiuolaiki
nėms temoms. Juo labiau, 
kad minėtuose veikaluose, 
kaip prasitaria A. Radzevi
čius, atspindi Vinco Krėvės 
ir Balio Sruogos "ištakos".

Suprantama, kad aptaria
mų autorių kūriniuose nėra 
pilnakraujo pulso, koks jau
čiamas Balio Sruogos vei
kaluose. Tarybinių prievaiz- 
dinių sąlygų artumas pri
vertė autorius derinti sty
gas pagal socialistinio ka
mertono tonus. Todėl isto
rinės tikrovės interpretaci
ja gerokai pritempiama prie 
socialistinio realizmo dok
trinos. Tai yra istorinio 
fakto interpretacija, atitru
kus nuo istorinės tikrovės 
ir palinkus į šiandieną rei
kalaujamus pageidavimus.

Vienok autorių bėgimas 
nuo dabarties į istoriją, bū
dinga tendencija arti lietu
viškos senovės dirvonus, iš 
tos istorijos išgauti žmonių 
portretus ir įvykių spek
trus. Tai yra savotiškas 
sentimentas savai istorijai 
ir saviems istoriniams per
sonažams. Bėgimas iš da
barties, kaip tarybinis ap
žvalgininkas pavadino šį 
įdomų reiškinį, nėra atsi
tiktinis faktas. Tai instink
tyvus visuomenės noras iš
siveržti iš 
pridengtos 
ideologinės 
ir matyti
grubios indoktrinacijos ma
žai paliestą reginį. Daug 
sakantis faktas, kad istori
nių temų vaidinimai sulau
kė didelio publikos susido
mėjimo, patvirtina tą prie
laidą.

žmonės nori šviežio oro 
— ir, nuostabus dalykas, 
tam tikrų angų pradary- 
mas į tautos praeitį, nebe
atrodo žvilgsniu į kapuose 
trūnijančius karstus, bet 
dvelkia atgaivų ir šviežu
mu!

meno skraiste 
ir priverstinės 
indoktrinacijos 

scenoje šviežią,

(ar)

Lietuvoje šimtmečius 
gyveno žydai. Jie nebuvo 
persekiojami, o net Di
džiųjų Kunigaikščių kart
kartėmis privilegijuoja
mi. Liaudis su jais nesi 
bičiuliavo, nes jie gi ne
buvo krikščionys.

Laikai pasikeitė. Pri
tariant Vatikanui, katali
kų ir žydų dvasiškiai kvie 
čiasi vieni kitus į savo 
maldos namus, kad pa
garbintų tą pat vieną Su
tvėrėją.

Mes, lietuviai, tai nau
jovei atatupsti.

Pavyzdys -- smulkus 
epizodas Detroite. Atsi- 
basčiusius Detroitan So- 
vietnų ''kultūrininkus” žy 
dai piketavo ir kvietė pa
vergtų tautų — lietuvių, 
latvių, vengrų, lenkų, uk
rainiečių jaunimą prisi
dėti prie to piketavimo. 
Lietuviai nedalyvavo ir 
net spaudoje paaiškino, 
kad esą su žydais ekstre
mistais lietuviams nede
ra būti.

Piketavimas yra ne 
kas kita, kaip, nors dar 
legalus, bet kraštutinis 
(ekstremistinis) nepasi
tenkinimo bei pasiprieši
nimo pareiškimas.

Šioje brutalios jėgos 
epochoje vien tik tos rū
šies protestai atkreipia 
dėmesį ir dažnai laukia
mus rezultatus duoda. 
Tūpčiojimai, dėkojimai, 
reveransai bei maldavi
mai nebeveiksmingi. Pri
siminkime 1965 m. ru
dens mūsų didžiąją mani
festaciją Nevv Yorke. Ji 
buvo itin tvarkinga, draus
minga, kultūringa, tie
siog kilni procesija. Ne
žiūrint didelio dalyvių 
skaičiaus New Yorko 
spauda jos nepastebėjo. 
Spaudai "no story”.

O kai už poros metų 
saujelė pabaltiečių už
blokavo New York Time 
įėjimą, tuojau gavosi 
dėmesys ir spaudos ko
mentarai, palankūs pa
vergtų tautų bylai. Kyla 
klausimas ar mūsuose 
vis dar tebevyrauja tas 
perdėtas konservatiz
mas, kad viskas turi būti 
gražiai, maloniai, man
dagiai, nesudrumsčiant 
ramybės ir, gink Dieve, 
nesusidedant su ekstre
mistais ir dargi žydais. 
O gal čia tebuvo tik pre
tekstas pateisinto Done
laičio Slunkio paslanku
mą. Kažin, kuri tų dvie
jų "dorybių" pirmavo?

Posakis — mano prie
šo priešas yra mano 
draugas neginčytina tie
sa. Kovoje su Sovietų 
Rusija draugų niekada ne 
bus perdaug. Šiandien Iz
raelis ir pasaulio žydi- 
ja yra bene pats didžiau
sias Sovietijos priešas. 
Tokį sąjungininką svar
bu patraukti savon pu
sėn, o ne atstumti jį.

Lietuvių Tautinių Namų pietuose p.p. Biežių stalas. Iš kairės: A. Kazanauskienę, M. Oksaitė, p. Ok- 
sienė, Mačiokai, O. ir dr. S. Biežiai, B. Kalvaitienė.Stov,i S. Oksas ir A. Kalvaitis.

Z. Degučio nuotrauka
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LIETUVIU TAUTINU) NAMU PENKMETIS
Prieš penkis metus, 1967 

m. kovo 12 dieną, Balio 
Pakšto salėje, Chicagoje, * 
įvyko pirmasis Lietuvių* 
Tautinių Namų organizaci
jos susirinkimas, ši organi
zacija savo uždaviniu turi 
lietuvių kultūrinių apraiš
kų skatinimą, ugdymą, o

MEČYS VALIUKĖNAS

spaudoje tilpo S. Kudir
kos, Bražinskų, Simokai- 
Čių ir Lietuvoje kunigų 
bylose reikalu. Ir tik tos 
spaudos dėka visi tie įvy
kiai sulaukė pasaulinio 
dėmesio. Juk ir seniau 
okupantai siautė Lietu
voje. Pasipriešinimo oku
pacijai laikotarpiu kiek 
Lietuvoje žuvo Kudirkų, 
Bražinskų, SimokaiČių, 
kiek kunigų ir vyskupų 
nukankinta ar buvo sukiš
tų į kalėjimus ir vergų 
stovyklas. Išeivių spau
dos informacija tebuvo ty
ruose šaukiančio balsas, 
o pasaulinėje spaudoje 
kurti tyla. Dabar toje 
spaudoje pilna žinių apie 
Lietuvą, jos okupantą ir 
dažnų komentarų smer
kiančių Sovietiją. Lietu
vos vardas, o ne Sovietų 
provincijos pavadini-

laiškai Dirvai
UŽCEMENTUOTA DORYBĖ

Mes, lietuviai, mėgs
tame didžiuotis pažiūrų pa 
stovumu ir tą savybę ver
tiname kaip didelę dory
bę.

Galbūt ir taip, bet kai 
tas pastovumas virsta į 
kietai užcementuotą kon
servatizmą, gaunasi ne
be dorybė, o blogybė. At
kaklumu naujovėms ir 
kietu konservatizmu ve
dami, bent trimis šimt
mečiais pavėlavome pri
imti krikščionybę ir pa
sisavinti vakarų kultūrą.

Pats Izraelis, palygi
nant su Sovietais, yra 
liliputas, bet pasaulio žy
dų finansiniai ir propa
gandiniai resursai į jų įta
ką į pasaulio opiniją bei 
valstybių vyriausybes 
yra milžiniški ir dažno
kai lemtingi. Įkyriai 
skverbiasi mintin Gogo
lio Taras Bulbos posakis 
sūnui Steponui "aš Tave 
pagimdžiau, aš tave ir nu
žudysiu". Dar neseniai 
į pasaulinę spaudą lietu
vių rūpesčiai ir lūkes
čiai ir už pinigą nepatek
davo, o dabar toje spau-

Kryžiuočių ir kalavi-
• juočių ordinai, padedant 
ir laiminant Vakarų Eu
ropai, mus "krikštijo”.

Iš tų visų "krikštynų" 
ištrukome didžiai nukrau
javę, apkarpyti, išnaudo
ti. Iš kadaise gausingos, 
nors ir ne vienlytės, tau
tos ir stiprios valsty
bės likome maža sala, vi- doje jų gausu, o ypač tų 

žinių ar komentarų, ku
rie bado mūsų okupan- 

daug žinių, 
komentarų 

ir užsienio

šų kaimynų nuolat skriau 
džiama. Tas užgirtas kon 
servatizmas ir šių dienų 
apystovose vėl mus tor- 
mozuoja.

tus. Kiek 
straipsnių, 
Amerikos

šiems reikalams lėšas kau
pia, įsigyjant didesnę nuo
savybę, turtą ir jį dalinai 
komerciškai, dalinai koope- 
ratiškai eksplotuojant bei 
valdant, šios akcijos pradi
ninkai: Dr. J. Bartkus, dr. 
J. Dauparas, inž. E. A. 
Bartkus ir inž. J. Jurkūnas. 

Steigiamajame Lietuvių 
Tautinių Namų susirinkime 
dalyvavusieji, šiai idėjai 
pritarė ir savo įnašais įsi
jungė į pirmuosius narius. 
Šio susirinkimo išrinktieji 
ir organizacijų deleguotieji 
LTN tarybos nariai, viso 13 
asmenų, rytojaus dieną bu
vusiame posėdyje, išbaigė 
visą organizacinę schemą, 
būtent: a. išsirinko tarybos 
prezidiumą (E. A. Bartkus, 
J. Dauparas, J. Bartkus ir 
A. šošė), b. išrinko pirmą
ją LTN valdybą (J. Jurkū
nas, P. Vėbra, M. Šimkus, 
S. Virpša ir K. Ramonas) ir 
c. surašė LTN arba įstaty
miniai — Lithuanian Na
tional Hali, Ine. pagrindi
nius nuostatus (By-laws) ir 
juo legalizavosi Illinojaus 
valstijoje, kaip ne pelno sie
kianti organizacija.

Lietuvių Tautiniai Namai 
tvirtu žingsniu siekė savus

mas, vėl atsirado spaudo- uždavinius atlikti, tolydžio 
je. kviesdami talkon visą lietu-

Pavyzdžiu paimsiu Dėt- višką visuomenę. Organiza- 
roit Free Press vasario 
28 d. ir tos pat dienos 
Detroit News laikraščiuo 
se tilpusią žinutę prane
šančią, kad mirė rabinas 
Joseph Eisenman. Ten pa
skelbta, kad jis 1901 m. 
baigė pasaulinio garso ra
binų mokyklą Slobodkoje, 
Lietuvoje; kadjisįrabi- 
nus įvesdintas pasaulinio 
garso Lietuvos rabino 
Spector ir kad jis, Eisen
man, 1896 m. vedė Lietu 
vos rabino dukrą. Visi 
tie įvykiai buvo dar ne
paskelbus Lietuvos Ne
priklausomybės akto ir 
seniau tokiose žinutėse 
būtų įrašyta, kad jie įvy
ko Rusijoje arba Sovie
tuose, bet jokiu būdu ne 
Lietuvoje.

Tad matome, kad pęr 
žydus mums pasaulinės 
spaudos durys atviros, 
tik reikia norėti ir mokė
ti jomis naudotis.

Netektų atžagaria ran
ka atstumti kovoje atsi
radusius sąjungininkus, 
nors jie tokiais tapo ne iš 
meilės mums, o iš intere
so prieš tą pat abiejųprie- 
šą. Reiktų juos daugiau 
užangažuoti, užinteresuo 
ti, patraukti savonpusėn, 
o ne atmesti kaip nepa
gedaujamus ekstremis
tus.

Stasys Šimoliūnas 
Detroit, Michigan

voje pastogėje pirmasis, 
LTN narių susirinkimas po
sėdžiavo 1972 metų kovo 11 
dieną. Jį pradėjo ir jam pir
mininkavo Jonas Jurkūnas, 
valdybos pirmininkas, se
kretoriavo — Pranas Kašu
bą. Susirinkime dalyvavo 
per šimtą asmenų, turėju
sių pagal įmokėjimus, viso 
359 balsus, iš bendro skai
čiaus 685 balsų. Svečių tei
sėmis susirinkimą sekė po
ra desėtkų chicagiškių lie
tuvių.

Posėdžio darbotvarkėje 
kasmetiniai klausimai: per
eito met. susirinkimo proto
kolas, valdybos ir tarybos 
pirmininkų bei narių prane
šimai, kontrolės komisijos 
pranešimas, direktorių rin
kimas ir einamieji reikalai. 
Visuotinai reiškėsi pasige
rėjimas ligšioline LTN veik
la, atvedusia į ligšiolinį sto
vį, įsigyjant nuosavą pasto
gę ir ją atveriant didžiosios 
Chicagos lietuvių kultūri
niams, organizaciniams bei 
socialiniams reikalams. To
dėl ir svarstymų bei pasiū
lymų vedamoji mintis buvo, 
kas ir kaip darytina, kad 
šioji pastogė patrauktų kuo 
platesnę visuomenę.

Valdybos pirmininkas J. 
Jurkūnas išsamiame prane
šime ryškiai nupasakojo pa
čios LTN organizacijos au
gimą tiek narių skaičiumi, 
tiek sutelkiamu kapitalu, o 
taip pat nusakė visą LTN 
pastogės patalpų pirkimo ir 
mūsų uždaviniams pritaiky
mo eigą. 1971 m. pradžioje 
turėta 160 narių, šiandien 
jau turima per tris šimtus.

ei ja kasmet augo narių 
skaičiumi, telkiamu kapita
lu ir veikla. Tenka nūn pasi
gerėti, kad Lietuvių Tauti
nių Namų plačios akcijos 
vairuotojai likosi darbe visą 
laiką, savo ruožtu ateinant. Bendroji įnašų suma padvi- 

£ n gubėjusi. Visiems bendra
darbiams ir talkininkams 
pareikšta padėka.

Tarybos pirmininkas Mi
kas Rėklaitis, pasigerėjo ta
rybos ir valdybos narių dar
niu darbu, o ypač jis gėrė
josi valdybos pirmininko J. 
Jurkūno pastangomis ir di
deliu gebėjimu organizaciją 
ugdant, kaip lygiai josios 
nuosavybę perkant ir per
tvarkant. Drauge jis siūlino 
nedelsti su pastogės praplė
timo planavimu ir vykdy
mu.

Buv. LTN iždininkas Juo
zas žvynys, pranešime pa
teikė LTN turto vertę (su
mos čia apvalintos);

kaskart naujiems talkinin
kams tiek didesniais kapi
talo įnašais, tiek kietu tech
nišku profesiniu darbu, tiek 
patarimais bei pasiūlymais. 
Šios apybraižos apimtis ne
leidžia vardinti jų eiles, 
jiems atsidėkodama LTN 
valdyba, penkmečio išvaka
rėse, vasario 26 dieną, su
rengė bendrą talkininkų pa
gerbimo arbatėlę, kurioje 
dalyvavo apie šimtinė talki
ninkų ir maloniai praleido 
vakarą, dalindamiesi minti
mis ir pastabomis apie Lie
tuvių Tautinių Namų die
nos rūpesčius ir bėgamus 
reikalus.

Penktasis metinis, o ša

1. Sklypas (land-lot) Chicagos
pietvakariuose ........... ..........

2. Sklypas ir pastatas,
6422 So. Kedzie Avė. ......
Jo sienų, pertvarų per tvarkymas $ 
Apšvietimas ........................... .$
šildymo ir vėdinimo aparatūra .. $ 
Vandentiekio pertvarkymas .........  $
Garsiakalbių sistema ..................... $

3. Baldai, kilimai ir vidujinė dekoracija....
4. Virtuvė, šaldytuvai, virimo priemonės,

indai ..............................  $11,900

Pateikdamas turto ir rai LTN pastogė iki šiol yra 
įrengimų vertę, J. žvynys administruojama gražiu, pa- 
drauge paryškino apyskai- sišventimu. Tačiau komer- 
toje rodomas sumas. Bend- (Nukelta Į 4 psl.)

$10,000

$67,600
7,000
3,000
2,300
2,600
.300 $82,900 

$16,100



Lietuvių Tautinių Namų penkmečio vakare grupė svečių šoka ratuką. Z. Degučio nuotrauka

TAUTINIU NAMU 
PENKMETIS

(Atkelta iš 3 psl.) 
ciškumo ir rentabilingumo 
požiūriais ji dirbanti gerai. 
Tiek salės naudojimas, tiek 
virtuvės parengimams tei
kiamas maistas, tiek baras 
duodą pajamas, kurios den- 
gia išlaidas, kapitalo inves
tavimą ir paskolos procen
tus, -kaip ir amortizaciją. 
Tačiau reikia ieškoti kelių, 
norint padidinti pastogės 
apkrovimą, o tuo bus leng
viau atsipalaidojama dides
nio įsiskolinimo. Todėl tiek 
dr. S. Biežio vadovaujamas 
lėšų telkimo komitetas, tiek 
valdyba turėtų ta linkme 
veiklą tęsti.

1972 metų LTN pastogės 
materialinį vaizdą pateikė 
skaičiais paskirose srityse, 
naujasis iždininkas Juozas 
Andrašinnas. Toliau dr. J. 
Juodikis, LTN kontrolės ko
misijos pirmininkas, per
skaitė darytosios revizijos 
aktą. Patikrinus apyskaitą, 
atskaitomybės knygas ir 
d o k u mentus, konstatuota 
gera atskaitomybės tvarka 
ir rūpestingas buhalterijos 
ir kasos knygų bei doku
mentų tvarkymas.

Eilės narių iškeltus pa
klausimus, trumpai atsakė 
valdybos pirmininkas ir ki
ti nariai. Bendrai susirin
kimas reiškė pasitenkinimą 
LTN ligšioline veikla, turi
ma linija ir skatino tarybą 
ir valdybą tolesniam darbui, 
ugdyti organizaciją ir plės
ti pastogės patalpas. Pusė 
tarybos narių, baigusieji 
dviejų metų kadenciją, pa
sitraukė iš pareigų. Susirin
kimus juos perrinko naujai 
kadencijai, būtent: Dr. J. 
Bartkų, Kazimierą Pocių,

LIETUVIŠKOS KORTOS
Kaip lietuvių tautoje 

atsirado kortos, kokia 
jų pakliuvimo ir naudo
jimo istorija, kada nors 
bus aiškinama ir gal iš
aiškinta. Lietuvių En
ciklopedijos XII t, 467 
psl. rašoma, kad jos 
į Lietuvą patekusios iŠ 
Krokuvos, kur buvusios 
pradėtos gaminti 1499 
m. Duota iliustracija, 
kur 1799 m., korta turi 
dvi Vyti, du Ereliu. Ir 
sekančiame psl. skai
tome, kad XVIII a. kortų

inž. E. A. Bartkų, P. Vėbrą, 
S. Virpšą ir J. žvynį. Kele
tas susirinkimo dalyvių 
įstojo naujais nariais arba 
padidino savuosius įnašus.

Baigdamas diskusijas dėl 
pranešimų, J. Jurkūnas pa
kartotinai pareiškė padėką 
visiems bendradarbiams ir 
talkininkams tiek kapitalu, 
tiek darbu prisidėjusiems 
prie LTN pastogės įsigyji- 
mo bei jos į nūdienį stovį 
atvedimo. Drauge pareiškė 
tvirtą nusistatymą LTN ug
dymą ir plėtimą tęsti.

Susirinkimui pasibaigus, 
jo dalyviai ir visi svečiai 
buvo pakviesti čia pat pa
ruoštai vakarienei. Vaka
rienės programą išlaikytu 
žodžiu, jumoristiniais eilia
vimais įtarpomis perpintą, 
pasigėrėtinai gražiai prave
dė Julija Cijūnėlienė. Vaka
rieniaujant protarpiais gro
jo lietuviškas melodijas 
darnus Algio Modesto, LTN 
direktoriaus, vedamas neo- 
litbuhnų orkestras. 

fabrikas buvo Varėno
je, Lietuvoje.

Šioji tema dar nepa
liesta lietuvių istoriolo- 
gų, kartologų ar kitaip 
pavadintų to klausimo 
nagrinėto jų.

Seniausia korta

Kortų pradžia ir jų 
'•įsikūrimas” Europoje 
yra neabejotinai įdo
mus klausimas, susijęs 
ne vien šunaujos rūšies 
pramoga, bet ir su me
niškais piešiniais, rai
žiniais. Prancūzijos ka
raliaus Karolio VI sąs
kaita iš 1392 m. esanti 
kortų išlaidų padengi
mui. Galimas dalykas 

kortų pramoga, priimta 
Prancūzijos karaliaus 
ir didikų, paplito liku
sioje Europoje, nors 
apie tai tegalima tik 
spėlioti.

Neseniai vienas žino 
mas Europos antikva
riatas (E.J. Brill iš 
Leiden, Netherland) at
siuntė raginimą įsigy
ti naują leidinį apie kor
tas. Rašo, lošiamos kor
tos Italijos renesansui 
ir net šiandieninėje Is
panijoje yra arabų kil
mės, ir yra įrodymų, 
kad ”saracenai” korto
mis Italijoje lošė XIV 
a. Daugelis mokslinin
kų mano, kortos yra Ry
tietiškos kilmės. Prof. 
L.A.Mayer atrado kor
tų kaladę Topkapi Sa- 
ray Muziejuje Istanbu- 
le, Turkijoje, kurios 
parodo, kaip atrodė pir
mosios Italijoje varto
tos kortos. T ą atr adim ą 
prof. Mayer paskelbė 
1939 m. vienam Egipto 
žurnale, bet dėl siauro 
leidinio paplitimo be
veik nepadarė įtakos Eu
ropai ar kt. kraštams. 
Dabar tas straipsnis, 
kiek perredaguoas, at
spausdintas atskiros 
knygos pavidalu su 33 
iliustracijom, 5 spalvo 
tom, duodant pilną kom
plektą Mamluko kortų. 
Manoma, kad tai seniau
sios žinomos kortos 
pasaulyje. Čia spausdi
name vienos tos kortos 
atspaudą.

Nepriklausomos Lie 
tuvos laikais kortos bu 
vo valstybės monopo
lis. Laikas nuo laiko bu 
vo skelbiami konkur
sai, skiriamos aukš
tos premijos. Dailinin 
kai galėjo parodyti ne 
tik savo meną, bet ir lie
tuvišką stilių, lietuvių 
istoriją ir kt.

Kaip dabar kortų at
vaizdai atrodo okup. 
Lietuvoje, nežinau.

Bet užsieniuose gyve
nantieji, nors daugelis 
turi savo namuose kor
tas, kiti net po keletą 
kaladžių, iki šiol negal
vojo apie jų sulietuvini
mą, t.y. apie kortas lie
tuviško stiliaus, lietu
viška ornamentika, lie
tuviškais ženklais gal 
net reikšmingais įra
šais, su teisingos Lie
tuvos žemėlapiu, bei kt.

1972 m. balandžio 7 d.

J. GRAUDĄ

Viena kryptis
Vienos krypties judėjime visad patrauklus vaiz

das. Upės srovena viena kryptimi. Koks būtų diso
nansas, jeigu pusė upės sroventų viena kryptimi, o 
kita pusė tekėtų priešingail

Tarybinės iniciatyvos pareiškimas "Dėl lite
ratūros ir meno kritikos” nenustebino ritmo ir ba
lanso mėgėjus. Upei privalu tekėti viena kryptimi. 
Pagaliau, kodėl vienos krypties literatūra bus men
kesnė už chaose besiblaškančių krypčių literatū
ras? Kur įrodymai? Tad vardan ko kai kurių kelia
mi triukšmeliai ir nusistebėjimai?

Puikiai atrodo vienos krypties trafiko gatvės. 
Trafikas juda. Puikiai atrodo vienos krypties rašti
ja. Rašytojai vis vien prirašo. Gal būt sukelti triukš> 
mėliai ir nusistebėjimai reiškia paprastą ir pigų i§- 
eivišką snobizmą. Tai snobiškas respektas balsui, 
kuris vienos krypties chore traukia disonansu,

Tos prielaidos pagauti mes paskambinome į 
Vilnių.

— Priviet! — atsiliepė telefonas.
— Ar nėra kliūčių vienos krypties kultūros or

ganizavime?
— Kelias į komunizmą yra vienos krypies, — 

reikšmingai atsakė telefonas, — kodėl kitaip tvarky
ti kultūrą?

— Gali pasigirsti disonansai.
— Tvarkyti disonansus numatytas sėkmingas 

metodas.
— Būtent? — smalsiai paklausėme.
— Sukišame tokius disonansininkus, kaip ka

čiukus, maišan ir įmetame į didingai srovenančią 
mūsų doktrinos upę. Ši upė, kaip ir visos kitos, vie. 
nos krypties. Tepamėgina tie kačiukai kapstytis 
prieš upės srovę. Aišku?

Logiškas sprendimas mums užėmė žadą.
— Aišku! — atsidusę, atsakėme.

Be abejonės ir naujos 
lietuviškos kortos pa
kliūtų ir į kitų tautų rin 
kinius ir su laiku į tą 
tema knygas, irgi į kny
gas nagrinėjančias tau
tų pramogas, jų meno 
šakotumą ir kt.

Gražiai nupaišytos, 
gerai atspausdintos lie 
tuviskos kortos galėtų 
būti lygiai perkamos 
svetimųjų, nekalbant 
apie lietuvius.

Alg. Gustaitis

KARPIUS TAUTINIO ROMANTIZMU LIEPSNOSE
Jo ALPI atskleidus: mintys apie autorių ir skaitytoją

(5)
Apysakoje Rimutė — 

kuklios lietuvės tipas. 
Pasiaukojanti, mylinti 
ir rūpestinga žmona. Ir 
jos charakteris — Ži
vilės ir Gražinos proto
tipas.

Nors ir būdamas ro
mantikas, autorius vi
są savo literatūrinę me
džiagą pajungia tiesai, 
o ne poeto išsigalvotai 
fantazijai, kaip Micke
vičius, Kraševskis, 
Krastnskis. Alpis — 
gyva, tauri lietuvio as
menybė, jautriai rea
guojanti į laisvės ir 
žmoniškumo idėją.

Knygoje epizodiniai 
parodomi mūsų istori
jos žymesnieji ir svar
besnieji istorijos įvy
kiai, surišti su apysa
kos fabula. ( Kauno pi
lies išgriovimas, Tra

kų ir Vilniaus pilies ap
gulimas, Jogailos drau
gystė su Vytautu jaunys-

BALYS AUGINĄS 

tės metais etc.) 
OBJEKTYVUSIS 
LAIKO KRITERIJUS

BŪTŲ klaidinga į 
Karpiaus kūrybą žvelg
ti vien nūdienos akimis. 
Laiko perspektyvoje jis 
atrodytų gerokai senas, 
kaip mūsų miškų šven
tieji ąžuolai. Ir būtų ne
teisinga mūsų rašytoją, 
degantį XIX šimtmečio 
tautinio romantizmo ug
nyje, apipilti nūdienos 
realizmo šaltu kritikos 
vandeniu.

Juk ir Miltono ''Pra
rastąjį Rojų” — jau ge
rokai samanotą — nū 
dieniai anglai pagar
biai vertina. Kaip liku
sią literatūrinę tradici
ją. Kaip jų rašytojo tar
tojo žodžio paminklą. 
Ir į Goethes "Verterio 
Kančias” literatūros is
torikai žvelgia anų lai
kų akimis — l ip į su 

dužusio laiko išlikusį 
antikvariniai brangų 
veidrodį.

Argi, mes, lietuviai, 
negi mesim savąsias 
tradicijas ant viešojo 
kelio, leisdami trypti 
dabarties laiko ra
tams? Ne. Mes Kar
piaus "Alpį” laikome ro
mantiškai nušvitusiu 
meteoru, tinkančiu švy
tėti jaunimo padangėje, 
kur visada yra pasiry
žimo, pasiaukojimo, op
timizmo, gėrio ir ... 
tėvynės meilės.

Kalbėti apie tėvynės 
meilę, kai jos nejaučia
ma — yra sunku. Kai 
širdyje ją sunaikina ma
terializmo kirminas. 
Tačiau ji yra vertybė 
moralės kodekse. Ir pa
laiminti tie, kurie ja 
švyti.

Sunku kalbėti apie pa
triotizmą, kai nesubren 
dėliai jos nepažįsta. Tė
vai neskiepija jo savo 
vaikams gyvu pavyz

džiu. Kai jaunimas jįte- 
suprnta tik kaip praei 
ties atgyveną (savotiš
ką senių romantika!). 
Sunku, tikėkite, kalbė
ti apie patriotizmą, taip 
aiškiai mums žinomą, 
išgyventą ir išnešiotą, 
kaip kaikurių gaivalų 
— "naujovininkų” api
purškiamas kosmopo
litizmo ir liberalizmo 
nuodais!

Kaip tyčia, ši Kar
piaus knyga liudija apie 
gyvą patriotizmą, apie 
savo krašto ginamą lais
vę, kuriai kas akimir
ka gręsia vergijos bru 
talusis kumštis. Ir toji 
savojo krašto meilė yra 
vienintelis tvirtasis 
kertinis tautinio Įšilki 
mo akmuo. Jis yra tei 
sėta žmogaus moralinė 
atrama, dėl kurios auko
jamas kartais ir visas 
žmogaus gyvenimas.

PAGYNAI — KVIESLIO 
ŽODIS

TAIP jau nūdien yra, 
kad mūsų jaunimas vis 
daugiau ir dr ’ au tols
ta nuo Ii c’ kny

gos. Bailiai jis ima ją 
į rankas. Nebent tėvų 
verčiamas, arba labai 
dailiai prašomas. Jis 
tai daro daugiau lyg at
našaudamas paklusnu
mo auką tėvams. Prisi
verčia pasklaidyti lietu 
viską knygą tik tėvųma 
lonumui.

Bet ar nebūtų gražiau 
jei jaunuolis pats ieško
tų lietuviškos knygos? 
Savanoriškai. Neskati
namas. Neraginamas, 
niekeno neverčiamas? 
Mes troškome ir trokš
tame (mat, irgi esame 
savotiški romantikai!) 
kad mūsų jaunimas bū
tų gyvas lietuvybei. 
Kaip medžio šaka — au
ganti ir vedanti pumpu
rą.

Tik per lietuvišką 
knygą Karpiaus išeivių 
karta atsispyrė nutauti- 
mo tvanui. Tokis pavo
jus mums iškilo dabar. 
Kai jaunoji karta vis 
mažiau ir mažiau skai
to gimtąja kalba knygų, 
tenkindamiesi svetimą
ja lektūra.

Būdamas "Alpio” 
kvieslys — išimsiu iš 

užančio paslaptį (kaip 
daro ir visi mūsų liau
dies kviesliai): ši kny
ga tinka ne tik jaunimai, 
bet ir vidutinio amžiaus 
skaitytojui. Dar nuošir
džiau ją įvertins ir žila
sis skaitytojas pasiner
damas į knygos šildan
čias versmes, atjaunė 
jęs širdimi, suvilgęs 
nuoširdžia ašara kny
gos lapus.

Ir Tu, skaitytojau,pa 
si jus i ne tik atėjęs, bet 
ir bevaikštąs Alpio tė
viškės ir mūsų visų 
bendrosios gimtinės ta
kais.

O rašytojui bus di
džiausias atpildas, kad 
jo knyga keliauja iš ran 
kų į rankas. Kad jo kū
rybą nepelyja lentynų 
karste.

O gyva žmonių šir
dyse!

Kazys S. Karpius-
ALP1S. Istorinė 
apysaka. Viltis.
1971. Kaina 5 dol. 
Tiražas -1000 egz.
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A. VANAGAIČIO ĮSTEIGTAI RADIJO PROGRAMAI
"MARGUTIS” 40 METU Prof. J. Žilevičius

Kai prie? 40 metų A. Vanagai
tis pradėjo kalbėti apie radio, 
skelbdamas lietuvišką muziką ir 
dainą oro bangomis, radio siųs
tuvai ir bendrai technika nebuvo 
tokia, kokia dabar. Radiopriim
tuvai nebuvo taip plačiai papli

Komp, Antanas Vanagaitis

tę šeimose, kaip dabar — sunku 
rasti šeimą, kuri neturėtų radio 
Tai buvo sunkus ir rizikingas žy
gis ŠĮ darbą pradėti. Bet visų 
kultūringų darbų nepailstamas 
rėmėjas J. Bačiūnas šį sumany
mą parėmė ir radio stočiai už
mokėjęs už eilę valandų iš anksto 
Įteikė Vanagaičiui pasirašytą su 
stočia sutartį. Jei ne J, Bačiūno 
toks ryžtingas žygis, vargu ar. 
šiais metais švęstume MARGU
ČIO 40 metų sukaktį. Vanagaitis 
apie radio galvodamas labai bai
mingai žiūrėjo į ateitį, nes su 
tuščia kišene, o be to sunkiai gau - 
namas išnuomoti radio va landas, 
o taip pat neturėdamas tinkamos 
programos nedrįso ką nors pra
dėti. Bet gavęs Į rankas sutartį 
buvo priverstas darbą pradėti. 
Tai buvo balandžio 11 d, kada 
A, Vanagaitis oro bangomis pra 
bilo Į lietuvius lietuvių kalba, 
programą paįvairindamas liau
dies dainomis. Tai buvo didžiau
sia gyvenime jo džiaugsmo die
na.

šių laikų radio yra nepaprastai 
plačiai vartojama visokiems tiks
lams: paskaitoms, koncertams, 
skelbimams, įvairioms rekla
moms, o taip pat ir plačiai muzi 
kiniam pasauliui. Per radiogirdi
me ištisas operas,perduodamas 
tiesiai iš Metropolitan Operos 
veiksmo, begales simfoninių 
koncertų, kamerinės muzikos, 
Įvairių instrumentalistų ir t.t. 
Neaplenkiama ir religinė muzi
ka, Dažnai galime girdėti įvairių 
pasijų, oratorijų, kantatų bei kon
certinių mišių išpildymus. Solis - 
tai dainininkai turi progos pasi
klausyti pasaulinio masto daini
ninkų ir iš jų daug pasimokyti. 
Taip pat instrumentalistai gali 
girdėti pasaulinio masto atlikė
jus (smuikininkus, violenčelis- 
tus, pianistus, vargonininkus ir 
kt,) Dirigentai turi progos klau
sydami pasirinktus veikalus stu 
dijuoti, kaip diriguoja pasaulinio 
masto dirigentai. Kompozitoriai 
turi progos susipažinti su įvai
riausiomis muzikos kryptimis ir 
bendrai ko plačiausiai susipažin
ti su muzikine literatūra.

Na, o muzikologams neišse
miami aruodai studijoms, klau
sant Įvairių tautų per radio per
duodamus jų liaudiškus,būdin
gus muzikos pavyzdžius. Didelį 
Įdomumą sudaro klausant lenkų 
garsiąsias Kolendas.arba stačia
tikių bažnyčios nepaprasto gro
žio religinius chorinius kūri
nius, Nepaprastą įdomumą suda
ro Balkanų tautų muzika, ypatin 
gai jugoslavų liaudies dainos, 
nemažai giminingos su lietuvių 
liaudies dainavimo būdu, įdo
mios yra japonų, indų dainos. Ne
paprastai ryškiai pasireiškia 
graikų. Bendrai imant, kaip ma
tome, šiandien radio yra didžiau 
Šias viso pasaulio garsinis uni
versitetas, kur kiekvienas pagal 

savo reikalą gali rasti pakanka
mai medžiagos.

Ypatingai svarbų vaidmenįmu 
zikos auklėjime per radio atlie
ka universiteto muzikos fakulte
tai, kurie plačiai nušviečia pil
domųjų veikalų turinį, autorius

ir kita. Plokštelių gamintojų kom 
panijos, garsindamos plokšte
les, patiekia nemažai informaci
nės medžiagos apie atliekamus 
veikalus. Tokios plačios muziki
nės kultūrinės programos lei
džiamos pasigarsinimui kokių 
bankų, aliejaus bendrovių ir ko 
kito.

Mažesniųjų tautų radio pro
gramas tvarko doleris. Jos ne
pajėgia išlaikyti programų be 

r
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Dail, A, Petrikonio sukaktuvinėje parodoje jo paties galerijoje. Iš 
kairės: dail. V. Vijeikis, L. Petrikonienė ir dail. A. Petrikonis.

V. Noreikos nuotrauka

skelbimų, kur būtų leidžiami sa
vų kompozitorių kūriniai, skai
tomos paskaitos, platūs pasikal
bėjimai ir taip panašiai, šiame 
milžiniškame sūkuryje, mažųjų 
tautų grupėje, keturiasdešimtuo
sius metus žygiuoja "Margutis” 
skelbdamas lietuvišką žodį.

1933 metais atsilankius man 
Chicagon, laike pasaulinės pa
rodo aplankiau jį -- A. Vana
gaitį. Tai buvo malonus susitiki
mas po ilgų metų nesimatymo. 
Jis tada mane pakvietė per sa
vo radio pakalbėti pareikšda
mas: "Vakar Tave Nora Gugiė- 
nė pristatė kaip garbės sve
čią, atvykusį iš Lietuvos, Lie
tuvių Dienos programoje susi
rinkusiai miniai, o šį vakarą 
aš Tave pristatysiu Chicagai, 
oro bangomis per radio". Atsi
menu nuvažiavom kažin kur į 
radio stotį, jis mane pristatė ir 
davė keletą klausimų, į kuriuos 
aš atsakinėjau. Neatsimenu apie 
ką tada kalba sukosi, tik atsime
nu vaizdą akyse kai jis kalbėjo 
šypsodamasis į aparatą duoda
mas fnan paklausimus. Atsime
nu, kad važiavom kažin kur au
tomobiliu, grįždami kažin kur 
sustojome, kur buvo daug sve
čių ir laukė mūsų ir sugrįžu
sius sveikino, Vanagąitis savo 
programose, kaip žinome, buvo 
labai įvairus, turėjo visą būrį 
pagelbininkų: teisių daktarų ir 
kitokių patarėjų. Nepamirštami 
jo pasikalbėjimai Baltramiejaus 
su Darata, Dėdytės su Tetyte, 
buvo nepaprstai ryškūs, kurie 
buvo su dideliu įdomumu klau
somi, nes liesdavo visiems la
bai artimas temas. Nemažai jų 
tiktų ir šiems laikams. Liau
dies dainas jis leisdavo papras

Dail. A. Petrikonio sukaktuviniame pagerbime Lietuvių Tautinių Namų salėje meninę programą 
išpildę Angelė Petrikonytė, A. Vasaitis, solistės Prudencija Bičkienė, Roma Mastienė ir Janina 
2alnienė- V. Noreikos nuotrauka

tai su fortepiono palyda, kai ka 
da su mažu ansambliu ir tai bu 
vo gyvu žodžiu. Muzikologijos 
archyve randasi iš tų laikų jo 
buvusių repertuarų, keli šimtai 
dainų, kur stebina jų gausumas ir 
įvairumas. Vėliau keičiantis ap 
linkybėms perėjo į vartojimą 
plokštelių ir čia jis jų didelį 
skaičių pagamino, sleidimui oro 
bangomis. Vis tai buvo 99f/o gry
nai lietuviškos liaudies dainos. 
Vienu laikotarpiu jis buvo taip 
įsisiūbavęs, kad buvo pradėjęs 
programas duoti visai Ameri
kai, kai kurios buvo net Lietu
vą pasiekusios, bet vis tas didy 
sis ponas Doleris neleido jam 
veikti, čia Vanagaitis parodė vi
suomenei, kad jis yra pajėgus 
savo programomis aprūpinti vi
soj Amerikoj, per girdimas sto.

K.V. BANAIČIO

3 v. opera

A. PETRIKONIO 
SUKAKTUVINĖ PARODA

Šių metų kovo mėn. 18 d. 
įvyko dail. A. Petrikonio 25 
metų meninio darbo sukak
tuvinės parodos atidarymas

tis, bet doleris to neleido. Per 
radio girdimos lietuviškos liaud. 
dainos skambėjo plačiaiChica
gos lietuvių tarpe, beveik visi iš 
moko jas dainuoti. Tai buvo neį
vertinamai didis darbas lietuvy 
bės išlaikymui. Jam mirus, ra
dio programas tęsė jo žmona 
Lilija. Jau jos buvo žymiai pasi
keitusios savo turiniu, nes trū
ko vanagaitško tipo programų 
paruošimo.

Dabar per eilę metų progra
mai vadovauja prityręs Petras 
Petrutis, pritaikydamas progra
mą aplinkybių tekmei. Jis labai 
rūpestingai yra pasirinkęs sau 
padėjėjus, rimtai tvarko progra
mas. Jos yra taip pasikeitusios 
nuo pirmųjų A. Vanagaičio pra
dėtų programų, kad jų pats auto
rius Vanagaitis nepažinti;. A. Va
nagaičio laikais leidžiamose per 
radio programose, liaudies dai
nose vyravo melodija su žodžiu, 
su silpnučiu pritarimu. Dabarbe- 
liko tik viena melodija, su ne vi
suomet girdimu aiškiai lietuviš
ku žodžiu, kuri papuošta puoš
niausiais svetingais rūbais, gra

(Nukelta Į 6 psl.) 

jo paties galerijoje 3215 
West 63rd St., Chicago, III.

6 vai. vakaro prisipildė 
pilna galerija dail. A. Pet
rikonio gerbėjų. O jų Chica
gos lietuvių visuomenėje 
dailininkas turi daug, nes 
nėra organizacijos, mokyk
los ar kokio nors lietuviško 
telkinio, kuris jei prašė ne
gavo ir dail. Petrikonio jo 
kūrinių ar kito kokio patar
navimo. Atidarymo metu 
šiltą žodį tarė dail. M. Ši
leikis apibudindamas su
kaktuvininko nueitą meninį 
kelią.

Tą pačią dieną 7:30 v. v. 
Lietuvių Tautiniuose na
muose įvyko vakarienė dai
lininkui Antanui Petriko- 
niui pagerbti. Vakarienėje 
meninę programą išpildė so
listės P. Bičkienė ir R. Mas
tienė, akomponuojant A. 
Vasaičiui. Poetas K. Bradū
nas paskaitė pluoštą savo 
eilėraščių. Vakarienėje da
lyvavo virš dviejų šimtų 
dailininko bičiulių bei ger
bėjų. Parodos ir pagerbimo 
organizatoriumi buvo dr. J. 
Šalna, talkinamas komiteto.

(k)
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JAUNOJI ŪKTA
Redaguoja JORŪNĖ JONIKAITĖ

KUR MUSU TAUTOS KELIAS?
BOSTONO KORP! NEO-LITHUANIA 

JUNJORĖS MINTYS
Birutė Adomavičiūtė

Nematėm mes, brangi Tėvyne, 
Pajūrio Tavo gintarinio,
Anei dangaus žydrios mėlynės. 
Saulėtekių žarų auksinių.

Nematėm mes laukų žaliųjų, 
Kalnų, kalnelių, Nemunėlio, 
Nematėm ežerų, akių jų.
Nei auksu spindinčiojo smėlio.

Tiktai iŠ lūpų mūs* senelių
Iš karžygių garsiųjų Žygių
Mes piešėme Tave širdy
Kaip saulę, šviesią skaisčią, 

didžią.

Šis Prano Lemberto ei
lėraštis labai teisingai 
apibūdina mūsų dabarti
nio dar lietuviškai galvo
jančio, ir save lietuviais 
laikančio, jainimo dvasią 
ir fiksavo vaizduotėse su
kurtą tautiškumą. Gimę 
svetimuose kraštuose — 
užaugę svetimų kalbų, 
kultūrų ir papročių įtako
se mes turime labai daug 
progų ir pagundų pasi
duoti svetimoms įtakoms 
ir atiduoti savo energiją 
ir sugebėjimus sveti
miems.

Kad ir lankydami šeš
tadienines mokyklos (ku
rie jas lankė) lietuvių kal
bos ir literatūros pilnai 
nepažinome irkadatęsda 
mi mokslą toliau sveti
ma kalba —esame pri
versti ją pilnai įsigyven
ti ir įsisąmoninti — daro
si daug lengviau ta kalba 
pasireikšti ir galvoti ir 
taip pamažu mūsų lietu
vių kalba, o su ja ir mū
sų lietuviškumas darosi 
vis menkesnis ir mažiau 
branginamas.

Kad mes visai nenutau- 
tėtumėm ir tuo pačiu lie
tuvių tauta išeivijoje ne
prarastų savo tęstinumo, 
mes turime būtinai įsi-

SIŪLOME ĮSIGYTI 5IUOS 
VILTIES LEIDINIUS

$3.00
$5.00

J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija
160 psl........................................... .......

E. Cekienė. KAD JI BUTŲ GYVA. 420 psl.......
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas is Lietuvos

respublikos žlugimo. 408 psl..........................$5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios 

sovietų okupacijos Lietuvoje. 430 psl.
Kietais viršeliais ...........................................$6.Oo

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO.
Įdomi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.............................................................

K. S. Karpius. ALPIS. Kęstučio išlaisvintojas.
Istorinė apysaka. 1971 metų laida. 232 psl.
Kietais viršeliais ...........................................$5.00

$3.00
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ka drąsos antram žings
niui — tolimesniems ban
dymams.

Visi garsiai šaukia ir 
kartoja, kad tik jaunimas 
yra tautos ateitis, bet už
miršta pasiekę užsitar
nautų laurų, kad ir jie bu
vo jauni, kad ir jie darė 
klaidas ir, kad meninė ir 
profesinė aukštuma kaip 
tik įpareigoja kelti, tobu
linti, auklėti savo įpėdi
nius į prieauglįkuris juos 
pakeistų dar gyviems te
besant. Jaunystė yraieš- 

ma.

jungti į lietuviškas orga
nizacijas ir prisidėti 
prie lietuviškos veiklos 
visomis jėgomis. Mes 
daugumoje priklausome 
vienai ar kitai lietuviškai 
jaunimo organizacijai ir 
jose dirbame, bet surasti
vietos tolimesniam lietu- kojimas ir išgyvenant 
vybės darbui — įsijungti subrandina žmogų dvasi- 
į bendrines mūsų organi- niai, tautiniai irvisuome- 
zacijas beveik neįmano- niniai, bet jeigu jis ne

randa sau vietos ir yra
Pirmiausia mūsų bend- dažnai atstumiamas, o 

rinės organizacijos suda 
rytos senų politinių par
tijų sistema — kurios 
mums nieko nereiškia, 
nieko neprimena ir nesu- tybes. Turbūt visi supran 
žadina lietuviškumo. Se
to beveik visos yra val
domos senų gal praeity
je ir užsitarnavusių vei
kėjų, kurie savo tarpe 
daugiau kovoja dėl gar
bės ir užimamos vietos 
negu dirba bendrą lietu
vybės darbą. Partijos, gy
vendamos praeitimi, ne
turi jokių ateities per
spektyvų ir jaunimo pri
traukti į savo tarpą ne
gali. O jeigu kuris iš mū 
sų pasiūlo ką nors pakeis
ti ar pertvarkyti tuojau 
būna taip išvanojamas ir 
pristatomas lietuvių vi
suomenei kaip nesubren
dėlis arba net komu
nistas.

Negeriau yra ir su lie
tuvišku menu, poezija, 
daina ar tapyba — žen
giant pirmuosius žings
nius mūsų užsitarnavę 
rašytojai, menininkai ir 
senesnioji inteligentų vi
suomenė mus priima taip 
šaltai ir su tokia aštria 
kritika arba geriausiu at
veju, kapų tyla, kad dau
gumai jaunimo nebeužten-

ne paskatinamas ir ugdo 
mas jis yra priverstas 
ieškoti ko nors kitur ir 
perkainuoti esamas ver 

tame, kad svetimame 
krašte daug sunkiau yra 
išlikti lietuviu negu Lie
tuve, ję nutautėti. Ką se
nesnioji karta gyvenda
ma ir besimokindama tė
vynėje tautiniai savaime 
įgijo čia reikia atrasti, 
suprasti ir įsisąmonin
ti.

Mes, jaunimas, esame 
jūsų ir tautos tęstinumo 
medžiaga, ir tik nuo jū
sų -- vyresnios kartos 
priklausys kokie lietu
viai mes būsime — jūs 
turite perduoti mums vi
sa tą kuo jūs gyvenate, 
gerbiate, ir branginate, 
kad mes galėtume užten
kamai įsisąmoninę visą 
tą, perduoti ateinan
čioms kartoms. Parody
kite mums kur yra mūsų 
tautinis keliasi

IŠ KORPORACIJOS 
NEO-LITHUANIA 
VEIKLOS

Išeivių lietuvių gyve
nime įvairių minėjimų 
netrūksta. Vieni būna di 
dėsni, kiti mažesni, šiais 
metais lapkričio 11 d. su
eina 50 metų Korporaci
jai Neo-Lithuania. Prieš 
50 metų Korp! Neo-Lithu
ania išėjo į vi esą gyveni
mą. Ją gyveniman pašau
kė gyvoji tautos solida
rumo idėja, pajautimas 
bendro tautos atgimimo 
ir noras aktingai daly vau 
ti tautos augimo, pažan
gos ir kūrybos procese. 
Neilgai teko džiaugtis 
tautos laisve, kurią 1940 
m. rusas komunistas ka
rinėmis jėgomis sunai
kino. Neolituanai atsidū
rę laisvajame pasaulyje 
vėl korporaciją atkūrė ir 
sėkmingai veikia ir auga.

Vyr. Valdyba turėjo ke
letą posėdžių kaip geriau 
paminėti tą auksinę su- 
kakį. Nutarta išleisti at
skirą Dirvos numerį ir 
keletą straipsnių patal
pinti N. Viltyje. Šiam dar 
bui atlikti prie Vyr. Val
dybos sudaryta spaudos 
komisija iš šių kolegų: 
M. Valiukėno, Vyt. Kąs
ni ūno (Sr.), J. Jurevi
čiaus, Br. Kasakaičio, 
A. Pavilčiūtės, J. Joni- 
kaitės ir A. Guobytės. 
Šios komisijos paskirtis 
parūpinti temas ir numa
tyti autorius. Darbas jau 
vyksta. Vyr. Valdyba su 
Chicagos Padalinio Val
dyba lapkričio 11 d. su
ruoš atatinkamą minėji
mą su menine progra
ma ir banketu. Kadangi
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Dalis svečių dalyvavę dail. A. Petrikonio sukaktuviniame pagerbime. IŠ kairės: kongresmanas Comaly, 
arch. E. Skalisius, senatorius Fr. Savickas, inž. J. Jurkūnas, senatorius M. Madigan, J. Beatty, p. I. Kt 
relienė, arch. A. Kerelis. V. Noreikos nuotranla

Margučiui 40 metų...
(Atkelta iš 5 psl.)

žiai išvystytų geriausių instru
mentų akompanimentų, kur ne
įpratęs klausytojas nepajėgia 
sekti vyraujančios melodijos. 
Dabar tokia mada, plokštelės 
nors paruoštos geriausių mūsų 
kompozitorių, aukštame meno ly
gyje, o kitokių dabar sunku ir su 
rasti, išskyrus vieną kitą solis
tą. Reiškia, dabar duodamos nau
joviškai, modernškai paruoštos 
liaudies dainos. Be skelbimu va
landa negali išsilaikyti, todėl te
gali parodyti trumpus dalykė
lius, Apie kokias simfonijas,ope
ras, kamerinės muzikos kūri
nius ir kalbos negali būti. Todėl 
mūsų kompozitorių didieji kūri
niai mūsų visumenei nėra paro 
domi. Dabar lietuviškos valan
dos programos parengimas yra 
labai sunkus, nors yra per daug 
iš kur pasirinkti, bet deimančiu
kų visdėlto labai daug trūksta, ku
rie keltų klausytoją prie aukštes
nio meniško siekio ir auklėtų sie
lą. Bet didžiumoje programoje 
tenka tą vartoti, kas papuola po 
ranka. Dažniausiai atbukinant 
klausyt00 muzikinius polėkius. 
Juk radio yra ir lietuviška mokyk • 
]a, leidžiamas lietuviškas žodis. 
Kaip malonu yra pasiklausyti kai 
Pelkės Žiburėliuose kalba buvę 
Lietuvos teatro aktoriai, taip 
pat poetai, rašytojai. Jų kalba 
švari, disciplinuota, literatūri
nė, Tai pavyzdys mūsų jaunimui 
ir visiems tiems, kurie seniai 
gyvena išeivijoje su pradėjusia 
šlubuoti kalba. Įdomia i klausomi 
lituanistinių mokyklų pasirody
mai, o taip pat ir Alvudo vaikų 
teatro, kur prieauglis kalba lie
tuviškai. Taip pat įdomūs pasikal
bėjimai, kur vienų kalba taipgra 
ži, taip maloni, laisva i plaukian
ti, o kitų — visai skirtinga tar
mė, šaltai skambą žodžiailygsu 
šalę. Tai rodo, kaip kas vartoja 
lietuvišką kalbą. Ypatingu įdomu 
mų susidaro klausantis chori
nės muzikos. Iš karto pajunti 
dirigento pajėgumą choro ap
valdyme, choro išsivystymą i r to 
bulumą veikalų atlikime. Bend
rai imant, radio yra viešoji lie
tuviškoji mokykla. Nors progra 
ma ir seka gyvenimo nuotaikas 
bet vis tik pasigendame išeivi
joje tikrosios liaudies dainos 
iš vanagaitinio laikotarpio. Lie
tuvoje folklorinės muzikos yra 
daug išleista, bet mus jos mažai 
tepasiekia. Tad to brangiausio 
perlo, liaudies dainos, kuri mus 

šie metai yra jaunimo me
tai, tai jaunimas turi su
krusti. Chicagos Padali
nio valdyba labai veikli. 
Gegužės 21 d. stato V.. 
Krėvės dramą "Skirgai
lą”. Ruošia Motinos die
nos minėjimą ir t.t. Nuo 
Chicagos padalinio neat
silieka Bostonas, kuriam 
vadovauja energingas 
kol. Jurgis Lendraitis. 
Šiais metais vasaros sto
vykla ruošiama nuo rug- 
piūčio mėn. 26 d. iki rug
sėjo 4 d. Vermonte. Smul
kesnės žinios bus kiekvie 
nam korporantui praneš
tos asmeniškai. Stovyk
la rūpinasi Bostono pa
dalinys. (j)

Pavardė

Adresas

ir vardas

Pavardė ir vardas

Adresas

Užsakytojo pavardė ir vardas

Adresas

per amžius guodė ir linksmino 
čia mažai tegirdime. Nieko ne
padarysi — toks išeivio likimas. 
Nors jų vietoje skverbiasi sve
timybės užimdamos laiką lietu
viškai dainai, pačios nieko bend
ro neturėdamos su lietuvybe, o 
reikia žinot, kad išeivijoje tėvy
nės meilės gyvybės vandens šal
tinių, kurie gaivina išeivių lietu
vybę niekada nebus per daugra
dio klausytojams.

Nežiūrint įvairių sunkumų su 
stotimis, finansinėje dalyje ir 
programų paruošimuose Mar
gutis ištesėjo 40 metų prabilti 
J lietuvius lietuvių kalba. Tai ne 
buvo lengvas darbas. Radio va
landos išlaikymui reikalinga ne
maža administracinių gabumų, 
tų gabumų netrūksta. Reikia ži
noti, kad radio leidėjas, leisda 
mas lietuvišką žodį klausyto
jams, neša didelę atsakomybę 
prieš tautą, nes ji gali savo pro 
gramomis klausytojų dal| pasuk 
ti vienon ar kiton pusėn. Tai są
žinės ir ištikimybės tautai daly
kas. Išeivijoj organizuojamos 
programos visada turi degti mei
le savo tėvynei ir todėl neleng
va tokią programą paruošti. Be 
tos Lietuvos meilės skatinimo 
ugnelės, lietuviškos programos 
išeivijoje nustotų prasmės, tuo 
tarpu kai pačioje tėvynėje apie 
tuos dalykus netenka rūpintis. 
Nežiūrint visokių sunkumų, 
šiandien Margučio radio sukak
tuviniais metais gražiai veikia 
lietuvybės išlaikymo labui ir

MUMS REIKIA DAR 395 
PRENUMERATORIUI

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103*

Ieškome 500 naujų prenumeratorių! š 
proga naujiems skaitytojams Dirvos mrtii 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00. 
deniams, gyvenantiems prie universitetų* 
$6.50.

Siunčiu dol. ir prašau Dirvą siuntinėti 

metus šiems naujiems skaitytojams-.

Pavardė ir vardas

Adresas 

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir 
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

tautos nepamiršimui. Todėl 
tokia Margučio veikla tenka 
pasidžiaugti ir palinkėti ateity
je geriausios sėkmės, kad tie 
garsai nenustotų skambėti, nei 
nežiūrint į tai, kad mūšy dau* 
gel nubyra J svetimųjų sterblę, 
Gerausios sėkmės!
—
Skaitykit ir platinkit

DIRVĄ.

U’ASTED
IST CLASS SKILLED 

automatic 
SCREW MACHINE 

Operatorė and »et-up men for: 
DAVENPORT 

E.zper lenced only. Houcly r*l« 
benefita.

VVEDLER BROS. INC. 
SUBSIOIARY LAMSON fc 5ESS0IM 

CO.
lJi5 E. J8th Si. 
Cleveland. Ohio 

2 H> >91-2727 
(»ni

GARDNER
GREEN THUMB 

AlontC witb reliable man, needed for 
(uit time year round lawn and c.rdra 
job. Our man will reali y know mk! 
enjoy carini! for flower» and ,lind» 
Cood salary and (rinite,. Man orei « 
preferred. Apply after 9 a. m.

Manhattan Building Co. 
i 18 Jeffersnn Ava.

Toledo. Ohio
Call 4I9-241JI24

127-2*

MACHINISTS
Lathea, 'horizontai milla, r.dial drilli. 

for Work on heavy eqnipme>t 
TOP WACES 

PLENTY OF OVERTIME 
Z SHIFTS BENEFITS

PRODUCT1ON TOOL CORP 
1229 E. 74TH STREET 

CHICAGO. ILLINOIS
J 12-288-4400

(25-2?

t
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Inž. Vytautas Kaman- 
tas, JAV LB Tarybos pir
mininkas, su šeima Velykų 
šventėmis buvo atvykęs j 
Clevelandą pas savo moti
na. Ta proga buvo susiti
kęs su Clevelande gyvenan
čiais Tarybos prezidiumo 
nariais dr. S. Matu ir dr. E. 
Lenkausku. Išvykdamas, 
aplankė Dirvą ir į svečių 
knygą įrašė linkėjimus: 
•'Geriausios sėkmės Dirvai, 
redaktoriui ir skaityto
jams”.

• Pas Vytautą ir Juliją 
Stuogius Clevelande Velykų 
švenčių metu viešėjo duktė 
Guoda su sūnumi iš Seattle, 
Wash. ir brolis Vladas Stuo- 
gis šu žmona iš Chicagos.

IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM
May 4, Eve: FAUST 
May 5, Eve: OTELLO 
May 6, Mat: LA BOHEME
May 6, Eve: MARRIAGE OF FIGARO 

$6, $7, $8, $10, $11, $12, $16 (No Tax)

THE

BILIETAI JAU PARDUODAMI!
METROPOLITAN OPERA

MAY 1 THRU MAY 6 
May 1, Eve: LA TRAVIATA 
May 2, Eve: DAUGHTER OF

REGIMENT
May 3, Eve: FIDELIO

PRICES: $2.50, $4, $5,
Tickets Available for Ali Operas—Not Ali Prices for Some Operas.

BOK OFFICE: Broadvie* Savinos & Loan Lobby, 299 Eudid Avė.—Pliene 621-8897
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettos on Sale Knabę Piano used Exclusively

Raiše your savings to $500 
by April 10 and keep 
itondepositforthe 
quarter'lfaull getdaily 
interest. Free checking,too.
ar CLEVELAND TRUST

• Clevelando juru skauti- 
jos Klaipėdos vietininkija 
per Vladą Petukauską Dir
vai įteikė auką 25 dol.

Klaipėdos vietininkijai už 
auką nuoširdžiai dėkojame.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, balandžio 6 d., 7:30 v. v. 
įvyks įdomios imtynės tarp 
Ladd ir Povvers su von 
Erich ir Graham, geriausių 
imtininkų pasaulyje. Bilie
tai nuo 5 iki 3 dol. gaunami 
Arenoj eir pas Richman 
mieste.

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

Physician, retired or semi 
retired with Ohio M. D. Li- 
cense. Opportunity for part 
time salaried employment. 
No house or office calls. 
Write to C. M. S. c/o Dirva: 
6907 Superior Avė., Cleve- 
land, Ohio 44103. (26-29)

LIETUVIŲ DIENA
Birutės Studijų Draugija 

Akrone kovo 25 d. surengė 
lietuvių pasirodymą Chapel 
Hill Mali — prekyvietėj. 
Vietos namų administraci
ja padarė specialiai tam rei
kalui iškabą, skelbiančią, 
kad lietuviai demonstruoja 
velykinių margučių dažymą 
ir tautinių juostų audimą. 
Pastato viduryje, netoli fon
tano buvo įrengtas lietuvių 
paviljonėlis. Prie vieno sta
lo, tautiniais drabužiais ap
sirengusios lietuvaites, de
monstravo margučių dažy
mą. Ant vidurinio stalo bu
vo išstatyti iš medžio išdro
žinėti kryžiai, koplytėlės, 
žvakidės, javų varpos. Taip 
pat buvo padėta tautinės 
juostos, lėlės ir lietuviška 
vėlevėlė. Ant trečio stalo 
buvo išdėstyti lietuviški 
kepsniai: grybukai, bande
lės, vyniotiniai, tortai, sau
sainiai, ausiukės ir kt. Prie 
stalo tautiniais drabužiais 
apsirengusi p. Palūnienė 
deųionstravo tautinių juos
tų audimą. Keletas lietuvai
čių, apsirengusių tautiniais 
drabužiais sukinėjosi apie 
mūsų paviljonėlj ir davė 
1 a n k ytojam paaiškinimus 
apie velykinius margučius, 
rankdarbius ir juostas, kas 
sudarė labai malonų įspūdį.

Šis lietuvių pasirodymas, 
sukėlė didelį prekybos na-

MEMBER FOIC 

mų lankytojų susidomėji
mą, ypatingai velykinių 
margučių dažymas ir tauti
nių juostų audimas. Būriai 
žmonių sekė grakščių lietu
vaičių puikų rankų darbo 
meno demonstravimą.

Parengimui pirmininkavo 
E.. Markulienė, visą dieną 
margučių dažymą demons
travo Mary-Ann Filon ir 
Sheila Markulytė. Daug pa
dėjo p.p. V. Palūnai, M. Ja
navičienė, S. Walzek su 
dukra, O. Kirtiklienė, P. 
Kazlauskienė su dukrom, J. 
P. Vaičaitis,.C. Gauder ir 
kt. Parengimą rėmė p.p. 
Baltrukonienė ir Sviders- 
kienė. S. Lucas demonstra
vo lietuviškų plokštelių mu
ziką. (v)

Clevelando lietuviai, 
suprasdami naujųjų na
mų statybos reikalingu
mą, perka statybos ak
cijas, investuodami sa
vo kapitalą lietuvybės 
ateičiai ir lietuvių ekono
miniam gerbūviui. Nauji 
namai bus visų lietuvių 
ir visų lietuviškų orga
nizacijų namai. Lithua- 
nian Village Ine. direk
cija kviečia visus lie
tuvius įsigyti akcijų ir 
paremti namų statybą. 
Pasiteiravimai ir če
kiai turi būti siunčiami 
šiuo adresu: LITHUA- 
NIAN VILLAGE INO,, 
877 East 185 St., Cleve- 
land, Ohio 44119.

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

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

CLEVELANDO PARENGIMU
_ _ _ KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrio 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.

GĖdOŽES 20 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamas Atei 
tininkų jaunimo.

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

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

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

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

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

WANTED 
JOURNEYMAN 

DIE REPALRMAN 
Journeyman status required for this 
position. Steady year round work. 
overtirue. eicellent wages and ben- 
efits. Apply

UTILEX
425 FRANK ST. 

FOWLERVILLE. MICH. 
(27-31)

WANTED 
EXPERIENCED 
FOREMAN 

Plastic injection molder reųuires af- 
ternoon shift foreman.

Apply in writing or call 
HAIGH PLASTIC PRODUCTS 

3240 WEST CRAND RIVER 
HOWELL, MICH. 48843 

517-546-5250
(27-31)

• Dr. Kaziui Bobeliui, 
ALTos pirmininkui, daly
vaujant konferencijoje Wa- 
shingtone, Foreign Policy 
Conference for Leaders of 
Non-Governmental Organi- 
zations, kovo 28 ir 29 d., 
kaip ALT atstovui teko su
sipažinti su valstybės se
kretorium Rogers. Tuo pa
čiu laiku aplankė Senatorių 
Charles Percy ir Kongres- 
maną Edvvard J. Dervvinski, 
kurie yra žymūs kovotojai 
už laisvę. Po pasikalbėjimo 
Senatorius Percy prižadėjo 
padaryti savo pareiškimus 
Senate dėl Lietuvoje pasi
rašytos peticijos, kurioje 
yra 17,000 surinktų parašų. 
Ta peticija dabar yra Pran
cūzijoje ir greitai bus įteik
ta Jungtinėms Tautoms.

• A. Mažeika, Vilties 
draugijos valdybos vicepir
mininkas, gyv. Los Angeles, 
Calif., savo įnašams drau
gijoje padidinti atsiuntė 25 
dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• T. Blinstrubas, ALT 
S-gos pirmininkas, padidi
nimui Vilties draugijos įna
šo atsiuntė 20 dolerių.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• Dr. Vaclovas Paproc- 
kas, iš New Yorko balan
džio 26 dieną skrenda į San 
Francisco, Kaliforniją, kur 
dalyvaus JAV medicinos 
gydytojų chirurgų suvažia
vime.

Ta proga aplankys ten 
pat gyvenančią dukrą Kris
tiną ir žentą arch. Sigitą 

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

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 ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Novickius su šeima. Kelio
nėje bus dvi savaites ir lan
kysis Los Angeles bei kitur.

• 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.

• 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.

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ti ieškoti geresnio klimato. 
Toks klimatas yra Kalifor
nijoje, Santa Monicių Jeigu 
norėsite įsigyti namą* tai 
jus RŪTA INC. paštatys 
pagal jūsų pageidavimą ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
kas kitas. Prašome įsitikin
ti. RŪTA INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SantaMonica, 
Cal. 90404.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STAIGUS IR NETIKĖTAS

DR. VLADO L. RAMANAUSKO

NETEKIMAS SKAUDŽIAI PALIETĖ VISUS, 
KURIE JĮ PAŽINO, SU JUO BENDRAVO AR 

KARTU SU JUO LIETUVIŠKO GYVENIMO BEI 
SPAUDOS RŪPESČIAIS SIELOJOSI.

LIŪDESYJE GUOSDAMI JO LIKUSIĄ 
ŠEIMĄ, GIMINES IR ARTIMUOSIUS, MES 
TIKIME, KAD ŠVIESUS IR VEIKLUS 
VELIONIES PAVYZDYS DAR ILGAI SKATINS 
TAUTININKUS IR JO BENDRAMINČIUS 

TĘSTI JO VEIKLĄ IR AUKOTIS JO 

SIEKIMAMS

VILTIES DRAUGIJA
IR

DIRVA

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 

nariui

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmonai REGINAI, sūnui 

JURGIUI, dukterims ŽIVILEI, DAI

VAI, DAINAI ir RIMAI, broliams 

KOSTUI, VINCUI, JONUI ir JUOZUI, 

reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

Mielam Kolegai

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

staiga mirus, žmonai REGINAI, sūnui, 

dukterims, žentui ir broliams, nuošir

džią užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

Mielam bičiuliui
DR. VLADUI RAMANAUSKUI 
netikėtai mirus, žmonai REGINAI, 
dukroms ŽIVILEI, DAIVAI, DAINAI 
ir RIMAI, sūnui JURGIUI, broliams 
KOSTUI, VINCUI, JONUI ir JUOZUI, 
bei visiems artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia

Eugenija, Danguolė, 
Juozas ir Eugenijus 

B a r t k a i
Ona Pulkauninkienė

Mielam kolegai, ištikimam lietuvių 

tautos sūnui, pavyzdingam kovotojui 

už Lietuvos laisvę

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą šeimai ir 

ai Ūmiesiems reiškia

Dr. Vadovas ir Birutė
P a p r o c k a i

DR. VLADUI RAMANAUSKUI
mirus, jo žmonai REGINAI, šeimai ir giminėms 

reiškia gilią užuojautą

Dr. Zigmas Sabataitis
ir šeima

Brangiam bičiuliui ir nuoširdžiam 

draugui

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmoną REGINĄ, dukteris ŽI

VILĘ, DAIVĄ, DAINĄ, ir RIMĄ, sūnų 

JURGĮ, brolius KOSTĄ, VINCĄ, JO

NĄ, JUOZĄ su giminėmis ir artimai

siais, nuoširdžiai užjaučia

Kazimiera ir Aleksas 
L a i k ū n a i

Mielam mūsų gydytojui ir draugui

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, reiškia gilią užuojautą šeimai ir 

artimiesiems, kartu Budėdama

Giedraičių šeima

Konservatorių Klubo Pirmininkui

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, žmonai REGINAI ir šeimai, nuo

širdžią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių
Konservatorių Klubas

Čiurlionio Galerijos Steigėjui ir jos

Pirmininkui

DAIL. ZENONUI KOLBAI

mirus, jo žmonai EMILIJAI, dukrai

DALIAI ir artimiesiems reiškiame gi

lią užuojautą

Čiurlionio Galerijos 
Legalusis Direktoriatas

• II PLJK registracijos 
mokestis yra 6 dol., bet už
siregistravę iki birželio 1 d. 
moka tik 4 dol. ir gauna 
20% nuolaidą j visus Jau
nimo Kongreso parengimus 
Chicagoje. Kongresan re
gistruojasi atstovai, daly
viai ir svečiai virš 30 m. 
amžiaus. Registracijos an
ketos gaunamos JK-so Būs- 
tynėje (5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, UI. 60636). 
Registracijos komisijoj (tel. 
(312) 863-1411) ir savo

vietovių Jaunimo Metų k®* 
mitetuose.

REIKALINGAS 
ADMINISTRATORItS
Lietuviu Tautiniams N'a< 

mams Los Angeles tuoj*1' 
reik alingas administra^ 
rius, kuriam duodamas fl’ 
venti butas, kuras ir švies* 
bei 20' < pinigais nuo išn«"* 
motos salės. Kreiptis 
adresu: Br. Dūda, $ 
McCollum St., Los Angelė 
Calif. 00026.
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