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POMPIDOU SUNKIAI LAIMĖJO...

Laisvojo pasaulio lietuvių IV tautinių šokių šventei Lėšoms telkti komiteto uolieji nariai. Iš kairės: 
Leonidą Dargienė, John Evans — pirmininkas, Sofija Džiugienė, Stasys Džiugas ir Albertas Vengrys. 

V. Noreikos nuotrauka

ŠIMTAS DOLERIU U2 VAKARIENĖS LĖKŠTĘ
pakalbėjo iš Philadelphi 
jos atvykęs svečias JAV 
LB Centro valdybos vi
cepirmininkas organiza
ciniams reikalams Vin
centas Gruzdys, iškelda- 
mas šventei ruošti komi
teto pirmininko dr. Leo
no Kriaučeliūno ryžtą, 
drąsą, sumanumą ir as
meninę auką šventę ruo
šiant. Dėkojo visam ko
mitetui, lėšas telkian
tiems ir visiems aukojan 
tiems. Čia pat pažymėjo, 
kad LB CV iš praėjusio? 
šokių šventės kapitalo, 
kurį sukrovė tas pats dr. 
Leonas KriaučeliOnas, 
vadovaudamas III tauti
nių šokių šventei, 3.500 
dol. jau yra paskyrusi 
jauniesiems tautinių šo
kių mokytojams kursuo
se ruošti, vėliau įteikė 
šventei ruošti 2.000 ir da 
bar įteikiąs čekį 2.000 
dol. tolimesniems dar
bams ir tai esančios ne 
išlaidos, nes šios sumos 
su kaupu po šokių šven
tės vėl sugrįšiančios ir 
jomis naudosis ateinan
čios šokių šventės, jauni
mas besiruošiąs lietuviš
kojo gyvenimo ateičiai.
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JURGIS JANUŠAITISUž poros mėnesių į 
Chicagą visais keliais 
rinksis mūsų šaunusis 
jaunimas į didžiąją ma
nifestaciją — Laisvojo 
pasaulio lietuvių IV-tąją 
tautinių šokių šventę. Tai 
įvykis, kuriuo turi di
džiuotis ir džiaugtis kiek
vienas išeivijos lietuvis. 
Tai įvykis į kurį krypsta 
ir pavergtos Tėvynės 
akys. Pati tautinių šokių 
šventė akivaizdžiai liu
dys, kad lietuvių tautos 
dalis išeivijoje yra gyva.

Šventei visuose lais
vojo pasaulio kraštuose 
jaunimas sparčiai ruošia
si. Šventės meno vadovė 
Genovaitė Breichmanie- 
nė su savo talkininkais, 
reikia manyti, ne vieną 
naktelę praleidžia bepla- 
nuodama pačios šventės 
meninį grožį, šokėjų su
grupavimus, išėjimus. O 
šokėjų juk būsią net 2000!

Šventės paruošiamųjų 
darbų vežimas rieda 
sparčiai, gera kryptimi, 
o jį nuoširdžiai, kantriai 
su užsidegimu tempia 
pats pirmininkas dr. Leo- vo auka prisidėjo prie 
nas KriaučeliOnas su sa
vo keletą komiteto narių.

Šalia visų problemų, 
piniginės problemos pa
čios didžiausios. Juk 
šventė, kaip pirmininkas 
teigia, atseis net 90.000 
dol. Lėšos reikalingos iš 
tolimųjų kraštų, neturtin
goms šokėjų grupėms į 
šventę atgabenti.

Šventės komitetui tal
kon atėjo lėšų telkimo ko
mitetas, vadovaujamas 
gana sumanaus, energin 
go vyro, čia gimusio ir 
augusio lietuvio John 
Evans, Sr.

Šis lėšų telkimo komi
tetas nutarė suruošti, gal 
net amerikiečių pavyz
džiu, banketą — vaka
rienę, kurioje dalyvau
jąs kiekvienas už lėkš
tę moka po 100 dol. Tik 
po šimtą!

Atsimename, kai tė
vai Jėzuitai jaunimo cent
ro statybai paremti ruo
šė tokios rūšies vakarie
nę ir tada net Jaunimo 
centro didžioje salėje vie
tų pritrūko. Tad šis ban
dymas teikė naujų vilčių. 
Juk lėšos mūsų jaunimo 
pastangoms paremti.

Toks šimto dolerių 
lėkštės banketas įvyko 
balandžio mėn. 22 d. gra-

žioje Beverly Country 
klubo salėje.

Kai susirinko į pokylį 
svečiai, buvo galima tar - 
ti, kad komitetas savo 
darbą atliko labai gerai. 
Svečių arti dviejų šim
tų. Žinoma, daug dakta
rų, visuomenininkų vers
lininkų, bet jų tarpe ma
tėme ir pavyzdinguosius 
ūkininkų ir darbininkų at
stovus, kurie klojo šim
tinę už lėkštę gardaus 
valgio tam, kad pati Tau
tinių šokių šventė neštų 
džiaugsmo ir mūsų jau
nimui.

Pokylis pradėtas kok
teiliais. Po jų mažomis 
salelėmis, prie apvalių 
stalų sėdo didieji talki
ninkai — šimtininkai, 
tūkstantininkai. Komite
to lėšoms telkti pirminin 
kas J. Evans sveikina ir 
dėkoja svečiams už gerą 
širdį ir pristato visą ei
lę amerikiečių bankinin
kų, verslininkų, kurie sa-

šventės paruošimo. Poky
liui vadovauti pakviečia
ma ponia L. Dargienė. 
Tėvas Jonas Kubilius 
S. J. pokylį pradeda mal
da, prašydamas Aukš
čiausiojo palaimos vi
siems kilnius darbus dir
bantiems ir visiems gera 
širdimi auką atiduodan- 
tiems.

įdomiai pokylio metu

Prancūzijos preziden
tas turi teisę svarbiais 
valstybiniais klausimais 
skelbti referendumą, vi
sos tautos atsiklausimą. 
Keletą kartų buvusiems 
prezidentams tokie re
ferendumai yra pavykę, 
bet de Gaulle 1969 m.,pa
skelbęs referendumą dėl 
regioninių reformų, pra
laimėjo. Dabartinis 
prez. George Pompidou 
nors yra gaullistas, bet 
jis nėra de Gaullepoliti
kos pamėgdžiotojas. Jis 
vykdo savarankią politi
ką. Tačiau jis, norėda
mas užsigarantuoti visos 
tautos pasitikėjimą, šį 
kartą rizikavo paskelbti 
referendumą dėl Angli
jos, Danijos, Norvegijos 
ir Airijos priėmimo į

Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, Laisvojo pasaulio 
lietuvių IV-tosios tauti
nių šokių šventės komi
teto pirmininkas savo žo
dyje pažymėjo, kad stovi
me didžiojo įvykio —jau
nimo manifestacijos išva 
karėse. Suvažiuos virš

2000 šokėjų ir šios šven
tės jaunieji dalyviai liu
dys pasauliui ir paverg- 
tajai Tėvynei, kad mes iš 
eivijoje esame gyvi.

Į šventę ruošiasi atvyk
ti Anglijos, Vokietijos, 
Brazilijos, Argentinos, 
Urugvajaus, Venezuelos, 
Kanados lietuvių jaunimo 
tautinių šokių grupės. Jų 
akys krypsta įmus ir pra
šo pagalbos — padėti 
jiems finansiniai, kad ga
lėtų šventėn atvykti. Dė
kojo šio pokylio visiems 
dalyviams ir auka prisi- 
dėjusiems lietuvių jauni
mo ir šokėjų vardu ir 
kvietė šiame pokylyje pa
gyventi giedria, malonia 
nuotaika.

Gėrėjomės ir labai 
trumpute menine pro
grama, kurią atliko solis- 
tas Algirdas Brazis, pa 
dainuodamas porą arijų 
iš operų ir keletą liau
dies dainų. Jam akomp. 
Aldona Brazienė.

Pokylis buvo gerai or
ganizuotas, nuotaika ra
miai kultūringa, orkest
ras svečius džiugino prie 
stalų ir vėliau grojo šo
kiams.

Šimto dolerių už lėkš
tę vakarienė praėjo sėk
mingai, geraširdžių atsi
rado apie porą šimtų. 
Lietuvių ir šiuo atveju 
amerikiečių didelis įna
šas į bendrą darbą. Gi 
pati vakarienė už šią su 
mą buvo taip pat skani 
ir gera.

Šimto dolerią už lėkštę bankete vienas iš daugelio svečią stalą. Iš kairės: dr. J. Valaitis, dr. Ringu- 
vienė, J. Stanaitis, Talandienė, inž. A. Vengrys, Talandis, N. Vengrienė, dr. E. Ringus.

V, Noreikos nuotrauka

ALG. TOLVYDIS sisakė už, o apie 31,5% 
pasisakė neigiamai.

Šis referendumas PreBendrąją Europos Rin
ką. Atrodo, kad jis per- zidentui ir vyriausybei 
mažai įvertino šią rizi
ką ir buvo tikras absoliu
čiu laimėjimu. Galimas 
dalykas, kad jis norėjo pa
sirodyti prieš anglus, jog 
jis yra šimtaprocentinis 
demokratas ir leidžia 
svarbius valstybės klau
simus spręsti visai tau
tai. Gal būt lėmė ir psi
chologinis motyvas:
Prezidentas norėjo pa
sauliui parodyti prancū
zų tautos "grandeur".Jis 
be kitko ir apeliavo šiais 
žodžiais į tautą: Balsuo
dami už, jūs pasirinksit 
mūsų tautai klestėjimo ir 
didybės kelią.

Referendumo rezulta
tai, kaip parodė balan
džio 23 d., balsavimas, 
nepatvirtino prezidento 
lūkesčių. Prancūzijos ko- cūzų tautai, kaip laisvės 
munistai ir socialistai 
piestu stojo prieš refe
rendumo "oui". Socia
listai kvietė prancūzus 
visai nedalyvauti refe
rendume, o komunistai 
balsuoti "i 
durno daviniai gana men- vergtoms 
ki Apie 40% prancūzų 
balsuotojų referendume 
nedalyvavo, apie 7% bu
vo įmesta netinkamų bal
sų. Vadinasi, referendu
me tedalyvavo apie 53% 
prancūzų. Be abejo, rei
kia pripažinti, kad tai yra 
tautos dauguma, bet toji 
dauguma yra nedidelė. 
Be to, pabrėžtina, kad iš 
balsavusių tik 68,5% pa Europai suvienyti.

parodė, kad didžiausias 
pavojus Prancūzijai gre 
šia iš vidaus, iškomunis 
tų ir iš socialistų pu
sės. Todėl Prancūzijos 
vyriausybei reikėtų su
sirūpinti labiau vidaus ir 
užsienio politika. Juo la- 
biau Prancūzija darys re - 
veransus Maskvai, tuo ko 
munizmas prancūzų tau
toje stiprės ir griaus 
prez. Pompidou trokšta
mą "grandeur". Turint 
galvoje būsimus Pran
cūzijos parlamento rin
kimus, teks vyriausybei 
susirūpinti ir vidaus po
litika, labiau aprūpinti 
prancūzų mases, kad jos 
nelinktų į komunizmą. 
Lietuviai visuomet turė
jo didelių simpatijų pran-

apologetei ir branginto- 
jai. Tačiau norėtųsi, kad 
prancūzų paskelbtasis 
"libertė" šūkis galiotų 
ne tik prancūzams, bet ir 
visoms pasaulyje bolše- 

'non". Referen- vikų ar nebolševikų pa- 
tautoms, o 

ypač valstybėms, ku
rioms laisvė yra jėga at
imta.

Nors prez. G. Pompi
dou referendumas pu
siau pasisekė, tačiau jis 
užtikrino Europos kelią į 
ūkinę ir politinę vienybę 
ir todėl laikytinas ne to
kia didelei nelaime, o tei 
giamu žingsniu laisvajai

KUR SUSIRINKS PLB SEIMAS?
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės valdybos posėdy
je, kuris įvyko š. m. balan
džio 22 d. Clevelande, Lie
tuvių Namuose, pagrindinis 
dalykas buvo pasiruošimas 
ateinančiam PLB Seimui. 
Pagal PLB konstituciją sei
mai šaukiami kas penkeri 
metai. Tuo būdu jis turėtų 
Įvykti ateinančiais 1973 me
tais. šiame posėdyje numa
tyta ir tiksli jo data — 1973 
m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 
2 d. Dėl Seimo vietos galu
tinis sprendimas nepadary
tas, bet numatytos galimos 
trys vietovės — Washing- 
tonas, Clevelandas ar Chi- 
caga. Išsiaiškinus vietos są
lygas ir ten esančias gali
mybes, galutinis Seimo vie
tovės parinkimas bus atlik
tas kitame PLB valdybos 
posėdyj, numatytame šauk
ti š. m. rudenį.

Planuojant PLB Seimo 
pobūdį,, šiame posėdyje 
principiškai sutarta dau
giausia dėmesio skirti ne 
tiek propagandiniams daly
kams, kiek darbo posė
džiams bei specialių, Seime 
sudarytų pagalbinių komi
sijų svarstymams. Vietovę 
parinkus, numatyta joje su
daryti PLB Seimo rengimo 
komitetas paruošiam i e m s 
technikiniams reikalams at
likti, tačiau Seimo progra
mą vykdys PLB valdyba ir 
iš jos vykdymą perėmęs 
Seimo prezidiumas. Seimo 
programai paruošti sudary
ta speciali PLB valdybos 
narių komisija: dr. H. Bra
zaitis, dr. Ant. Butkus ir 
dr. Alg. Nasvytis. Komisi
jos paruoštas Seimo progra
mos projektas bus aptartas 
ir priimtas ateinančiame 
PLB valdybos posėdyje.

Kitas . reikalas, platokai 
svarstytas šiame posėdyje, 
buvo informacinio pobūdžio 
— tai šiais metais vykstan
čio Antrojo Jaunimo Kon
greso paruošiamųjų darbų 
eiga, čia pranešėjais buvo 
pirm. St. Barzdukas ir M. 
Lenkauskienė. Belikus po
rai mėnesių įki Kongreso 
pradžios, anot jų, paruošia
mieji darbai vykdomi visu 
galimu spartumu. Susidu
riama su įvairiomis kliūti
mis, kaip pranešėjų ir pa
skaitininkų sutelkimu, kada 
ne vienas kviečiamas pat- 
skaitininku šios pareigos 
stengiasi atsisakyti, tačiau 
tikimasi kad jaunųjų kon
greso organizatorių entu
ziazmas ir šias kliūtis įveiks 
įrodydamas, jog jaunimui 
pavestas pasitikėjimas vi
siškai pasiteisins. Informa
cijos tarnyba veikianti be 
priekaišto. Periodinė spau
da ir kitos informacijos 
priemonės visuomenėje su
dariusios Jaunimo Kongre
sui palankias nuotaikas. Pi
niginiais reikalais ir nesą 
reikalo perdaug skųstis. Iki 
šiolei jau esą surinkta per 
50,000 dolerių, iš kurių jau 
apmokėta išankstiniai įsipa
reigojimai, kaip iš tolimųjų 
kraštų atvykstantiems susi
siekimo priemonių užtikri
nimas, pradiniai patalpų 
nuomos įmokėjimai ir p. Ti
kimasi, kad išsijudinimas 
paskutiniais mėnesiais su
telks Jaunimo Kongresui 
vykdyti reikalingus pinigi
nius išteklius. Apskritai, iki 
šiolei daugiausia entuziaz
mo parodė tolimųjų užjūrio 
kraštų jaunuoliai ir kongre
so atstovai, nors pastaruo
ju metu ypatingai ima veik-

(Nukelta į 2 psl.)
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (17)

HIMMLERIS IEŠKO

ASTROGŲ PAGALBOS
Susirašinėjimas tarp 

Stalino ir jo dviejų sąjun
gininkų Roosevelto ir 
Churchillio 1943 m. vasa
rą buvo pats monotoniš- 
kiausias. Rooseveltas ne
nustojo Stalino raginęs 
susitikti, o Stalinas visą 
laiką kartojo, kad vaka
riečiai greičiau atidary
tų antrąjį frontą ir, jei 
padėtis fronte kritiška, 
tai tik dėl to, kad vaka
riečiai neištesėjo duoto 
pažado.

Tik vienas Churchil- 
lis bandė įnešti daugiau 
gyvumo savo korespon
dencijoje. Rugpiūčio 12 
d. jis pasiuntė Stalinui 
dovanų prožektorių ir 
keletą šimtų skaidrių. 
Šios fotografijos turėjo 
pataisyti sovietų dikta
toriaus nuotaiką. Jos 
vaizdavo subombarduo 
tus Vokietijos miestus. 
Pagal tikras informaci
jas, rašė Churchillis, 
80% namų Hamburge nu
šluota nuo žemės pavir
šiaus. Panašaus likimo 
greit susilauks ir Berly
nas...

Stalinas net nepadėko
jo už siuntinį. Jis pasi
darė toks agresyvus,kad 
supykino ir Rooseveltą.

Kaip pretekstą Stali
nas pasirinko visai ne
žymų įvykį, pareikšda
mas, kad sąjungininkai 
jam užtenkamai greitai 
neatsiuntė pranešimo 
apie vedamas su ita
lais derybas. Edenas bu 
vo pažadėjęs sovietų at
stovui Londone, kad So
vietų Sąjunga bus regu
liariai apie_ viską infor
muojama. Šis pažadas, 
rašė Stalinas, nebuvo iš 
pildytas ir ilgiau jis ne
toleruosiąs panašių da
lykų.

Laiško tonas supyk
dė Churchillį ir jis pa
reiškė, kad iš Stalino 
galima laukti "šėtoniš
kų paskemių". Roosevel
tas irgi stengėsi parody
ti, kad jis nepasiryžęs 
lengvai praryti Stalino 
užgauliojimus. Jis laiš
ku kreipėsi į Staliną, rei
kalaudamas konkrečiai 
atsakyti dėl siūlomo pa
simatymo. Kad išlaikius 
paslaptį, saugumo su
metimais, buvo palikta 
kuo mažiausiai kopijų, 
bet viena vis vien pakliu
vo į Abvvehro rankas. Pa
galiau, vokiečiai jau 
prieš kelias savaites ži
nojo, kad ruošiamasi Tri
jų Didžiųjų susitikimui.

***
Liepos 26 d. Schellen- 

berg, Kaltenbrunner, 
adm. Canaris ir Georg 
Hansen, keturi didieji vo
kiečių špionažo vadai, su
sitiko peržiūrėti visas in
formacijas apie galimą 
Trijų Didžiųjų susitiki
mą. Po vakarienės priė
jo išvados, kad mažai ką 
žino. Be jie neįtarė, kad 
tuo metu ir patys Trys 
Didieji nieko konkretaus 
nežinojo.

Kai rugpiūčio 14 d. jie 
vėl susitiko, pripažino, 
kad informacijos priešta
raujančios viena kitai, 
kaip ir prieš tris savai
tes. Tačiau jie sutarė 
bendrą programą:

1. Tokio svarbaus įvy
kio akivaizdoje Abwehr 
ir S.D. veiks iš vien, 
kad negaišinus laiko ir

energijos dirbant para
leliai.

2. Operacija nuo šio 
momento vadinsis "Toli
mo šuolio operacija".

3. Kadangi susitikimas 
turįs įvykti greitai, tai 
jam skiriamos visos žval
gybos jėgos. Jei jis ne
įvyksiąs po trijų mėne
sių, tam reikalui sumobi- tai tikrumoje nebuvo lik 
lizuotos jėgos bus atpa- 
laidotos.

4. Kadangi iki šiam lai
kui negauta patvirtinimo, 
kad susitikime dalyvaus 
de Gaulle, tai likvidavi
mo planas liečia trijų as - 
menų, o ne keturių.

5. Iki šiam laikui Ab- 
wehr ir RSHA ruošė atski 
rai keturias teroristų 
grupes šiam planui įvyk
dyti, dabar bus sudaryta 
viena grupė ir jos visi 
nariai turi gerai mokėti 
anglų ir rusų kalbas.

6. Tos grupės nariai 
neturi žinoti kuriam tiks
lui lavinami.

7. Už šią operaciją at
sakingi Schellenberg iš 
RSHA ir Freytag-Loring 
hoven iš Abvvehro. Cana
ris ir Kaltenbrunner 
gaus smulkmeniškus ra
portus apie kiekvieną ope 
racijos fazę irperHimm- nys 
lerį informuos Fuehrerį.

Po šio susitikimo vo
kiečių špionažo vadai per
siskyrė patenkinti savo 
darbu. ***

Himmleris dėjo visas 
pastangas, ką nors dau
giau sužinoti Trijų Di
džiųjų susitikimo vietą 
ir laiką. Tam buvo ge
ros visos priemonės. 
Jis nevengė kreiptis ir 
į magikus, kurių didžiu
ma, kaip žydų kilmės, 
buvo kalinami koncentra
cijos stovyklose.

Rugpiūčio pradžioje 
kai kurios koncentra
cijos stovyklos gavo pas
laptingą įsakymą, kad 
Himmleris ieško okultiz
mo specialistų, chiro
mantų ir radiostezistų, 
konfidencinei, bet labai 
svarbiai misijai. Šis įsa
kymas buvo perskaitytas

Kur susirinks PLB seimas?
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir JAV bei Kanados jauti 
nimas.

Iš kitų šiame svarstytų 
reikalų paminėtina princi
pinis pritarimas Bendruo- 
menės-Spaudos-Radijo Die
nos rengimui š. m. rugsėjo 
mėn. Tabor Farmoje. šiais 
metais jos rengėjas yra 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
ga, pateikusi šiam PLB val
dybos posėdžiui tos dienos 
programos apmatus susipa
žinti ir nuomonei pareikšti. 
Apsvarsčius priimta keletas 
principinio pobūdžio suges
tijų rengėjams.

Praėjusiais metais Phila
delphijoje JAV LB taryba, 
dalyvaujant kitų bendruo
meninių veiksnių atsto
vams, buvo pageidavusi, 
kad PLB valdyba imtųsi 
iniciatyvos patari a m a j a i 
t a r p v eiksminei komisijai 
sudaryti. Iki šiolei tuo rei
kalu PLB visuomeninių rei
kalų vicepirm. dr. H. Bra
zaitis susižinojo su Vliku ir 
Diplomatijos Tarnyba ir 
gavo jų principinį pritarimą 
tokios komisijos sudary
mui. Jam pavesta stengtis, 
kad ateityjė šios abi insti
tucijos su juo, kaip PLB 
valdybos atstovu, parengia-

kaliniams vokiškai, ru
siškai ir prancūziškai. 
Savanoriams siūlė pini
ginį atlyginimą ir geres
nį gyvenimą. Keli šimtai 
pasisiūlė, bet buvo at
rinkti tik 80.

Kada vokiečiai tarp ka
linių ieškodavo savano
rių, niekas nežinojo ar

vidavimui. Štai kodėl ir 
šį kartą didelis skaičius 
astrologų ir įvairių atei 
ties spėjikų susilaikė.

Tie keturiasdešimt as - 
menų buvo apgyvendinti 
Wansee SS rezervuotose 
patalpose. Jie gavo šva
rius rūbus ir patogias 
lovas. Jiems davė valgy
ti, ir gerti ko tik širdis 
troško. Schellenberg sa
vo atsiminimuose rašė, 
kad šis reikalas vokie
čiams daug pinigų atsiė
jo.

Rugpiūčio 18 d. Himm
leris pats asmeniškai pa 
sirodė apklausinėti ma
gikus, pareikšdamas, 
kad SS nori žinoti apie 
judėjimą "labai svarbių, 
asmenų" ir tas, kuris 
galės tiksliai nusakyti, 
bus paleistas į laisvę.

Praktiškai joks kali- 
negalėjo sužinoti 

apie kokį asmenį kalba
ma. Jie visi davė įvai
rius spėliojimus. Bet kai 
kurie girdėjo apie pasku- m0 paskaitų cikle Mel- 
tinius įvykius Italijoje, bourne, savo įdomią ir 
nors ir nežinojo, kad Du- puikią paskaitą pradėjo 
če yra belaisvis Madda- sydnėjiškė Violeta Biti- 
lena saloje, bandė kalbė- naįt^. Būdama mūsų Syd- 
ti apie Italijos teritori
ją. Šiems Himmleris pa
siūlė cigarus.

nejaus atstovė Il-me Jau
nimo Kongrese, ji, kartu 
su kitais 38 jaunais, jau 

Tą pat dieną po pietų ^ia gimusiais ar subren- 
Himmleris atrinko aštuo- tusiais jaunuoliais, da- 
nis asmenis ir po vieną 
iššaukė į savo biurą. 
Tarp jų buvo vienas psi
chiatras, kuris sakėsi 
mokąs skaityti kitų min
tis, hipnotizuotojas, 
Prancūzijoje prieš karą 
demonstravęs savo suge
bėjimus teatro scenoje, 
senas armėnas, kuriam 
rodydavosi vizijos, du či
gonai ir trys astrologai 
profesionalai.

(Bus daugiau)

muosius darbus tęstų, siek
damos sudaryti laikinę to
kios komisijos užuomazgą, 
kuri formuluotų savo užda
vinius bei santykius su va- 
dovaujanč i a i s veiksniais, 
numatytų darbingiausią to
kios jau nuolatinės komisi
jos sudėtį bei sudarymo bū
dą ir pateiktų ją sudaran
čioms institucijoms galuti
nai sukviesti.

Valdybos pirm-kas St. 
Barzdukas supažindino su 
vestu susirašinėjimu, iš ku
rio susidarė aktualiųjų ben
druomeninių problemų vaiz
das. švietimo Tarybos 
pirm-kas Ant. Rinkūnas su
teikė informacijų apie sėk
mingas jo pastangas mo
kykloms naujų mokslo prie
monių parūpinti, čia minė
tinos skaidrės, reliefinio 
Lietuvos žemėlapio multi- 
plikavimas ir kt.

Posėdžio pabaigoje atlik
ta eilė technikinių formalu
mų, kuriems reikalingas 
formalus valdybos patvirti
nimas.

Posėdyje dalyvavo; pirm. 
St. Barzdukas, vykd. vice
pirm. dr. Ant. Butkus, sekr. 
ir ižd. Ant. Gailiušis, vi- 
suom. reikalų vicepirm. dr.
H. Brazaitis, inform. vice-

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Lietuvių kalbos naudojimas 
jaunimo tarpe

Būti tikru lietuviu ar 
kitos kurios tautos nariu, 
reikia mokėtis tos tautos 
kalbą, nes nemokėda
mas, ar mažai mokėda
mas kalbą, negali įsijung
ti į tautą. Kiekvieno lie
tuvio, gimusio išeivijoje 
ar Lietuvoje, pareiga yra 
išlaikyti gyvą ir aktyvią 
lietuvišką dvasią savyje, 
lietuvių tarpe, mūsų bend
ruomenėje ir taip pat 
kiekvieno mūsų pareiga 
yra informuoti kitas tau
tas apie Lietuvą ir lietu
vius.

Violeta Bitinaitė

Šiais žodžiais Australi
jos Studijų Dienų jauni- 

lyvavo paskutiniame 
bendrame jaunimo atsto. 
vų pasiruošime prieš iš
važiuojant į kongresą. Gi
musi Australijoje, prieš 
21-nus metus, Violeta 
yra gražus pavyzdys mū
sų lietuviško jaunimo. Tė
vai, gerai žinomi Sydnė
jaus dainos mėgėjai ir ak
tyvūs mūsų bendruome
nės nariai, savo dukrą iš
augino ir išauklėjo tikro
je lietuviškoje dvasioje. 
Baigusi gimnaziją ir vė
liau universitetą, Viole
ta šiandien yra gimnazi
jos mokytoja, be anglų 
kalbos ir meno istorijos 
dėstydama ir senąją ki
niečių istoriją. Neteko 
dar iki šiol man sutikti ki
tą tokią puikią, gražiai 
nuaugusią blondinę lietu
vaitę, kuri universitete 
be kitų mokslo dalykų, bū
tų baigusi ir kiniečių gi
lios senovės istoriją. 
Paklausta, kodėl ji pasi
rinko šią, mums visai 
svetimą dalyką, jitikkuk- 
liai atsakė, jog jai buvo 
labai įdomu ši, visai skir
tinga nuo kitų mokslo 
sričių — kiniečių istori
ja, parodanti dar ir da
bar mums taip mažai su
prantamą senovės Kini
jos žmonių gyvenimą, kul
tūrą ir papročius.

Be viso to Violeta pui
kiai kalba lietuviškai, ak
tyviai dalyvauja mūsų jau 
nimo, daugiausiai akade
miniame, gyvenime, yra 
Sydnėjaus Jaunimo Kon

pirm. Al. Laikūnas, jauni
mo vicepirm. M. Lenkaus
kienė, Kultūros Tarybos 
pirm. dr. Alg. Nasvytis ir 
švietimo Tarybos pirm. 
Ant. Rinkimas. (alns) 

greso išvykos komiteto 
sekretorė ir, neapsirik
siu pasakydamas, kad ji 
bus labai gera ir puiki 
mūsų Australijos lietu
viško jaunimo ambasado
rė šiame pasauliniame 
lietuvių jaunimo kongre
se. Laikykitės ir kiti jau
ni Amerikos ir kitų kraš
tų jaunuoliąi, nes šios 
gražios merginos nuošir
dus ir malonus šypsnis 
gali labai lengvai paverg
ti bent kurio jauno vyro 
širdį, nors mums Aus
tralijos lietuviams būtų 
tikras nuostolis, jeigu 
kas nors ją iš Australi
jos mums paveržtų.

Mūsų visųpareiga, sa
vo paskaitoje tęsia Vio
leta, yra kaip nors savy
je ir tautoje išlaikyti mū
sų lietuviškąją kalbą, nes 
tauta, praradusi savąją 
kalbą tuo pačiu praran
da ir savąją charakteris
tiką bei skirtingumą ki
tų tautų tarpe. Kitais žo
džiais tariant, jeigu mes 
norime būti lietuviais ir 
išlaikyti savo tautą gyvą, 
mes neturime užmiršti 
lietuvių kalbos.

Mūsų tėvams ir ki
tiems vyresniesiems tau
tiečiams, gimusiems ir 
užaugusiems Lietuvoje, 
lietuvių kalbos išlaiky
mas nėra jokia proble
ma, tačiau jaunuoliams, 
gimusiems jau išeivijo
je, išmokti kalbėti, ra
šyti ir skaityti lietuviš
kai, yra kartais ir bevil
tiška. Mes išmokstame 
lietuviškai kalbėti šeimo
je iš tėvų, praleisdami 
gal tik keletą valandų lie
tuviškuose pašnekesiuo
se kai kitą visą laiką mes 
praleidžiame mokykloje, 
universitete ar darbe, 
naudojant anglų kalbą ir 
būnant tarp svetimtaučių 
draugų, bendradarbių. 
Mūsų ir visas galvoji
mas tuo pačiu pasidaro 
australiškas, kai lietuvių 
kalba mums pasidaro tik 
antroji kalba. Ir. jeigu 
mūsų vyresniesiems lie
tuviams yra daug leng
viau kalbėti lietuviškai, 
tai jaunuoliui, čia gimu
siam ir užaugusiam, 
yra jau daug lengviau sa
vo mintis išreikšti ang
liškai. Čia ir gaunasi 
mūsų pagrindinė proble
ma, nes joks jaunuolis, 
kaip jis sunkiai besisteng
tų, niekada taip gerai ne
išmoks lietuviškai, kaip 
kad Lietuvoje gyvenę ir 
ten mokslus baigę žmo
nės, nuolatinai gyvenda
mi tarp lietuvių.

Susitikus mūsų jauni
mui tarpusavyje ir pra
dėjus platesnįpokalbįtar- 
pus avyje, daugiausiai 
yra kalbama angliškai. 
Kodėl tas yra? Be abe
jo jiems yra lengviau ir 
greičiau surasti tinka
mus žodžius ir išsireiš
kimus angliškai, nes, tu
rint ribotą žodyną, lietu
viškas pašnekesys pasi
daro neįdomus, formalus 
ir, daugeliu atvejų, įmai
šomi angliški žodžiai ir 
posakiai. Žinoma, savo 
šeimoje ir su kitais vy
resniaisiais, mes kalba
me lietuviškai, todėl ir 
kiekvienam asmeniui rei
kia kuo daugiau individu
aliai naudoti lietuvių kal
bą, nes tik nuolatinis jos

naudojimas ją tobulina ir 
lengvina pašnekesius.

Daugelio, ypatingai ne ■ 
subrendusių jaunuolių (12 
- 18 metų amžiaus) tar
pe, yra platus galvoji
mas, kam iš viso ta lie
tuvių kalba reikalinga 
mokėti ir ją naudoti. 
Bręstant ir vėliau sie
kiant aukštojo mokslo, 
ši galvosena labai daž
nai pasikeičia, supran
tant kiekvienos kalbos 
mokėjimo prasmę. Ma
no manymu, dėl vaikų ne
mokėjimo lietuvių kal
bos, kalti yra tik tėvai, 
nes po sunkaus dienos 
darbo, grįžus namo, ne
visi tėvai dar nori ir sa 
vo vaikus mokinti lietu
viškai, kas vėliau ir la
bai atsiliepia į vaikų mo
kėjimą savosios kalbos.

Labai ir labai mums 
čia trūksta lietuviškų 
knygų, kurios suįdomin
tų šių dienų jaunimą, 
nes jeigu jaunuolis ang
lų kalba gali pasirinkti 
tūkstančius įvairiausių 
knygų, žurnalų ir pan., 
tai lietuviškų leidinių, ku
riuos lengvai galėtų su
prasti jaunuolis, yra la
bai mažai.

Dažnai tėvai,panaudo
dami per didelį savo au
toritetą yra priežastis 
nenorėjimo mokintis tė
vų kalbos, nes šių dienų 
jaunimo’ tendencija yra 
priešintis prieš autorite
tą ir vyresniąją generaci
ją, nors jaunuoliai, ma
tydami savose šeimose 
gražų tarpusavio sugyve
nimą, tuo pačiu daug ma
žiau priešinsis ir tėvų 
idėjoms bei principams. 
Taigi ir vėl yra tik tė
vų pareiga sudaryti są
lygas ir skatinti, bet ne 
prievarta versti savo 
vaikus kalbėti lietuviškai. 
Meilė tėvams ir pasidi
džiavimas savo tauta bei 
kalba, turėtų būti moty
vai, kurie jaunuolį skatin
tų išlaikyti ir tobulinti sa
vo kalbą.

Labai ir labai daug pa
deda išlaikyti lietuvių kal
bą tai mūsų lietuviškos 
Jaunimo organizacijos. 
Jų susirinkimai, posė
džiai, paskaitos, diskusi
jos yra pravedama lietu
vių kalba ir užsimezgusi 
tarpusavio draugystė vė
liau duoda ir bendrąjįlie- 
tuviškumui pagrindą.

Kaip buvo mūsų tėvų ir 
vyresniųjų ankstyvesnė 
pareiga mums įdiegti 
lietuviškumo pagrindą, 
taip ir ateityje bus mūsų 
uždavinys tą darbą tęsti 
vėliau. Aš manau, kad vie
nas iš pagrindinių dalykų 
mūsų jaunimo lietuviška
me auklėjime yra ska
tinti jaunimą mokintis ir 
naudoti lietuvių kalbą, iš
aiškinant tikslą ir prie
žastį, nes vien tik faktas, 
kad tėvai to nori, nėra pa
kankamas. Jaunimas turi 
pats suprasti ir įsisąmo
ninti, kad mūsų kalba turi 
būti išlaikyta gyva ir 
jiems tas turi būti ne prie 
vartos būdu išaiškinta, 
parodant istorišką svar
bumą, bei kultūrišką mū 
sų kalbos kilmės grožį, 
įdiegiant meilę tėvų kraš 
tui Lietuvai ir tuo pačiu 
lietuvių kalbai. Tai gali
ma atsiekti mokinant jau- 
nuolus mūsų Lietuvos is - 
tori jos, parodant jiems 
mūsų gražiąsias tradici
jas, liaudies meną, dai
nas ir kita. Jiems reikia 
duoti knygų, žurnalų, ga
li tas būti ir anglų kalba, 
apie Lietuvą ir visa kas 
yra lietuviška, kas jiems 
sukels meilę ir pasidi- 

(Nukelta į 5 psl.)
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PATRIOTIZMO
PRASIVERŽIMAS

Kauno sporto halė ma
tė daug išdidžių ir laimin
gų valandų. Čia, Nepri
klausomos Lietuvos me
tais vyko Europos pirme ■ 
nybių varžybos. Čia Lie
tuvos krepšinio valstybi
nė komanda "nešė" vie
ną po kitos Europos krep
šinio komandas ir, baig
mėje, tapo Europos nu
galėtoja.

Šiam nemirštančiam 
lietuviškojo sporto atsie- 
kiui, patriotinė išeivija 
sukūrė puikų, mūsų jau
nimui intensyviai rody
tiną filmą: Lietuva — Eu 
ropos nugalėtoja!

Kauno sporto halėje ir 
dabar vyksta reikšmin
gesnės krepšinio rung
tynės. Neseniai ten var
žėsi dėl TSRS krepšinio 
pirmenybių lietuviškasis 
"Žalgiris" su kaž kuria 
komanda iš Rusijos.

Varžybos buvo atkak
lios ir "kietos". Žiūro
vai, kauniečiai ir be abe
jo lietuviai jausmingai 
atjautė savo komandos 
pastangas, "kietą" sve
čių žaidimą ir savųjų, 
virtuoziškai įmetamus 
krepšius. Buvo didelė 
"kova", kuri, staiga...iš
smuko iš sportinio įvykio 
rėmų. Kauniečiai per ne- 
lyg smarkiai palaikė 
"Žalgirį", azartiškais 
šūksniais ragino žalgi
riečius atakuoti rusus, 
smerkė svečių manev
rus, "kietą" jų užsispy
rimą. Švilpsniais ir ūba
vimais reagavo į svečių 
laimėtus krepšius.

Padėtis labai paaštrė
jo. Kaip rašo "Komjauni
mo Tiesa" kovo 28 d.:

"Kiekvieną jų ataką 
pradėjo lydėti tokie 
šauksmai, švilpimai, jog 
teisėjai buvo priversti 
sustabdyti ir įspėti žiū
rovus: jeigu jie nesiliau
sią taip triukšmavę, su
sitikimas būsiąs nutrauk
tas...

... tai vienur tai ki
tur sporto mėgėjų emo
cijos išeina iš krantų, pa 
rodydamos subjektyvu
mą, svečių ir varžovų ne
gerbimą.

slėpti, bijoti šnipų, pro
vokatorių ir slaptų mik
rofonų.

Šita laisvojo žmogaus 
žymė gal ir paveikė sovie 
tinio provokacinio gyveni
mo sąlygose išmuštruo- 
tą Justiną Karosą. Savo 
kelionės įspūdžiuose Ka
rosas nuolatos tvirtina, 
kad jo ir prie jo priė
jusių lietuvių pasikalbėji
mai buvo "atviri" ir "nuo
širdūs".

Tačiau tas prakeiktas 
sovietinis treningas ne
leido pačiam Justinui Ka
rosui irgi atvirai ir nuo
širdžiai pastebėti ir ap
rašyti tą nuostabią aus
trališkojo gyvenimo savy
bę — laisvę. Kaž kaip 
pro šalį Karosas praėjo 
pro žmogaus sąžinės, kal
bos, susirinkimų, orga
nizavimosi laisves, ku
rios tokios pilnos ir ryš
kios Australijos gyveni
me. Jam tai nesuvokia
mas reiškinys. Ir Austra
lijos kontinente sovie
tinio režimo auklėtinis 
pučia į tą pat dūdą, į ku- 
rip pūsti jis buvo įpratęs 
okupuotame Vilniuje.

Išeiviai lietuviai jam 
atrodo riboti, kvaiši. Ir 
tai, dargi tie, kas arti 
priėjo, kalbėjosi, dalino
si savo įspūdžiais. Ką be
kalbėti apie tuos "niek
šus", kurie nepaslinko 
prieiti arčiau! Tai, be 
abejo, karo nusikaltėliai!

Pačiupęs savo rašinė
liui tūlą Irena Frensaitę 
ir jos motiną, Justinas

"Komjaunmo Tiesa”, 
ilgokoje savo apeliacijo
je (lietuvius žiūrovus, pa
smerkė "emocijų pro
veržį".

Ir iš tikrųjų, rungtynės 
buvo transliuojamos per 
televiziją ir "emocijos" 
pasiekė didelę auditori
ją. Kas, suprantama,pa
tikrins, kaip kauniečiai 
sutiko "kietą" svečių žai
dimą prie savo televizo
rių? Užteko, bendrai nuo
monei sugauti, žiūrovų 
reakcijos per varžybas. 
Kauniečiai pajuto savo 
instinktyvų, gal būt, tik
tai lokalinį patriotizmą. 
Bet ir šis kuklus, "spor
tiškas" reiškinys, pakvi
po sovietinei spaudai ne
geidžiamų nuotaikų rau
gu. Spauda išėjo supamo-KarosVį7isUto'dukre- 
kymais, su pagraudeni- ir mo(įną "vaduoto- 
mais takto stoka, net su jiškog„ spaudos kvailu
tėm tikrais įspėjimą s-- tėmis. Jog nieko neži_ 
daugiau taip nesielkite!

— Čia ne specifika kal
ta, o mūsų blogi įpročiai, 
neišsiauklėjimas, — pa
reiškė "Komjaunimo Tie-, 
ca"

Laikraščiui labai nepa
tiko natūralus, sveikas, 
entuziastingas "emoci
jų" parodymas palaikant 
savo lokalinę komandą. 
"Lokalinio patriotizmo" 
apraiškos jau pavojin
gas, "netaktiškas" publi
kos ūpo demonstravi
mas. Tai savotiškas ba
rometras. Tad laikraš
tis įspėja: kodėl, kai are
na reikalauja šventai lai
kytis sportinių įstatymų, 
tribūna juos ignoruoja!

Atrodo, kad "tribūnos" 
elgesys, šį kartą, prasi
lenkė su "sportiniais įsta
tymais" ir, bolševikams, 
pakvipo "lokalinio patrio
tizmo" kvapsniais. Gal 
būt bolševikams pasivai
deno senas mokytojų su
važiavimas, kada "loka
linio patriotizmo" inspi
ruotas iš tūkstančių žmo 
nių krūtinių išsiveržė 
Lietuvos himnas?

Kaip matyti, net ir 
sportinio įvykio metu 
"tribūnos emocijos" pa
vergtos griežtai režimo 
kontrolei.

jiškos" spaudos kvailu-

laiškai Dirvai
AUSTRALIJOS LIETUVIAI PRO

SOVIETINĮ OBJEKTYVĄ

Užsiiminėjąs šlykš- Aldona Dabašinskaitė, 
čiais emigracijos dergi- lyg skelbdami didelę at- 
mais, propagandinis so
vietinis ir labai murzi
nos spaudos lapelis "Gim- širdžiai" dalinosi su jais 
tasis kraštas" provokaci- savo nostalginiais rūpes
niai atsuko savo dėmesį 
į lietuvišką išeiviją Aus
tralijoje.

Sovietinės Rusijos nu
siųsti Australijon lietu
viškojo komjaunimo vei
kėjai Justinas Karosas ir

rakciją, surado Austra
lijoje lietuvių, kurie "nuo-

nančios apie "tarybi
nės" lietuvos socialisti
nius laimėjimus, galvo
jančios, kad ten lietuviai 
valgo iš bendro katilo ir 
dirba "dienąnaktį". Fren- 
saitė ir jos motina, esą, 
nežinojusios, kad ok. Lie
tuvos kaime automobilis 
ir motociklas nėra nau
jiena!

Prikergęs moterims 
tas mirtines socialisti
nės buities nepažinimo 
nuodėmes, Justinas iške
liavo plačiau dairytis po 
Australiją. Mat, čia nie- 

’ kas jam nenurodinėjo, 
kaip turistams Vilniuje, 
neišžengti už Neringos 
slenksčio. Mūsų Justi
nas visur ėjo, kur akys 
vedė. Bet tos australiš
kos laisvės jis nereali
zavo savo tarybinės ne
valios sušlykštintoje są
monėje. Jie, Australi
joje, ėjo kur norėjo, va
žiavo, kur geidė!

Tokiu būdu jis susiti
ko vieną Melbourno ar
chitektą, vieną skuodiš
kį. Šie, kaip tinka lais
vės sąlygose asimiliuo
tam asmeniui, atvirai kal
bėjo su Justinu.

Sydnėjuje Justinas ge
rai pritapo prie lietuviš
ko biuro, kuris minta iš 
Lietuvon organizuojamų 
kelionių. Čia atmosfera 
jau tapo lyg ir sava. Bu
vo, pokalbiuose, prieita 
prie didelės istorinės ir 
politinės "išminties". Bu. 
vo nustatyta, kad "lietu
vių tautos istoriją ku
ria ne emigrantai, kaip 
tai nori įsivaizduoti Va
duotojai’, o Tarybų Lie
tuva".

Vilniaus universiteto 
dėstytojas Justinas Karo
sas šiuo tvirtinimu pa
demonstravo istorinį - 
politinį analfabetizmą. 
Ne valstybės, bet tautos

čiais.
Nėra jokia naujiena, 

kad išeiviai lietuviai lais
vojo gyvenimo sąlygose kuria istoriją, tautos ku- 
išaugę, visad kalba "nuo- i 'J ™ . -
širdžiai", atvirai. Jie ne- Lietuva yra Sovietinės 
įprato nedasakyti, susi

ria ir valstybes. Tarybų

Rusijos išpūstas purs-

TRIJŲ VEIKSMU OPERA

KAZIMIERO
BANAIČIO

Pasaulinė Jūratės ir 
Kastyčio premjera balan
džio 29 dienos vakarą Chi- 
cagoj praėjo dideliu pa
sisekimu. Tiesa, plojimų 
ilgiu ir smarkumu dar ne 
galima nustatyti, kurią 
vietą 30.000 su viršum 
operų literatūroje užims 
šis K.V. Banaičio kūri
nys. Faktas, kad iš tos 
gausybės plačiau yra 
žinomos tik kelios dešim
tys operų, liudija, kadge 
rą operą sukurti nėra 
lengva. Bet ir turint vi
sus tuos reikalavimus 
galvoje, žiūrint įjąnetik 
iš 'lietuviško taško', ne 
tik džiaugiantis kiek
vienu savųjų žingsniu, 
reikia konstatuoti, kad įs
pūdis žiūrovams ir klau 
sytojams buvo padarytas 
geras.

Operos silpnybė be abe 
jo yra jos statiškumas. 
Joje mažai veiksmo, kas

lesnes roles turinčiom 
šios ašarų pakalnės duk
rom Aldonai Stempužie- 
nei ir Margaritai Mom- 
kienei netrūko dieviškos 
kibirkšties — pirmosios 
motinos rauda buvo jau
dinanti, įMomklenės Rū
telę ir dievaitei nebuvo 
lengva nugalėti, nors to 
reikalavo operos turi
nys. Jūrų vėjų, žvejų, 
merginų ir undinių cho
rai skambėjo labai įs
pūdingai. Šokėjos buvo 
grakščios...

Vien tik pagyrimai? 
Taip! Ir jie turbūt visų 
nuomone užtarnauti. Ne 
be to, kad negalima būtų 
kai ką prikišti. Kai ku
rios klaidos premjeroje 
galėjo būti lengvai patai - 
sytos kituose spektakliuo - 
se. Kartu negalima už
miršti, kad visi spektak 
lio kaltininkai be Kučiū- 
no ir Valeškos nebuvo

pastato režisierių prieš 
sunkiai išsprendžiamą 
uždavinį. Tai siūlytų sta
tyti operą 'koncertine for
ma', veiksmą paliekant 
įsivaizduoti pačiam klau
sytojui. Banaičio muzika 
graži, orkestracija įspū
dinga, tačiau ar ji galėtų 
reikiamai paveikti be 
vaizdinio efekto? Atsaky. 
ti į tą klausimą negaliu 
dėl tos paprastos priežas
ties, kad dailininkas Adol
fas Valeška sukūrė fan
tastišką scenovaizdį, ku
ris, net gali sakyti, nu
stelbė kitus operos ele
mentus. Tokiomis deko
racijomis galėtų didžiuo 
tis ir profesionalų teat
ras. Jų egzistencija lei
džia suprasti, kodėl pre
liudas buvo išpildytas ne 
prie uždaros scenos, bet 
ją atidarius, scenovaiz
džio kontūrus uždengiant 
rūku, kurį oro trauka nu
nešė į salę. Kai kas net 
pradėjo kosėti, nors tam 
nebuvo reikalo: rūkas ne -
darė jokio efekto į uoslę 
ar akis, jei jis turėjo ko
kios žalingos įtakos, tai 
tik tokios, kad, rasit, ne 
leido įsigilinti į pačią 
muziką.

Jūratė — Dana Stan- 
kaitytė buvo dieviškoje 
formoje, tačiau ir žemės 
sūnus Kastytis — Stasys 
Baras, kaip visados, dai
navo labai gražiai. Ir kuk

tas. Lietuvių tauta dispo
nuoja savo istorijos liki
mu.

Taip pasisvečiavęs 
Australijos žemyne mū
sų Justinas surašė žiūps- 
nelį įspūdžių. Sveikina
me! Ateityje patariame 
nesiversti senos chaltū- 
ros plokštelėmis. Tai nė 
ra empirinis, bet aprio
rinis dėstymo metodas.

Australas

profesionalai, pragyveną 
iš scenos darbo. Tą fak
tą tačiau dažnai galėda
vai užmiršti ir tai jau 
gerausias jų pastangų 
įvertinimas.

Premjerą ir kitus spek
taklius dirigavo, viską 
išlaikydamas savo kon
trolėje (jo ir operos re
dakcija) Aleksandras Ku- 
čiūnas, publikos šiltomis 
katutėmis sutiktas ir pa
lydėtas. Kiti kreditai už 
pasisekimą priklauso 
jau neminint pačio Ba
naičio, James Kilcranuž 
orkestracija, Adolfui Va- 
leškai už dekoracijas, 
kostiumus ir gausius 
šviesos efektus. Režisa
vo Zita Visockienė, cho
reografija Aldonos Valei" 
šaitės. Dirigentui asis
tavo Alvydas Vasaitis, 
chormeisteriai Alfonsas 
Gečas ir Alice Stephens. 
Kostiumų išpildymas Mo
nikos Kripkauskienės, 
scenos tvarkymas Čes
lovo Rukuižos, apšvieti
mas Kazio Cijflnėlio.

(vm)
WANTED 

IST CLASS SKILLED 
TOOL AND DIE REPAIRMEN 

OR 
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Clo»e Toierance and 
have own tools.

lst & 2nd SHIFT
Steady work for qu^lified mcn & 
fringe benefits.

ST. CLAIR METAL 
PRODUCTS 

1721 DOVE ST. 
PORT HURON, MICH.

3 13-984-5 123

An Equal Opportunity EmpJoyer 
(33-39)

BROKERS 
0WNER — OPERATORS 

OF SEMI DUMPS TO HAUL IN 
OHIO, MICHIGAN, PENNA.. and 
INDIANA.

CALL 241-9119 
JACK GRAY TRANSPORT 

INC.
1301 ELM ST.

TOLEDO, OHIO
(33-371

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR 

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ- 

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106; 

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

Ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshali St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadwa.v, AN 8-87G4 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1826 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av.. 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė, NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,.................. 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH R1VER, N. J. 08882, 168 VVhitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423
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IŠ PRAEITIES PRISIMINIMŲ (2)

KAI MES BUVOME JAUNI
Petrapily teko ir pas

kutinį kartą susitikti su- 
būsimuoju aktorium Alek
sandru Vitkausku. Su juo 
susipažinova dar vaikais 
vienmečiais būdami 1901 
-1904 metų laikotarpy Pa
langoje Martišauskų šei
moje, kur aš lankydamas 
mokyklą gyvenau. Čia jis 
dažnai su motina atsilan
kydavo pradžioje iš Dar
bėnų, gi vėliau iš Kauno, 
kur jie buvo persidangi- 
nę ir kur jis lankė ko
mercijos mokyklą. 1907 
metų vasaros pradžioj 
mačiausi su juom Kybar
tuose kada čia iš Kauno 
atvykęs su Dainos mėgė
jų trupe vaidino M. Šiau
lėniškio dramą Pilėnų Ku
nigaikštį. Jo suvaidinta 
kunigaikščio Margio ro
lė jau tada pasižymėjo tik
ro būsimojo dramaturgo 
gabumais ir man dar nie
kad iki šiol nemačiusiam 
tikro teatro padarė ne
mažą ir gilų įspūdį.

Ir kaip nustebau kai 
čia Petrapily išgirdau 
telefonu Aleksandro bal
są — pasiūlą susitikti. 
Drauge praleidova visą 
mano laisvąjį nuo darbo 
sekmadienį. Sakėsi atva
žiavęs su tikslu stoti į 
Aleksandrine dramos mo
kyklą ir jau išlaikęs rei
kalingus egazminus. Nuo 
tos dienos daugiau gyve
nime nebeteko jo sutikti. 
Nepasiliko jis Petrapily 
matomai nutaręs patrauk
ti į Maskvą, kur tais lai
kais jau nepaprastai gar
sėjo K. Stanislovskij, ku
ris savo naujais drama
turgijos metodais turėjo 

. didelę įtaką kaip teatrui 
taip lygiai ir jaunųjų dra
maturgų auklėjimui.

Ir su Tallat-Kelpša 
mudviejų pažintis ir drau 
gystė rišo nuo vaikystės 
laikų, būtent, dar iš Yla
kių pradinės mokyklos. 
Todėl ir čia karts nuo kar 
to vienas pas kitą atsilan
kydavome. Gyveno jis Va
siljevo saloje 9-joje lini
joje (šitoj miesto daly- 
taip gatvės buvo vadina
mos) didžiulio pastato 
penktame aukšte,pasie
kiamą, nesant liftui, vien 
laiptais. Kambarį turėjo 
vienoj didžioj nesantai
koj gyvenančių, todėl la
bai triukšmingoj rusiš
koje šeimoj. Skundėsi 
kad konservatorijos stu
dentui su pianinu sunku 
geresnį kambarį gauti; 
pasisakai esąs su muzi-

K. MAŽONAS

ka, tuoj gauni iš kambario 
nuomotojo neigiamą at
saką. Juozas buvo tipin
gas bohemios atstovas; 
nerūpestingas, gerai 
jam ar blogai vis gied
riai nusiteikęs, visada su
rasdamas pokalby pri
taikomą juoką ar anek
dotą. Jo draugystėje ne
tekdavo nuobodžiauti. 
Pas jį susipažinau ir su 
M.K. Čiurlioniu dar nese
niai čia atvykusiu iš Vil
niaus. Tuo metu Čiurlio
nis buvo jau pasiekęs sa
vo meninių laimėjimų ze
nitą kaip muzikoj taip ir 
tapyboj. Kas tada jame 
ypatingai patraukė mano 
dėmesį tai jo akių išraiš
ka ir nepasakyčiau artai 
jose atsispindėjo geni
jaus požymio išraiška, o 
gal tai jaupasireiškusios 
ligos išdava. Kartą čia 
juos užtikau drauge prie 
pianino besipraktikuojan- 
čius sekančio subatvaka 
rio pasirodymui.

Dar gerai prisimenu 
tuose subuvimuose daž
nai atsilankančią Lindą 
Vienožinskaitę, vėliau 
Puronienę. Gal dėl savo 
patrauklios išvaizdos, o 
gal pasididžiuodama sa
vo radikalumu laikėsi 
oriai ir gal kiek išdi
džiai. Dauguma anų laikų 
kairiai nusiteikusių stu
dentų savo radikalumą pa. 
brėždavo kiek dirbtinu 
rimtumu ir net niūrumu, 
bei nevisai brangiu apsi 
rėdymu, o šiuo atžvilgiu 
Liuda darė malonią išim 
tį. Puošniau, teisingiau' 
sakant, tvarkingai apsi
rėdę kolegos būdavo anų 
arba tėviškai toleruoja
mi, bet neretai pravar
džiuojami bielopodklo- 
dočnikais (baltapamuša- 
liniai), nes uniforminis 
išeiginis studento švar
kas turėjo baltą šilkinįpa- 
mušalą. Mūsų lietuvių 
studentų tarpe tokiais iš
eiginiais švarkais pasi
puošusius man netekę ma
tyti. Nors mus su Liuda 
per Niūniavus rišo ir to
limesnė giminystė, bet 
dėl jos bent man atro- 
džiusio išdidumo užmegs- 
ti pažintįnesiryžau.ogal 
ir neišdrįsau.

Susitikdavau Čia studi
juojančius iš Palangos 
laikų draugus ŽadeikįPo
vilą, Končių Igną, Oželį 
Kazį, Žemgulį Juozą.

sakyti, bet man atrodo, 
kad šitas mūsų grupinis 
suktinio šokis viešai pa
sirodęs scenoje ar nebus 
jei ne pirmasis tai bent 
vienas iš pirmųjų buvęs 
mažas tautinių šokių an
samblis.

Šiaip jau labai malo
nus ir draugiškas bet tem
peramentingas, staigus, o 
neretai stačiokiškas Sta
sys Šimkus, tuo metu kon 
servatorijos studentas,

J. GRAUDA

(4) JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

Saliutė savotiškai pasipriešino:
— O aš nesutinku!
— Dėl ko?
— Dėl tokio to žmogaus pavaizdavimo.
— Ko gi tu norėtum?
— Aš sutinku, kad jis savotiškas keistuolis, 

bet nėra toks kvaiša, kaip tu pasakei. Kalbėjo jis 
rimtai ir gal teisingai.

— Ką gi jis kalbėjo? Tik malė, malė ir vis 
tuščiomis girnomis. Juk tai aišku, kad jis tikras 
bolševikų agentas.

— O bolševikas ar jau nebegali teisybės pa
sakyti?

— Be abejo gali. Tačiau kokia gi jo teisybė? 
Ar tu gerai įsidėmėjai?

— Ką tokio? — Saliutė visai nekaltai pasižiū
rėjo į savo vyrą.

— Jis aiškiai pasakė: "Nebebus mažųjų vals
tybių. Rytinėj sferoj, atseit ir Lietuvoje, vyraus ir 
tvarkys Sovietų Rusija. Ką gi tai reiškia? Vadina
si, tas pats teroras, Sibiras ir vergų stovykla, kaip 
per gyvenom pirmą kartą bolševikams atėjus. Jak 
dėl ko gi mes bėgom? Argi panorėsi į tokią tėvy

Šie du paskutinieji Karo 
Medicinos Akademijos 
studentai; Kavecką Vla
dą, panevėžietį Pranai
tį Vladą. Iš čia paminė
tų trys komunistų žiau
riai nužudyti.

Aišku kad šitie subat-
vakariai būdavo užbaigia- suorganizavo nedidoką, 
mi šokiais, kurie jaunų bet gerai paruoštą cho- 
žmonių tarpe sudaryda- rą. Šokio ir choro repeti- 
vo svarbią tų vakarų pro - ei jos sutapdavo vieną ir 
gramos dalį. Galėjusių 
pianinu paskambinti šo
kiams buvo užtektinai, 
o ir Kelpša tuo atžvilgiu 
savęs nepagailėdavo ir 
nesididžiavo.

Su kuriuo tai mūsų bū- 
simųjų menininkų atsilan 
kydavo tūlas iš Aleksand- 
rinės operos baleto mo
kytojo Petipa padėjėjų, 
gal daugiau užburtas ir 
kurios tai mūsų mergai
tės viliojamas. Jam la
bai patiko mūsų sukti
nis, kuris mūsų šokiuose 
užimdavo nepaskutinę 
vietą. Jis pasisiūlė ir ap
siėmė šitą šokį stili
zuoti sudarius šokių gru
pę iš penkių porų. Tuo 
pačiu laiku iškilo suma
numas surengti platesnį 
vakarą su paįvairinta pro
grama ir būtent: minė
tas stilizuotas suktinis 
ar ne iš aštnuonių pa
veikslų, ar kaip tada sa
kydavo, figūrų; scenos 
veikalas Ponas ir Muži
kai (autoriaus neprisime
nu, choras ir užbaigimui 
koncertinė dalis, kurią 
sutiko atlikti M. Čiurlio
nis paskambindamas ku
rį tai savo kūrinį. 1909 
metų sausio gale pradė
ta rimtai repetuoti.

Šiandien negalėčiau pa. 
sakyti kodėl, bet man bu
vo įpiršta dalyvauti suk
tinio šokyje ir scenos vei
kale vaidinti pono rolę. 
Iš visų šokio ir scenos 
veikalo ansamblių daly
vių šiandien prisimenu 
vien šokio savo partinerę 
studentę Beržanskaitę. 
Nors šį kartą turėjome 
ir gerai nusimanančius 
režisierius, bet kad jie 
būtų iš manęs kaimie
čio padarę scenoje įti
kinantį poną ar gerą šo. 
kėją tai labai abejoju.

Mūsų mėgėjų meniš
ki sugebėjimai gal buvo 
ir neperaukščiausio ly
gio, bet niekas negalėtų 
nuneigti mūsų nuošir-

tą pačią dieną ir tojepa 
čioje scenoje. Mums šo
kėjams kiek užtrukus Sta 
sys be ceremonijų ir ga
na nešvelniai mus iš sce 
nos išprašydavo sakyda
mas "eikit žargstytis kur 
sau norit, mums choro 
repeticijai vieta reika
linga". Toks jau matomai 
jis ir gyvenime pasiliko. 
Prisimena man kaip Klai
pėdoj jam Konservato
riją vadovaujant tūla dai
navimo profesorė, jaut
rių nervų rusė ateidavo 
apsiverkusi gauti nusi
raminimui vaistų ir nusi
skųsdavo rektorium. Aiš
ku kad programos ver
tingiausią dalį sudarė 
Čiurlionio išpildyta kon 
certinė dalis ir šita va
karo meniškoji dalis bu
vo klausytojams, o ypač 
muzikos žinovams, gau
sus atpildas už gal kitus 
to vakaro trūkumus.

1909 m. gegužės gale 
įvyko ir mūsų ruoštasis 
vakaras Didžiulė salė bu
vo perpildyta ir nevien sa
vųjų tautiečių ir kaip vi
sada mūsų atlaidi ir ne
šykšti publika nepagailė
jo vieniems padrąsinan
čių, kitiems užpelnytų 
gausių aplodismentų.

Petrapilio baltoji nak
tis seniai jau praėjo ir 
saulė gana aukštai buvo 
pakilusi kada po vakaro 
linksmosios dalies visai 
pavargę, bet, laimingi 
ir patenkinti skirstėmės 
į namus. Manau, kad ne
vienam to vakaro rengi
mo dalyvių tas vakaras il
gai pasiliko atminty.

Tuometinė jaunimo jud
ri idėjinė veikla kultūri
nėj bei politinėj sryty- 
je ir kur ji bebūtų buvu
si vykdoma ar kaip šiuo 
atveju Petrapily ar Mask
voj, Vilniuje, Kupiškyje 
ar kuriame kitame Lietu
vos užkampy, irdamas 1 
Aušrininkų, Varpininkų 
ir kitų lietuvybės gaivin- 

džiai dėtų pastangų ir ge. tojų milžinų pralaužtais 
rų norų. Tautinių šokių ledais, sudarė vieną kad 
žinovai galėtų tiksliau pa- ir mažą kultūrinę, dvasi-

nę grįžti?
— Aš visai kitaip galvoju. Mano išmanymu, 

amerikiečiai tokie galingi, sutvarkė jie vokiečius, 
išvadavo Prancūziją, padės ir Lietuvą išlaisvinti, 
kaip tikisi mano brolis.

— Ne taip greit, mieloji. Rasa akis išės, kol 
saulė patekės, anot žmonių. Čia tau ne skilandžiai 
kepti!

— Nemėgstu tavęs tokio. Tuojau matyti, kad 
buvęs mokytojas. Tuojau pamokymai ir visoki kny
giški palyginimai...

— Na, ar liausitės pagaliau judu? — beveikpik- 
tai sudraudė Liudas: — Aš, Juozai, nesuprantu ta
vo pesimizmo ir tos nelemtos panikos.Saliutėtei
singai sako, kad amerikiečiai galingi. Todėl atro
do, kadviskasbus žmoniškai ir tvarkingai, Laikraš 
čiai skelbia, kad kariuomenės užnugaryje žygiuoja 
ir UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administracion). Žygiuoja ne tuščia — visokių gė
rybių nelaimingosiom karo aukoms. Apsigyventi 
bus pritaikytos kareivinės arba buvusių belaisvių 
bus pritaikytos kareivinės arba buvusių belaisvių 
stovyklos. Aš tuojau pereinu. Manau, kad ir jūs taip 
padarysit?. Gana šito priverstinio vergiško darbo. 
Tiek kentėję, išvargę, juk turime teisę į šiokį tokį 
atpildą? Tegul tai bus kad ir poilsio pavidalu.

Vainorai vienas antrą klausiamais žvilgsniais 
apšaudė ir nieko neatsakė. Liudas kalbėjo graudes 
niu balsu, kaip ir nusiskūsdamas:

Į pagalbą vaikučiams
Studijos yra nelengvas laiko praleidimas. Iš 

vienos pusės studijos džiovina smegenis. Iš kitop 
gi pusės, studijose dyla kelnės.

Palinkęs ties knyga arba sąsiuviniu vaikas ga
li pasidaryti sukumpęs. Studijos vaiką (ir žmogų) 
išnervina. Ypač, kada nesiseka pamokų ir jų teks
tų suprasti.

Dar daugiau, per studijas vaikai pasidaro įky
rūs. Jie netenka pagarbos savo tėvams.

Sakysim, vaikas studijuoja taip vadinamą litu
anistiką. Vieną vakarą jis klausia tėvo:

— Ar Lietuvoj buvo kidneperiai?
Tėvas atsako didžiuodamasis:
— Lietuviai neturėjo kidneperiųl
Vaikas atkerta paniekinančiai:
— O, o! Nieko nežinai! Kęstutis kidnepino Bi

rutę!
Numoja ranka į savo tėvo analfabetiškumą ir 

išbėga beisbolo žaisti.
Todėl vaiko nereikia apsunkinti studijomis. 

Tegu jis vystosi normaliai, nepertempia savo sme
genų, nebūna apkrautas papildomomis studijomis. 
Ypač reikia saugotis apkrauti vaiką papildomomis 
lituanistikos studijomis. Smalsūs vaiko pasiteira
vimai gali tėvus pastatyti į visiškų analfabetų pa
dėtį.

— Lietuva buvo didelė, — pasakys tėvas, — 
ir Vytautas girdė savo žirgą Juodojoj jūroj!

— O, o! Nieko nežinai! — suriks vaikas. — 
Jūros vanduo sūrus ir žirgai jo negeria.

Ir išbėga žaisti beisbolo...
Todėl nenuostabu, kad mums parašė iš kaimy

ninės valstybės gerą naujieną. Ten valdžia sugalvo
jo apsunkinti mokinius papildomu smegenų džiovi
nimu: tėvams pageidaujant, leidžiama mokykloj 
studijuoti etninę kalbą. Lenkas — studijuos lenkų 
kalbą, ukrainas — ukrainų, lietuvis — aišku — lie
tuvių. Kai kurie tėvai lietuviai buvo gana apdairūs.

— O kam mano vaikui lietuvių kalba? Su ja jis 
duonos neuždirbs, bet smegenis tikrai vargins... 
Tik, tylėkite, ponai ir nekelkite to klausimo, dargi 
ims ir užkraus mūsų vaikams lituanistines studi
jas! Ims vaikai klausinėti mus apie Kęstučius ir 
Birutes ir statyti į nemalonias padėtis.

Esame tos pat nuomonės — leiskime vaiku
čiams vystytis normaliai. Jie visad prasimanys kuo 
užsiimti.

nę bei idėjinę plytelę, iš 
kurių jau nebeilgai tru
kus stebuklingai susikū 
rė mūsų nepriklausomos 
Lietuvos pastatas. Šitie 
jaunimo veiklos vienetai 
buvo lygtie šaltinėliai, iš
takai bei upeliūkščiui iš 
kurių susidarė ta didžio
ji nepriklausomybės upė, 
kuri suteikė mūsų tautai 
rimtą galimybę kurti, 
vystyti ir puoselėti mū
sų tautinę kultūrą. Dar 
mūsų šimtmečio pradžio

je, dėl mums žinomųprie 
žasčių, kaimo grožinę li
teratūrą galima sakyti, 
sudarė maldaknygė, kan - 
tičkos ir panašiai, su to
kiais kalbos perlais kaip 
nesmertelnas.-griekas ir 
pakūta ir t.t.

Tenka tik pagalvoti ir 
įsisąmoninti kas padary
ta bei pasiekta nuo tų lai
kų visose mūsų kultūros 
srityse. Jei proporcingai 
palyginsime mūsų mažos

(Nukelta į 6 psl.)

— O ar žinot, kad aš jūsų jau seniai ieškau? 
Kur tik girdėjau pabaltiečius apsistojusius, vis va
žinėjau. Aplankiau Allmagne, Tagolsheime, Alt- 
kirch ir — neradau...

Saliutė juokais:
— O mes tave iš karto, be didelio vargo capt 

ir nusitvėrėm. Tu mat daužeisi kažkur aplinkui, o 
pačiame Strasburge nepasiteiravai.

— Niekad man nė į galvą nebuvo atėję, kad jūs 
tokiame didmiestyje būsite užklydę. Savo laiškuose 
iš Darbo kuopos visą laiką patarinėjau: jeigu tektų 
bėgti, stenkitės mažesniuose miesteliuose apsisto
ti. Ten lengviau, įsitaisyti ir mažiau pavojaus dėl 
bombų krušos.

— Tavo teisybė, Liudai', — gyvai atsiliepė 
Juozas: — Ir mes tik per plauką išvengėme pana
šios krušos...

— Neduok, Dieve, kas čia būtų buvę... Bijau 
net pagalvoti... — nejučiomis nusipurtė Saliutė.

Juozas tęsė:
— Tai vis dėl to prakeikto gauleiterio, Rudolf 

Hanke. Tegul jį šėtonas! O gal ir nusinešė jau. Tai
gi, tas vokiečių apygardos viršininkas, fanatiškas 
Hitlerio rėmėjas, buvo pasiryžęs pamišėliškam žy
giui. Jis paskelbė (afišomis), kad miestas bus gi
namas iki paskutinio žmogaus, iki vienintelio svei
ko pastato.

(Bus daugiau)
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II PU Kongreso atidarymo
akademinė programa

Kongreso atidarymo aka
deminę programą rūpinasi 
dr. Algio Norvilo vadovau
jama Programos Komisija, 
šiuo metu programa orga
nizuojama pilnu tempu. 
Daugumai temų paskaiti
ninkai ir vadovai yra pa
rinkti. Kviečiamos akade
minės ir visuomeninės jė
gos nesiribojant šiaurės 
Amerikos geografinėmis ri
bomis.

Paskaitos:
— Lietuvių Jaunimas iš

eivijoje: prasmės beieš
kant. Kun. Antanas Saulai- 
tis (Brazilija).

— Kokie mes būsime 
2000 metais? Henrikas An
tanaitis (Australija).

Pokalbiai:
—■ Jaunimo vieta Lietu

vių Bendruomenėje. Arvy
das Barzdukas (JAV).

— Tėvų kalbos mokymas 
šeimoje: ką daryti, kad vai
kai kalbėtų ir rašytų lietu
viškai ? Gintarė Ivaškienė 
(JAV).

— Ar išeivijoje įmanoma 
lietuviška kūryba? Marija 
Saulaitytė (JAV).

— Jaunimo vaidmuo Lie
tuvos laisvės siekime. Algi
mantas Gečys (JAV).

— Tėvų-vaikų santykiai 
išeivijoje: pasitaikantys ne
susipratimai ir jų sprendi
mas. Irena Lukoševičienė 
(Kanada).

— Jaunimo ansambliai, 
teatro, sporto grupės: kaip 
jos susiorganizuoja ir ko
dėl jų reikia? Sės. Igne Ma- 
rijošiūtė (Kanada).

— Lituanistikos ir kitų 
mokslų galimybės Pietų ir 
Šiaurės Amerikose, Austra
lijoje ir Europoje. Dr. Leo
nardas Dambriūnas (JAV).

— Estai, latviai, lietu
viai: Baltų jaunimo bendra
darbiavimas. Ilze Kalninš ir 
Nastutė Umbrazaitė (JAV) 
(anglų kalba).

— Lietuviai ir kylantis 
etninių grupių sąmoningu
mas. Kun. Kazimieras Pu- 
gevičius (JAV) anglų kal
ba).

— Jaunimas ii* spauda. 
Jūratė Reizgytė (Australi
ja).

Pastaba;
Pokalbiams pakviesti or

ganizatoriai, kurie rūpinasi 
dalyvių angažavimu. Pokal
bių pravedimo būdai bus 
įvairūs — debatai, referen
tai koreferentai, simposiu- 
mai ir t.t.

II PLJK atidarymas nu
matomas pradėti penktadie
ni, birželio 30 d., 4 vai. p. p. 
Akademinei daliai pasibai
gus bus susipažinimo vaka
ras.

Šeštadieni, liepos 1 diena, 
dienos metu vvks įvairūs 
anksčiau išvardinti pokal
biai. 7:30 v. v. bus Kongre
so Vakaras Conrad Hilton 
Grand Ballronm salėje.

Sekmadienį, liepos 2 die
ną, visi II PLJK Kongreso 
dalyviai raginami dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje, 
Chicago Amphitheater sa
lėje. Vakare, Kongreso da
lyviams programa bus ne
užilgo paskelbta.

Pirmadienį, liepos 3 die
ną, baigsis akademinė Kon
greso atidarymo programa. 
Pirmadienio vakaras skiria
mas lietuviškam teatrui. 
Spektakliai Chicagos Lietu
vių Jaunimo Centre.

Antradienį, liepos 4 die
ną įvyks Kongreso Sporto 
Diena.

Parašų rinkėjams
Prašome Jaunimo Petici

jos parašų rinkėjus, kad pa
rašai būtų talpinami Peti
cijos lapo pirmoje pusėje, 
nes tie lapai su komenta
rais ir pridėtiniais parašais 
antroje pusėje nebus priim
ti Jungtinėse Tautose. Pasi
rašančiojo vardas ir pavar
dė turi būti rašytinėje, o ne 
spausdintoje formoje (raša
lu). Dėl informacijų ir Jau
nimo Peticijos lapų kreip
kitės pas Antaną Kizlaus- 
ką, adresu: II Lithuanian 
World Youth Congress, Pe- 
tition Committee, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
Illinois 60636, U.S.A.

Stovyklos registracija
R e g i s t r acija Jaunimo 

Kongreso Stovyklai pradė
ta gegužės 1 d., baigsis ge
gužės 30 d. Stovyklos re
gistracija rūpinasi, Toronte 
gyvenanti, seselė Igne. Sto
vykla įvyks liepos 9-15 d.d. 
Romuvoje, į šiaurę nuo To
ronto, Kanadoje. Stovyklos 
registracijos anketos išsiun
tinėtos visiems Jaunimo 
Metų Komitetams ir JK ry
šininkams šiaurės ir Pietų 
Amerikose, Australijoje ir 
Europoje. Visi raginami ga
limai skubiau registruotis, 
kadangi stovyklau j a n č i ų 
skaičius ribotas. Kas pirma 
užsiregistruos, tas turės ge
resnę galimybę stovykloje 
dalyvauti. Stovyklos regis
tracijos anketas nuo gegu
žės 1 d. bus galima gauti 
pas II PLJK Stovyklos Ko
misijos registracijos pako- 
misijos pirmininkę sės. Ig- 
nę, 57 Sylvan Avė., Toronto 
173 Ontario, Canada. Tel. 
416-534-5773 ir II PLJK 
Būstinėje, 5620 So. Clare
mont Avė., Chicago, Illinois 
60636 U.S.A. Tel. 312-737- 
3300.

Nakvynės
Pasaulio Lietuvių Jauni

mo Kongreso atstovams at
važiuojantiems Į Kongreso 
atidarymą, ieškoma nakvy
nių. Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, kurie gali priimti 
jauną lietuvį ar lietuvaitę 
keletai dienų, prašomi sku
biai skambinti Nakvynių 
Komisijos pirmininkei Dai
vai Vaitkevičiūtei, tel. 737- 
5803 arba II PLJK Būsti
nėm tel. 737-3300.

Simbolis
Jaunimo Kongreso sim

bolio klausimas buvo per
svarstytas praeitame II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso posėdyje. Nutar
ta naudotis PLB ženklu: vy
čiu su pasauliu.

Finansinė parama
II Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresą gali parem
ti visi lietuviai, žinoma, ne 
visi gali aukoti šimtais, bet 
ir mažiausia auka prisidės 
prie Kongreso pasisekimo. 
Prašome visų paremti jau
nimo užsimojimus.

ANTRAS PRIEšKONGRE- 
SINIS SUVAŽIAVIMAS 

VOKIETIJOJE
Antras prieškongresinis 

šuva žiavimas Vokietijoje 
įvyko balandžio 7-9 dieno
mis Hunfeld miestelyje. Da
lyvavo 12 delegatų ir 13 ki
tų asmenų.

Balandžio 8 dieną, užpil
džius registracijos bei stu
dijų savaitės anketas, buvo 
kun. Br. Liubino paskaita

apie lietuvius Vokietijoje. 
Paskaitą baigus, vyko gy
vos diskusijos. Vėliau ponai 
Vaišniai, neseniai persikėlę 
Vokietijon iš J.A.V., pabrė
žė kai kuriuos skirtumus 
tarp Vokietijos ir J.A.V. 
gyvenimo. Vakare buvo su
daryti diskusijų būreliai

Balandžio 9 d., baigus 
Kongresą liečiančias proble
mas, buvo tartasi kongresi
nio Jaunimo žodžio leidinio 
reikalu. Senajai redakcijai 
atsisakius, leidiniui medžia
gų pristatymu rūpinsis šie 
asmenys: Petras Nevulis — 
biografijos ir nuotraukos, 
Andrius Šmitas — stovyk
lų, suvažiavimų aprašymai, 
Artūras Hermanas — jau
nimo sudėtis Vokietijoje, 
Jonas Boguta — nuotrau
kos ir Arvydas Lingė — fi
nansiniai reikalai.

J.A.V.-ėse Jaunimo Kon
greso metu korespondentai: 
A. Hermanas, P. Nevulis, P. 
Veršelis, R. žutautaitė; fo
tografas, St. Jasulaitis, 
sporto žinios, M. šiušelis.

VEIKLŪS CHICAGOS 
NEOLITHUANAI

Š. m. balandžio mėn. 30 
d., 3 v. p. p. Tautinių namų 
patalpoje, 6422 So. Kedzie 
Avė. Chicagos padalinio tė
vūnas šen. Vytautas Paukš
tys ir magistrą šen. Alvyda 
Guobytė sukvietė specialią 
sueigą supažindinti jumo
rus su seniorais ir filiste
riais. Programos pradžioje 
tėvūnas ir magistrą prista
tė šiuos jumorus: Korneliją 
Bakšytę, Audronę Matuty
tę, Vidą Gierštikaitę, Danu
tę Voltę, Andrių Brinką, Al
vydą Ignatonį, Marių Kas- 
niūną, Liną Regį, Algį Regį 
ir Aidą Skruodį. Pristatant 
virš paminėtus juniorus bu
vo kiekvienas apibūdintas 
kokias mokyklas lanko ir ką 
studijuoją. Pagal Korpora
cijos tradicijas kiekvienam 
juniorui buvo paskirtas ir 
globėjas. Globėjo pareiga 
supažindinti juniorą su tau
tinę ideologiją ir Korporaci
jos tikslais bei siekiais. Po 
šių pristatymų sekė p. Val
do Adamkaus paskaita — 
Oro ir vandens teršimo kon
trolė. Gana įdomioje pa
skaitoje prelegentas nušvie
tė, kaip žiauriai teršiamas 
vanduo ir oras ir su ta ne
gerove vedama kovą. Pa
skaita buvo paįvairinta fil
mu. Pamatėme, kaip kai ku
rie fabrikai nešvarų van
denį ir atmatas suverčia į 
upes ar ežerus. Nuo užterš
to vandens miršta gyvūni
ja. Po paskaitos buvo kele
tas paklausimų į kuriuos at
sakė pranešėjas. V. Adam
kus tą įdomią paskaitą ža
dėjo artimiausiu laiku pa
siųsti spaudai. Daug ko mes 
nežinome, kas dedasi mūsų 
aplinkoje ir kas kenkia 
žmonių sveikatai.

Po paskaitos sekė junioro 
Lino Regio paruoštas juo
kingas montažas, kurį atli
ko visi juniorai. Jaunimas 
dalyvaudamas organizacijo
se užtikrina ilgesnį lietuvy
bės išlaikymą.

Gegužės mėn. 6 d., 7:30
v. v. tose pačiose patalpose 
padalinys ruošia Motinos 
dienos minėjimą su atitin
kamą programą, šis minėji
mas bus visai skirtingas 
nuo buvusių. Minėjimo me
tu svečiai bus skaniai pa
vaišinti.

Didesnis renginys ruo
šiamas gegužės mėn. 21 d. 
Jaunimo Centre stato V. 
Krėvės dramą — Skirgailą. 
Tad tenka sveikinti jauni
mo ryžtą. (jj)
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Muencheno lietuvių tautinių šokių grupė "Ratukas", kuriam nuo |sikflrimo 1950 m, iki šiai dienai va
dovauja Alina Grinienė. Ruošiantis atvykti (IV Tautinių šokių šventę sudarytos 8 poros, šiuo metu gru
pėje šoka: Arūnas Balkus, Rudolfas Boehmas, Zigfridas Boehmas, Petras Buračas, Brunonas Dovilas, 
Marius Dresleris, Aurelija Gelžinytė, Violeta Hermanaitė,Alfredas Hermanas, Gunda Mečionytė, Sigi
ta Mečionytė, Petras Nevulis, Kristina Pauliukevičiūtė, Rita Pauliukevičiūtė, Algimantas Pauliukevi
čius, Eglė Pauliukonytė, Danutė Žakytė, Raimundas Žagarinskas. Akordeonu groja Mečys Landas.

Ruoškimės į Korp! Neo-Lithuania 
vasaros stovykla

Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais 1972 
Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba nuo rug
piūčio mėn. 27 d. iki rug 
sėjo mėn. 4 d. gražioje 
Thunderbird Lodge Mt. 
Snow, Vermont vasarvie
tėje ruošia iš eilės pen
kioliktąją vasaros stovyk
lą. Norint vykti į šią sto - 
vykią reikia užpildyti re
gistracijos lapelį, pridė
ti čekį sumoje 50 dol. už
stato ir iki gegužės mėn. 
20 d. pasiųsti Vyr.Valdy, 
bos ižd. kol. Br. Kasakai- 
Čiui, 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629 
Tel. 778-7707. Ar stovyk
la įvyks, ar ne, po gegu
žės 20 d. bus paskelbti 
rezultatai Dirvoje. Sto
vykla įvyks, jeigu užsi
registruos minimum 40 
stovyklautojų. Stovykla 
gali sutalpinti 80 asme
nų. Smulkesnės žinios 
apie šią ruošiamą vasa
ros stovyklą kiekvienam 
korporantui asmeniškai 
yra pasiųstas laiškas su 
paaiškinimais ir nurody
mais.

Ką stovykla duoda jau 
nimui? Didelę, gražią 
mūsų gyvenimo dalį jau
nimui atskleidžia stovyk
los. Stovyklavimo papro
tys yra senas ir siekia 
dar priešistorinius lai
kus. Lietuviška visuo
menė stovyklas vertina 
teigiamai. Išeivijoje jos 
praktikuojamos virš 20 
metų. Vasaros stovykla 
prilygsta lietuviškai mo
kyklai. Jaunimas, žalios 
gamtos prieglobstyje, nu 
tolęs nuo miestų dulkių 
poilsiauja, žaidžia, spor
tuoja, tarp savęs lietuviš

kai kalbasi ir gražiai 
bendrauja. Susiranda nau
jų draugų. Turėti gerą 
draugą yra neįkainuoja
ma vertybė. Kiekvienas 
stovyklautojas atsigauna 
dvasia ir kūnu. Stiprina 
sveikatą ateinančio ru
dens ir žiemos darbams. 
Dalyvauja paskaitose ir 
jų diskusijose.

Tautinio ir lietyvybės 
palaikymo požiūriu daly
vavimas stovykloje yra 
dar reikšmingesnis ir tuo, 
kad užsimezga artimesni 
santykiai tarp dalyvių iš 
kurių neretai susiformuo
ja ir gražūs lietuviškos 
šeimos židinėliai. Tokių 
židinėlių jau eilę turėjo
me ir keletas yra pasi
ruošę. Tai organizacijų 
ir stovyklų nuopelnas. 
Tuo džiaugėsi ne tik tė
vai, korporacija bet ir 
lietuvių bendruomenė.

Be vasaros stovyklos 
būtų tuščia vieta jauni
mo gyvenime. Stovyklą 
reikia prilyginti tautinei 
mokyklai, kurioje indi
vidas dalinai pasiruošia 
dirbti kilniam tikslui — 
"Pro Patria".

Jaunuoliai gyvendami 
stovykloje pajunta parei
gą pradėti po truputįruoš- 
tis savistoviam gyveni
mui. Žmogaus jaunystė 
nei vienam iš mūsų nė
ra amžina, o tik skubiai 
prabėgančio gyvenimo 
akimirkos, kurias ne vi
si suspėjame pamatyti 
ir pasinaudoti.

Šiais, Jaunimo Me
tais, reikia manyti, kad 
ši penkioliktoji neolitu- 
anų vasaros stovykla bus 
pilnai užpildyta. Tad iki

Dalis clevelandiečių Jaunimo Kongreso atstovų sušauktame su- . 
sirinkime atsakinėja j paklausimus. Iš kairės: E. Razgaitytė, O. 
Kliorytė, dr. V. Stankus, A. Kalvaitis ir P. Alšėnas.

J. Garlos nuotrauka

malonaus pasimatymo.
Šia proga ir dar ne 

kartą priminsime, kad 
šiais metais lapkričio 
mėn. 11 dieną sueina 50 
metų nuo Korpl Neo-Li
thuania įsisteigimo. Tad 
visi Padaliniai turi ruoš
tis atatinkamai tą auksi
nę sukaktį paminėti.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

LIETUVIU
KALBOS...

(Atkelta iš 2 psl.) 
džiavimą savajam kraš
tui. Tėvų ir bendruome
nės pareiga yra jaunuo
liui įrodyti, kad lietuviš
kas laikraštis, knyga ir 
žurnalas savąja kalba 
jam yra reikalingas skai
tyti. Reik skatinti, kad 
jaunuolis būtinai dalyvau 
tų bent kurioje lietuviško - 
je jaunimo organizacijo
je, kurios lietuviškoji 
dvasia ir labai daug pri
sideda prie lietuviško jau
nuolio subrendimo.

Savo puikių minčių pas
kaitą, sukėlusią gyvas 
diskusijas, Violeta Biti
naitė užbaigė šiais žo
džiais: "Ir jeigu bent vie
nam iš jūsų ftialoniųklau
sytojų mano paskaitos 
mintys sukėlė susirūpi
nimo ar reikalingo dėme
sio/ kas liečia brangios 
mūsų lietuvių kalbos iš
laikymą, aš jaučiu, kad 
savo ir jūsų laiko nesu
gaišinau".

Tikrai ir aš manau, 
kad tokios puikios šios 
jaunos merginos lietuvių 
kalbos išlaikymo mintys, 
mums duoda tik pasidi
džiavimą ir pasitikėjimą 
mūsų jaunąja lietuviška 
karta.

AUKOS KONGRESUI
Antram Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresui Clevelando 
Apygardoje aukojo:

$1.000 — dr. VI, ir Veronika 
Adomavičiai.

$200.00 — dr. E. Drukteinis.
$109,23 — JAV LBClevelando 

apylinkė.
$100.00 — dr, A.Baltrukėnas, 

dr. J. Maurukas, dr. J. Skrins- 
ka, dr. s. Sviderskas.

$50.00 — Ateities Klubas, dr.
J. Balčiūnas, dr. A. Marius.

$25.00 — Petras Bielinis, kun.
K. Žemaitis.

Kiti po mažiau. Rinkliava vyks 
ta toliau.

Iždininkas

KIEKVIENAS DOLERIS 
BUS DIDELĖ PARAMA



Nr. 36 — 6 DIRVA 1972 m. gegužės 5 d.

KAI MES BUVOME 
JAUNI...

(Atkelta iš 4 psl.) 
cautos kultūrinius laimė
jimus tame trumpame lai
kotarpy tai vargu ar su
rasime kitą panašią tau
tą. Kas gali būti pasto
vesnio ir patvaresnio 
kaip tautos kultūra. Irga 
tingiausios valstybės su 
jų milžiniškomis milita- 
rinėmis pajėgomis dėl jų 
nepasotinamų sienų eks
pansijų, ambicijų, įtakų 
tarpusavy varžybų arba 
kitokių politinių priežas
čių karui iškilus subyra 
kaip iš smėlio sukasti na
meliai, bet jų kultūra iš
lieka gyva.

Mūsų prievolė ir mūsų 
pareiga branginti ir sau
goti tą visą kas sudaro 
mūsų tautos kultūrą: kal
bą, papročius, dainą,šo
kį, bei visokeriopą kitą 
daugiašakį meną ir todėl 
tie mūsų kultūros korifė
jai. kurie savęs negailė
dami pašvenčia dalį ar ir 
visą savo gyvenimą tos 
kultūros kūrybai ir puošė- 
Įėjimui, neusipelno mūsų 
padėkos ir gilios pagar
bos.

DE3IGNERS 
DRAFTSMEN 

SENIOR and JUNIOR LEVELS 
Mušt have heat ventilating and 
air sond. service piping exper.

IAN MARTIN, 
INCORPORATED 

17220 W. E1GHT MILE RD.
SOUTHF1ELD, MICH. 48075 

FOR PERSONNEL INTERV1EU' CA 

313-358-0244 
(36-

ŠIS TAS IS N

Nežiūrint šio miesto 
platumo ir lietuvių pa
sklidimo įvairiose jo da
lyse, mūsų tautiečių kul
tūrinė ir politinė veikla 
čia yra labai gyva. Pa
rodos ir įvairūs parengi
mai, kad ir dažni, bet 
juos lanko gana gerokas 
skaičius žmonių. Į dides
nius ir reikšmingesnius 
parengimus atsilanko iki 
500, į mažesniuosius iki 
200 senimo su jaunimo 
priemaišomis. Jaunimas 
veikia dažniausiai atski
rai. Pastebima kad į ne- 
srovinius parengimus 
publika lankosi daug gau
siau. Kai tik koks įvy
kis suruoštas kokios sro
vinės organizacijos, kad 
ir labai svarbus, žiūrėk,
— jame matysi beveik iš
imtinai tik bendramin
čius.

Tautininkiškos min
ties čia yra 4 organiza
cijos : Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
taip vadinami I ir XI sky
riai, Neolithuania Filis
terių Sąjunga ir Neo-Li- 
thuania Studentų korpo
racija. Iš jų visų suda
ryta dar ir penktoji or
ganizacija — Nepriklau
somybės Fondas, pragar 
sėjęs savo išleista kny
ga "Lithuania 700 Years" 
Ir kiti vienetai švysteli 
vienaip ar kitaip.

ALT S-gos XI skyrius 
pristatė publikai dvi kny
gas: Gliaudos "Simas" ir 
skyriaus narės E. Čekie- 
nės "Kad ji būtų gyva",

ALT S-gos I skyrius
— 20 metų gyvavimo su-

PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELE firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota 

VNESHPOSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ-užsakymus giminėms Lietu
voje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia 
DOVANŲ-užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima 
užsakymus PREFERENTIAD ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIR- 
MINYBES RUBUŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose 
VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose 
miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO
SYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

Šiuo metu mes turime keletą automobilių parduodamų tučtuojau, šie mo
deliai :

MOSKVICH 412 IZH — $3155.00; MOSKVICH IE — $3033.00;
ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 — jeigu nebus anksčiau parduoti.

Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas!

Klijentų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisi
jungusiai firmai;

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1776 Broadvay, New York, N. Y. 10019

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

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą;

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.; (212) 685-4537

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

EW YORKO
kaktuvlninkas — yra iš
leidęs Pr. Narvydo atsi
minimus "Gimtinės ta
kais" ir A. Budreckio 
Lietuvos okupavimas 
1940 m., anglų kalba. Be 
to šis skyrius surengęs 
4 viešus asmenų pager
bimus veikliems savo na
riams: Jz. Cinkui, Pr, 
Narvydui, pirmajam ne
priklausomybės kovoje 
sužeistam Jurgiui Kiau
nei ir Antanui Diržiui. 
Paskutiniame kovo mėn. 
narių susirinkime vien
balsiai buvo nutarta su
ruošti akademiją profe
soriui daktarui Broniui 
Nemickui pagerbti jo 40 
metų visuomeninės - kul
tūrinės bei 30 metų poli
tinės veiklos sukakties 
proga, o prie to ir pakėli
mui šiemet į pilnus pro
fesorius atžymėti. Bet 
jam nuoširdžiai ir įsak
miai prašant nedaryti to, 
šio projekto vykdymą te 
ko atidėti.

Praėjusio gruodžio 
mėn. 18 d. šis pirmasis 
skyrius surengė 1926 me
tų perversmo paminėji
mą ir Lietuvos tragedi
ją: 1940 ir t.t. okupaci
jas, terorą, išvežimus; 
Viso to apžvalgą padarė 
Jurgis Kiaunė. Buvo pa
gerbti žuvusieji, kankinti 
ir nukankinti Lietuvos 
krašte ir ištrėmime. Bu
vo pareikšta minčių, kad 
tosios tragedijos primi
nimas ir gyvas pristaty
mas būtų kiekvienais me
tais ir taptų privaloma 
tradicija skyriams ir ki
toms lit. organizacijoms

■ Europos lietuviai

TIE PATYS VEIDAI,
Oficialus bendruome

nės biuletenis šiemet pa 
vėlavo aprašyti VLB Ta
rybos sesijos suvažiavi
mą, todėl ir šių eilučių 
autorius, nedalyvavęs se 
sijoje, vėluoja komentuo
ti Valdybos ir Tarybos 
veiklą.

Šiemet kovo 4-5 d.d. 
Huettenfelde, Romuvoje, 
susirinko pirmą kartą 
naujai išrinktoji Taryba, 
kurią sudaro 15 narių. 
Deja, iš tos 15 du laiku 
ir vienas visai neatvy
ko. Vienas iš jų pasitei
sino, kad jis, kaip kuni
gas , vokiečių parapijos 
klebonas, negalėjęs ras
ti pavaduotojo sekmadie
nio pamaldoms. Kitas 
kunigas žymiai pavėla
vo. Sis faktas rodo, kad 
kunigams reikia labai ap
svarstyti, ar jie gali kan
didatuoti į Tarybą, jei ne 
gali sąžiningai atlikti pa
reigų.

Naujoji VLB Taryba 
mažai kuo tepasikeitė. Iš 
15 Tarybos narių dvyli
ka išrinkta senųjų, o tik 
du nauji — mokyt. R. Ba 
liulis ir mokyt. A. Pala- 
vinskas — ir vienas ne
buvęs praeitoje, bet bu
vęs kitose Tarybose — 
mokyt. Fr. Skėrys. Kiti 
Tarybos nariai yra šie: 
kun. V. Šarka, gim. dir. 
V. Natkevičius, kun. Br.

ir bažnyčioms. Jaunimo 
organizacijoms tas būtų 
ypatingai svarbu, nes jis 
tos tragedijos daugumoj 
nesupranta ir neįsivaiz
duoja.

Pirmasis skyrius taip 
pat pradėjo rūpintis tau- 
tininkiškųjų organizaci
jų konsolidacija: jungtis 
daugiau į vieną stiprų vie
netą arba bent glaudžiai 
kartu dirbti Lietuvos ir 
organizacijos labui, puo
selėti daugiau bičiulišku- 
mo, šalinti ardymosi, ap- 
smukimo ir nevilties žy
mes. (a)

"S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

*

UUDM VISMANTUS

TIE PATYS DARBAI
Liubinas, inž. J. Valiū
nas, tėv. vienuolis A. Ber
natonis, mokyt. V. Bar
tusevičius, kun. A. Bun
ga, mokyt, dr. J. Grinius, 
ekon. A. Lingė, teis. J. 
Lukošius, tarn. J. Bara- 
sas ir med. dr.V. Bylai- 
tis. Politiniu požiūriu 
dauguma jų frontininkai 
arba jų simpatfkai.tikdu 
socialdemokratai ir vie
nas neblokinis. Be abejo, 
kad silpna mažuma nega
li sudaryti opozicijos, 
nors praeitoje Taryboje 
trys nariai sugebėjo pa
laikyti opozicinę nuotai
ką. Šioje Taryboje atro
do, kad yra išrinkti nau
jieji organai koaliciniais 
pagrindais, nors įnaują- 
ją Valdybą vėl pateko tie 
patys žmonės: J. Valiū
nas — pirm., kun. Br. 
Liubinas — vicepirm. ir 
J. Barasas — iždininkas. 
Taip pat ir Garbės Teis
mas beveik iš senųjų iš
rinktas: J. Lukošius — 
pirm, ir V. Svilas — na 
rys, naujas — dr.V. By- 
laitis. Kontrolės Komi- 
sijon naujai išrinktas mo
kyt. Fr. Skėrys. "Infor
macijoje" skaitome, kad 
"Tarybos prezidiumo pir
mininkas dr. J. Grinius 
padėkojo visiems Tary
bos organams ir nariams 
už atliktus darbus, pra
nešė, kad pasitraukia iš 
prezidiumo pirmininko 
pareigų ir apleidžia salę. 
Taip pat pasitraukia iš 
pareigų ir prez. sekreto
rius R. Baliulis ir aplei
džia salę, o jais paseka 
dar pora narių". Tai ro
do, kad ir dabartinėje Ta
ryboje nėra nuoširdžios 
ir tinkamos vienybės.

Šį kartą tepaliesiu 
Valdybos pirm. J. Valiū
no pranešimą. Jis be kit
ko pažymėjo, kad šiuo 
metu V. Vokietijoje vei
kia 33 apylinkės, dvi apy
linkės: Gautingo ir Wein 
heimo nustojo veikusios. 
Gautingas, suprantama, 
nebegali veikti, nes dau

guma narių — džiovinin
kų — išmirė arba, pasi- 
gydę, paliko sanatoriją, 
todėl ten nebėra narių. 
Bet kodėl nebeveikia 
Weinheimo apylinkė, 
mums nėra suprantamą. 
Juk Weinheimas yra ar
ti Valdybos, kur gali Val
dybos nariai pasirūpin
ti, kad Weinheimo apylin
kėje gyveną lietuviai bū
tų organizuoti. Nors Val
dybos vicepirm. Br. Liu
binas aplankė 20 apylin
kių, tačiau nei jis, nei ki
ti Valdybos nariai nepa
sirūpino, kad būtų įsteig
ta bent viena nauja apy
linkė. Narių skaičiumi 
bendruomenė taip pat su
mažėjo, nes dalis jų iš
mirė, o naujų maža te
istojo. Dabar bendruo
menėje yra 952 nariai.

Teigiami Valdybos dar
bai: kultūrinės veiklos 
skatinimas, lėšų parūpi- 
nimas ir didesnių minėji
mų rengimas. Valdyba 
prisidėjo suruošti studi
jų savaitę, kurią iš se
no ruošia frontininkai, 
suorganizavo vaikų va
saros stovyklą, jaunimo 
sąskrydį ir bendruome
nės darbuotojų suvažia
vimą. Neatlikti darbai: 
neįrengtas lietuviškų kny
gų ir kitų leidinių kios
kas, neišleistas lietuvių 
kalbos vadovėlis vokie
čių kalba, už kurį dide
lė honoraro dalis jau se 
niai išmokėta.

Praeitoje Taryboje vi
cepirm. kun. Br. Liubi
nas buvo išdėstęs labai 
plačią ir turiningą veik
ios programą, daugiau
sia pasiskolintą iš "So
lidarumo Bloko", tačiau 
šį kartą pirm. J. Valiū
no ateities planai yra ga 
na blankiai nusakyti: 
"Bus ruošiami įvairūs 
renginiai, kurie iki šiol 
kasmet buvo ruošiami, 
stengiamasi įgyvendinti 
dar neįgyvendinti užmo
jai ir ieškoma naujų bū
dų kultūrinei veiklai pagy
vinti". Konkretaus šioje 
programoje nieko nepažy
mėta.

Taigi, V. Vokietijos lie
tuvių bendruomenėje, 
Remarąue žodžiais ta
riant, nieko nauja.

**♦

Nors Belgijoje gyve
na nedidelis skaičius lie
tuvių, tačiau jie yra ge
rai organizuoti. Belgi
jos Lietuvių Bendruo
menės Valdybos rūpes
čiu buvo suruošta Vasa
rio 16 d. minėjimas Lie- 
ge. Salėje, papuoštoje lie
tuvių ir belgų tautinėmis 
vėliavomis, buvo susirin
kusi gausi estų, lietuvių 
ir belgų publika. Minėji
mą atidarė pirmininkė 
St. Baltuvienė, pasveikin
dama svečius belgus ir 
estus prancūzų kalba. Sa
vo žodyje St. Baltuvienė 
pabrėžė, kad Vasario 16- 
oji, nepriklausomybės at
gavimo data, yra istoriš
kai įrašyta į Europos tau 
tų praeities įvykius, ir 
niekas to neužtušuos. 
Paskaitą laikė prancūziš
kai estas H. Maegii. Jis 
pabrėžė, kad Baltijos tau
tos: lietuviai, estai ir lat
viai amžinai kovos dėl 
laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės.

Meninę programą atli
ko estų choras ir lietuvių 
tautinių šokių "Gintaro" 
grupė. Programą prave
dė B. Spies.

• Aprfraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Chemikas Albertas Mei
lus tarnybos-atostogų rei
kalais išskrido j Houston, 
Texas bei kitas prie Meksi
kos įlankos vietoves.

Paskutiniame Plain Dea
ler dienraščio automobilių 
skyriuje, šis laikraštis įsi
dėjo keturias A. Meilaus 
fotografijas su paaiškini
mais kaip automobilių pra
monė kovoja pačiais moder
niausiais metodais suma
žinti rudžių plėtimą.

Pasinaudojant parduoto
mis reklaminėmis teisėmis 
kita Clevelando bendrovė 12 
kartų reklamavo kas savai
tę Plain Dealer dienrašty
je A. Meilaus išrastą meto
dą, kaip galima sumažinti 
rudžių plėtimą automobilių 
pramonėje.

šis metodas jau plačiai 
vartojamas vieno didžiad- 
sių Amerikos automobilių 
gamintojų.

• A. A. pulk. Vladą Bra
ziui} įamžinkime Lietuvių 
Fonde. Velionis visada buvo 
LF steigimo šalininkas ir 
numatė jo tikslų prasmin
gumą ir reikalingumą ne 
tik dabarčiai, bet ir ateičiai. 
Bet dėl finansinio nepajė
gumo (jau daugel metų iš
ėjęs pensijon) negalėjo įsto
ti į LF nariu. A. A. V. Bra
ziulis yra daug pasidarba
vęs ir prisidėjęs liet, veik
loje CIevelande, kaip spau
doje taip ir veikloje kas bu
vo išvardinta gedulingame 
su juo atsisveikinimo žody
je.

Jam atsidėkodami, cleve
landiečiai, įamžinkime jo 
vardą Lietuvių Fonde skir
dami nors mažytį piniginį 
įnašą.

Įnašą prašome siųsti jo 
anūkei sekančiu adresu: Vi
lija Nasvytytė, 17618 Ingle- 
side Rd., Cleveland, Ohio 
44119.

F. Eidimtas
LF Tarybos narys

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

S20.000-.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
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

dintam buvusiam 1-mo 
pėstin. pulko kariui.

Jonas Balbatas sunkiai 
uždirbtu dol. remia visus 
mūsų išeivijoje veiklos 
darbus; jis LF narys, ka
rių Ramovės narys, Bal
fo rėmėjas (valdyboje iš 
dirbęs 6metus), rėmėjas 
Čiurlionio Ansamblio, 
Grandinėlės, spaudos — 
jo bibliotekoje įvairiau
sių liet, knygų, rėmėjas 
patekusių lietuvių į mate- 
rialę bėdą, liet, parapi
jų rėmėjas, retas paren
gimas kad nebūtų jo pa
remiamas.

Kreipiantis bet ko
kiam lietuviškam reika
lui aukas Jonas su malo
nia šypsena niekada ne
atsisako!

Esu tikras, kad kiek
vienas lietuvių įvertinda
mas Jono gerąją širdįpa- 
linkės jam visokeriopos 
sėkmės.

F. Eidimtas

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS
Pagal Lietuvos tradi

cijas pirmasis gegužės 
mėnesio sekmadienis bū
davo pašvęstas motinos 
garbei. Gegužės mėnesio 
7 d. Clevelando lietu
vėms motinoms šventę 
ruošia Clevelando šau
lės. Šv. Mišios už nu
kankintas, mirusias ir 
gyvąsias motinas bus 
šv. Jurgio bažnyčioje 
10:30 vai., o Motinos Die. 
nos iškilmės 4 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Paskaitą skaitys isto
rikė, redaktorė Kaune
lienė iš Detroito. Meni
nę dalį atliks mūsų jau
nimas : kanklių muzika 
ir melodeklamacija.

Bus ir jaukios, šauliš 
kos vaišės. Clevelando 
šaulės maloniai kviečia 
motinos šventėje daly
vauti visus lietuvius, ati
duoti pagarbą ir meilę 
savo brangiosioms moti
noms. Ypatingai laukia
mos motinos su vaiku
čiais, kurios bus išskir
tinai pagerbtos.

Clevelando Šaulės

ĮDOMUS PRANEŠIMAS 
APIE LIETUVĄ

Ohio LB apygardos jau
nimo kongreso atstovai 
šį sekmadienį, gegužės 
7 d. 4 vai. p.p. Čiurlionio 
ansamblio namuose ren
gia visuomenei viešąpra- 
nešimą apie Lietuvos be
sikeičiančią fizinę padė
tį (ekologija, demografi
ja, urbanizacija) pailius
truojant diagramomis.

Visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti.
PRALEISTA PAVARDĖ

Šv. Jurgio par. choro pa
gerbimo aprašyme (Dirva 
Nr. 32), duodant choro val
dybos sąstatą, per klaidą 
buvo praleista valdybos na
rio Vyt. Tamulio pavardė. 
Vyt. Tamulis yra ilgametis 
ir nuolatinis par. choro na
rys ir ramstis, o šiuo metu 
ir valdybos narys. fag)

VERTINGA IR 
DIDELĖ AUKA

Jonas Balbatas

Ne dažnas įvykis, kad 
reišmingesnio reikalo 
įvykdymo supratimas ar 
įvertinimas savanoriš
kai būtų paremiamas. Kil
nius ir būtinus užsimoji
mus įvykdyti, sumanyto
jams reikia padėti daug 
pastangų prašant bet ko
kios paramos. Bet yra ir 
džiuginančių atsitikimų. 
Štai realus pavyzdys: CIe
velande, Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos mo
kytojai prie šios mokyk
los sumanė įsteigti lietu
višką knygų knygynėlį, 
kad besimokantis mūsų 
atžalynas galėtų be sun
kumų juo naudotis ir ras
ti pageidaujamą ir moky
tojų nurodymu knygą.

Tokį prasmingą ir rei
kalingą mokytojų sumany
mą pirmutinis, savano
riškai suprato bei įverti
no Jonas Balbatas, nu
pirkdamas šiam knygynė
liui 48 knygas sumoje už 
100 dol. (knygos daugumo
je mokyklinio amž. jauni
mėliui).

J. Balbato uždirbamo 
dolerio aplinkybės nepa
vydėtinos — prie geležin
kelio naktimis; šalta ar 
karšta, žiema ar vasara 
lauke. Tokio darbo aplin
kybėse reikia geros 
sveikatos, energijos ir iš
tvermės ko mielam Jonui 
netrūksta — dar užgrū-

DIRVA

THE PLAIN DEALER 
ŠMEIŽIA LIETUVIUS

Clevelando laikraščio 
Plain Dealer balandžio 
30 d. (p. 13—A) sekmadie
nio laidoj įdėtas straips
nis apie vykusią lietuvių 
ir kitų tautybių manifes
taciją dėl tikėjimo lais
vės už geležinės uždan
gos, veik leido suprasti 
kad čia demonstravo 
"right wingers" ir "fašis
tai". Atpasakotos žinios 
netikslios šiuo atžvilgiu. 
Nepaminėta, kad mišias 
koncelebravo penkių tau
tybių kunigai, nepaminė
ta kad žydai dalyvavo ma
nifestacijoj su savo va
dais, neminėta kad buvo 
lenkų, slovėnų, vengrų, 
čekų, baltgudžių, kroatų, 
estų nors visa informaci
ja reporterių buvo užsi
rašyta. Reporteriai net 
klausinėjo kaip rašyti žy
dų vado pavardę ir taip 
pat kaip rašyti tiksliai 
baltgudžių vardus.

Straipsny tyčia sako
ma, kad žmonės neži
nojo kad nežygiuoja įPub
lic Sąuare kur tuo pat me 
tu vyko Vietnamo "peac- 
nikų" demonstracija.

Keliems tipeliams pa
simaišius su keliais pro- 
sovietiniais plakatais, 
Plain Dealer išpūtė tą pa
sirodymą visai už ribų.

Ukrainiečiai subtiliai, 
bet ypatingai užkliudyti 
laikraščio'— nes nese
niai piketavo Plain Dea
ler, kad neskelbia tiks
lias žinias apie intelektu
alų persekiojimą Ukrai
noj. Atseit reporteris už- 
rekordavo vieno ukrainie
čio garsiai mastomas 
mintis: "Kodėl negalima 
eiti į Public Sąuare? It is 
verboten maybe?"

Tai skamba kaip dialo
gas paimtas iš kažkokios 
antraeilės II Pasaulinio 
karo filmos. Be to, nuo 
kada ukrainiečiai varto
ja žodį verboten?

Pagrindinio kalbėtojo 
Nicholas Bucur prakal
ba net nepaminėta nors 
jos tekstas buvo įduotas 
laikraščiui prieš dieną.

Čekai ir vengrai yra 
anksčiau pareiškę, kad 
Plain Dealer vis kažkaip 
neigiamai atpasakoja et
ninių grupių pastangas. 
Su jais ir kitų entinių 
grupių atstovais, radiju 
ir laikraščiais bus susi 
siekta, reikalaujant, kad 
Plain Dealer savo "gelto

ną žurnalizmą" etninių 
grupių atžvilgiu baigtų ir 
kad būtų atšaukti fašiz
mo ir right-winger teigi
mai apie manifestaciją 
dėl tikybinės laisvės. 
To nepadarius bus gra
sinama ekonominiu boi
kotu, atsisakant nuo pre
numeratos ar pirkimo.

Jaunimo komitetas pra
šo visų lietuvių skambin
ti Plain Dealer reikalau
jant "retraction". Pra
šom skambinti 
News: 523-4800.

■ Dr.V.S.

City

PIRMOJI KOMUNIJA
Clevelando Naujosios pa

rapijos mokyklos antro sky
riaus vaikučiai gegužės 7 
d., 8:30 vai. ryto priims 
Pirmą šv. Komuniją.

Kitų tarpe yra šie lietu
vių kilmės vaikai: L. Bor- 
ris, D. Boylan, M. Canavi- 
no, P. Kampe, M. Kaunas,
P. Kijauskas, A. Kižys, R. 
Majikas, A. Morkūnas, J. 
Muliolis, L. Šukys, P. žie- 
donis.

LIETUVIŲ NAMŲ 
STATYBOS REIKALU
Lithuanian Village di

rektorių posėdyje, bai. 12 
d., dalyvaujant kontro
lės, finansų ir planavimo 
komisijų atstovams iš 4- 
rių kontr aktorių pasiūly
mų slaptu balsavimu, bet 
vienbalsiai parinktas pa 
siūlymas statyti Cleve
lando Visuomeninių Na
mų 1-ją fazę — LEE - 
Mar Construction Co. ku 
rioje lietuvis Linas Staš- 
kūnas yra dalininkas. 
Prieš duodamas pasiūly
mą L. Staškūnas atsista- 
tydinio iš Lithuanian Vil
lage direktoriaus parei
gų, kad nebūtų interesų 
susidūrimų.

Dabar ruošiama Namų 
specifikacija ir sutartis. 
Namų statyba suskirs
tyta į 3 fazes. I—ji fazė: 
nugriovimas esamo na
mo, rūsys, vandentekio 
kanalizacijos, gazo ir 
elektros vamzdžiai, šie- 
nos, langai, durys ir sto
gas. Šitai fazei parink
tas statybininkas už ne 
daugiau 189,000 dol. 2- 
ji fazė: vidaus pertvėri
mai, grindys, lubos, šil
dymas ir šaldymas, da
žymas. 3-ji fazė — vir 
tuvių, baro, elektros įren 
girnai, baldai, kilimai ir 
sklypo ir pievos užbaigi
mas.

Nutarta 2—ją ir tre
čiąją fazę statyti ūkiš
ku ar pusiau ūkišku būdu;

Nr. 36 — 7

tokiu būdu bus sutaupyta 
apie 50,000 dol.

Direkcijos ir komisi
jų nusistatymas, kad kur 
galima visą projektą vyk
dytų lietuviai, savi admi
nistratoriai, inžinieriai,, 
staliai, mūrininkai irt.L 
Bus pageidaujama, kad 
prie statybos dirbtų lietu
viai, ypač kurie yra be
darbiai.

Statybos Fondas didė
ja. Kad galima būtų pra
dėti statybą dar trūksta 
apie 20,000 dol.

Direkcija

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GEGUŽES 7 D. Motinos Die
nos minėjimas šv. Jurgio para
pijos salėje. Pradžia 4 v. p.p. 
Rengia Clevelando šaulės.

GEGUŽES 13 D. LietuviąNa
mą pamatą prakasimo banketas.

GEGUŽES 14 D. Lietuviąstu
dentą ruošiamas Motinos Dienos 
minėjimas naujosios parapijos 
salėje.

GEGUŽES 20 D. Antras Pen
sininką Vakaras ruošiamas Atel 
tininku jaunimo.

GEGUŽES 21 D. LVS Ramo
vė Clevelando skyriaus susirin
kimas Lietuvią namuose.

GEGUŽES 2i D, 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje bus de
monstruojama filmą apie vėžį 
ir jo gydymą. Ruošia Clevelan
do šauliai.

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

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininką sendraugią suvažiavi
mas.

GEGUŽES 27 D. Literatūros 
vakaras šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Dalyvauja B. Pūkeleviffiū- 
tė ir K, Bradūnas.

BIRŽELIO 11 D. Birželio iš
vežimą minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 18 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero.

BIRŽELIO 18 d. SLA 136 kuo
pa rengia gegužinę p.p. Gaižu- 
čią sodybole.

BIRŽELIO 25 D. 2 vaL P.P. 
Clevelando šaulią kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau- 
tienią sodyboje.

LIEPOS 16 D. Grandinėlės iš
leistuvės Europon.

SPALIO 22 d. Birutininkią 
parengimas.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvią 
Diena, Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

WANTED FJCPF.RIENCED

PRESS OPERATORS
ENPERIENCED IN STEEL 

1NDUSTRY.
MUŠT HAVE SĖT UP 

EXPERIENCE.
FRINGE BENEFITS.

ACAR INDUSTRIES
4363 INDUSTRIAL PARKWAY 

WILLOUGHBY, OHIO 44094 
<30-361

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, 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.

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.



DIRVA
T A UTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES
• "Trylika naktų piža

mos” suvaidins Los Ange
les Dramos Sambūrio išlais
vintų moterų grupė š. m. 
gegužės 13 d., 7 vai. vak. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje Lietuvių Fondo jubilie
jiniame baliuje.

Aktoriai: J. čekanauskie- 
nė, Z. čėsnaitė-Hardwick, 
B. Dabšienė, D. Deveikienė, 
A. Audienė, L. Dovydaitie
nė, R. Kungienė, režisorė 
Dalila Mackialienė (monta
žą paruošė ir režisuoja) ir 
R. Urbanienė. Muzika — 
Onos Metrikienės ir VI. Gy
lio. Scena, apšvietimas bei 
garso technika — Balio 
Mackialos ir VI. Gylio. Per 
balių bus paskelbti laimėju
sieji, 23” Zenith DeLux 
spalvotą televiziją, Zenith 
Stereo aparatą ar radiją su 
laikrodžiu. Loterijos bilietų 
platinimui vadovauja Al
fonsas Tumas.

RŪTA, RŪTA, RŪTA
Rūta ne tik gražiai ža

liuoja, bet stato įvairiau
sius namus ir net pagal par 
tiektus planus. Taigi ne
praleiskite šio pranešimė
lio neatkreipę dėmesio. O 
jeigu norėsite įsigyti jau 
pastatytą ar vartotą namą 
gerame stovyje, tai vis tiek 
kreipkitės: A. Markevičius, 

Sol. Mečislovas Razgaitis, š.m. gegužės mėn. 7d. 5 v.v. išpildys 
savo pirmąjį lietuviškų dainą ir arijų koncertą, Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne. Anksčiau jis yra dainavęs solo bažnyčiose, 
kai kuriuose parengimuose ir net televizijos programoje. Jo kon
certui akompanuos plačiai žinomas muz. Algirdas Kačanauskas. 

R. Kisieliaus nuotrauka

Mylimam broliui BRONIUI Austra

lijoj mirus,

ANTANUI KAVALIŪNUI

ir jo šeimai, gilią, užuojautą reiškia

RŪTA, INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SANTA MO
NICA, Calif. 90404.

SKAUTŲ UŽSIĖMIMAI
Skautininkas Antanas 

Saulaitis, SJ, SKAUTŲ UŽ
SIĖMIMAI. Vadovėlis skau
tų vadovams ir skaučių va
dovėms. Išleido LSS Skau
tų Brolijos Vadija. 1971 m. 
342 psl. Parduodama po 
$2.50. Knyga gausiai ilius
truota parinktomis nuo
traukomis ir atitinkamais 
brėžiniais.

Knygos turinio pagrindi
niai skyriai: Skautybė. Su
eigos. Iškylos. Lituanisti
niai užsiėmimai. Darbeliai, 
žaidimai. Skautam o k s 1 i s 
(programiniai užsiėmimai). 
Veiklos planavimas. Pažan, 
gumas.

Leidinys gaunamas sk. 
reikm. tiekimo skyriuose ir 
per vadovus ir vadoves vie
tovėse.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands
Single spindle setup operation

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

5 years ekperience desired 
All bennefits.

Apply
ABLE GRINDING CO.

421 36th St. SW
Grand Rapids, Mich.

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

Liudas ir Vida 
Mikaloniai 

ir
Aloyza Mikalonienė

Detroito ir apylinkės lituanistinės mokyklos mokytojai pertraukos metu. Pirmoje eilėje iš kairės: Ka
zys Gricius, kun. Viktoras Kriščiūnevičius, Galina Gobienė, mokyklos vedėjas Kostas Jurgutis ir kun. 
Alfonsas Babonas. Antroje eilėje: Edvardas Skiotys, Ramunė Stonytė, Danutė Arlauskienė, Danutė 
Doveinienė, Aida Smalinskaitė, Marija Jankauskienė, Angelė Bajalienė ir Aldona Milmantienė. 

J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

dailės paroda

Dailininko Jurgio Juodžio me
no paroda Lietuvių Namuose 
Įvyks gegužės 6-14 d. Oficialus 
atidarymas bus atliktas gegužės 
7 d. 12:30 vai. Parodą atidarys ir 
trumpą žodį tars LF Vajaus Ko
miteto pirmininkas inž. Vytautas 
Kutkus. Po jo žodį urs ir dail. 
Jurgis Juodis. Visi Į parodosati- 
darymą atsilankiusieji bus vai
šinami netik pyragaičiais, kava 
bet ir punču.

Parodą rengia LF Detroito Va
jaus Komitetas. Parodos metu 
įstojusieji į Lietuvių Fondą na
riais ir Įsigydami dail. Jurgio 
Juodžio paveikslus gaus lOfr nuo
laidą. Parodoj bus išstatyti alie
jaus, tušo ir temperos paveiks
lai. Detroito LF Va jaus Komite
tas, rengdamas šią meno paro
dą, nori supažindinti Detroito 
lietuvius su J. Juodžio paveiks
lais ir tuo pačiu daugiau naujų 
narių prirašyti į Lietuvių Fon
dą. Detroitui yra paskirta $100, 
000 kvota ir turime surinkę tik 
$46,359.00. Kvotai išpildyti rei
kalinga dar surinkti $53,641.00.

Šiuo laiku Detroite ir jo apy
linkėse yra 220 narių. Jų tarpe 
14 tūkstantininkų.

DAINŲ VAKARAS
Motinos dienos minėjimo iš

vakarėse gegužės 13 d. 7 v.v. 
Lietuvių Namuose Įvyks pava
sarinis jaunimo choro dainų va
karas. Tą vakarą prie gausaus 
naujų dainų repertuaro vieną dai
ną choras dedikuos ir motinoms 
pagerbti.

Koncertui pasibaigus bus geri 
užkandžiai ir šokiai. Vakaro tiks
las yra sukelti lėšų muzikiniam 
veikalui pastatyti. Visi sklypai 
mašinoms pastatyti bus apsau- 
gojami. Vakarą rengia jaunimo 
choro tėvų komitetas.

Gegužės 14 d. Lietuvių Namuo
se LB Detroito apylinkės valdy
ba rengia motinos minėjimą.

•••
Jūrų šaulių "Švyturio“ kuopos 

surengtas balandžio 22 d. Lietu
vių Namuose linksmavakaris pra- 
ėjo dideliu pasisekimu ir links
moje nuotaikoje. Linksmava- 
ka rio pradžioje kuopos pi rminin- 
kas Mykolas Vitkus pristatė žy
mesniuosius svečius ir, tuo pa
čiu, pranešdamas, kad Į Jūrų šau
lių eiles Įstojo inž. Alfonsasšu- 
kys. Šauliui Aleksandrui Skaru
liui, švenčiant gimimo dieną, bu
vo sugiedota ilgiausių metų. Žo
dį tarė LB Detroito apylinkės pir
mininkas Vladas Selenis ir LŠST 
c.v. pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas.

Kad šis linksmavakaris būtų 
(domesnis ir linksmenis, kaip ir 
kiekvienais metais, buvo praves
ti konkursiniai šokiai, šokiams 
Įvertinti komisiją sudarė: Vla
das Selenis — pirmininkas ir 
Lidija Mingėlienė ir Marius Sa
jauskas — nariai.

Valso šokėjai buvo įvertinti: I 
vieta Jonas Acus ir Adelė Tely- 
čėnienė, II vieta Antanas ir Vla
dė Šiurkai ir III vietą — Antanas 
Mikalkėnas ir Bronė Selenienė.

Tango šokėja i: 1 vieta Klemen
sas ir Nelė Urbšaičiai, II vieta
— Julius Rinkūnas ir Gabrelė 
Rinkunienė ir III vieta — Telik 
Pa lyną ir Ruby Tyghe.

Polkos šokėjai buvo įvertinti 
taip: I vieta Jonas Leonavičius 
ir Danutė Naujokaitienė, II vieta
— Vincas Rimkevičius ir Vera 
Kulbokienė ir III vieta Jonas 
Acus ir Jūratė Sajauskienė.

Visi laimėjusieji buvo apdova
noti piniginėmis dovanomis, ku
rias suaukojo kuopos šauliai.

Be šokių premijų buvo ir kiti, 
laimėjimų, kurie buvo išdalinti 
konkursiniams šokiams praėjus.

**•
Balandžio 23 d. Lietuvių Na

muose turėjo savo susirinkimą 
ir LB Detroito apylinkės seniū
nai. Susirinkimą pravedė seniū
nų seniūnas Albertas Misiūnas. 
Pagal jo pranešimą Detroite, ku
rie dar reiškiasi lietuviškame 
judėjime yra 1525 lietuviškos šei
mos su 2192 asmenimis. LB Det
roito apylinkės valdybą sudaro 
7 nariai ir jai talkininkauja 24 
seniūnai. Svarbiausias susirin
kimo tikslas buvo aptarti, kaip 
tiksliau ir greičiau išrinkti iš 
lietuvių solidarumo mokestį. Mo
kestis nėra labai didelis ir kiek
vienas lietuvis jį galėtų lengvai 
apsimokėti, šeima moka $3.00, 
dirbantysis $2.00 ir pensininkas 
$1.00.

LB Tarybos narys Algis Rugie
nius nušvietė apie parengtą Lie
tuvių Bendruomenš Įstatą pakei
timo projektą ir su kai kuriomis 
jo detalėmis supažindino.

***

Maldos diena už Lietuvą bus 
paminėta Detroite: gegužės 20d. 
šv. Antano bažnyčioje, birželio 
4 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
ir liepos 9 d. šv. Petro bažny
čioje.

•••
Birželio 4 d. Dievo Apvaizdos 

bažnyčioje Įvyks parapijos susi
rinkimas ir jame bus išrinkti 
trūkstamieji parapijos tarybos 
nariai. Tą dieną mišios bus at
laikytos 1 vai.

•••
1 SLA seimą, kuris Įvyks bir

želio 26 d. Miami, Forida, iš 200 
kuopos vietoje adv. ‘Rimo Su- 
kausko vyks Saulius šimoliūnas 
ir kiti du atstovai — Antanas Su- 
kauskas ir Marcelė Grinienė.

Į SLA 200 kuopą per kovo ir 
balandžio mėnesį įstojo šie nau
ji nariai: Antanas Strakšys, sr. 
Antanas Strakšys jr., Richardas 
Strakšys, Jonas Strakšys, Ma
rija Strakšienė, Juozas Šimkus, 
Kazimieras Špokauskas, Felik
sas Blauzdys ir Adolfas Arma

LMKF Chicągos klubo suruoštas Velyką stalas, prie kurio stovi: valdybos vicepirm. A. Velbasienė, 
buvusi ilgametė pirm. M. Kraučunienė, dabartinė pirm. K. Leonaitienė, M. Macevičienė, E. Sidzikaus- 
kienė, P. Vaitaitienė, J. Valdienė. V. Noreikos nuotrauka

lis. Kuopos išvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės 28 d. Onos ir Če- 
sio šadeiką sodyboje 28975 Wal- 
lington Dr. Farmington, Mich. 
jau viskas sutvarkyta ir pasiruoš 
ta.

**•
Detroito Lietuvių Organizaci

ją Centro Valdyba balandžio 
mėn. 23 d. savo posėdyje pasi
skirstė pareigomis: dr. Vincas 
Misiulis — pirmininkas, Elžbie
ta Paurazienė — vicepirminin
kė, Antanas Sukauskas — vice
pirmininkas ir kasininkas, Nijo
lė Giedriūnaitė — sekretorė, Ri
ta Garliauskaitė — sekretorė 
anglą kalba, Antanas Šileika — 
finansų sekretorius, Robertas Se 
lenis — jaunimo reikalams atsto 
vas, Kastytis Karvelis ir Aldo
na Tautkevičiūtė -- nariai.

Bernardas Brizgys ir Rimas 
Sukauskas — pavergtoms tau
toms atstovai. Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro valdybo 
je šiais metais turime 5 jauno
sios kartos narius. Jaunimas 
Detroite dirba ir mes visur kur 
jį matome.

Centro valdybos revizijos ko
misiją sudaro: Marijonas šnapš- 
tys, Kazys Sragauskas ir Juozas 
Kinčius nariai ir Vacys Lėlys 
kandidatas.

A. Grinius

Cold Header
SET-UP MAN

Top wages. Good fringe and 
working conditions. Apply Head
er Products, Ine. 11850 Wayne 
Rd., Romulus, Mich. (35-37)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SĖT UP MEN
For Brown A Sharpe & National Acme 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prinls & Close Tolcrance.

Ist & 2nd Shift
Good starting rate for qualified men. 

216-481-4200
(35-38)

WANTED
JOURNEYMAN
DIE MAKETS

Top qualified Die Makers needed. 
Mušt have job experience and be able 
to sel up work from Blue Prinls & 
Close Toierance.
Steady work. Good wages & fringe 
benefits.

Apply
UNITED TOOL DIE INC.

9IO’.« N. Washtinglon 
Kokaino, Indiana 4690 f 

(31-37)

ATGAIVINTOS 
LIETUVIŠKOS 
TRADICIJOS

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Chicągos klu
bas, norėdamas palaikyti ir 
priminti lietuviškus papro
čius, pirmą kartą Chicago
je Lietuvių Tautiniuose na
muose suruošė lietuvišką 
Velykų stalą. Stalas atrodė 
puošniai, meniškai, nuklo
tas įvairiais tradiciniais lie
tuviškais valgiais ir papuoš
tas margučiais, gėlėmis ir 
žalumynais. Tas lietuviškas 
tradicijas ir po 25 tremties 
metų norima laikyti gyvas 
ir jas perduoti jaunajai 
kartai.

Klubo narių pastangos 
buvo įvertintos, nes per At
velykį, balandžio 9 d., į Lie
tuvių Tautinių namų puoš
nią salę gausiai rinkosi sve
čiai, kuriuos sutiko Chica- 
gos klubo pirmininkė K. 
Leonaitienė ir vicepirminin
kė A. Velbasienė. Svečiams 
susirinkus ir apžiūrėjus 
stalą, pirmininkė trumpais 
žodžiais juos pasveikino ir 
pakvietė visus prie vaišių.

Meninę programą atliko 
solistės I. Motekaitienės pa
ruoštas jaunų dainininkių 
sekstetas ir solistė Pr. Ru
gienė, muzikui M. Motekai- 
čiui akompanuojant.

LMKF Chicągos klubas 
jau veikia nuo 1953 metų. 
Jo pirmoji pirmininkė buvo 
buvo a. a. O. Kriščiūnienė. 
Ypač klubo veikla pagyvė
jo, 7 metus pirmininkau
jant M. Kraučūnienei, kuri 
ruošė amerikiečiams lietu
vių dailės parodėles, skaitė 
paskaitas apie Lietuvą, už
mezgė ryšius su amerikie
čių ir pavergtų tautų mo
terų klubais: esčių, latvių, 
ukrainiečių. Ir šiame pobū
vyje dalyvavo tų organiza
cijos atstovės. Buvo ir ame
rikiečių, kurie visi gėrėjosi 
stalo meniškumu ir lietu
viškų valgių skanumu.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija yra narys tarp
tautinės organizacijos, kuri 
vadinasi General Federa- 
tion of Womens Clubs. Ji 
jungia 56 laisvojo pasaulio 
kraštų moterų klubus su 
apie 10 milijonų narių.

Lietuvių Klubų Centro 
Valdyba yra Nevv Yorke, 
kuriai pirmininkauja V. Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė. Klubo 
tikslas — garsinti Lietuvos 
vardą, supažindinti svetim
taučius su lietuvių kultūra, 
ieškoti draugų ir talkininkų 
kovai dėl Lietuvos laisvės, 
palaikyti lietuviškumą trem 
tyje ir remti lietuviškas 
kultūrines institucijas. Chi- 
cagos klubas, nuoširdžiai 
dirbdamas, tų tikslų siekia.

Ir šis kultūringas LMKF 
Chicągos klubo pobūvis liks 
neužmirštamas dalyvių at
minime, o svetimtaučiams 
parodė, kad lietuviai, nors 
ir toli nuo tėvynės, savo pa
pročius ir tradicijas palai
ko gyvus.

E. Songinienė
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