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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SVEIKINAME 
SPORTININKUS

Sveikiname Š. Ameri
kos lietuvius sportinin
kus suvažiavusius į XXII 
-sias Jaunimo Metų Ju
biliejines Sportines Žai
dynes, š. m. balandžio 
22-23 d.d. Clevelande.

Šios.žaidynės, pradė
tos 1951 m. Toronte, vir
to gražia, metine tradi
cija ir tarnauja mūsų 
sportinių pajėgų ryžtui 
demonstruoti. Be sporti
nio žaismo, susirinkęs 
jaunimas rodo, jog jis 
nėra abejingas lietuvišku
mo liepsnelei, stengiasi 
išlaikyti lietuvišką ta
patybę, žada, ugdo tauti
nį solidarumą.

Sveikas jaunime, at
vykęs parodyti savo pa
siekimus praėjusio spor
tinio sezono metu! Lie
tuvių visuomenė seka jū
sų darbą. Sąmoningo ir 
tikro sportininko žings
nius lydi sportinė draus
mė ir džentelmenišku
mas.

Visuomenė giliai įver
tina tikrą sportinę asme
nybę. Būkite verti to var
do. Tenebūniė nei vieno 
lietuvio, atsilankiusio į 
žaidynes, kuris nusiviltų 
dėl sportininkų elgesio.

Įrodykite sau ir visuo
menei, kad pažįstate 
sportinio idealo kilnumą, 
laimėję nesididžiuokite, 
bet kai reikia, mokėkite 
ir garbingai pralaimėti. 
O visų pirma, žinokite, 
kad svarbiau ne laimėji
mas, bet tauri varžybų 
dvasia. Šiuos sveikini
mus ir linkėjimus nori
me užbaigti lietuvių žai
dynių sportinės priesai
kos žodžiais:

"Sportinio idealo var
dan, mes pasižadame ko
voti taurioje olimpinėje 
dvasioje ir laikytis spor
tinės drausmės taisyklių 
Sportinis judėjimas tejun- 
gia mūsų gretas;Aukš
čiausiojo padedami, sten
giamės išlaikyti savo šir 
dyse gaivią tėvynės mei
lės ugnį ir išlikti tikrais 
jos sūnumis ir dukro
mis".

Lietuvių visuomenei 
linkime sukurti jaunimui 
vertingą ir draugišką ap
linką šios viešnagės me
tu ir sekti su atsidėjimu 
jaunimo sportinius žy
gius.

Clevelando meras 
Ralph J. Perk sutiko bū
ti žaidynių Garbės Komi
teto nariu ir pažadėjo pa 
daryti pastangų atsilan
kyt į banketą bei iškllmin 
gą aktą, jei aplinkybės 
leis arba bent pasiųsti sa
vo atstovą.

Čuyahoga Countyaudi- 
tor George V. Voinovich, 
Statė Representative 
Charles A. Vanik, Šeri
fas Čuyahoga county 
Ralph Kreiger, Lake 
Erie A.A.U. pirmininkas 
William Weber Jr.,taipo 
gi sutiko įeiti į Garbės 
Komitetą.

Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas, VLIK’o pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas, 
PLB-nės pirmininkas St. 
Barzdukas, ALT’o pir
mininkas dr. K. Bobelis, 

(Nukelta į 2 psl.)

DRĄSUS ŽYGIS
BOMBARDAVIMAS DAVĖ GERŲ VAISIŲ

Prezidento Nixono ap
sisprendimas bombar
duoti Hanojų ir Haiphon- 
go uostą buvo vienintėlis 
teisingas ėjimas susida
riusioje situacijoje. Ne
paisant to, apsispręsti 
nebuvo lengva. Vietna
mo karas amerikiečiams 
yra nusibodęs iki gyvo 
kaulo. Dar daugiau: čia 
vyr au j a įs itikinim as, kad 
jo laimėti negalima. O 
jei ir galima būtų, neap
simoka, nes pergalė tik 
privestų prie konfronta
cijos su Kinija ir Sovie- 
tija. Tokiu būdu ameri
kiečių įsikišimo į Indo
kiniją tikslas buvo tik ap
saugoti nuo komunistinės 
agresijos pietinį Vietna
mą ir netiesiogiai Cam- 
bodiją ir Laosą. Toks pa
lyginti ribotas tikslas pa
reikalavo daug žmonių 
gyvybių ir medžiagos. Ga
li net sakyti, kad net per
daug. Dėl tos paprastos 
priežasties, kad komunis
tinė Indokinija nebus nei

ARABAI - MAS 
l AFRIKA

Tuo metu, kada JAV 
užimta prezidento rinki
mų paruoša, Anglija — 
Airijos neramumais, V. 
Vokietija ginčais dėl Ry
tų sutarčių, Maskva iš
naudoja geras progas ir 
stiprinasi Azijos ir Afri
kos pakraščiuose. Kosy
ginas išsėdėjo apie sa
vaitę Irake, o Podgor- 
nis — Turkijoje. Kosy
ginas politinės kelionės 
vaisius — S. Rusijos ir 
Irako draugiškumo pak
tas.

Kodėl Maskvai pakvipo 
Irakas? Irakas Maskvai 
yra svarbus politiniu, ūki
niu ir strateginiu atžvil
giu. Politiškai Maskva 
siekia įsistiprinti Azijo
je, Afrikoje ir visur, kur 
tik ji gali. Artimieji Ry
tai, Indija, Bangia Deš, 
Š. Vietnamas, Š. Korėja 
Maskvai yra reikalingi 
kaip įrankiai prieš pavo
jingąjį Maskvos rivalį— 
komunistinę Kiniją. Ara
bijos kraštai Maskvai 
yra raktas į Aziją ir Af
riką. Ūkiniu požiūriu Ira
kas Maskvai yra reikš
mingas kaip didžiausias 
naftos tiekėjas visam pa
sauliui. Irako prekybi
niam balanse nafta suda
ro 90% visų pajamų. O 
1969 m. Irako užsienio 
prekybinis balansas sie
kė 1042 milijonus dole
rių. Suprantama, Irakas 
naftą pardavinėja daugy
bei kraštų: JAV, Angli
jai, Prancūzijai, Olandi
jai etc. Tačiau Maskva 
yra užinteresuotapakenk- 
ti "kapitalistiniems kraš
tams" ir išnaudoti Iraką 
savo interesams.

Didesnis Maskvos įsi
galėjimas Irake stipri
na jos pozicijas ir Vaka
rų Europoje. Turkija yra 
Maskvos apsupta ir yra 
priversta labiau skaity
tis su Maskvos nuomonė
mis. Viduržemio jūroje

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kinijos, nei Sovietų Są
jungos nuoširdi sąjungi
ninkė. Ir jei galima savo 
pašonėje pakęsti komu
nistinę Kubą, komunisti
nius režimus Centro ir 
Rytų Europoje ir paga
liau pačioje Sovietų Są
jungoje bei Kinijoje, ko
dėl lieti kraują dėl Pie
tų Vietnamo?

Visa tai atsiminus ga
lima sutikti, kad JAV įsi
maišymas į Indokiniją 
buvo klaida. Iš kitos pu
sės sykį įsimaišius ir 
pasakius savo žodį, ne
galima pasiimti savo 
žaislus, ir eiti namo. JAV 
gerovė ir saugumas pri
klauso nuo santykių su ki
tom valstybėm. Karinė 
pergalė 2-jam pasauli
niam kare įgalino suda
ryti vad. laisvą pasaulį 
su kuriuo išsivystę ūki
niai santykiai atnešė 
JAV iki šiol neturėtą ūki-

IKVOS RAKTAS 
IR AZIJA
ir Indijos vandenyne vis 
labiau įsigali rusų laivy
nas. Maskvos komuniz
mo grėsmė kas kartdidė 
ja Azijoje ir Afrikoje, o 
kartu ir Vakarų Europai 
gresia maskvinis apsupi
mas. Strateginiu atžvil
giu Maskva yra sustipri
nusi pozicijas:

1. Egipte Maskva jau 
turi du lėktuvų aerodro
mus : vieną Egipto vidu
ryje ir antrą vakarinėje 
dalyje nuo Suezo. Ji turi 
teisę naudotis Port Sai- 
do, Aleksandrijos ir Mer- 
sa Matru uostais. Ji kon
troliuoja Suezo kanalus. 
Be to, S. Rusija turi Egip, 
te gausybę karo medžia
gų, kurios pagal Izraelio 
vertinimus, yra kur kas 
gausesnės, negu Egipto.

2. Sovietų Sąjunga sie
kia įsigalėti Pietų Jeme
ne. Čia bolševikai nori 
įsirengti jūros ir oro ba
zes. Sovietų karo specia
listai sėdi Adene, taip pat 
Sokotros saloje, Indijos 
vandenyne.

3. Maskvos ir komu
nistinės Kinijos parama 
plaukia į Dofarą Omane, 
kur veikia komunistiniai 
guerillos.

4. Maskvos gynybos 
punktas Persijos golfe — 
Irake —yra svarbus stra
teginis punktas, kuris ap
juosia visus Arabijos 
kraštus Artimuose Ry
tuose.

Todėl Kosyginas pa
grįstai galėjo pasigirti, 
kad S. Rusijos ir Irako 
sudarytas draugiškumo 
paktas yra "tvirtas ir ne
sugriaunamas pamatas 
dviejų valstybių santy
kiuose". Tai beveik reiš 
kia tą patį, kad S. Rusiją 
Iraką turi savo kišenėje. 
Tiesa, Egipte ir Sirijoje 
Maskva apie 20 metų stip
rinosi, kiek laiko reikės 
įsistiprinti Irake, paro
dys ateitis.

(Nukelta į 2 psl.) 

nę gervę. Bet laisvojo 
pasaulio saugumas pri
klauso nuo JAV. Jei JAV 
dabar sulaužys savo žo
dį Pietų Vietnamui, ko
dėl jos turi jo laikytis 
duoto Vokietijai ar Japo- 
nijai. Juk galima aiškin
ti, kad JAV pakęsdamos 
komunistinį režimą aukš
čiau išvardintose valsty
bėse, gali jį pakęsti ir Ja
ponijoje ir Vokietijoje, 
jau nekalbant apie Graiki
ją ar Ispaniją!

Dėl to ir Nixonui,per
ėmus valdžią, nebuvo 
įmanoma JAV įsipareigo
jimą nutraukti, nors tai 
padėtų jo populiarumui. 
Vietoje to jis griebėsi 
vietnaminizacijos politi
kos, kurios esmė buvo 
perduoti apsigynimą įSai- 
gono režimo rankas. 
Daug kas teigia, kad 
’vietnamizacija’ yra pa
smerkta nepasisekimui, 
nes tokio išsivystumo, 
kaip vietnamiečiai, tau
tom nėra geresnio reži
mo už ...komunistinį. Ta
čiau tai neteisybė. Viet- 
namizacija faktinai sunai
kino Viet-Congo infra
struktūrą.

Akivaizdoje to Hano
jaus režimas įsitikino, 
kad jis turi laimėti da
bar ar niekados. Ypač jei 
Nixonas kaip nors susi
tars su sovietais irkinie 
čiais dėl įtakos pasidali
nimo. Jei 1968 m. Tet 
ofenzyvą Hanojus dar ko
vojo daugiau ar mažiau 
partizaniniu būdu, tai šį 
kartą jis metė savo išti
sas divizijas su tankais. 
(Tankistai buvo prirakin 
ti prie savo tanų, kad 
jų nepamestų!) Hanojus 
kartu skaičiavo, kad Nixo 
nas, kuris taip smarkiai 
sumažino savo kariuome 
nę Pietų Vietname, ne
drįs bombarduoti svar
biausių taikinių šiaurinia
me Vietname: Hanojaus 
.ir Haiphongo. Juk to ne
drįso padaryti preziden
tas Johnsonas tuo laiku, 
kai turėjo pietryčių Azi
joje virš pusės milijono 
karių. Nixonas tačiau to
kios aiškios Šiaurės Viet
namo invazijos akivaizdo
je apsisprendė kitaip. Jei 
komunistai nenori pasi
naudoti jiems duota pro
ga kada nors Vietname 
įsigalėti kitokiu negu tie- 
siogės agresijos būdu, 
bet vietoje jau dabar nori 
sumušti ten dar pasiliku
sius JAV karius ir jų są
jungininkus , Nixonui neli
ko nieko kito kaip pasinau
doti savo aviacijos per
svara. Ir kol kas su labai 
gerais rezultatais. Ha
nojus sutiko derėtis slap. 
tai, kas neleidžia jiems 
derybų stalo panaudoti 
propagandai, oiMaskvair 
Pekinas pareiškė protes
tus, kurios, atrodo, nepa 
seks žygiai — abi valsty 
bės iš taikos su JAV gali 
tikėtis daugiau naudos ne
gu iš karšto ar šalto ka
ro. Kol kas neatrodo, kad 
Hanojui būtų pasisekę 
Maskvą ar Hanojų išpro
vokuoti į konkrečius žy
gius. Ir jei tai pasirodys 
tiesa, Nixonas savo drą
sa tik laimėjo.

GRANDINĖLĖ ŠOKA... G. Neimanas ir L Raulinaitytė.
J. Garlos nuotrauka

GRANDINĖLĖ PERNAI
IR ŠIEMET

GRANDINĖLĖ PERNAI
Kai Liudas Sagys ir 

Juozas Lingys pradėjo 
šokti su savo Grandinė
le, tai į mūsų tautinio 
šokio meną smarkiai pa
dvelkė nauji vėjai net ir 
su audromis spaudoje.

Balandžio 9 d. Crest- 
woodo Auditorijoje, Det
roite, paviršutiniu ap
skaičiavimu suskrido 1. 
000 lietuvių — buvo ir ne
lietuvių — pažiūrėti Cle
velando Grandinėlės at
gabentų šokio naujovių. 
Kitaip sakant,pasikarto
jo tas pats detroitiečių 
antplūdis, kaip ir į per
nykštį spektaklį. Reikia 
pasakyti, kad tokius pub 
likos skaičius sutraukia 
tik Čiurlionio Ansamb
lis. Taigi, Grandinėlė 
"šokdina" ne tik Clevelan
dą, bet ir Chicagą, Det
roitą ir kitus Amerikos 
miestus, praeitą vasarą 
"šokdino" Pietų Ameri
kos publiką, o šią vasarą 
ketina "šokdyti" ir vaka
rų Europą...

Atsimenu, kai pernai 
Grandinėlė gastroliavo 
Detroite, tai jos palikti 
įspūdžiai mus palydėjo ir 
į šių metų spektaklį. Tai
gi, praėjusių metų Gran
dinėlės gastrolės detroi- 
tiečiams buvo neužmirš 
tarnas mūsų tautinės cho 
reografijos įvykis. Nauji 
rūbai, naujas žingsnis, 
nauja spektaklio sanda
ra įtraukė mus į savo 
sūkurį ir nebepaleido iki 
uždangai nusileidžiant. 
Nebeatsimenu visų 
smulkmenų, bet gerai at-

VYT. ALANTAS 

simenu bendrą įspūdį, ku
ris buvo gilus, jaudinan
tis ir gal svarbiausia vie
ningas. Poros valandų 
vaidyba buvo bendros nuo 
taikos ir sukirpimo suce
mentuotas vienetas. To
kio spektaklio, gal net 
dar stipresnio, mes lau
kėme ir šiemet, tačiau 
jis buvo kiek kitoks.

GRANDINĖLĖ ŠIEMET

Šiemet Grandinėlė 
gastroles pradėjo "kla
sikinėmis" Kepurine ir 
Blezdingėle. Galimas da
lykas, kad Grandinėlė 
tuos šokius atliko rafi
nuočiau, kaip kiti an
sambliai, bet vis vien tai 
buvo mūsų matyti šimtus 
kartų ir nieko naujo 
mums nebepasakė: jie 
praskambėjo kažkaip ne
be "grandinėliškai"ir įsi 
jungė į visą spektaklį 
kaip atskiri vienetai.

Gerai buvo sušoktas 
Aukštaičių kadrilis, la
bai patiko publikai Pa- 
keltkojis (su klumpė
mis), tur būt, kulmina
cinis pasirodymo taškas 
buvo Dovanų šokis, teisin 
giau pavadintinas Juostų 
šokiu. Tai buvo painiau
sias ir spalvingiausias 
šokis, ypačiai kai vieno
je vietoje šokėjai buvo ap 
šviesti įvairiomis spal
vomis, ir publika nebeiš- 
kentusi ėmė ploti paties 
šokio metu.

Nereikia nė sakyti, gas
trolės praėjo su dideliu 
pasisekimu. Pasibaigus 
spektakliui, publika sukė- 
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

KYLANČIOS ŽVAIGŽDES
Praėjusią savaitę ma

no įstaigoje prieina prie 
manęs vienas australas 
kolega, gerai žinomas 
mūsų lauko teniso žaidė
jas ir klausia: "Žinai, 
Tony, man atrodo, kad ši 
pavardė yra labai pana
ši į tavo ir, rodydamas 
rytinį laikraštį, kur stam
biomis raidėmis yra ap
rašoma Amerikos jaunių 
lauko teniso žaidėjų at
važiavimas į Australiją, 
rodo Vyto Gerulaičio pa
vardę, klausdamas ar jis 
yra lietuvis ir ar aš jo 
nepažįstu". Kad lietuvis 
tai aš tikrai žinau, aiš
kinu jam, nes apie jį jau 
esu girdėjęs iš mūsų 
spaudos Amerikoje, ta
čiau aš jo asmeniškai ne
pažįstu, nors ši pavardė 
ir tas pats vardas, sen
joro Vytauto Gerulaičio, 
yra gražiausiomis raidė
mis įrašyta į mūsų Lie
tuvos sporto istoriją, nes 
jis buvo mūsų ne tik lau
ko, bet ir stalo teniso 
Lietuvos čempijonas, da
lyvaudamas pasaulinėse 
stalo teniso pirmenybėse 
Prahoje, Londone ir Ba
dene, taip pat mūsų I-je 
Tautinėje Olimpiadoje 
lauko tenise laimėda
mas aukso medalį ir 1938 
metais Pabaltijo lauko te
niso meisterystę. Ne vie
ną kartą mačiau ir aš 
senjorą Gerulaitį ski
nant stalo teniso perga
les Vokietijoje.

į Australiją jaunis Vy
tas Gerulaitis buvo atva
žiavęs kartu su kitais 25 
-kiais geriausiais Ame
rikos jauniais žaidėjais 
ir čia pasirodė Melbour
ne ir Sydnėjuje, kur tiek 
jauniai, tiek ir merginos, 
kurių buvo devynios, pa
sirodė daug pranašesnės 
ir gana lengvai laimėjo 
prieš australus, kurie il
gą laiką buvo patys pir
maujantieji pasaulyje, 
nors dar profesionalai ir 
dabar yra patys geriausi. 
Septyniolikmetis Vytas 
Gerulaitis buvo išskirti
nai vienas iš geriausių 
žaidėjų ir Sydnėjaus kiek
vienas laikraštis, aprašy 
damas jo lengvą laimėji
mą prieš Australijos vie 
ną iš iškiliausių jaunių 
John Marks 6:4, 6:0 ir 
St. Wedderburn 6:0, 6:2, 
pažymėjo jo stilingą pui
kų žaidimą, sakydami jog 
jis šiuo metu yra vienas 
iš geriausių Amerikos 
jaunių žaidėjų, turintis 
visas sportines savybes 
ateityje tapti Amerikos 
teniso žvaigžde.

Tą patį galvoja ir jau
nių treneris, senas Aus

tralijos teniso vilkas, 
Harry Hopman, kurio pa
vardė labai gerai žino
ma ne tik Australijoje, 
bet ir visame lauko te
niso pasaulyje. Iki 1970 
metų, šis 65-kių metų 
australas, gyveno Aus
tralijoje, anksčiau pats 
būdamas Australijos 
rinktinės žaidėjas ir vė
liau virš 20-tį metų Aus 
tralijos tenisą iškelda
mas į pirmaeiles eiles 
pasaulyje, daug kartų lai
mint garsiąją Davis Cup.

1970 metais, gavęs iš 
Amerikos puikius pasiū
lymus, jis paliko Austra
liją ir persikėlė gyventi 
į Ameriką, kur vedė gimi
naitę žinomos Amerikos 
teniso čempijonės Hazel 
Hotchkiss, turėjusios 
Amerikoje 44 įvairius lai
mėtus teniso titulus ir da
bar įsteigusios garsiąją 
Wightman Cup, dėl ku
rios kasmet kovoja ge
riausios Amerikos ir bri
tų tautų moterys tenisi
ninkės. H. Hopman šiuo 
metu moko tenisą Port 
Washington Tennis Aca- 
demy, kur žaidėjai už 
16-kos valandų kursą mo 
ka 250 dolerių. Šioje aka
demijoje nuolatinai būna 
netoli 600 jaunų teniso 
mėgėjų. Būamas pats 
kone diktatorius, jis tu
rėjo ir nemažai priešų 
Australijoje, ypatingai te
niso sąjungos administra- dabar džiaugiasi, kad ją 
ei joje, kas greičiausiai, 
jį ir privertė išvykti į 
Ameriką. Ekspertų nuo
mone, Australijos teni
sas, ypatingai kai jis yra 
čia žaidžiamas masiniai 
ir nėra kaip Europoje, 
Amerikoje ir kituose 
kraštuose, daugiau tik 
"turtingųjų sportas" ne
tekus šio senojo teniso 
vilko, labai nusmuko, kai 
standartas Amerikoje 
pradėjo kilti. Teniso pa
saulyje H. Hopman žodis 
ir nuomonė yra gal būt 
daugiau vertinama negu 
bent kurio kito trenerio 
ir jo viešas pasisaky
mas, kad Vytas Gerulai
tis lauko teniso žaidime 
yra tiesiog "brilliant" ir 
jis tikisi jį greitai maty
ti pirmaujančiu Ameri
kos žaidėjų tarpe, ginant 
garsiąją Davis Cup, duo
da labai daug vilčių ir 
mums lietuviams, maty
ti šį jauną lietuvį, pirmą 
kartą teniso istorijoje iš 
kylant į pasaulines gerų
jų žaidėjų plotmes. Ge
riausios sekmęs!

Sveikiname...
(Atkelta iš 1 psl.) 

PLJK Finansų K-jos pir
mininkas dr. J. Kazic
kas ir ŠALFASS-gos pir
mininkas dr. J. Baris su 
tiko įeiti į žaidynių Gar
bės Komitetą.

Dr. J. Kazickas savo 
sveikinimą parėmė $100 
auka. St. Barzdukas, dr. 
K. Bobelis ir dr. K. Ba
ris patys asmeniškai ke
tina apsilankyti.

XXII-jų Sportinių Žai
dynių Organizacinis Ko
mitetas turi pakelti mil
žinišką paruošimo naš
tą. Komitetas bazuojasi 
LSK Žaibo Taryba, papil-

savo puikią žaidimo for
mą ir buvo išrinktas įl5— 
kos žaidėjų olimpinę Aus
tralijos komandą, kuriai 
vadovauja ir Amerikos 
lietuviams krepšinin
kams pažįstamas adelai- 
diškis Frank Angove ir 
komandą treniruoja, bu
vęs žaidėjas prieš lie
tuvius Lindsay Gaze. Pa
ti komanda yra labai stip
rios sudėties ir tikisi pui
kių rezulttų. Komandos 
ūgio vidurkis yra 6 pėdos 
5 inčai, kai pats aukščiau 
sias žaidėjas yra buvęs 
amerikietis 7 pėdų aukš
čio Tom Bender, priė
męs Australijos piliety
bę. Nors Edis Palubins
kas yra tik 6 pėdų 1 inčo 
tačiau jo žaidimas ir ypa- džius keletą talkininkų, 
tingai metimai, yra labai 
geri. Be visų kitų lietuvių 
bus labai malonu ir mūsų 
Edį pamatyti Muenchene.

***
N.S.W. Sydnėjuje uni

versiteto vyresnysis lek
torius dr. Romas Zakare
vičius šiuo metu yra sa
vo studijinėje kelionėj po 
Angliją ir Europą. Iš Lon
dono jis rašo, kad Vasa
rio 16-ji ten buvo sutikta 
du kartus. Pirmasis mi
nėjimas buvo viešas vi
siems lietuviams ir sve
čiams, kai antrasis — 
pasiuntinybėje kviesti
niams svečiams. Šiame 
paskutiniame jis susipa
žino su jaunu anglu, kal
bų tyrinėtoju, mokslo dak 
tarų. Susižavėjęs lietu
vių kalba jis tyrinėjo jos 
senumą, išmoko labai ge 
rai ją, buvo nuvažiavęs į 
Lietuvą daryti moksli
nius jos tyrinėjimus ir

Komiteto sudėtis: Vladas 
Gyvas — pirmininkas, 
Ona Jokūbaitienė — vice
pirmininkė ir banketo 
vadovė, Rytas Babickas
— vicepirmininkas ir 
varžybinės dalies vado
vas, Kazys Marcinkevi
čius — iždininkas, Vida 
Cyvaitė — sekretorė ir 
registracijos vadove, Ire
na Sniečkienė — finansų 
sekretorė ir nakvynių va
dovė, Algirdas Bielskus
— informacija, Juozas 
Stempužis — oficialios 
dalies vedėjas, Juozas Ki- 
jauskas^ Kastytis Gied
raitis, Šarūnas Stempu
žis, Vacys Rociūnas, Vy
tenis Čiurlionis, Algis 
Motiejūnas, — nariai.

Varžybinę žaidynių da
lį tvarko Varžybinis Ko-

Morkūnienė, Ligonių lan
kytojos — Genovaitė Se 
mienė, Eleonora Balčiū
nienė. Parengimų vadovė

gerai žino. Padėkos ženk- 
lan, jis pasakė mūsų dr.
R. Zakarevičiui, kad jis __ Ona Plečkauskienė ir 
greitu laiku surinks vi
sus Londono ir apylinkių 
jaunus lietuviukus, kurie 
nemoka lietuvių kalbos ir 
pradės juos mokinti lie
tuviškai. Tikrai ar ne
gražus pavyzdys ir dau
geliui kam iš mūsų pa
čių?

NEATSILIEKA IR 
EDIS PALUBINSKAS

ir

Arabai...
(Atkelta iš 1 psl.)

Nenustebsime, jei
Turkija po šio pakto tu
rės labiau Maskvai patai
kauti ir nusilenkti. Tik 
mus labai stebina, ką da
ro demokratinių ddžių- 
jų valstybių politikai ir 
diplomatai, kada jie, be
kombinuodami su Pekinu 
ir Maskva, vis daugiau 
pozicijų praranda tuose 
kraštuose, kur galėtų lai 
mėti simpatijas ir bend
rą laikyseną pasaulinio 
komunizmo pavojaus at
žvilgiu.

Alg. Tolvydis

Paskutinius dvejus me 
tus Amerikoje gyvenęs ir 
mokęsis Rieks College, 
Idaho, 21-rių metų Aus
tralijos lietuvis Edis Pa
lubinskas prieš pat Vely
kas grįžo atgal į Australi
ją dalyvauti Australijos 
krepšinio rinktinės pas
kutiniuose pasiruoši
muose, išrenkant rinkti
nę į Muencheno olimpia
dą. Nors ir po 20-ties va
landų skridimo lėktuve, 
jis tuoj pat atsirado Mel
bourno krepšinio stadi- 
jone ir pradėjo su kitais 
žaidėjais treniruotis. 
Prieš pat išvažiuojant iš 
Amerikos, jis buvo iš
rinktas "Ali American 
basketballer for 1972", to
dėl po kelių dienų poilsio 
jis ir Melbourne parodė

***
Naujajam Sydnėjaus 

skautų tuntininkui psk. 
B. Barkui perėmus tun
to vadovavimą matosi ir 
labai greitos geros pa
sekmės. Atvelykio šven
tės metu Sydnėjaus skau 
tų žemėje Ingleburne įvy
ko tradicinis margučių ri- 
dūlėjimas, gražiausiu 
kiaušinių premijavimas, 
paįvairinant paskirais 
žaidimais. Jau tur būt se
niai yra taip daug jaunų
jų ir vyresniųjų buvę 
skautų žemėje, kartu su 
visais skautais džiaugian
tis šia atvelykine skautų 
švente. ***

Melbourno lietuvių mo
terų socialinės globos 
draugija turėjo savo me 
tinį susirinkimą ir iš
rinktoji 
skirstė 
gomis. Pirmininkė — 
Emilija Šeikienė, sek
retorė — Jonė Ž alkaus- 
kienė, iždininkė — Vera

valdyba pasi- 
naujomis parei-

Anelė Reimerienė.
Australijos ir, ypatin

gai Melbourno lietuviai, 
labai gerai žino- savųjų 
šios socialinės moterų 
draugijos narių darbštu
mą ir tiesiogpasišventi- 
mą rengiant suvažiavi
mus, šventes ir kt., kas 
daugeliu atvejų yra la
bai gražus pavyzdys vi
soms kitoms mūsų orga 
nizacijoms. Sveikinant 
naująją valdybą, tikėsi
mės, jog ir ji sėkmingai 
veiks ateityje.***

Pataisymas. "Dirvos" 
Nr. 20, man rašant apie 
mūsų žinomąjį laikūną 
Joną Pyragių buvo pada 
ryta keletas netikslumų, 
už ką aš atsiprašau. Tu
ri būti: inž. Juozas Riau
ba priklausė ne Kauno 
Jachtklubui, bet Kauno 
Vandens ir Žiemos klu
bui. Jis buvo oficialus 
plaukymo, šuolių į vande
nį, irklavimo, dailiojo 
čiuožimo ir ledo rutulio 
teisėjas. Lakūnas J.-Py
ragius nestatė jokio 
sklandytuvo, bet tik sklan
dė su juo. T 1 sklandy
tuvą statė Bronius Ožki
nis ir jam pradžioje dar
bu padėjo inž. J. Riauba, 
prie jo konstrukcijos nie
ko neprisidėdamas.

mitetas: R. Babickas — 
pirmininkas, A. Biels
kus — vicepirmininkas, 
A. Motiejūnas — krepši
nio vadovas, J. Nasvy
tis — stalo teniso vado
vas, dr. Algirdas Nasvy
tis — šachmatų vadovas, 
V. Čyvaitė — sekretorė, 
Pr. Puškorius, A. Ki- 
jauskas — nariai.

Šios žaidynės yra bene 
rekordinės sava apimti
mi. Programa apima 
krepšinį, tinklinį, stalo 
tenisą ir šachmatus.

Krepšinyje bus varžo 
masi vyrų A, vyrų B, jau
nių A, jaunių B, jaunių 
C ir mergaičių A klasė
se.

Tinklinio varžybos ap

ima vyrų, moterų, mer
gaičių A ir mergaičių B 
klases.

Stalo Teniso progra
moje bus vyrų ir moterų 
komandinės varžybos bei 
suaugusių ir visų prie
auglio klasių individuali
nės rungtys.

Šachmatuose vyks ko
mandinės varžybos ant 
5 lentų.

Krepšinyje užsiregis
travo viso 35 komandos, 
tinklinyje 23, stalo teni
se 8 ir šachmatuose 6. 
Bendras dalyvių skaičius 
arti 500!

(Žaidynių tvarkaraštis 
ir reikalingos informa
cijos 7 psl.)

PRISIJUNK PRIE TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 
MŪSŲ KLIJENTŲ SĄRAŠO

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti 
DOVANAS savo giminėms arba draugams į Lietuvą ir 

U.S.S.R. yra nupirkti jiems
SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE 

GIFT-CERTIFICATES 
SPECIALIUS PIRMINYBIŠKUS RUBLIŲ 

DOVANŲ-PAŽYMĖJIMUS
Jie yra:

Galiojantys specialiose užsienių valiutos krautuvėse, 
daugelyje dideliuose miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R.
PREKIŲ KOKYBĖ YRA AUKŠTA, KAINOS ŽEMOS. 
Galiojimo laikas neribotas.
Gavėjas nieko nemoka.
Pristatymas ir patenkinimas garantuotas.
Pakeičiama į vietos rublių valiutą, jei pageidaujama. 
Suma neribota.

REKOMENDUOTA GREITIEMS REZULTATAMS 
PAPRAŠYKITE INFORMACIJOS DĖL

AUTOMOBILIŲ IR BUTŲ!
Dėl jūsų saugumo siųskite užsakymus j mūsų 

prisijungusias firmas:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022 
(212) 758-1150-1

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

(215) WA 5-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019 

(212) 581-7729
arba tiesioginiai j vienintelį

V/O VNESHPOSYLTORGo atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avė. (tarp 28 ir 27 g-vės) 

New York, N. Y. 10001
(212) 685-4537

MAROUEHI PIRK CHICAGO
W. 71 St. hi GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei TO 3-2108 9

2533

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ZAICEVAI UŽPLŪDO

LIETUVĄ...
Lietuvos rusinimas 

vejasi Latvijos ir Esti
jos rusinimo tempus. Pa 
gal labai drąsius skaičia- i§ čia jis negrįžo Rusi- 
vimus, kuriuos galima 
remti procentais, (ste
bint bet kurio suvažiavi
mo delegatų rusiškąsias 
pavardes) matyti, kad ru
sai jau sudaro penkta
dalį Lietuvos gyventojų.

Kai kada išeivijos spau
doje pasigirsta apeliaci
jų į lietuviškus komunis
tus kvislingus, prašant 
pastebėti lietuvių daugu
mos mažėjimo katastro
fą. Ok. Lietuvos terito
rijoje be jokio ekonomi
nio reikalo dygsta vis nau
jos įmonės (kaip kurjo- 
zas: naftos perdirbimo 
įmonė Mažeikiuose). į 
tas įmones nenustoja 
smelktis "specialistai" 
iš Rusijos. Tuo tarpu lie
tuviškasis prieauglis 
įvairiomis, tariamomis, 
lengvatomis viliojamas į 
tarnybas Rusijoje.

Deja, lietuviškasis ko
munistinis aktyvas aklas 
šiems rusinimo sie
kiams. Pasiekusi rusiš
kojo importo penktadalį, 
Maskva dabar siekia ket
virtadalio. Tai reiškia, 
kad kas ketvirtas ok. Lie
tuvos gyventojas bus ru
sas. Tokiu užtikrintu me
todu surusintos kitos tau
tinės sritys (Kaukazo res 
publikos, Gudija), taip 
nyksta latvių ir estų tau
tos Latvijoje ir Estijoje. 
To likimo akivaizdoje at
sistoja ir lietuviai.

Šita tragedija atvirai 
šviečia iš kiekvieno ok. 
Lietuvoje leidžiamo so
vietinio leidinio. Rusini
mo faktai ten pristatomi 
kaip natūrali ir "tautų 
draugystei" būdinga is
torija.

Štai "Komjaunimo Tie
sos" kovo 23 dienos lai
doje (Nr. 59), kronikoje 
slypi rusinimo faktai.

Klaipėdos naujienose 
pranešama, kad dirbtuvė
se skubiai atremontuo
tas Kaliningrado laivas 
"Ribak Baltiki". Remon-' 
to brigados vadovauja
mos I.StelcovoirN.Dem- 
janovo.

Vilniuje veikiąs rusų 
dramos teatras stato sa
vo vaidinimus netiktai 
suaugusiam žiūrovui bet 
ir vaikams. Rusų teatras 
Vilniuje dirba pilnu "gra
fiku". Kino teatruose ro
domi beveik išimtinai fil 
mai rusų kalba. Įtartinai 
skamba Mokslų akademi
jos narių pavardės: A. 
Prokopčikas ir J. Viš- 
čiakas.

Tame "Komjaunimo 
Tiesos" numeryje palan 
kiai aprašoma, labai bū
dinga rusinimo metodui, 
Maksimo Ševčenkos isto
rija, Tas Ševčenka buvo 
vienas iš Raudonosios ar
mijos tankistų "vada
vęs" Lietuvą per karą.

Jis buvo sužeistas Lie
tuvos teritorijoje. Čia bu
vo paguldytas ligoninėn.

jon, bet "įsidarbino" pa
sveikęs, prigyveno pla
čią šeimą. Šis Ševčenkos 
sutapimas su lietuvišku 
gyvenimu, pristatomas 
kaip "tautų draugystės" 
pavyzdys.

Ir klasišku rusiškojo 
importo pavyzdžiu, tame 
pat numeryje, eina Mins- 
ko politechnikumo kom
jaunuolio istorija. Tai 
Aleksandras Zaicevas, 
gavęs Minske paskyrimą 
dirbti Vilniaus elektros 
skaitiklių gamykloje. Zai
cevas atvyko Vilniun, čia 
"įsidarbino" ir netrukus 
jau "pasireiškė" kaip ga- j 
bus partinis organizato
rius.

Kyla pagrįstas klausi
mas: kas gi kompetentin
gas skirti tą komjaunuo
lį iš vienos "draugiškos" 
respublikos į kitą "drau
gišką" rspubliką? Ko
dėl Vilniaus elektros 
skaitiklių gamyklai pri
reikė kaž kokio Zaicevo 
iš Minsko, kada okupaci
nė spauda jau rašo apie 
savų specialistų perpro
dukciją ir nurodymus ori
entuotis į darbus Rusi
joje?

"Komjaunimo Tiesa" 
pristato šiuos ir kitus ru- žmonių bendruomenę, ka- 
siškojo importo faktus su 
respektu 
mu.

Beje, ir Aleksandro 
Zaicevo 
"Komjaunimo Tiesos" fo
tografo P. Opryška var
dą. Kiek ir čia lietuviš
kumo?

Šie šiurpūs rusinimo 
faktai dirstelėjo į mus 
vien tiktai iš vieno, apgai- kojo potvynio faktų?

Aleksandras Solženi- 
cinas 1970 m. laimėjęs 
Nobelio literatūros pre
miją, pasidarė pasauli
nio masto sensacijų ob
jektu. Jis yra bestseller 
laisvajame pasaulyje, 
bet draudžiamas ir ne
spausdinamas komunisti
nėje Rusijoje. Jis prieš 
porą metų negavo leidi
mo išvažiuoti į Nobelio 
premijos įteikimo iškil
mes, Stockholme. Šiemet 
neleidžiama įvažiuoti į 
S. Rusiją Švedijos akade- tuoj ištremtas į Sibirą 
mikui ir Nobelio komi
teto sekretoriui dr. Kari 
Ragnar Gierow ir įteikti 
laureatui premijos dip
lomo ir insignijų. Kai 
kiekvienas švedų turis
tas lengvai gauna sovieti
nę įvažiavimo vizą, pa
saulinio masto literatū
ros mokslininkui yra už
trenktos durys. Dėl to ki
lo didelis nepasitenkini
mas švedų spaudoje, ku
ri pasipiktino ne tik bol
ševikinės diktatūros elg
sena, bet ir švedų val
džios bailumu ir karjeriz
mu. Garsaus švedų ro
manisto W. Mobergo 
ypač buvo užpultas Švedi 
jos pasiuntinys Maskvo
je G. Jarring, kuris dėl 
savo diplomatinės karje- 
ros sukliudė Nobelio pre 
mijos įteikimą Solženi- 
cinui.

Mums, iš šalies ste
bintiems dabartinę šve
dų politiką, yra visiškai 
aišku, jog švedų atsakin
gi politikai ir diplomatai 
bijo Maskvos ir vengia 
bet kokio antis ovi etinio 
žygio. Tai puikiai supran 
ta ir dr. K. R. Gierow, ku
ris buvo paruošęs lau- 
datio kalbą. Ši jo kalba 
buvo nenuvežta į Mask
vą, nepasakyta, tik lais
vojo pasaulio spaudoje 
išspausdinta. Tenka pa
brėžti, kad ši kalba yra 
ne tik labai trumpa, bet 
ir santūri, bespalvė, be
kraujė ir neidėjinga. Nai
vu kalbėti apie laisvų

ir pasitenkini-

nuotrauka turi

da tos laisvės sovietinė
je Rusijoje nėra, o de
mokratinėje Švedijoje bi-

mų" draugų, kurie drįstų 
tuos raštus slaptai per
gabenti per sienas. Tai 
drįstame atvirai pas aky 
ti ne dėl to, kad mes gai- 
lėtume Aleksandrui Sol- 
ženicinui Nobelio premi
jos, garsumo,garbės ir po
puliarumo. Atvirkščiai, 
mes džiaugiamės, kad So
vietų Rusijoje dar yra 
drąsių rašytojų, kurie 
nors puse burnos pasako 
dalį tesybės, negu visa 
burna rėktų neteisybę. 
Solženicinas gal ir lietu
viams rašytojams, gyve
nantiems okupuotoje Lie

jo raštai nepa- tuvoje, bus pavyzdys, 
tektų į užsienius, nes ne kaip reikia ginti rašytojo 
atsirastų tokių "patiki- individualybę ir laisvę.

■ na

tas anksčiau apdovanoti 
Nobelio premija už savo

joma apie ją aiškiai pa- romanus ir lyriką, tačiau 
sis akyti... Putino vardas buvo nobe-Putino vardas buvo nobe-

Šių iškilmių progalais- Hninkų neįvertintas, 
vojo pasaulio žurnalistai 
padarė pasikalbėjimą su 
išgarsėjusiu rusų rašyto
ju. Tebūnie man atleista, 
jog išdrįsiu tvirtinti, kad 
ir šis pasikalbėjimas yra 
gana blankus. Ir supran
tama: Solženicinas dar 
negali pasakyti visos tie
sos, nes už tai jis būtų

Jei Solženicinas būtų 
lietuvis, jis šiandien ne
gyventų draugo viloje ne
toli Vilniaus, bet gyventų 
Sibire ar būtų kalėjime, o 
gal beprotnamyje... Jis 
neturėtų advokato Šveica
rijoje ir milijoninių su
mų atsargos užsienio ban
kuose... <

ar uždarytas į kalėjimą 
ar beprotnamį... Jis te
galėjo tik pusiau praver
ta burna šį tą pasakyti, 
kas yra būdinga rašytojo 
gyvenime ir kūrybinėje 
procedūroje bolševikinė
je Rusijoje. Pirmas bū
dingas reiškinys: rašy
tojas, jei jis neturi Ko
munistų partijos bilieto 
ir jos pasitikėjimo, lais
vai negali pasinaudoti me
džiaga. Pvz. Solženici- 
nui neleidžiama naudotis 
valdžios archyvais, kai 
jam reikia medžiagos is
toriniam romanui apie 
Pirmąjį pasaulinį karą. 
Senesnieji žmonės iš bai
mės nenori net žodžiu pa
sakyti tiesos... Antras bū 
dingas reiškinys: rašy
tojas, jei jis nepatiki
mas bolševikų vyriausy
bei, jis negali laisvai gy 
venti ir judėti. Pvz. Sol
ženicinas neturi teisės 
gyventi Maskvoje, ogyve 
na pas savo draugą, žino
mą muziką, celistą M. 
Rostropovičių, pastarojo 
viloje, netoli Maskvos.

Suprantama, kad Nobe
lio laureatas Rusijoje jau 
čiasi kaip kalinys. Jis 
yra apstatytas šnipais, 
jo bute slaptai yra įreng
ti enkavedistų pasiklau
symo aparatai. Jis yra 
nuolat provokuojamas. 
Jo draugai yra laikomi 
kaip kokie "kriminali
niai nusikaltėliai". Jo 
žmona neturi teisės 
valstybinėje tarnyboje 
dirbti. Rašytojas guodžia^- 
si žurnalistams: "Ašgy
venu savo krašte. Aš ra
šau romaną apie Rusiją. 
Bet medžiagos rinkimas 
man yra sunkesnis, negu 
rašyčiau apie Polinezi
ją". Rašytojas negavęs 
leidimų įeiti į centrinį

lėtinai menko keturių pus 
lapiukų leidinio. Tai įra
šyti faktai! O kiek dar, ir provincijos archyvus, 
o kiek dar yra slaptų, vie
šumai nerodomų rusiš-
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SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

A.A. DR. VLADĄ RAMANAUSKĄ
IŠLYDINT EMILIJA ČEKIENĖ

Nors Aleksandras Sol- 
ženicinas šiuo metu de
mokratinėje valstybėje 
galėtų gyventi ištaigingai 
kaip karalius, iš didelio 
honoraro, tačiau sovieti
nėje Rusijoje jis skursta 
iš draugų paramos ir vie
nintelio veikalo, leisto 
Rusijoje išspausdinti .ho
noraro liekanų. Nobelio 
premija,kuri siekia -80. 
000 dolerių, guli užsie
nyje ir kol kas dar ne
gaunama. Jo advokatui 
dr. Fritz Heeb, kuris gy
vena Šveicarijoje ir tvar
ko jo finansinius bei tei
sinius reikalus, taip pat 
šiomis dienomis buvo ne
leista įvažiuoti į Rusiją.

Šitie visi Aleksandro 
Solženicino vargai ir mo 
ralinės kančios mums la
bai puikiai suprantami. 
Mes gerai įsivaizduoja
me, kas batų, jei A. Sol- 
ženicinas būtų ne rusų, 
o lietuvių rašytojas. Pir
miausia, jis nebūtų gavęs 
už tuos pačius raštus No
belio premijos, nes šve
dų nobelininkai nebūtų 
drįsę paskirti premijos 
mažos pavergtos tautos 
rašytojui. Mūsų nuomo
ne, V. Putinas buvo ver

lų kalba informacijos 
apie mūsų tėvynę, kuri pa
dėtų, palengvintų mums 
rasti draugų, užtarėjų 
įvairiais Lietuvos likimo 
klausimais, todėl nuo
širdžiai pritarė tokio lei
dinio organizavimui, lei
dimui ir platinimui. Jis

Kiekvieno artimo žmo
gaus mirtį skaudžiai 
pergyvename, su giliu liū
desiu širdyje atsisveiki
nam išlydėdami iš gyvų
jų tarpo. Tačiau, ir arti
miausi draugai netrukus 
mirusį užmiršta, tik šei
mos nariams jo išėjimas 
iš gyvenimo palieka amži- rinko aukas ir prenume- 
ną tuštumą.

Bet, kada išlydime 
žmogų, gyvenusį ir dir
busį ne vien sau, ne vien 
savo šeimos gerovei ir 
ateičiai kurti, bet visos 
tautos, tai jo netekus liū
di, prisimena ir mirties 
sukaktis mini visi jį pa
žinę žmonės, visos jo 
darbo įnašą pajutę orga
nizacijos.

Kaip kiekviena šeima, 
taip kiekviena kraštas, 
kiekviena tauta turi savo 
laimėjimų ir nesėkmių 
kelią, kuriuo be pėdsako 
praeina seni ir jauni. Vie - nojo, ką reiškia tautai ir 
ni triukšmingai, kiti kuk
liai ir tyliai, o dar kiti 
tuo pačiu gyvenimo keliu 
žygiuoja prasmingai ir jų 
mirtis minima skaudžiai 
ir garbingai.

Vienas iš tokių buvo ir 
dr. Vladas Ramanauskas 
balandžio 4 dienąpalikęs 
savo mylimą šeimą, daug 
artimų draugų ir bičiu
lių, daug organizacijų, ku
rioms atsidavęs dirbo 
visa siela, dirbo visur, 
kur matė, kad jo talka 
reikalinga lietuvių tautai 
ar jos ateičiai ar apla
mai lietuvybei. Tarp dau
gelio jau kitų išvardintų 
velionies nuopelnų, man 
liko įvertinti jo nemirš
tamą įnašą į Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo 
veiklą leidžiant dr. A. Ge
ručio suredaguotą anglų 
kalba knygą apie Lietuvą 
"Lithuania 700 Years", 
kurios 2500 egz. dviejų 
metų laikotarpyje buvo 
paskleista po visą lais
vąjį pasaulį.

Dr. V. Ramanauskas, 
plačiai reikšdamasis 
įvairiose mūsų organiza 
cijose, atstovaudamas 
jas ir svetimų tautybių 
tarpe, matė ir jautė dide
lį trūkumą platesnės ang-

ratas, platino kolegų ir 
svetimųjų tarpe. Paskuti 
nį skaičių išplatinęs at
siskaitydamas rašė: "Aš 
nepasilikau nei vienos 
knygos sau. Visgi keletą 
egz. norėčiau turėti sau 
ir vaikams". Ir prašė at
siųsti prie didelio skai
čiaus jo išplatintų.

Jis aukojo ir aukojo
si savo tėvynei Lietuvai, 
kurioje jis nepriklauso
mybės laikotarpyje išau
gęs, laisvės oru kvėpa
vęs, perėjęs dviejų oku
pantų kalėjimus, gerai ži-

jos žmonėms žodis lais
vė. Gerai pažinęs Lietu- . 
vos priešus, žinojo jų 
kląstą ir metodus, todėl 
turėjo savo aiškią, nedvi
prasmišką nuomonę ir ne 
abejodamas ją skelbė, ne 
svyruodamas ėjo tiesiu 
Lietuvos laisvės siekimo 
keliu.

Bet, gyvenimas yra 
žiaurus ir klastingas. 
Aukščiausiojo likimo ran
ka nutraukė jo gyvenimo 
siūlą pasiekus jam vispu
siško darbo viršūnę ir nu
traukė tada, kada gausiai 
šeimai taip nepaprastai 
reikalingas yra tėvas, 
žmonai gyvenimo rūpes
čių talkininkas ir myli
mas draugas ir visai lie
tuvių išeivijai nuoširdus 
ir atsidavęs talkininkas, 
retai pamainoma asmeny
bė. Tai šviesus pavyzdys 
kiekvienam lietuviui. Te
būna lengva jam svetima 
bet laisve alsuojanti že
mė.
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lė vadovybei ir šokėjams 
ovacijas.

Tačiau tenka patebė- 
ti, kad mums, publikai, 
buvo kai kas neaišku. Sa
kysime, tas ilgo pavadi
nimo šokis: Duktė viena 
namie liko. Per tą šokį 
labai "aktingai" pasireiš
kė žaliai nudažyta šluo
ta, kuri buvo blaškoma, 
gaudoma ir kartais neša
ma priešakyje, kaip koks 
kryžius, o šokėjai sekio
jo paskui. Kodėl ir kam ji 
taip "veikė", publikai bu
vo mįslė. Kita vertus, 
šluota yra toks daiktas, 
kuris sukelia nelabai es-- 
tętinių asociacijų, Tad, 
man rodos, nebuvo rei
kalo jos taip "išgarbin
ti". Ir aplamai, spektak
liui nebūtų buvę minuso, 
jei jos ir visai nebūtų bu- 
Vę*Kitas dalykas —Šaka
linis. Čia vyrai skerėčio-

jasi su šakaliais (laz
dom), erzina, nori muš
ti piršlį ir daužo per jo 
nevą raštą, t.y. apvalią, 
panašią į skydą lentą, 
nes, mat, piršlys prieš 
pakariamas rašo savo 
testamentą. Pats piršlys 
šokinėja nuo suoliuko ir 
ant suoliuko ir pagalios 
režisūra pakiša jį po suo
liuku kaip kokį keturkojį. 
Nežinau, gal kur Lietu
voj vestuvininkai ir 
daužydavo pagaliais per 
piršlio "raštą" ir kaišio
jo jį po suolu, bet man 
tokio numerio neteko ma
tyti. Visų pirma toks nu
meris yra per daug gru
bus ir sudaro šiurkštų 
kontrastą su Grandinė
lės vaizduojama švelnia 
vestuvių apeigų tėkme, o 
kita vertus ir nėra este
tiškas. Galimas dalykas, 
kad Grandinėlės vadovy
bė norėjo iš to numerio 
padaryti juoką, tačiau 
publikai jis buvo nė kiek 
nejuokingas, greičiau, 
priešingai... Jei ta "bau-

GRAHDINELū ŠOKA... O. Kliorytfc ir V. lagarskas.
J. Garlos nuotrauka

dirva

džiamoji" piršlio scena 
iš spektaklio būtų išimta, 
vaidinimas tik laimėtų.

KURIA LINKME?
Aplamai paėmus, se

kant Grandinėlės antrąjį 
spektaklį Detroite, man 
— ir ne man vienam — 
susidarė įspūdis, kad an 
samblio vadovybė lyg ir 
susvyravo. Gal būt, kad 
vadovų kūrybiniam mojui 
atsiliepė kilęs spaudoje 
triukšmas po pirmojo 
spektaklio. Kažkaip sa
vaimė žiūrovui kilo min
tis, kad Grandinėlės va
dovybė lyg stabtelėjo 
kryžkelėje ir susimąstė 
kurlink pasukti: ar grįž
ti į tradiciją, ar toliau 
ieškoti naujų kelių?

Mes, lietuviai, tauti
nius šokius mėgstame 
(tik ne "liaudies" — tas 
žodis, aplamai paėmus, 
išmestinas iš vartose
nos, kaipo nesąmonė:ne 
"liaudies", o tautinis šo
kis, ne "liaudies" menas 
o tautosaka ir t.t.). Saky
sime, mes su malonumu 
žiūrime detroitiškės ši
lainės pasirodymus, bet 
mes norime ir naujovių. 
Grandinėlė plačiai pra
vėrė duris į kūrybinių 
eksperimentų sritį. Man 
rodos, būtų klaida susto
ti pusiaukelyje.

Grandinėlės vadovai 
gerai daro įtraukdami į 
šokių pynę ir draminįele- 
mentą. Mūsų ansambli- 
ninkai, šiuo atveju ir 
Grandinėlė, mėgsta vaiz
duoti vestuves, bet tos 
vestuvės jau taip susti
lizuotos ir "suidealin
tos", kad reikia labai pla
čios fantazijos dar kaž
ką nauja išgalvoti. Pa
vyzdžiui, paskutiniame 
Grandinėlės spektaklyje 
jaunikis jau taip puošniai 
aprėdytas ir išgražintas, 
kad mes scenoje matome 
nebe kaimo bernelį, o sa
loninį ponaitį. Aš čia ne 

darau jokio priekaišto, o 
tik noriu pasakyti, kad 
tuo keliu sunku toliau 
beeiti, o kita vertus tie 
šablonai mums ima po 
truputį ir nusibosti.

Taigi, man ir kyla klau
simas, ar nereikėtų mū
sų ansambliams, o ypa
čiai Grandinėlei, imti ieš
koti naujų draminių siuže
tų? Kodėl visą laiką tik 
vestuvės (rečiau rugia- 
pifltės pabaigtuvės), ko
dėl, sakysime, ne Užga
vėnių vaidinimai kaime? 
Kanapinis ir Lašininis 
turi giliai įleidę šaknis 
į mūsų kaimo teatro tra
dicijas. Juo labiau, kad 
čia būtų galima įterpti 
ir komiškų scenų su šo- 
kančiom meškom ar ki
tokiais paįvairinimais.

Taip pat, man rodos, 
būtų labai dėkinga dirva 
pavaizduoti antikinės Lie
tuvos vaidilų ir vaidi
lučių šokius prie šven
tųjų aukurų. Į tuos šokius 
būtų nesunku įpinti ir dra
minį elementą. Ryšium 
su tuo man čia ateina 
galvon karaliaus Kęstu
čio pagrobimas Birutės. 
Čia net nebereikėtų ir 
naujo draminio siužeto 
kurti. I tokį spektaklį 
galėtų įeiti vaidilų ir vai- 
dilučių šokiai paskirai ir 
kartu, Kęstučio palydovų 
karių šokis, pagalios vi
sos scenos apvainikavi
mas — meilės pergalės 
šokis.

Mūsų istorijai netrūks
ta didingo epo. Sakysime 
pagalvotina ir apie tau
tinių šokių ciklo sukūri
mą iš kryžiaus karų 
prieš Lietuvą su kryžiuo
čių įsibrovimais, lietu
vaičių grobimais, lietu
vių keršijimais ir t.t. 
Čia irgi būtų nesunku 
įvesti ir draminį momen
tą.

Vėlgi, man rodos, tam 
reikalui būtų tinkama pa
naudoti ir baudžiavos ga 
dynė su- "svieto lyginto
jais", plėšikais blindo- 
mis, raudonkrūtiniais ir 
kitais panašiais vargšų 
užtarėjais ir ponų smer. 
kėjais ir t.t.

Žinoma, galima pri
mesti mane siūlant ne 
ansamblinio, o baletinio 
pobūdžio siužetus. Ta
čiau ši pastaba bus tei
singa tik dalinai, nesgi 
toks ansamblis kaip Gran
dinėlė jau yra gerokai 
pasistūmėjęs baleto link 
ir, man rodos, kad mano 
aukščiau paminėtos nau
jovės jam nebūtų neįkan
damos.

Taigi, darant išvadą 
galima pasakyti, kad 
Grandinėlė gali pakryp
ti gryno tautinio šokio

J. GRAUDA

Reforma yra geras žodis. Jeigu kas nors kur 
nors reformuojasi, reiškia eina pažangos keliu. 
Reformavosi Vatikanas ir dabar maldininkai sku
biai atsistoja, vos pasigirsta Strazdelio "Pulkim 
ant kelių". Reformavosi ALT ir Vasario Šešiolik
tosios rinkliavos eina į tuziną kanalų...

Savaime aišku, su didelio pasitenkinimo jaus
mais sutinkame užuominas apie radikalias Lietu
vių Bendruomenės reformas.

Kaip, kas, kur link reformuoja Bendruomenę? 
Emigracinę liaudį, tuo tarpu, pasiekia apie tai la
bai skurdžios žinios. Emigracinė liaudis kukli ir 
kantri. Ji gerai supranta, kad Olimpas nėra bet 
kam pasiekiamas. Olimas yra olimpiečiams, pa
rengimų salės yra liaudžiai. Toseparengimų salė
se sueina tautiečiai ir kukliai ir nemokšiškai gvil
dena olimpietiškas temas. Tai natūralu, paprasta 
ir neišvengiama.

— Jeigu bendruomeninė kontrolės komisija ne 
bus kontroliuojama, kaip mes galime būti tikri, 
kad kontrolės komisija gerai kontroliuoja? — dėstė 
vienas pilietis.

— Gerai, — rezonavo pokalbininkas, — da- 
leiskime, kad kontrolės komisija kontroliuojama 
kitos kontrolės komisijos, bet kur gi garantijos, 
kad kita kontrolės komisija vykusiai kontroliuoja 
pirmąją kontrolės komisiją?

— Bene tamsta nori, kad kontrolę kontroliuo
tų kontrolė, o šią kontrolę kontroliuotų dar viena 
kontrolė? — suriko trečias tautietis.

— Gal būt bendruomeninei demokratijai būtų 
naudinga, — mėgino rasti kompromisą ketvirtas 
tautietis, — kad kiekvienas kontrolės komisijos 
kontrolės narys būtų kontroliuojamas kito kontro
lės komisijos nario?

— Vyrai, jūs sumaišot kontrolės pareinamu- 
mo kompetencijas, — pasakė penktas tautietis. — 
Jeigu vienas kontroliuos kitą, kas gi kontroliuos vi
sų veiksmų visumą.

— Teisingai! — suriko šeštas tautietis. — 
Veiksmų visumai reikia ypač budrios kontrolės. 
Jie ten, krūvon susimetę, dievai žino, kokios ko
šės mums privirs.

— Palaukite, vyrai, — pasakė septintas tautie
tis, — kontrolė antkontrolės, o ant tų kontrolių dar 
kontrolė. Tai tolygu aklam žingsniui į paragrafų 
liūną. Taip ir paskęsti galima.

Šeši tautiečiai susijuokė. Kažin kuris, su leng
va panieka tarė neišmanėliui septintajam:

— Paragrafų liūne nepaskęsi, jeigu už para
grafo nusitversi.

linkme be jokių "vestu
vių", arba gali plėsti dra
minį elementą naujomis 
temomis. Be abejo, gali
ma pasisakyti už vieną ar 
kitą kryptį, bet, man ro
dos, kad tiek Grandinėlės 
vadovybė, tiek ansamblis 
turi tiek drąsos, energi
jos, jaunatviško entuziaz.
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mo bei kūrybinio polė
kio, jog, nežiūrint kur
link jis pakryptų, vis vien 
savo tikslą pasiektų.

Mes linkime Grandinė 
lei naujų kūrybinių ir drą 
šių užsimojimų ir linki
me gausingos laurapiū- 
tės per gastroles vakarų 
Europoje.

JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM
PIRMAS
Liudas Strimaitis anksti ryto,pavalgęs pusry

čių, išsirengė įpašlaitę vynuogyne. Buvo nusistatęs 
pasidarbuoti: kai kur padraskyti, papurenti žemę 
apie vynmedžius, kai kur praretinti šakas, met- 
ūgius. Darbo įrankiai (lopeta, kaplys) permesti per 
petį. Taip jau buvo išmokytas ir papratęs Hitlerio 
Darbo kuopoj, kol laikėsi Pomeranijoj. Vynmedžių 
šakoms karpyti žirklės kabaldžiavo makštyje, pri
kabintoj prie juosmens diržo.

Liudas, toldamas nuo trobelių, įprastiniu būdu 
apsižvalgė, pasiklausė. Žvalgėsi ir stebėjosi:toks 
giedras, ramus gegužės rytas. Svarbiausia tylu. 
Nuostabi tyluma čia pat ir toliau plačiojoj apylinkėj. 
Padangė švariausia. Jokio kovos lėktuvo, kaip vi
sada būdavo. Net sustojo besistebėdamas. Staiga 
krūpteli, nes išgirdo: "Liudvik! Liudvik!"

Tai jo šeimininkė, našlė, Madame Judith. Ji vi
sada taip šaukia. Vadinti Liudu jai nepatinka. Liud
vik visai kas kita — karalius, šventasis.

Šeimininkė ne tik šaukia, bet ir bėga įkandin. 

Visa nepaprastai susijaudinusi, gyva ir lengva. Si
jonas aukštyn pakeltas, kad nesipainiotų tarp kojų. 
Pribėgo. Beveik dusdama skuba pasakyti:

— Liudvik! Mesk tuojau tuos įrankius... Jokio 
darbo... Šiandien šventė... Didelė šventė! Ar tu su
pranti: karas baigtas! Tikrai baigtas.

Liudas pritrenktas, lyg trankvilizuotas. Kaž
kaip tartum aidas kartojasi jam:

— Karas baigtas...
Šeimininkė aiškina:
— Tik dabar radijas pranešė... Ir ne tas pra

keiktas vokiškas, bet savas — prancūziškas. Po 
pranešimo tuojau marselietė... Ak! kaip seniau... 
Net aš apsiverkiau, o berods tokia jau sugrubusi, 
besiplukdama savo ūkyje.

Aitraus mišinio — džiaugsmo ir sunkių išgy
venimų — ašaros tartum ir dabar teberiedėjo 
skruostais. Išsitraukusi nosinaitę iš rankogalio, 
skubiai šluostėsi paakius. Po valandėlės energinga 
Madame Judith jau įsakinėjamu tonu tvarkė:

— Tuojau kinkyk arklius ir šventadieniškai 
persivilk. Važiuosime į Strasburgą. įdomu pama
tyti, kas dabar mieste...

Liudas klausė, vykdė, bet vis dar kaip ir pu
siau be sąmonės, vis negalėdamas visai laisvai at
sipalaiduoti nuo to tvaiko, karo siaubo. Kažkas gi
liau pasąmonėj piktai šaipėsi ir vis skaudino: "Taip 
karas baigtas... Bet ar baigta viskas? Kas dabar 

toliau? Kur visi to klaikaus karo padariniai?"
Neilgą septynių kilometų kelią važiavo tylo

mis. Kiekvienas buvo nugrimzdęs savo jausmų ir 
minčių verpetuose. Tik bebaigiant siekti miestą, 
Madame Judith paklausė:

— Liudvik?...
Tai buvo gana staiga ir jautriu balsu. Liudas 

pasisuko į jos veidą.
— Liudvik, — pakartojo vardą: —tu mane tur 

būt veikiai paliksi?
— Kodėl? — automatiškai paklausė Liudas.
— Juk tu lietuvis ir panorėsi grįžti į savo 

kraštą?
— Nė mažiausios abejonės, kad nepanorėčiau 

grįžti! — ryžtingai atsiliepė: — Tik nežinia, kaip 
dar viskas susitvarkys... — baigė savo mintį.

Pasistatyti arklius norimoj vietoj nė kalbos ne 
buvo. Visas miestas, visos gatvės, kaip prasiver
žęs pavasario tvanas. Visur audringos, seniai ma
tytos ir išgyventos manifestacijos. Nepaliaujami 
šauksmai: Vive la France! Vive la France! j vir
šų lekia kepurės, skrybėlės, gėlės. Vėliavų, vėlia
vėlių ir įvairiaspalvių kaspinų tūkstančiai plaka
si, plevėsuoja. Orkestrai plėšia maršus, marse
lietes. Kitur gatvėse dainos, šokiai. Vieni kitus 
džiugiai sveikina, bučiuojasi. įspūdinga, monumen
talu.

(Bus daugiau)
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REGISTRACIJOS 
ANKETOS
II Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongreso regis
tracijos anketos jau iš
siuntinėtos visiems Jau
nimo Metų komitetams ir 
PLJK ryšininkams Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse, Kanadoje, Austra
lijoje, Pietų Amerikoje 
ir Europoje.

Registracijos anketas 
galima gauti pas Komisi
jos pirmininkę, J. Kisie
liūtę, telefonu 312-863- 
1411 arba II PLJK Būsti
nėje: II Lithuanian World 
Youth Congress, 5620 S. 
Claremont, Chicago, III. 
60636, USA; telefonas 312 
- 737-3300.

Užpildyta anketa su pi
nigine perlaida grąžina
ma II PLJK būstinei virš 
minėtu adresu. Be mokes
čio registracija negalio
ja.

JAUNIMO KONGRESO STUDIJŲ 

DIENŲ PROGRAMA
auklėjimasKULTŪRA

A. Kultūrinis pasireiškimas 
pavergtoje tėvynėje.

Kultūros supratimas ir reikš
mė; Jaunimas literatūroje, mu
zikoje ir mene; Lituanistikos su- 
klstėjimas (kalbotyra); krašto
tyra (tautotyra); Kultūros slopi
nimas.

B. Jaunas kūrėjas išeivijoje.
Kūrybos prasmė išeivijoje; 

Jaunas menininkas, muzikas ir 
literatas, Jaunas mokslininkas, 
Kūrybos skatinimas; Kūrybinis 
reiškimasis (spaudoje, kultūros 
klube, etc.)

POLITIKA

A. Pavergtos Lietuvos politinė 
padėtis.

Tylioji ir aktyvioji rezisten
cija; Tautiškumo išgyvenimas 
(sąmonė); -Lietuvos situacija 
Sovietų Sąjungoje; žvilgsnis (va
karus; Politinės rusinimo prie
monės.

B. 'Išeivijos politinis aktyvu
mas:

Politinio aktyvumo tikslai ir 
metodologija; Veiksnių politinė 
veikla ir jaunimas; Politinioak- 
tyvurtto reikšmė Lietuvai; Jauni 
mo politinis sąmoningumas; Po
litinė veikla ir lietvybės išlai
kymas.

TIKĖJIMAS

A. Tikėjimo persekiojimas 
Lietuvoje:

Tikėjimo persekiojimas pra
eityje; Dabartinės persekiojimo 
formos; Jaunimas ir religija;Ti- 
kėjimo persekiojimas pasaulio 
perspektyvoje,

B. Išeivijos jaunimas ir reli
gija:

Religija išeivijoje; Sąjūdis už 
tikėjimo laisvę; Jaunimas ir lie
tuviškos parapijos likimas;Tikė
jimo vaidmuo jaunimo auklėji
me.

MORALINE PADĖTIS

A. Okupuotos Lietuvos mo
ralinis stovis:

Besikeičiančios vertybės; Ko 
kie jaunimo idealai; Vakarų Įta
ka Lietuvos jaunimui; Jaunimo 
rezignacija ir neviltis.

B. Lietuvių jaunimas pasaulio 
jaunimo sąmyšio sūkuryje.

GYVENAMOJI APLINKA

A. Gyvenimo kaita okupuota
me krašte:

Lietuvos demografija (įjun
giant ateities perspektyvą); Lie
tuvos Ekologija; Rusų įtaka Lie 
tuvos gyvenime; Kaimas ir mies
tas; Sovietų Sąjungos lietuviai 
už Lietuvos ribų.

B. Santykiai su aplinka:
Gyvenimas tarp dviejų kultū

rų; Įsijungimas | aplinkos kultū
rini gyvenimą; Dalyvavimas po
litikoje; Aplinka ir lietuviška in
formacija; Informacijos pertei
kimas.

Registracija yra būti
na II PLJK atstovams ir 
visiems kitiems daly
viams. Raginama regis
truotis galimai anksčiau 
ir pasinaudoti įvairiomis 
nuolaidomis. Registraci
jos mokestis yra $6. Ta
čiau, užsiregistruojan
tiems iš anksto, mokes
tis yra tik $4. Jiems taip 
gi bus duodama 20%nuo- 
laida į II PLJK rengimus

Norintieji pasinaudoti 
piniginėmis lengvato
mis, turi sugrąžinti 
registracijos anketą su 
$4 perlaida iki 1972 m. 
birželio 1 d.

Registruojasi visi tarp 
16 ir 30 metų amžiaus. 
Kiti galės Kongreso įvai
riuose parengimuose da
lyvauti svečio teisėmis.

JAUNIMO PETICIJA
Jaunimo peticija plati

nama visame laisvame

A. Lietuvos jaunimo auklėji
mas:

Ideologinis auklėjimas; Kom
jaunimas; Jauno lietuvio psicho 
loginė sudėtis; Socialoginės ir 
psichologinės nutautinimo prie
monės; Sportas (kūno kultūra^

B. Lietuviškas švietimas iš
eivijoje:

Švietimas išeivijoje; Istori
nio sąmoningumo ugdymas; Li
tuanistikos mokslo galimybės; 
Vasario Šešiolikta -- lietuvy
bės Židinys; Naujų metodų ieš
kojimas.

jauna Seimą išeivijoje

A. Jauna šeima:
Jaunos šeimos savijauta;Lie

tuvybė jaunoje šeimoje; Jauna 
šeima ir Lietuvių Bendruome
nė (Jaunos šeimos); Kaip suar
tinti jaunas lietuviškas šeimas? 
((vedimas);

B. Mišri šeima lietuviškoje 
visuomenėje.

Praveda trejos ar keturios 
mišrios šeimos. 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SUSIORGANIZAVIMAS

Galimybės, tikslas, būdas ir 
t.t.

Nestudijuojančio jaunimo vie - 
ta lietuvių bendruomenėje.

Įvairių kraštų problemų dis
kutavimas.

Jaunimo tikslai — Konkretūs 
tikslai: ką užsimoti iki sekančio 
jaunimo kongreso.

Bražinskai, Kazlauskas, Ku
dirka, Simokaičiai, kun. Šeškevi
čius. Laisvės prasmė: Tėvynėje 
ir išeivijoje.

Detroito lituanistinės mokyklos vaikų darželio auklėtiniai su vedėja Aida Smalinskaite.
J. Gaižučio nuotrauka

pasaulyje. P ar aš ai r enka- 
mi ne tik JAV-ėse ir Ka
nadoje, bet taipgi Pietų 
Amerikoje, Europoje ir 
Australijoje. Peticijos 
Komisija, vadovaujama 
Antano Kizlausko, jau iš 
siuntė peticijos lapus vi
siems Jaunimo Metų Ko
mitetams ir II Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
so ryšininkams. Lapai su 
parašais grąžinami į II 
PLJK būstinę, Chica
goje. Užsibrėžtas tikslas
— pusė milijono parašų
— dar toli nuo realiza
vimo. Todėl visi lietuviai 
raginami platinti Jauni
mo Peticiją ypatingai ki
tataučių tarpe. Peticijos 
lapus galima gauti 11 
PLJK būstinėje, 5620 S. 
Claremont, Chicago, III. 
60636, USA.

STUDIJINĖ ANKETA
II PLJK studijinė anke

ta yra specialiai paruoš
ta įvertinti išeivijos lietu
vių jaunimą: parodyti ką 
jis daro, kuo jis domisi 
ir kuo jis tiki.

Studijinė anketa susi
deda iš 67 klausimų. Šių 
klausimų užduotis yra 
įvairi. Pirmieji keli klau
simai yra skirti bendrai 
informacijai. Su jais no- 
ri'ma sužinoti apie patį 
anketos pildytoją: jo am
žių, lytį, gyvenamą vie
tovę ir t.t. Tolimesni 
klaušimai yra daugiau 
asmeniško pobūdžio. Su 
jais bandoma atskleisti 
anketos pildytojo patir
tį, gyvenimo būdą, įsiti
kinimus. Šie klausimai 
yra gan plačios apimties 
Jie į žmogų žvelgia iš 
įvairių perspektyvų: tau
tinės, moralinės, politi
nės ir kitų.

Anketos davinius gali
ma įvertinti įvairiais bū
dais. Pats paprasčiau
sias būdas yra procenti
nis atsakymų suvedimas. 
Tačiau šis įvertinimo bū
das nėra gilus ir parodo 
tik patį anketos pildyto- 
jų paviršių. Norint anke
tos davinius giliau įver
tinti, reikia tarp atsaky
mų ieškoti santykių, ku
rių dėka atsiskleidžia gi
lesnis, reikalaujantis 
kompiuterio pagalbos,ku
ris šios anketos davinių 
įvertinime ir bus naudo
jamas. Anketa atskleis 
jaunimo nusistatymą lie
tuvybės atžvilgiu. Giles
nėje plotmėje ji gal nu
rodys kokia patirtis pri-

32 — 5

Jaunimo Kongreso Bostone komitetas rūpinasi lėšų telkimu. Prie stalo sėdi iš kairės: pirm. C. Ki
liulis, M. Subatis, St. Lūšys, J. Jakutis, M. Žiaugra, S. Rackevičius, E. Valiukonienė, B. Šakenienė ir 
H. Čepas. A. Želvio nuotrauka

sideda prie lietuvybės iš
laikymo ir kokia ją slopi 
na. Bet aišku, anketos tu
ri ir savo ribas. Jos tik 
parodo faktinę situaciją, 
bet nenurodo priemonės 
tai situacijai pakeisti.

Autorius dr. Romual
das Kriaučiūnas yra kli
nikinis psichologas, dak
taro laipsnį įsigijęs Wa- 
shington University, St. 
Louis, Missouri, 1967m. 
Jis dirbo lllinois Proti
nės Sveikatos skyriuje 
iki išsikėlimo į Lansing, 
Mich., kur dabar eina 
Apskrities Protinės Svei
katos Centro vyriausio 
psichologo pareigas. Nuo 
pernai metų rudens jis pa
kviestas Michigan Statė 
University medicinos mo
kyklos fakultetan kliniki
nio assistantprofessor ti
tulu. Jis taipgi turi teisę 
verstis privačiapraktika 
Michigan ir lllinois vals
tijose.

Norima, kad anketą 
pildytų jauni žmonės tarp 
15-35 metų amžiaus. 
Prašoma užpildyti tik 
vieną anketą. Visos anke
tos grąžinamos II PLJK 
būtinės adresu:

Anketa, II Lithuanian 
World Youth Congress, 
5620 S. Claremont, Chi
cago, III. 60636 USA.

VOKIETIJOS ATSTOVAI 
I JAUNIMO KONGRESĄ
A.

Vasario 27 d. įvyko Vo 
kieti jos LB Jaunimo Sek
cijos posėdis, kuriame 
buvo išrinkti Vokietijos 
lietuvių jaunimo atstovai 
į Jaunimo Kongresą: Ele
na Baliulienė, Helmutas 
Bertulaitis, Artūras Her
manas, Juozas Jasulai
tis, Stasys Jasulaitis, 
stud. Petras Nevulis, Bi-

JAUNIMO KONGRESO
RUOŠA BOSTONE

II PLJ Kongreso Komi
tetas Bostone rūpestin
gai dirba dviem krypti
mis: telkia reikalingas lė
šas ir plečia asmenų skai
čių parašams rinkti peti- tuvos laisvinimui. Para- 
cijai. Pinigų telkimas 
vyksta sėkmingai, nors 
ir ne be kritikos Kongre 
so rengėjams. Pasigen
dama Kongreso pagrindi 
nės minties, laukiama jo

rutė Paltarokaitė, Rita 
Pauliukevičiūtė, Kristi
na Sutkaitytė, Romas Ši
leris, abitur. Manfredas 
Šiušelis, Algis Valiūnas, 
stud. Petras Veršelis, 
Dalia Zarachaitė, Kris
tina Žutautaitė ir abitur. 
Romana Žutautaitė.

VLB valdyba visus JS 
parinktus kandidatus pa
tvirtino ir dar pridėjo į 
tris laisvas paliktas vie 
tas sekančius jaunuolius: 
Marijų Dreslerį, Alfre
dą Lucą ir Alfredą Rep
šį. Il-me PLJK Vokieti
jos lietuviškąjį jaunimą 
rengiasi atstovauti išvi
so 19 atstovų. 

NAUJAS TUNTININKAS
Vokietijoje nauju Aušx 

ros tunto tuntininku vie- 
nerių metų kadencijai pa- ną. Jame dalyvaus visi: 
skirtas skautas vytis v. 
si. Petras Veršelis. P. 
Veršelis studijuoja Bon- 
nos universitete ir yra 
Vokietijos Liet. B-nės 
jaunimo sekcijos vicepir 
mininkas bei Bonnos - 
Koelno apylinkės sekre
torius. Be to, jis redaguo 
ja Vasario 16 gimnazijo
je skautų vyčių būrelio 
leidžiamą skautų laik
raštėlį "Gairelė".

Buvęs tuntininkasskau
tas vytis v.si. Manfredas 
Šiušelis dėl abitūros eg
zaminų iš pareigų pasi
traukė. ***

Vytauto Didžiojo skau 
tų draugovei Vasario 16 
gimnazijoje vadovauja s» 
v. si. Ervinas Šiušelis. 
Šiuo metu skautų draugo
vėje veikia trys skiltys: 
Lokių skiltis, kuriai va
dovauja Raimundas Ado
monis, turi 6 skautus; La 
pinų skiltis, vadovauja
ma Alberto Grovo, turi 7 
skautus ir Manfredo An- 
drijaičio vadovaujamai 
Bebrų skilčiai priklauso 
6 berniukai.

***
Skaučių Jūratės drau

govei vadovauja draugi- 
ninkė vyresnė skautėpsl. 
Aldona Šaduikytė.

turinio, norima žinoti, 
paskaitų temos, paskai
tininkų pavardės ir koks 
nusistatymas rengiama
si pravesti pavergtos Lie- 

šų rinkimą peticijai pasi
ėmė į savo rankas jau
nimas pats. Jis tą darbą 
jau pradėjo, bet nėra dar 
jo išplėtęs iki reikia
mos aukštumos. Tas del
simas vyresnių Kongre
so rėmėju eilėse kelia 
kiek susirūpinimo, bet ti
kimasi, kad ir tas svar
bus darbas bus atliktas 
bent patenkinamai.

Pagrindinis lėšoms 
telkti šaltinis yra aukos. 
Komiteto nariai ir jo pa
kviesti talkininkai lanko
si po namus ir prašo au
kų. Yra gana stambių au
kotojų ir vidutinių rėmė 
jų, bet vertinama kiekvie
na auka, kad ir mažiau
sia, jei žmogus nori pa
remti lietuviškąjį jauni
mą, bet jo pajamos yra 
kuklios. Našlės skatikas 
turi daug gilesnę pras
mę, ne vien medžiaginę.

Be aukų rinkimo 
kruopščiai ruošiamasi 
VAKARUI su JAUNIMU. 
Jis įvyks gegužės 7 die-

jaunimas, senimas, tė
vai ir vaikai, pažįstami 
ir nepažįstami. Norima 
pasiekti geros ir darnios 
visų kartų nuotaikos, ku
ri persiduotų ir Kongre
so dalyviams Chicagoje, 
nes pasisekimas ir galia 
didesniems darbams at
likti savo šaknis turi vie
nybėje. Birželio 2 d. bus 
dar vienas renginys — 
tai LAIMĖJIMŲ POPIE
TE. Dabar telkiami lai
mikiai (fantai) ir jų jau 
turima geras kiekis. Kai 
kurie jų yra aukštos ver
tės, kaip A. Galdiko pa
veikslas, FM/AM radi
jas su laikrodžiu, Polo- 
roid aparatas, laikrodis 
žadintuvas ir k. Pradė
tas registracijos vykdy
mas tų asmenų, kurie jau 
yra nusprendę Jaunimo 
Kongrese dalyvauti. Tai 
daroma ne tik dėlto, kad 
anksčiau užsiregistravę 
gaus gana žymių nuolai
dų, bet svarbiausia kon
greso rengimo Komite
tas yra labai reikalingas 
tų duomenų sekminges- 
niam savo darbui. Bosto- 
niškiai registruojasi pas 
Marių A. Žiaugrą, 16 
Bellaire Rd., Roslindale 
Mass. 02131. Telef. 323- 
8278. (si)
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CLEVELANDIEČIŲ AUKOS LIETUVOS 
LAISVINIMO REIKALAMS

Iki š.m. balandžio mėn. 16 d. 
Amerikos Lietuvių Tarybai au
kojo:

$50.00 — A. Pautienis, dr. J. 
ir I. Stankaičiai

$40.00 — dr. A. Martus.
Po $30.00 — Kersnauskų šei

ma, D. Trimakas, E. Unger.
Po $25.00 — St. Alšėnas, A. 

Bielskus, R. Bublys, A. ir E. 
Garkai, J. ir J. Kunevičiai, K. 
ir A. LaikOnai, dr. J. Mačiulis, 
dr. J. ir D. Maurukai, dr. V. 
Maurutis, D. ir P. Mikoliūnai,
N. ir J. Mockai, Pr. ir p. Raz- 
gaičiai.

Po $20.00 — V. Augulytė, dr. 
A. Bridžius, A. Buknis, A. Dovy
daitis, A. ir D. Kasulaičiai, N., 
A. ir A. Kazlai, J. Krištolaitis, 
S. Radzevičiūtė, M. ir J. Švar
cai, V. ir M. Valiai, P. ir O. Ži
linskai.

Po $15.00 — A. ir J. Augusti- 
navičiai, J. ir G. čyvai, B. Gra
žulis, P. ir O. Skardžiai, J. Snieč
kus, B. ir E. Steponiai, O Sile- 
rienė, A, Vaitėnienė.

$11.00 - P. Vilkas.
Po $10.00 — V. Abraitis, G. 

Aras, St. Astrauskas, P.B., J. 
Balbatas, P. ir O. Banioniai, L. 
Banis, K. ir J. Budriai, St; ir 
D. Cipkai, O. Čiurlionienė, J. 
Daugėla, J. ir VL Dautai, T. ir 
V. Degučiai, Z. Dučmanas, K, 
Gaižutis, A. Gargasas, S. ir V. 
Gedgaudai, O. Geležiūnienė, V. 
ir A. Giedraičiai, Z. ir K. Go
biai, dr. V. Gruzdys,J. Gudėnas, 
M. Ješmantienė, A. Jonaitis, B. 
Juodėnas, St. Jurgaitis,J. Kak- 
lauskas, J. ir I.Kapčiai.K.Kara- 
lis, Pr. Karalius, Alf. Karklius, 
dr. V. ir A. Karobliai (Ripley,
O. ), V. Kasakaitis, L. ir St. Ke- 

zeniai, J. ir I. Kijauskai, F. J. 
Klimaitis, P. ir J. Klioriai, VL 
Krivickas, J. ir R. Kubiliūnai, P. 
Kudukis, S. ir St. Laniauskai, 
St. Lukoševičius, A. ir E. LŪ- 
žai, E. ir B. Malcanai, V. Mariū 
nas, V. Mažeika, P, Maželis, O. 
ir B. Maželiai, St. Mikalauskas, 
A. ir A. Mikoliūnai,K. Minca.P. 
ir S. Mitalai, B. ir E. Nainiai, 
Ant. Nasvytis, Step. Nasvytis,
P. Naurušai, J. Naujokaitis, M. 
ir O. Naumanai, Z. Obelenis, Pr. 
Petraitis, A. R. Petrauskis, J. 
Račyla, K. Ralys, M. Rudaitie- 
nė, V. Rutkauskas, J. Skavičius, 
M. Smelstorius, B. ir R. Snars> 
kiai, J. Stempužis, J. ir E. Ste
pai, V, Stimburienė, J. Stravins
kas, V. ir J. Stuogjai, A. Styra, 
A. Sušinskas, V. Šenbergas, E. 
ir R. Silgaliai, VL šniolis, A. 
Tamulionių šeima, P. Tamulio 
nis, M. ir K. Tijūnėliai, P. Ti
tas, V. ir T. Urbaičiai, D. Vai
čiūnas, R. Valodka, L ir V. Vinc • 
lovai, J. Virbalis, R. ir A. Zors- 
kai, J. ir O. Žemaičiai.

Po $8.00 — L. Kazėnas, E. 
Petkevičius.

Po $7.00 -- M. Aukštuolis, H. 
Kripavičius, L Stankevičius.

Po $6.00 — K. Balaišis, V. ir 
O. Jokūbaičiai, Alf. Steponavi
čius.

Po $5.00 — dr. J. Abraitis, 
V, ir S. Akelaičiai, K. Atkočai- 
tis, VL Bacevičius, A. Balio
nas, J. Baranauskas, V. Bartuš- 
ka, I. Belinskas, V. ir S. Bes- 
peraičiai, M. Blynas, K. Bruo- 
žis, A. Cijunskas, J. Cijunskas, 
V, ir O. Cepukaičiai, S. čipkie- 
nė, VL Čyvas, L. Dautaras, P. 
Drabišius, P. Gaižauskas, B. ir 
S. Garlauskai, A. ir V. Garmai, 

V. Geležiūnas, kun. A. Goldikovs - 
kis, U. ir B. Grinciai, S. ir H. 
Idzeliai, St. ir J. Ignatavičiai.E. 
ir J. Ilendai, T. Janulevičius.V. 
Januškis, J. Jasinevičius, B. ir 
K. Ješmantai, Iz. Jonaitienė, V. 
Juodis, J. Kaunas, A. ir A. Ka
valiūnai, J, Kazėnas, A. Kijaus- 
kas, S. Lazdinis, V., H. ir V. Ma- 
ciejauskai, K. ir M. Marcinkevi
čiai, V. Matulevičius, VI. Matu
lionis, E. ir K. Mažonai, V. ir A. 
Miškiniai, E. Mikšienė, F. Mo- 
destavičienė, J. Narušas, S. Nas
topka, O. ir K. Palubinskai, VL 
Petukauskas, A. Plnkuvienė, A, 
Puškoriūtė, A. Rasa, Ant. Rukšė
nas, J. Saikus, S. Slabokas, H. 
Stasas, J. Statkevičius, V. ir J. 
Steponavičiai, A. Šalkauskas, V. 
šamatauskas, J. ir E. šarkaus- 
kai, A. ir J. Šiaučiūnai, K. šla
pelis, V. ir B. Taraškai, J. Urb 
šaitis, O. ir K. ŽygaL

Po $4.00 — J. Jakštas, V. Ša
matauskas.

Po $3.00 — A, V. Benokrai- 
tis, VL Braziulis, P, Kaunas, L. 
ir A. Leknickai.J. Sadauskas, R. 
ir H. Tatarūnai.

Po $2.00 — P. Ežerskis, V. 
Gecevičius, A. Grėbliflnas, A. 
Karsokas, P. Kijauskas, A. Ra
kauskas, K. širvinskas.

$L00 — F. A. Baldauskas.
$3.00 gauta be pavardžių. Viso 

1972 m. surinkta $2,205.00. At
skaičius išlaidas, aukos per
siųstos Amerikos LietuviųTa- 
rybaL

ALT Clevelando Skyriaus 
(sk) Valdyba

SKAITYKIT IR PLATINKIT
D I R V 4

PAGERBTAS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS CHORAS
Pereitą sekmadienį šv. 

Jurgio parapijoj lyg ir ne
įprasta šventė. 10:30 iškil
minga Suma. Kleb. kun. Ba
lys Ivanauskas šv. Mišias 
atnašauja už parapijos cho
rą. Pamokslo metu klebonas 
taria nuoširdų ir jautrų pa
dėkos žodį visiems choro na
riams ir jo ilgamečiui va
dovui muz. Pranui Ambra- 
zui. Pats gi choras šį sek
madienį pasirodo savo .pil
noj sudėtyje ųžpildydamas 
bažnyčią savo gražiomis ir 
puikiai išpildytom giesmė
mis. Ne vienas veidas atsi
gręžia vargonų pusėn, ypač, 
kai Bronė Kazėnienė gieda 
solo. Po pamaldų dauguma 
parapijiečių įvertinimo ir 
padėkos ženklan spaudžia 
ranką Pr. Ambrazui, Bronei 
Kazėnienei ir kitiems choro 
nariams.

Klebono vakarienė: 4 vai. 
prie gražiai parengtų stalų, 
klebono pakviesti, parapi
jos salėje susirenka choro 
dalyviai daugumoj su šei
mom ir keletas kviestų sve
čių klebono fundijamai va
karienei. Svečių tarpe — A. 
Mikulskiai, J. Daugėlai ir 
kit. Vakarienę pradeda 
kleb. kun. Balys Ivanauskas 
malda, o vakarienei vado
vauja Parapijos Choro pir
mininkas Pr. Razgaitis, 

pradžioje pristatydamas il
gamečius choro narius: P. 
Urbšaitę, A. Buknį, P. 
Akelį, Ig. Visockį, A. Nei
manienę. Vakarienės metu 
jaukioj nuotaikoj skamba 
dainos, trumpos kalbelės, 
jumoro gabalėliai ir pan. 
Klebonas dar taria nuošir
dų padėkos žodį. Paskutinis 
kalba, jau 23 metus vado
vaująs šv. Jurgio parapijos 
chorui, muz. Pranas Am- 
brazas. Pagrindinis jo sie- 
lojimasis ir prašymas: išlai
kykime lietuviškumą per 
lietuviška parapija. Savo 
žodyj jis prisiminė su nuo
širdžia padėka ne tik cho
ristus, bet ir tuos jam mie
lus Clevelando menininkus, 
kurie atskiromis progomis 
prisideda prie bažnytinio 
giedojimo šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje: A. Mikulskiai 
su Čiurlionio Ansambliu, 
sol. J. Daugėlienė, B. Kazė
nienė, Vyt. Matulionis, Alg. 
Gylys, p. Karsokienė ir kit. 
Poną Pr. Ambrazą pažįstu 
nuo 1924 metų. Jis buvo 
mano muzikos mokytojas 
Pienų "žiburio” gimnazijo
je. Nuo tų dienų jis man 
yra palikęs elegantiškos iš
vaizdos, švelnios dvasios, 
gilios dvasinės erudicijos 
muzikos mokytojo vaizdą. 
Jis išliko ir šiandien toks, 
tik jau amžiaus našta jau
čiama: jo švelnūs judesiai 

jau daug lėtesni. Pr. Am
brasas yra daug prisidėjęs 
ne tik prie choro, bet ir prie 
bažnytinės muzikos. Jis yra 
sukūręs 3 mišias, virš 60 
giesmių, apie 20 dainų. Bū
tų tikrai verta, kad kas iš 
muzikų Pr. Ambrazo darbus 
plačiau įvertintų

Grįžtant prie pobūvio ne
galima nepaminėti pobūvių 
šeimininkių sugebėjimų ir 
darbo rankų, kurių dėka ši 
vakarienė buvo parengta 
tikrai puikiai, šeimininka
vo ir pyragus bei tortus ke
pė šios mielos ponios: p. 
Razgaitienė, p. Idzelienė, p. 
Neimanienė, p. Sadauskie
nė, p. Urbanavičienė, p. 
Kliorienė, p. Palubinskienė. 
Gi prie stalo vikriai patar
navo: N. Palubinskaitė, T. 
Palubinskas ir Adr. Razgai
tis. Gėrimų skyrių tvarkė 
Pr. Stempužis. Choro valdy
ba sudaro: Pr. Razgaitis 
(pirm.), L. čeplickienė, A. 
Neimanienė, Alg. Gylys ir 
V. Gelgotas.

A. Garka

IST CLASS SK1LLED 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
Operatore and set-up men for: 

DAVENPORT 
Experienced only. Hourly rate and 
benenta.

WEDLER BROS. INC. 
SUBSID1ARY LAMSON & SESSOINS 

CO.
1535 E. 38th St. 
Cleveland, Ohio 

216-391-2727
(27-32)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS 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

Žiūrėkit ką jūs 
galite nupirkti 

už dolerį
Geros naujienos 

pirkėjams
AUTOMOBILIŲ

savo giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.
Naujas ir populiarus modelis

ZHIGULI-VAZ 2101 Kaina $3,214.00
Mes irgi pasiūlome tučtuojau pardavimui 

ribotą skaičių sekančių:
MOSKVICH 412 IZH Kaina $3,155.00
MOSKVICH 408 IE Kaina $3,033.00 
ZAPOROZHETS-ZAZ 968 Kaina $2026.00

Kas pirmas ateina - bus pirmas patarnaujamas!
Skubinkite savo užsakymais

į vienintelį įgaliotą VNESHPOSYLTORGO 
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, INC.
240 Flfth Avenue, New York, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537
arba į bet kurią prie mūsų prisijungusių firmų: 

Globė Parcel Service, Ine., 723 VValnut St. 
Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, 
New York, N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Avė., 
New York, N. Y. 10022
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DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

Iš tikro, bendra suma už elektros jėgą, kuri 
jums teikia visus šiuos dalykus, yra tik 97 c. 
Jūs turite dar papildomų 15 dienų tosterio 
naudojimui, kad išeitų lygiai doleris. 
Ar galite pagalvoti apie geresnį pirkinį už dolerį?

♦ Visos kainos yra apskaičiuotos bazuojantis mėnesiniu naudojimą 
vidurkiu, remiantis The Illuminating Company's bendra 
gyventojų darbotvarke.

ZfelLLUMINATING^^
As lavester-avaat Cmsm"V Berrtaf The Best Lacattoa la tfca Nattaa
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

TARĖSI STUDIJŲ 
DIENŲ REIKALU

II PLJK Kom. pirm. R. 
Sakadolskis, II PLJK Kon
trolierius iždininkas Saulius 
Mikaliukas, programos Ko
misijos pirm. dr. Algis Nor
vilas ir programos narys 
Vyt. Narutis galutinai susi
tarė su Kent Statė Univer
sitetu dėl Studijų Dienų 
technikinių reikalavimų.

Įvykusiame Jaunimo Me
tų Komiteto pasitarime Cle
velande, p. Idzelių namuose, 
R. Sakadolskis painformavo 
apie kongreso eigų ir reika
lavimus Dr. Norvilas paaiš
kino, kad eilė kongreso at
stovų jau sutiko skaityti 
paskaitas, pranešimus, va
dovauti diskusijų būre
liams, bei surašyti studijų 
dienų išvadas.

P r o g ramo j pirmenybėe 
duodama atstovams, bet ne
atsiradus tinkamui skaičiui 
paskaitininkų, temos dali
namos ir neatstovams, rea
liai atsižvelgiant į progra
mos plačią apimtį. Kent 
Statė U. technikinės pagal
bos komitetui vadovauti iš
rinkti Rimas Aukštuolis, 
Birutė Balčiūnaitė ii' Roma 
Jasinevičiūtė.
MANIFESTACIJA DĖL 

PERSEKIOJIMŲ 
LIETUVOJE

Jaunimo žygis už tikėji
mo laisvę Clevelande balan
džio 29 d., šeštadienį, ren
gia lietuvių maldos vieny
bės manifestaciją.

1 vai. p, p. šv. Jono ka
tedroje bus atnašaujamos 
šv. Mišios už 17000 lietuvių 
pasirašiusių peticiją dėl re
ligijos persekiojimo Lietu
voje.

Po Mišių iš katedros bus 
žygiuojama į miesto centrą 
ir pasakytos kalbos. Visi 
lietuviai kviečiami pamaldo
se ir manifestacijoje daly
vauti.

• ALT Clevelando sky
riaus organizacijų atstovų 
metinis susirinkimas įvyks
ta sekmadieni, š. m. balan
džio mėn. 23 d., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje. Or
ganizacijos prašomos pri
siųsti savo atstovus.

IŠRINKIT 
DEMOKRATĄ

Wm. J. 
KENNICK

STATĖ 
REPRESENTATIVE

WM. J. KENNICK, bu
vęs 23 wardo councilman, 
gimęs Kaune, Lietuvoje, 
yra advokatas ir Columbus 
gins taksų mokėtojų teises 
bei kovos prieš pornografi
nių knygų pardavinėjima 
E. 185 St.

Pirminiuose rinkimuo
se gegužės 2 d., antra
dieni balsuokit už Wm. 
J. KENNICK.

SPORTO ŽAIDYNIŲ 

TVARKARAŠTIS

šeštadienį, balandžio 22 d.
Cathedral Latin High 

School — Vyrų A klasės 
krepšinis: 9:00 AM — To
ronto Aušra — Cicero Atei
tis; 10:30 AM — Clevelan
do žaibas — Detroito Ko
vas; 12:00 — Chicagos Ne
ris prieš Aušros-Ateities 
laimėtoją; 1:30 PM: Chica
gos Lituanica prieš žaibo- 
Kovo laimėtoją; 3:00 PM ir 
4:15 PM — jaunių A kl. 
pusfinaliai; 5:30 PM — vy
rų A klasės Aušros-Ateities 
ir žaibo-Kovo rungtynių 
laimatėjoi.

Cace - Western Reserve 
universiteto Emerson Gym
— varžybos vyks nuo 8:30 
AM lygiagrečiai 3-se aikštė
se vyrų B, jaunių A ir jau
nių B klasėse. Nuo 1:00 PM 
iki 3:30 PM šioje salėje 
rungtynių visai nebus. 3:30 
PM iki 7:30 PM varžybos 
tęsis tose pačiose klasėse.

Naujosios Parapijos salė
je — varžybos vyks šia 
tvarka: 8:30 AM mergaičių 
A klasės krepšinis tarp 
Washingtono Vėjo ir To
ronto Aušros; 9:30 AM jau
nių B klasės krepšinis tarp 
Philadelphijos LSK ir Chi
cagos Lituanicos; 10:30 AM 
jaunių C klasės krepšinis 
tarp Chicagos Lituanicos ir 
Toronto Vyties; 11:30 AM 
jaunių C krepšinis tarp Cle
velando žaibo ir Lemonto 
Aro; 12:30 PM mergaičių 
A. krepšinis — Toronto 
Aušra — Hamiltono Kovas; 
1:30 PM jaunių C kl. Litua- 
nicos-Vyties rungtynių pra
laimėtojai (dėl 3-čios vie
tos) ir 2:30 PM jaunių C 
kl. finalas.

Estabrook R e c r e a tion 
Center — nuo 9:00 AM dve
jose aikštėse tinklinio var
žybos. Pradžioje iki 12:00 
vai, moterys, nuo 12;Oo vai, 
vyrai ir nuo 3:00 PM lygia
grečiai prisijungia mergai
tės A klasės. Varžybos tęsis 
iki 7:30 PM.

East Side Turners salėje
— nuo 9:00 AM mergaičių 
B klasės tinklinis iki užbai
gos. Finalas numatomas 
2:00 PM.

Cleveland Table Tennis 
Club — visų klasių stalo te
niso varžybos prasidės nuo 
10:00 AM ir tęsis visą die-
ną. .Šachmatų komandines 
varžybos vyks nuo 10:00 
AM pirmas ratas; 2:00 PM
— antras ratas ir 6:00 PM
— trečias ratas.

žaidynių vakaras-banke- 
tas 8:30 PM šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Sekmadienį, balandžio 23 d.
Sekmadienį žaidynių pa

grindinė dalis vyks Cathed
ral Latin H. S. salėje šia 
tvarka: 9:30 AM jaunių A 
krepšinis dėl 3-čios vietos; 
11:00 AM — vyrų A krep
šinis dėl 3-čios vietos 12:30 
PM — moterų tinklinio fi
nalas; 1:30 PM — vyrų 
tinklinio finalas; 2:30 PM 
Iškilmingas žaidynių Ak
tas; 3:Oo PM — jaunių A 
krepšinio finalas; 4:30 PM 
— vyrų A klasės krepšinio 
finalas.

HOUSEKEEPER to live 
in. References reųuired. 
Good home. West side area. 
Call 351-7525.

**************************************^w»***v»»»w»»**
BILIETAI JAU PARDUODAMI!

METROPOLITAN OPERA
MAY 1 THRU MAY 6 

May 1, Eva: LA TRAVIATA 
May 2, Eva: DAUGHTER OF

REGIMENT
May 3, Eva: FIDELIO

PRICES: $2.50, $4, $5,
... _A*a'Ja!lle ,Of Operas—Not All Prices for Some Operas.

n * t,a" 2M E“chd *»e —Pliene H1-M47
Open 9:30 A.M.-5:30 p.M. LiPrettos on Sale Knabę Piano used Exclusively

IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM 
May 4, fve: FAUST 
M»y S, E ve: OTELLO 
May 6, Mat: LA BOHEME 
May S, Eva: MARRIAGE OF FIGARO

$6, $7, M, $10, $11, $12, $16 (No T«X)

THE

DIRVA

Case - Western Reserve 
Universiteto Emerson Gym 
-— nuo 9:30 AM iki 12:30 
PM vyrų B kl. ir jaunių B 
kl. krepšinio varžybų tąsa 
ir finalai.

Naujosios parapijos salė
je 9:00 AM vyks mergai
čių A klasės tinklinio tąsa 
ir užbaigimas. Finalas nu
matomas 10:00 AM.

11 :00 AM vyks mergai
čių A kl. krepšinio rungty
nės tarp Washingtono Vėjo 
ir Hamiltono Kovo.

Šachmatų ir stalo teniso 
varžybos bus tęsiamos nuo 
10:00 AM iki užbaigos.

žaidynių adresai
Cathedral Latin High 

School, 2056 East 107 St. 
tarp Carnegie ii- Euclid 
Avė. Didelė automobilių 
parkinimo aikštė prie pat 
salės. Čia abi dienas vyks 
pagrindinės žaidynių rung
tynės.

Case - Western Reserve 
U n i v e r s i teto, Emerson 
Gym, 10900 Euclid Avė. Sa
lė yra universito Campus. 
Įvažiuoti iš Euclid Avė.

Nepaliaujamos Pagalbos 
šv. Panelės parapijos salė, 
populiariai vadinama ”Nau- 
joji parapija”, 17938 Neff 
Road.

Estabrook R e c r e a tion 
Center, 4125 Fulton Road, 
vakarinėje miesto dalyje. 
Lengvai pasiekiama važiuo
jant Int. 71 ’Tnnerbelt” iki 
West 25 St. — Fulton išva
žiavimo. Išvažiavus į Ful
ton Rd. pasukti j pietus 
(kairę) ir truputį pavažia
vus yra salė.

East Side Turners salė, 
1616 East 55 St., tarp Su- 
perior ir Payne Avė., se
kantis pastatas už Rich- 
mond Brothers įmonės.

žaidynių balius vyks šv. 
Jurgio parapijos salėj, 6527 
Sunerior Avė.

Pagrindinė žaidynių būs
tinė bus Lake Erie Motei, 
1550 Superior Avė., miesto 
centre, prie East 15 St., te
lefonas 861-5660. čia nak
vos atvykę sportininkai ir 
iš čia bus skirstomos nak
vynės pas privačias šeimas 
apnakvidinamiems sporti
ninkams.

KVIEČIA Į BALIŲ
XXII-jų Š. Amerikos 

Lietuvių Sportinių Žai
dynių Banketas - Balius 
įvyks šeštadienį, balan
džio 22 d., Šv. Jurgio Pa

James Flannery, demo
kratų kandidatas dėl Cu
yahoga County Auditor, 
yra veiklus Clevelando 
Statė Representative 
Ohio seime. Jis yra ne
seniai priimto Homes- 
tead Exemption įstatymo 
autorius. Pagal tą įstaty
mą bus duodamos nuolai
dos nekilnojamojo turto 
mokesčių vyresnio am
žiaus žmonėms. Kaip de
mokratų atstovas finansų 
komisijai kuri svarsto 
įvairius mokestinius įs
tatymus bei projektus, 
Flannery prisidėjo prie 
valstybės lėšų paskirsty- 
mo mokykloms, sociali
niam draudimui, narkoti
kų kontrolei ir aplinkos 
švaros išlaikymui. 1967— 
68 metais, jis buvo išrink
tas Ohio valstybėj geriau
sių galimybių turįs legis- 
latūros narys, o sekan
čiais metais laimėjo pre
miją iš visos Amerikos 
kaip labiausiai pasižymė
jęs jaunas įstatymų lei
dėjas.

Ištarnavęs šešerius 
metus Ohio valstijos sei
me, Flannery dabar kan
didatuoja apskrities poli
tinėj plotmėj. Jis nu
sprendė, kad vietinės mo
kesčių problemos, vieti
niai mokesčiu įstatymai 
ir lėšų paskirstymas la
biau ir arčiau paliečia 
kiekvieną. Kandidato Ja
mes Flannery rinkimo šū
kis yra Fair Deal for Ali 
— Tax Justice (visų vie
nodas traktavimas ir tei
singumas mokesčiuose). 
Kiekvienas turintis pa
grindo turi teisę reikalau
ti jo turto pervertinimo. 
Flannery priverstų įmo
nes mokėti joms pride
ramą mokestį ir visus ne 
mokančiuosius susimokė
ti savo mokesčių dalį.

Gimęs ir augęs Cleve
lande, James Flannery 
lankė St. Edward’s gimna
ziją ir gavo Bachelor of 
Business Administration 
iš Notre Dame Universi
teto, Indianoje. Jis yra 
CPA (registruotas buhal
teris) ir dirba Cerio, 
Flannery &Co., Clevelan
de. Jis yra vedęs ir turi 
aštuonis vaikus.

James Flannery kan
didatūrą remia Slovėnų, 
Vengrų, ir Miesto lygos 
Demokratų Klubas, ir

rapijos Salėje. Pradžia 
8:00 vai. vakaro. Pilna, 
karšta vakarienė su gė-
rimais. Originali sportiš • 
ka programa kurios metu 
Amerikos moterų stalo 
teniso čempionė Violeta 
Nešukaitytė ir Amerikos 
jaunių stalo teniso čem
pionas Paulius Klevinas 
bus pristatyti visuome
nei ir pademonstruos mo
dernaus stalo teniso žai
dimo technines plonybes.
Be to visuomenei bus pri
statyta mūsų sportinė va
dovybė, bei žymesnieji 
sportininkai.

Šokiams gros melo
dinga vengrų kapela Stan 
Hegedos & Orchestra. Vi
si kviečiami atvykti į šį 
nuotaikingą pavasariškai 
sportišką balių! Bilietų 
kaina $8.00 asmeniui. 
Jaunimui $4.00 su pilna

Dalia MackeviČiūtė-Baker ir James Flannery, kandidatuojąs Į 
Cuyahoga County Auditor,

James Flannery kandidatuoja 

į Cuyahoga County Auditor

Cleveland Plain Dealer.
James Flannery, jau

nas ir energingas kandi
datas dėl Cuayhoga Coun- 
ti Auditor, yra vertas vi
sų mūsų dėmesio rinki
muose geužės mėn. 2 d.

(dmb)

KAMAIčIAl PERSIKELIA 
GYVENTI Į FLORIDĄ
Juozas ir Onutė Kairai

čiai persikelia į saulėtą Flo
ridą praleisti savo poilsio 
metus. Juozas Kairaitis 
daugeliui clevelandiečių pa
žįstamas, kaip draugiškas 
patarnautojas savo batų 
krautuvėje. Šia proga, atsi
sveikindamas su Clevelan
do lietuviais, reiškia didžią 
pdėką savo visiems buvu
siems klijentams. Ypatingą 
padėką reiškia savo nuolati
niams klijentams, kurie iš
tisai jį rėmė. p.p. J. K. Ti
tams, Matulevičiams, žy- 
gams, Šukiams, Dučma- 
nams, Bernotams, Pociams 
ir daugeliui kitų, kurie pa
sinaudojo jo patarnavimu.

Jeigu, kas norėtų aplan
kyti Floridą p.p. Kamaičiai 
mielai kviečia juos aplan
kyti ir supažindins su ap
linka. Jie apsigyvens savo 
name, kuri yra: 6760 — 15 
Avė., Nort St. Petersburg, 
Florida.

Savo nekilnojamo turto 
nuosavybę Clevelande, gra
žų mūrinį namą, kurį jie pa
sistatė prieš 4 metus, palie
ka parduoti čipkus Realty 
įstaigai.

P.p. Kamaičiams, linkime 
daug tikrai gražių ir saulė
tų metų Floridos padangėje.

SUSIDOMĖJOM GERU 
SUMANYMU

Dirvos nr. 30 buvo at
spausdintas ”bg” parašytas 
s t r a ipsnelis ”Clevelandie- 
čiai ir šilti kraštai”. Atkrei
pę dėmesį į iškeltas mintis,

vakariene tačiau be gėri
mų.

Vietas į balių prašo
me rezervuotis skambi
nant O. Jokūbaitienei 
681-9143, Vladui Čyvui 
486-3228, Irenai Snieč- 
kienei 382-9169. Taipogi 
penktadienio vakare gali 
ma rezervuotis skambi
nant į centrinę žaidy
nių būstinę Lake Erie 
Motei 861-5660.

ŠEŠTAD., BAL. 29

PRIEŠ

QUARTER 
FINALS

ANGLIJA
PRIEŠ

V. VOKIETIJA
OUATER FINALS EVROPEAN C11AMPIONSH1P CUP 
‘Anglija — V. Vokietija tiesiog iš Wemb)ey 
Italija — Belgija iš Milano.

NAMUOSE TV NETRANSLIUOJA
1 rungtynės Italija — Belgija 11:00 ryto 

Clevelando Arenoje
Visos vietos rezervuotos $6.00, $8.50 ir$10.00.
Bilietai parduodami Arenoje ir pas Richman's 
krautuvėse. Kasa atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 7 
vai. vak. nuo pirmadienio iki šeštadienio. Telef. 
(216) 361-3700.

(FUTBOLAS)
TIESIOG* SPALVOTAS
MILŽINIŠKAME AKRENE
DVEJOS PILNOS RUNGTYNES
TIESIOG VIA SATELLITE

Nr, 32 — 7
aną sekmadienį šv. Jurgio 
parap. mokyklos patalpose 
susirinko 22 asmens. Pasi
tarimą pravedė L.B. Cleve
lando Apyl. Valdybos vice- 
pirm. Br. Gražulis. Pagrin
dinius ir išsamius praneši
mus apie klimatines sąlygas 
ir įsikūrimo galimybes At
lanto ar Meksikos įlankos 
pakraščiuose pateikė ten il
gesnį laiką praleidę K. Gas- 
paraitis ir P. Mikšys. Ak
tyviai dalyvavo diskusijose 
beveik visi pasitarimo daly
viai.

Susirašė jau pakankamas 
skaičius suinteresuotų as
menų, kurie netrukus kon
krečiai darys žygius suma
nymui realizuoti. Pritarta 
pasiūlymui netrukus su-
kviesti akcinės bendrovės 
steigiamąjį susirinkimą, su
daryti organizacinę komisi
ją. Daugumos nusistatymas 
yra įsigyti 10 ar daugiau 
vienetų (butų vasarvietei 
arba > apartamentui, kur 
kiekvienas bendrovės narys 
galės įsigyti sau nuolati
niam gyvenimui, vasaroji
mui (tikriau sakant, žiemo
jimui) arba net nuomavi
mui butą.

Atrodo, kad prie šio su
manymo realizavimo prisi
dės nemažas būrys cleve
landiečių, pasiekusių senjo
ro amžių arba esančių ne
toli to, kurie yra linkę pa
keisti gerokai užterštą, 
sveikatai ir asmeniškam 

• saugumui pavojingą mies
tą ir ieškotis gveikesnio kli
mato, švaresnio oro ir ąan- 
dens, ramesnės aplinkos 
praleisti likusius savo am
žiaus metus' tarp savųjų 
draugų ir artimųjų.

Geros sėkmės iniciato
riams ! Pr. K.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowiek, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

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

MILLWRIGHTS
JOURNEYMEN ONLY

ARC AND ACETYLF.NI.
VVELDING COMPUL3ORY 

Contact Mr. Cole
CUTTER GRINDER 

MACHINE REPAIR MEN
MUŠT FABRICATE O\V\ PARIS

Contact Mr. Gregory 
FEDERAL

SCREW
WORKS

MARTIN DF.TRO1T. MICH 
313-841-8400

<>0-32»

3 401



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASKIRTA 1000 
DOLERIŲ PREMIJA

Kazimierui Barėnui pa
skirta 1000 dol. Rašytojų 
Draugijos premija už ge
riausią praeitų metų lite
ratūrinį kūrinį "Dvidešimt 
viena Veronika”.

Jury komisiją sudarė ra
šytojai: Pranas Naujokai
tis, pirm., Kotryna Grau-. 
dušienė, Paulius Jurkus, 
Leonardas Žitkevičius ir 
mecenato Lietuvių Fondo 
atstovas Antanas Sabalis. 
Jury komisijos posėdis įvy
ko bal. 15 d. Kultūros židi
nyje, Brooklyne, N. Y.

MIRĖ V. BAGDONAS
Balandžio 12 d., sun

kios vėžio ligos pakirs
tas, Chicagoje mirė Vac
lovas Bagdonas, 57 m. 
amžiaus. Velionis gimęs 
Zarasuose, ten išėjęs 
pradžios ir vidurinį 
mokslą. Vėliau studijuo
damas Vytauto Didžiojo 
Universitete buvo įsijun
gęs į LST Korp! Neo-Li

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. t A.

VACLOVUI BAGDONUI

mirus, žmonai HALINAI, dukrai AUD

RONEI ir broliui VALENTINUI su 

šeimomis reiškiame gilią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania Valdyba
Chicagoje

A. A.

VACLOVUI BAGDONUI

mirus, liūdesio prislėgtai žmonai HA

LINAI BAGDONIENEI ir dukrai 

AUDRONEI su šeima, reiškiu nuošir

džią užuojautą

Jadvyga Povilaitiene

Omaha, Nebr.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, jo žmonai REGINAI, vaikams ir giminėms

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

O. ir P. Skardžiai

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 
netikėtai mirus, jo žmonai REGINAI, dukterims 
ir sūnui reiškiame giliausią užuojautą

thuania ir likosi joje iki 
mirties. Su Velioniu at
sisveikinimo valandėlė
je, Petkaus ir sūnaus kop
lyčioje ir laidotuvėse da
lyvavo itin gausus jo ar
timųjų, bičiulių ir neoli- 
tuanų būrys. Laidotuvė
mis rūpinosi Velionio 
žmona Halina (Pogrisky- 
tė), brolis dr. Valenti
nas Bagdonas ir kiti gi
minės, bažnytines apei
gas atliko kan. V. Zaka
rauskas.

• Lietuvių Fondo Taryba 
šaukia š; m. gegužės mėn. 6
d. narių metinį visuotinį su
važiavimą Chicagoje, Jau
nimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė. Suvažiavimo me
tu bus paminėtas LF de
šimtmetis.

Taryba nuoširdžiai prašo 
narius šiame jubiliejiniame 
suvažiavime kuo gausiau 
dalyvauti.

• Dr. Vaclovas Paproc
kas, būdamas PLGS-gos 
pirmininku išleido keletą 
tūkstančių laiškams ženk-

Dr. Domas Giedraitis
su šeima

liukų su atitinkamu paveik
slu ir užrašu: Lithuania is 
under colonial bondage of 
the USSR since WWII ku
rie iki šiol tebėra platinami. 

Šiomis dienomis ameri
kietis N. Nyerges iš Santa 
Monica, Calif., gavęs laišką 
su tokiu ženkliuku, kreipėsi 
į laiško siuntėją, kur galėtų 
ir jis gauti pirkti tokių 
ženkliukų, kuriuos norėtų 
lipinti ant savo gausiai 
siuntinėjamos koresponden
cijos.

• Lithuania 700 Years, 
kurios dvi laidas išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas, š. m. balandžio 13 
dieną buvo įteikta senato- 

.riams bei kongresmanams, 
Lietuvių Bendruomenės su
rengto jiems priėmimo me
tu Washingtone. Jų buvo 
susirinkę apie 30.

Pas leidėjus abi laidos 
jau išsibaigusios, bet gali
ma dar gauti pas kai ku
riuos platintojus.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos gen. konsulas New 
Yorke ir ponia balandžio 14 
dieną dalyvavo Young Ame- 
ricans for Freedom organi
zacijos suruoštame senato
riui Buckley pagerbime, 
Commodore viešbutyje, kur 
jam buvo įteiktas ”Man of 
the year” atžymėjimas da
lyvaujant 300 asmenų. Mū
sų konsulas ir ponia buvo 
pristatyti kaip garbės sve
čiai.

• Inž. Andrius Gasiūnas, 
50 metų amž., staiga mirė 
bal. 16 d. Londone, Angli
joje. Andrius yra sūnus dr. 
A, Gasiūno, gyv. Brooklyne, 
N. Y.

Liko velionies žmona Gai
la ir vaikai.

STUDIJA APIE 
VETERANINĘ 

MEDICINĄ
Baigiama ruošti spaudai 

studija apie veterinarinę 
mediciną nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurią išleis Lie
tuvių veterinarijos gydyto
jų draugija tremtyje. Tarp 
kitko joje numatoma pa
tiekti visų lietuvių vet. gy
dytojų įsikūrimo išeivijoje 
apžvalgą, kaip įnašą į lie
tuvių išeivijos istoriją. Pra
šoma visų kolegų, kurie dar 
neatsiliepė į autoriaus krei
pimąsi arba jo negavo, pra
nešti jam apie save bent 
šias žinias: kur ir kuomet 
studijavo ir baigė veterina
rinę mediciną, kur ir koki 
darbą savo specialybėje po 
to dirbo ir kaip sekėsi įsi
kurti išeivijoje. Autoriaus 
adresas: Dr. Stasys Jan
kauskas, 2335 Robinwood 
Avė., Toledo, Ohio 43620.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED
JOURNEYMAN
DIE MAKE.TS

Top quaiified Die Makers needed. 
Mušt have job experience and be able 
to sėt up work from Blue Prints & 
Close Tolerance.
Steady ^rork. Good wagesi & fringe 
benefits.

Apply
UNITED TOOL & DIE INC. 

9IOVj N. Washtington 
Kokomo, Indiana 46901 

(31-37)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands 
Single spindle setup operation

2. Engine lathe operators
3. OD, ID, surface grinders

5 years ekperience desired 
Ali bennefits.

Apply
ABLE GRINDING CO.

421 36th St. SW
Grand Rapids, Mich.

Call collect 616-534-8615 
(29-38)

WANTED EXPF.RIENCED 

PRESS OPERATORS 
EXPF.RIENCED IN STEEL 

1NDUSTRY.
MUŠT HAVE SĖT UP 

EXPERIENCE.
FR1NGE BENEFITS.

ACAR INDUSTRIES 
4561 INDUSTR1AL PARKWAY 

WILLOUGHBY. OHIO 44094 
' (30-36)

KERAMIKOS PARODA NEW YORKE
Balandžio 22-23 d.d. 

Kultūros Židinyje New 
Yorke įvyksta Pietų Ame
rikoje (Kolumbijoje) gy
venančios ir kuriančios 
dail. Nijolės Savickaitės 
-Mockienės keramikos 
darbų paroda.

Dailininkė yra gimusi 
Kėdainiuose, gimnaziją 
baigusi Panevėžyje, dai
lę studijavo ir baigė Vo
kietijoje — Staatliche 
Akademie der Bildenden 
Kuenste —• Stuttgart (Wil- 
li Baumeister mokinė).

Emigravusi į Kolumbi
ją, dail. Mockienė dirbo 
vietinėje spaudoje, vien 
tik "Cromos" laikraščiui 
padarydama virš 150 
iliustracijų. 1955 m. su
ruošė savo pirmąją pa
rodą Luis Angel Aran- 
go galerijoje Bogotoje, 
Kolumbijos sostinėje.

Paskutinius 10 metų

Dail. Nijolės Savickaitės-Mockienės dekoratyvinė lėkštė "Mer 
gaitė su paukštuku“.

Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI. DOVANĄ I LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPBESS & TRAVEL AGENCY,

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 AGEHCY, 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:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street__ _______________________ 435-1654
• BALTIMOHE, MD. — 1900 Fieet Street___________________   342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue___________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue___________________ _______895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ______________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street____________________________ 376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St.......................  *.................925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ......................................771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue________   365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freevvood Acres, Rt. 9____________________ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue..................................365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue'.......................................249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. • - 159 So. Vermont Avenue_________________ 385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street.....................................  ....642-2462
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ... ................................................ ..674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue...................................................... 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue......................................... 769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue......................................  381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue . ............................................257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street.....................  475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue . ................................................392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street .............................................................732-7476

dailininkė intensyviai dir- New Yorko lietuviams 
ba keramikos srityje. Tu- dailininkė yra sukūrusi 
ri įsteigusi savo kerami- darbų ir juos išpuošusi 
kos studiją, pavadintą lie - lietuviškais liaudies me

no motyvais. Šioje paro
doje dail. Mockienė pa
rodys savo meniškas va
zas, pelenines, dekoraty
vines lėkštes, įvairias 
dėžutes, sienų papuoša
lus, mūrais ir kt. Poei-

tuvišku vardu "Akmuo", 
kurioje, be pačios daili
ninkės, dirba 6 kolumbie- 
čiai ir dar viena lietuvė 
— Stasė Sabaitė-Gabriū- 
nienė.

Su savo keramikos kū
riniais dail. Mockienė 
yra dalyvavusi eilėje pa
rodų PietuAmerikoje.be 
to, jos darbų vis dau
giau matosi ir čia Ame
rikoje (pvz., New Yorko 
didžiosiose krautuvėse, 
kaip Altman’s, Sloane’s 
Sacks Fifth Avė. ir kt.) 
Dailininkė taip pat in
tensyviai studijuoja ko- 
lumbiečių ir Centrinės 
Amerikos puodžių dirbi 
nius. Gal dėl to ir kai 
kuriuose jos kūriniuose 
matosi Pietų Amerikos 

liaudies meno įtakos še
šėliai.

lės tapybos darbų pa
rodų, ši keramikos paro 
da bus skirtinga ir savo
tiškai įdomi lietuviškam 
lankytojui. Parodos pel
nas skiriamas Kultūros 
Židinio statybai. (jvs)

VILOS AUDRON® 
VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai vilos Audronė 
Cape Cod savininkai prane
ša, kad šiais metais vila 
AUDRONĖ atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
24 dienos ir jau dabar pri
imami užsakymai vasaroji
mui.

Kreiptis tiesiai į vilą Au
dronė: JANSONAS & AU
DRONĖ, P. O. Box 424, Os
terville, Cape Cod, Mass. 
02655. Tel. (Area 617) 
428-8425.

Visi maloniai kviečiami 
atvykti į šią didžiausią 
Cape Cod žalumynuose pa
skendusią iletuvišką vasar
vietės vilą Audronė ir pra
leisti savo ramias atosto
gas.

OWNER OPERATORS 
WANTED

WITH LATE MODEL SINGLE 
axle tractors to haul vehicles 
from Kalamazoo, Mich. to var- 
ious points. Mušt be able to pass 
DOT and company qualifica- 
tions. Equal opportunity emplo- 
yer. Contact Dalias and Mavis, 
4200 Stickney Avė., Toledo. 219- 
729-3838. (51-53)

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

PietuAmerikoje.be
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