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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PENKTASIS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Dr. Algirdas Nasvytis

mas sudarė'blogas akus
tines sąlygas.

Po pertraukos Nemu
no šokėjai atliko du šo
kius. Nemunas šoka ge
rai, bet palyginus su 
Grandimi dar trūksta pro
fesinio šlifo. Baigdamas 
programą V, Tatarūno 
vadovaujamas choras su 
dainavo net geriau kaip 
per kongreso atidarymo 
koncertą. Minėjimas ir 
koncertas užsitęsė iki vi 
durnakčio.

Sekmadienį iškilmin
gas šv. Mišias celebra- 
vo svečias iš Italijos ma 
rijonas kun. V. Rimše
lis. Jis taip pat pasakė 
pamokslą.

Senieji Sao Paulo lie
tuviai, kurių buvo daug 
bažnyčioje, primena sa
vo išvaizda Lietuvos ūki
ninkus. Bažnyčia savo vi
diniu išdekoravimu pri
mena vidutinį Lietuvos 
miestelį. Visai bažny
čiai giedant "Pulkim ant 
kelių" susidarė senos 
Lietuvos atlaidų nostal
giškas įspūdis. Po pa
maldų visi automobiliais 
ir autobusais nuvyko prie 
Brazilijos nepriklauso
mybės paminklo kur bu
vo padėtas vainikas. Ar
gentinos delegatas S. Juk
nevičius pasakė kalbą lie
tuviškai ir sao paulietis 
Jonas Šermukšnis portu
gališkai. Jauna lietuvai
tė perskaitė Brazdžionio 
eilėraštį Antrieji šimt
mečio žingsniai. Karinis 
orkestras atliko Brazi
lijos ir Lietuvos himnus. 
Iš paminklo visi grįžo į 
Vila Zelina, kur Lietuvių 
Sąjungos namuose buvo 
suruoštos užbaigiamo
sios vaišės.
BENDRI ĮSPŪDŽIAI

Man teko dalyvauti tre 
čiame kongrese lygiai 
prieš aštuonerius metus. 
Viskas vyko tose pačio-

(Pradžia Nr.19)
Šeštadienio rytą Jau

nimo namuose tęsėsi re
liginės, politinės, akade
minės ir spaudos bei kul
tūros sekcijų posėdžiai.

Politinėje komisijoje 
be kitų klausimų buvo pa
liesta ir santykiai su 
kraštu. Dėl didelio atstu
mo nuo Lietuvos ir žy
miai mažesnio skaičiaus 
lankytojų tiek iš Lietu
vos tiek į Lietuvą, šis 
klausimas P. Ameriko
je nėra toks kontroversi
nis ir nėra taip kraštai 
diskutuojamas kaip JAV. 
Išimtį sudaro tik Argen
tina, kur viena grupė, 
atrodo nuėjo pertoli bend
radarbiaudama su Sovie
tų ambasada.

Kiti politinės komisi
jos nagrinėti klausimai 
nesiskyrė nuo mūsų ir 
svarbioms problemoms 
lygiai taip pat sunku ras
ti praktiškų sprendimų. 
Dėl mažesnio tautiečių 
skaičiaus ir mažesnio 
ekonominio pajėgumo,pa 
lyginus su JAV, dar dau
giau gerų norų lieka ne
įvykdomais pasiūlymais.

Šeštadienio vakare, 
vasario 24 d. įvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimo ir oficialaus 
kongreso uždarymo ak
tas. Japonų kultūros sa
lėje talpinančioje 1200 as
menų, dalyvavo virš 900 
tautiečių.

Po oficialios iškilmin
gos dalies portugališkai 
kalbą pasakė profesorius 
Henrikas Nadolskis, lie
tuviškai kalbai pasakyti 
buvau pakviestas aš, kaip 
PLB Valdybos atstovas. 
Programoje numatytos 
dr. Miguel Reale Sao Pau 
lo universiteto rekto
riaus kalbos nebuvo.

Svečių tarpe buvo gu- 
ber nato r i aus ats tovas,
vienas vyskupas kardino
lo atstovas ir eilė žino
mų Sao Paulo asmenų. 
Po kalbų buvo perskaity 
ta kongreso rezoliucija, 
kuri buvo pasiųsta Bra
zilijos prezidentui ir 
išversta į Ispanų kalbą 
kitų kraštų, kur gyvena 
lietuvių, prezidentams. 
Rezoliuciją pasirašė kon
greso vadovybė bei visų 
kraštų atstovai.

Antroje minėjimo daly 
je meninę programą iš
pildė: Chicagos Gran
dies šokėjai, dainininkė 
Audronė Simonaitytė, 
Sao Paulo Nemuno šokė
jai ir jungtinis choras 
sudainavęs tris dainas.

Grandis savo ilgą pro
gramą išpildė puikiai. Te
ko stebėtis geru susišo- 
kimu, lengvumu ir fizi
ne ištverme, nes teko 
šokti 90F karštyje, ne
vėsinamoje salėje. Iš
skirtinai geras yra Gran
dies akordeonistas Ąžuo
las Stelmokas.

Chicagos daug žadan
ti dainininkė Audronė Si
monaitytė programą at
liko tikrai muzikalinėje 
aukštumoje. Gaila, kad

Mjr. A. Tamulis įteikia Lithuanian Village bendrovės pirmininkui Juozui Stempužiui tūkstantinę Cle
velando naujiesiems lietuvių namams. Iš kairės sėdi: A. Tamulis, Mėta Tamulienė, Juozas Stempužis 
ir Vytautas Tamulis. V. Bacevičiaus nuotrauka

"EUROPOS METAI"
Washingtono pastangos rasti bendru kalba

Likvidavęs Vietnamo 
karą ar bent tiesioginį 
JAV įsikišimą į jį, pre
zidentas Nixonas žada 
daugiau dėmesio skirti 
JAV santykiams su Eu
ropa ir Japonija. Už tat 
jau kuris laikas Washing- 
tone girdisi aiškinimų, 
kad šie metai būsią ’Eu 
ropos metai'. PasakNew 
York Times'o James Res- 
ton, komplikuotas uždą 
vinys rasti bendrą kalbą 
su Europa esąs pavestas 
tam pačiam Henry Kiss- 
ingeriui, kuris jau pra
dėjęs tam reikalui per
organizuoti savo štabą, 
kurio viršininku būsiąs 
brig.. gen. Brent Scow- 

se patalpose. Patalpos ne
pasikeitė. Dalyvių skai
čius irgi nepasikeitė, bet 
pasikeitė dalyvių veidas. 
Šį kartą buvo daugiau 
jaunuomenės. San Pau- 
liečiai teigia kad didelis 
veiksnys sukėlęs jauni
mo aktyvumą buvo antra
sis jaunimo kongresas.

(Nukelta į 2 psl.)

Š.m. vasario mėn. 15 d. Baltuose Rūmuose įvykusio priėmimo metu, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos narė Aušra Mačiulaitytė-Zerr ir LB ryšininkas prie Valstybės Departamento Algi
mantas Gureckas įteikia prez. Nixono specialiam patarėjui dr. Michael Balzano (kairėje) dokumenti
nę medžiagą liečiančią Katalikų Bažnyčios persekiojimą pavergtoje Lietuvoje 1971-2 metais. LB atsto
vam- buvo pažadėta su dokumentacija supažindinti prez. Nixoną, Šiomis dienomis dr. Balzano prezi-

salė ir scenos patvarky- dento buvo nominuotas Taikos Korpuso vadovo pareigoms.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
croft. Pagrindinis pata
rėjas Europos ir sovietų 
reikalams greičiausia bū
siąs Helmut Sonnenfeld, 
kaip ir jo bosas Kissinge
ris , vokiečių kultūros 
produktas.

Reikia neužmiršti,kad 
JAV nuo pat II pasauli
nio karo pabaigos norė
jo vieningos ir stiprios 
Europos. Šiandien Euro
pa dar nėra vieninga, ta
čiau ūkiškai_gerokai su
stiprėjusi. Ūkiniai inte
resai privertė Vakarų Eu
ropos valstybes sudaryti 
bendrą rinką bei atidary
ti sienas. Ilgainiui tai tu
ri privesti ir prie dides
nės politinės vienybės. 
Tai jau .ne principo, bet 
tik laiko klausimas.

Iš kitos pusės, tai lie
čia tik Vakarų Europą. 
To kontinento centras ir 
rytinė dalis toliau palie
ka Maskvos kontrolėje. 
Santykiams tarp Washing- 
tono ir Maskvos atlyžus, 
Vakarų Europa pradėjo 
saugiau jaustis ir Ame

rikos atominis skėtis jai 
reikalingas daugiau teo
riškai negu praktiškai, 
kas veda prie didesnio sa
vistovumo ir ūkinės, jei 
ne politinės,konkurenci
jos su savo globėja.

TIME magazinas sa
vo specialiame skyriuje 
apie 'Europos Metus' 
tarp kitko rašo: "Pirmą 
kartą Europos modernio 
je istorijoje, nė viena 
valstybė nelaiko karą rei
kalinga priemone pa
siekti diplomatinį tiks
lą. Išskyrus nenorinčių 
užmiršti emigrantų (long 
-memoried emigres), Va
karai jau seniai nesuka 
sau galvos dėl "pavergtų 
tautų" išvadavimo. ŽŠtai- 
kos metai, atrodo, gali 
prasitęsti iki 20-jo šimt
mečio pabaigos".

Tiesa, konstatuoja ki
toje vietoje TIME, tiek 
Vakarų, tiek ir Rytų Eu
ropoje esama tautinių ma
žumų, kurios nori jei ne 
visiško, tai bent didesnės 
nepriklausomybės. Maga
zinas pamini Estiją, Lat
viją ir Lietuvą Sovietų 
Sąjungoje, tačiau rimtas 
pavojus dėl to suskilti 
gręsia. dabartiniu metu 
tik vienai Jugoslavijai.

Bet, jei padėtis yra 
nusistovėjusi iki šio šimt
mečio pabaigos, kam 
Kissingeriui dabar duo
damas naujas uždavinys? 
Ar neužtektų normalių 
diplomatinių kontaktų tai 
patenkinamai padėčiai iš
laikyti? Atsakymas į 
tuos klausimus glūdi ta
me, kad niekas nestovi 
savo vietoje, bet visą 
laiką juda ir keičiasi. 
Prancūzų senosios kar
tos politikai, kurie iš pri
gimimo Vokietiją laiko 
didžiausiu Prancūzijos 
priešu ir kurie Vokieti
jos padalinimą laikė 
Prancūzijai nudingu ir 
būtinu, šiandien jau 
būkštauja, kad šaltasis 
karas daugiau garantavo 
Vokietijos suskaldymą 
negu atlydžio periodas, 
kada Vakarų Vokietija 
oficialiai pripažino Ry
tų Vokietiją. Dė'l to, kad 
nauja atmosfera duoda 
daugiau galimybių vokie 
čių sąmokslui atstatyti 
savo valstybinį vieningu

TŪKSTANTINĖ 
CLEVELANDO 
LIETUVIŲ 
NAMAMS
Clevelando priemies

tyje South Euclid gyve
na pensininkas Lietuvos 
kariuomenės majoras An
tanas Tamulis. Dėl žmo- - 
nos ligos jis retai pasi
rodo lietuviškuose rengi
niuose.

Praėjusią savaitęmjr. 
Tamulis pakvietė į savo 
namus Lithuanian Villa
ge Ine. pirmininką J. 
Stempužį ir pareiškė, 
kad nori prisidėti prie 
Clevelando lietuvių nau
jųjų namų statybos. Iš
ėmęs keturis Sočiai Se- 
eurity čekius ir dar pri
dėjęs grynais, įteikė 
$1107, prašydamas išra
šyti jam 41 akciją.

"Nauji namai tai mū
sų bendras reikalas. 
Prie tokio kilnaus savo 
tautos žmonių tikslo pri
sidėti yra kiekvieno lie
tuvio prievolė", pareiš
kė mjr. Tamulis. Tai pa
tvirtino ir jo žmona Mė
ta Kabakerytė-Tamulie
nė, kilusi iš Kybartų ir 
dirbusi Kaune Susisieki
mo Ministerijoje, Majo
ro sūnus Vytautas pašte 
bėjo, kad Čia esąs tėve
lio kuklus ir labai nuo
širdus įnašas.

Antanas Tamulis yra 
kilęs iš Veiverių, Mari
jampolės apskr., baigęs 
garsiąją Veiverių moky
tojų seminariją. Tarna
vo 5-jame pėstininkų pul 
ke. Nors jau sulaukęs 75- 
rių metų amžiaus, vis 
dar žvalus, kupinas hu
moro, labai nuoširdžiai 
rūpinasi savo žmona, ne
delsdamas pavaišina sve
tį Hennesy taurele.

Mjr. Tamulis įsigijo 
41 akciją. Viena daugiau, 
negu kiti tūkstantininkai 
rėmėjai. Tai, tur būt, 
suvalkietiškas bruo
žas. Tuo tik reikia džiaug
tis. Pensininkas, gyve
nąs kukliai ir turėdamas 
ligonį namuose, ryžosi 
paskirti stambų įnašą 
lietuvių namams. Tai ga
li padaryti tik nesava
naudiška ir karšta lietu
viška širdis. (jst) 

mą negu 'šaltasis ka
ras'.

Amerikai, žinoma, Vo
kietijos vienybė yra ma
žiau aktualus klausimas 
tačiau ir jai rūpi Vakarų 
Vokietiją išlaikyti savo 
sąjungininkų tarpe, ly
giai kaip ir visą Vakarų 
Europą. Ne tik dėl toli
mesnės ateities, bet ir 
dabarties. Šiandien JAV 
jau reikalinga arabų naf
tos importo. Vakarų Eu
ropai ir Japonijai jis yra 
gyvybiniai svarbus. O jei 
taip kodėl nesurasti 
bendros kalbos kaip tą 
importą užtikrinti ir ap
saugoti. Tas pats ir mone
tarinės politikos srityje. 
Atoslūgio atmosferoje 
skubiai reikalinga visų 
vadinamų laisvų valsty
bių bendravimas jų pačių 
pažangai išlaikyti.
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Garbės komitetas Vasario 16 minėjimui rengti Balzeko lietuvių kultūriniame muziejuje. Sėdi iš kai
rės: kun. dr. J. Prunskis, T. Kuizienė.kun. A. Trakis ir T. Blinstrubas. Stovi: L. Peseckas, G. Songi- 
nas, K. Petrauskas, V. Išganaitis, P. Stravinskas, S. Balzekas, jr., K. Baltramaitis.

J. Kasakaičio nuotrauka
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LAISVE KAIP SVEIKATA
Balzeko lietuvių kul

tūros muziejuje Chica
goje vasario 25 iškilmin 
gai buvo paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 55-rių metų 
sukaktis.

Nors tą dieną Chica
goje buvo ir daugiau mi
nėjimų ir kitokių paren
gimų, muziejun susirin
ko gražus chicagiečių bū
rys. Programos įžangi
niame žodyje muziejaus 
kuratorius Konstantinas 
Petrauskas pasakė: 
"Laisvė kaip sveikata: 
įvertiname ją tik jos ne
tekę. Kai kraštas neten
ka laisvės, tauta neten
ka laimės. Nelaisvė at
neša tautai nelaimes, var 
gus, skurdą ir kančias... 
Vasario 16-toji — labai 
reikšminga ir kiekvieno 
susipratusio lietuvio šir
džiai brangi tautinė ir 
bažnytinė šventė. Vasa 
rio 16-toji — Lietuvių 
tautos laisvės ir meilės 
simbolis. Už vasario 16 
-tosios paminėjimą 
okup. Lietuvoje šian
dieną griežčiausiai bau
džiama, kaip už kontrre
voliucinį aktą. Mūsų bo- kariai, šauliai ir parti- 
čiai, kūrėjai - savano
riai, kiti kariai, šauliai 
ir partizanai metų me
tais, gyvybę ant tėvynės 
aukuro aukodami, karia
vo už tautos laisvę. Dau
gelis jų žuvo, kad mes 
gyventume laisvi. Tad 
sesės ir broliai lietu
viai, išvengę bolševiki
nio teroro ir vergijos,

naudokimės čia turima laisvės ir naikinamos lie 
laisve! Minėkime Vasa tuvių tautos iš žiaurios 
rio 16—tąją, visur skelb- bolševikų vergijos išlais 
darni pasauliui baisiąją 
mūsų tautos tragediją - 
fizinį ir moralinį geno
cidą, drąsiai šaukimės 
teisingumo, reikalauki
me grąžinti mūsų tautai 
ir tėvynei Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę".

JAV ir Lietuvos him
nus giedojo Rūta Kleinai- 
tytė ir Dalia Petraitytė, 
akompanuojant muz. M. 
Motekaičiui ir kartu vi
siems giedant. Invoka
ciją, labai jautriais mal
dos žodžiais sužadinęs 
gilią patriotinę nuotaiką 
sukalbėjo kun. Algiman
tas Kezys, S.J, Nepri
klausomybės atstatymo 
paskelbimo aktą paskai
tė dipl. teis. Alg. Bud
reckas. Teis. Petras 
Stravinskas skaitė pas
kaitą "Vasario 16—toji ir 
mūsų uždaviniai". Po pa
skaitos, minėjimo daly
viams atsistojus ir minu
tei susikaupus, pagerbti 
nepriklausomybės karo 
žygiuose, dėl Lietuvos 
laisvės žuvę savanoriai,

vinimo. Trumpus momen 
to reikšmės įvertinimo 
žodžius tarė: gen. Mikas 
Rėklaitis, kun. Ansas 
Trakis, mokytoja Songi- 
nienė, Teodoras Blins
trubas ir A. Budreckas. 

.Į minėjimą atsilankiu
siems "šiltą" padėkos 
žodį tarė muziejaus pre
zidentas Stasys Balze
kas, Jr.

P. Amerikos 

kongresas...

zanai. Pagarbiai prisi
minta ir Vasario 16-to- 
sios Akto Signatarai, ku
rių nė vieno gyvųjų tar
pe jau nebėra ir nūdie
niai laisvės kovotojai: 
Simas Kudirka, Romas 
Kalanta ir visi kiti įvai
riose pasaulio vietovė
se ir įvairiais būdais te- 
bekovoją dėl Lietuvos

k
Teodoras Blinstrubas, ALTS-gos pirmininkas, š.m. vasario 25 

d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, minint 55-ją Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo sukaktį taria žodį. Už jo, minėjimo-pro 
gramos vedėjas, Konstantinas Petrauskas, ALTS-gos Chicagos 
skyriaus pirmininkas. J. Kasakaičio nuotrauka

Po akademinės minė 
jimo dalies, buv, Lietu
vos valst. operos prima
donos Izabelės Motekai- 
tienės dainavimo studi
jos mokinės Rūta Klei- 
naitytė ir Dalia Petrai
tytė gražiai ir nuotai
kingai padainavo momen
tui tinkamas kelias lie
tuviškas dainas. Joms 
akompanavo 
Manigirdas Motekaitis. 
Minėjimo 
jiems nuoširdžiai pa
plojo.

Minėjimo uždaromą 
jį žodį tarė K. Petraus
kas, muziejaus prezi
dento ir savo vardu pa
dėkojo visiems daly
viams, o ypač progra
mos vykdytojams: I. Mo- 
tekaitienei, M. Motekai- 
Čiui, D. Petraitytei, R. 
Kleinaitytei, kun. A. Ke - 
ziui, P. Stravinskui, gen. 
M. Rėklaičiui, kun. A. 
Trakiui, p. Songinienei, 
T. Blinstrubui ir A. Bud- 
reckui. Visi dalyviai bu
vo pakviesti čia pat mu
ziejuje suruoštom kuk
liom vaišėm — kavos 
puodeliui su pyragai
čiais. Minėjimo daly
viai (apie 40 žmonių), 
po kulių vaišių skirstė
si, atrodo, minėjimu, 
kaip ir akivaizdžia mu
ziejaus pažanga, paten
kinti. Už vaišių parengi
mą muziejaus vadovybė 
dėkoja p. Adelei Visman- 
tienei. Minėjimas užtru- 
ko apie 2 vai.

muzikas

dalyviai

(kp)

(Atkelta iš 1 psl.)
45 jauni Brazilijos lietu
viai buvo Kongresu tikrai 
sužavėti. Jieperdavėen
tuziazmą savo drau
gams.

Taip pat pasikeitė Sao 
Paulo miestas ir gyveni
mas. Miestas nepapras
tai išaugo. Sakoma, kad 
tai yra greičiausiai au
gantis pasaulio didmies
tis . Savo dangoraižiais 
jis primena New Yorką.

Labai plečiasi pramo
nė. Brazilija yra laisvo 
kapitalizmo kraštu kuris 
nevaržo svetimo kapita
lo investicijų. Dėl to gy
venimo standartas labai 
pakilo. Tą galima stebė
ti ir mūsų tautiečiuose. 
Prieš aštuonerius me
tus tik keli turėjo auto
mobilius, dabar jau daug 
kas jais važinėja. Daug 
kas išsikraustė iš Vilos 
Zelinos primiesčio į mo
derniškus apartmentus. 
Pati Vila Zelina žymiai 
pagerėjo. Nebesimato ne
grįstų gatvių ir atvirų 
kanalizacijos griovių.

Šis kongresas išori
niai buvo geriau organi
zuotas kaip pereitas, bet 
komisijų darbai vyko blo
giau ir jose buvo mažiau 
dalyvių. Nebuvo koordi
nuotas komisijų darbas 
su plenumo posėdžiais.

Kongreso komitetas 
paruošė didelį 80 pusla
pių leidinį kuris šalia 
kongreso informacijų tal
kino daug bendrinės me
džiagos, kurios dalis yra 
portugalų kalboje. Gai
la kad leidinys techniš
kai blogai atliktas, ypa
tingai blogos yra skait
lingos fotografijos.

Kaž kodėl šį kartą bu
vo mažiau užsienio sve
čių. Be jau išvardintų da
lyvavo LSS Vyr. skauti
ninkas v.s. P. Molis, ku
ris tarnybinių kelionių 
progas išnaudoja lietu
vių skauti jos organizavi
mui Pietų Amerikos kraš
tuose. Mažesnio užsienio 
lietuvių susidomėjimo 
neigiamą įspūdį atsvė
rė JAV svečiai — meni
ninkai ir šokėjai.

Bendras kongreso įs
pūdis labai teigiamas.

Gal visų Pietų Ame
rikos lietuvių mastu jo 
įnašas nėra didelis, tat 
jis sujudina iš pagrin
dų tos vietovės lietuvius 
kur kongresas vyksta ke
liems metams ir atkrei
pia vietinių piliečių ir . 
vietinės valdžios dėme
sį į lietuvių veiklą. Kon
gresas buvo aprašytas 
visuose Sao Paulo dien
raščiuose su atatinka
mais reportažais. Jis 
buvo minimas ir Rio de 
Janeiro spaudoje. Malo
nu matyti vis stipria lie
tuvišką veiklą ir stebė
ti antrosios kartos lie
tuvius įsitraukusius į lie
tuvišką veiklą. Tipingas

pavyzdys yra choro di
rigentas Viktoras Tata- 
rūnas ir jo ponia — abu 
du gimę Sao Paulo. Ten
ka tik padėkoti Sao Pau
lo lietuviams už didelį 
gerai atliktą darbą ir už 
nuoširdų lietuvišką vai
šingumą svečiams.

LOS ANGELES

KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDĖLĖS 
SUSIRINKIMAS

Los Angelėje vasario 25 
d. Lietuvių parapijos salėje 
įvyko Kalifornijos Lietuvių 
Radijo Klubo narių metinis 
susirinkimas. Išrinkta nau
ja Radijo Klubo valdyba iš 
šių asmenų: Stasės Pautie- 
nienės, Juozo Mitkaus, Vla
do šimuliūno, Danutės Kaš- 
kelienės ir prof. J. Kuprio- 
nio.

Metams pasibaigus Radi
jo Valandėlė suvedė savo 
metinės pajamas ir išlai
das. Dėka darbščios suma
nios Radijo Valandėlės va
dovybės praeitus metus bai
gė su geru likučiu, kuris 
duoda gerų vilčių ateičiai.

Savo liuoslaikj ir energi
ją yra įdėjusi radijo vedėja 
ir pranešėja Stasė Pautie- 
nienė ir jos talkininkas Vla
das Gilys. Jeigu ne jų pa
sišventimas, kažin ar per 
tuos 4 metus iki šiam lai
kui radijo valandėlė būtų 
išsilaikiusi. Na, žinoma, be 
gerųjų klubo narių-aukoto- 
jų piniginės pagalbos, radi
jo programa nebūtų galė
jusi išsilaikyti, nes nebūtų 
turėjusi už ką sumokėti ra
dijo stočiai.

Daugiausiai prie radijo 
išlaikymo yra prisidėję se
nosios kartos lietuviai, ku
rie tą lietuvišką žodį, atei
nantį oro bangomis į jų na
mus kiekvieną šeštadienį 
giliai įvertina ir jų širdyse 
gaivina tą tėvynės meilės 
ilgesį savo kraštui, lietuvio 
lietuviui, nežiūrint jų įsiti
kinimų.

Yra tokių žmonių, kurie 
mažiausiai tą radijo valan
dėlę remia arba visai ne
remia, neprisideda prie jos 
išlaikymo, kritikuoja, griau 
na, o ne padeda dirbti po
zityvų darbą. Jeigu yra ge
riau galinčių prie dabarti
nių sąlygų dirbti, tegu tie 
kritikai ateina į talką.

J. Gedmintas

SLA 75 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Los Angeles, š. m. kovo 
mėn. 25 d., 12:30 vai. Lie
tuvių parapijos salėje yra 
kviečiamas visuotinas SLA 
75 kuopos nariu susirinki
mas, kuriame bus patiekta 
kuopos praeitų metų veik
los apyskaita ir aptarti kiti 
ateities darbai, išdalinti 
gauti nariams už 1970-1971 
dividentų 
komisija 
mą.

Nariai,
kėję apdraudos 
prašome būtinai atvykti ir 
susimokėti.

Po susirinkimo nariai 
bus pavaišinti.

J. Gedmintas 
SLA 75 Kuopos 
Fin. Sekretorius

čekiai. Kontrolės 
padarys praneši-

kurie nėra sumo- 
mokestj

Viešėdami Chicagoje aplankykite

”MŪSŲ PRAEITIES 
BEIEŠKANT’’ 

PRISTATYMAS
m. kovo mėn. 25 d.š.

(sekmadienį), 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje ALT S-gos Los Arfgeles 
skyrius kartu su Santa Mo
nika Lietuvių Klubu rengia 
pristatymą istoriko Česlovo 
Gedgaudo "Mūsų praeities 
beieškant”.

Knygą susirinkusiems 
pristatys rašytojas Jurgis 
Gliaudą.

Trumpą meninę progra
mą atliks solistė Janina če- 
kanauskienė ir aktorius 
Vladas Gilys.

Po minėjimo kavute.
Los Angeles ir apylinkių 

lituviai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

FOR 2nd & 3rd SHIFT

Experience in large stamping 
and draw operation and be able 
to sėt up work from blue prints 
and close toierance.

ALSO

JOURNEYMAN
ELECTRICIAN

FOR 2nd SHIFT
Mušt have experience in ma- 
chinery repair.

APPLY OR CALL
ANDERSON BOLLING 

CO.
212 Prospect St.
Goshen, Indiana 

219-533-3191
 (18-24)

TOOL DESIGNERS
MACHINE DESIGNERS

Mušt have 3 years minimum experi- 
ence desired. Interesting work, top 
pay and benefits, to vvork for a 
grovving company?

Send resume to M r. McCred.

GREAT LAKĘS DESIGN INC.
P. O. BOX 63 7

GRAND HAVEN, MICH. 49417 
616-847-4710

(16-22)

MACH1NIST GOOD OPPORTUNITY 
FOR QUAL1F1ED MACHINISTS 
AND MACHINE OPERATORS. 

STF.ADY VVORK FULL OR PART 
TIME CALL

SCHAEVITZ ENGINEERING
Rt. 130 and Union Avė. 

Pennsauken, N. J. 
1-609-662-8000 or 215-629-1950 

(18-24)

WANTED 
TOOL MAKER 
BORING MILL 

OPERATOR 
MILL OPERATOR 

BRIDGEPORT 
OPERATORS 

SHEET METAL 
WORKERS 

ZYGLO 
OPERATORS 

FUSION WEL1)ERS 
TOOL DESIGNER

FULL BENEFITS. 

SMITH-MORRIS 
CORPORATION 

2615 Wolcott 
Ferndale, Mich.

Equal Opportunity Employer 
(18-2I)

An

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUSAITIS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BOLŠEVIKINIS ATEIZMAS 

PER PRIEVARTĄ
"Tarybinis Mokyto- dikis stengiasi surišti su 

jas" yra "Lietuvos TSR humaniškumo ugdymu.
švietimo ministerijos ir 
švietimo, aukštųjų mo
kyklų ir mokslo įstaigų 
darbuotojų profesinės są
jungos Lietuvos respub
likinio komiteto orga
nas". Toks aštuoniolikos 
žodžių nusakymas pri
stato skaitytojui "Tary
binio Mokytojo" leidėjų 
mišrainę ir painiavą.

Iš esmės gi — leidė
jas yra kompartijos fi- 
lialė, maža mozaikinė 
dalelė didelio sovieti
nio vitražo, pro kurį 
šviečia marksizmo - le 
ninizmo pašvaistė.

Todėl nenuostabu, kad 
"Tarybinis Mokytojas" 
yra aršus bolševikinio 
ateizmo skleidėjas. 
Laikraštis kauptais far
širuojamas ateistiniais 
rašiniais. Vis jie ska
tina tarybinį mokytoją 
tapti "kovingais bedie
viais" ir "religininkų 
priešais". Tokį imame 
vieną iš daugelio. Tai 
"Ateistinis auklėjimas - 
humaniškumo ugdymas". 
Rašinį pasirašė’doc. Ri 
mantas Tidikis.

Šis docentas (nežinia 
kurios mokslinės discip
linos?) tvirtina, kad bol
ševikiniam ateistui ma
ža kovoti prieš Dievą 
(Dievą jis rašo su ma- 
žjaja d). Dievas jau se
niai išverstas, esą, iš 
sosto. Dabar reikia žmo 
nes įtikinti, kad "religi
nis auklėjimas" nemoko 
vaiko "kurti gėrio dėl ki 
tų". Arogantiškai igno
ruodamas pagrindinį 
krikščionybės postula
tą "mylėk savo artimą 
kaip save", docentas Ti 
dikis tvirtina, kad "re
liginis auklėjimas" mo
ko vaiką būti egoistu, s a 
vanaudžiu, nesuvokian
čiu artimam pagarbos, 
nesuprantančiu kolekty
vinių ryšių šilumos.

"Dalis tėvų religinį 
auklėjimą naudoja arba 
jam pritaria", dėsto do
centas Tidikis, "ne to
dėl, kad tiki dievo visa
gališkumu, o todėl, kad 
siekia jo pagalba išugdy 
ti dorovingą vaiką".

Šitaip prasitaręs, Ti
dikis, skuba užšachuo- 
ti teisybę. Jis tvirtina, 
kad šitokia pažiūra į re
liginį auklėjimą yra klai 
dingą. Tik ateistinis auk
lėjimas suformuojąs do
rą, altrusitinę asmeny
bę. Pavyzdžiais neparė- 
męs savo slidžios tezės 
docentas Tidikis, stve
riasi už patikimo šiau
delio, už Markso ir Le
nino citatų. Kas gi atsi
laikys prieš tokius įro
dymus, prieš tokių pa
būklų salves?

Ateistinį auklėjimą Ti-

Jis galvoja, kad tik ate
istinis auklėjimas turi 
tokį monopolį? Tidikis 
drąsiai gina savo pasa
kas, žinodamas, kad jam 
nebus oponento. "Religi- 
ninkams" neleidžiama at 
siliepti į bet kuriuos 
varžtus filosofinėje spe
kuliacijoje praradusio po- 
litruko tvirtinimus.

Tidikis stengiasi įrody 
ti, kad religinis auklėji
mas gamina visuomenei 
nusikaltėlius. Šiam tei
gimui paremti, jis panau
doja.... didžiausiojo ir 
kruviniausiojo čekisto 
Felikso Dzeršinskio vie
ną kitą posakį. Pasirodo, 
tai iš čekisto Dzeržins
kio ateistinis auklėjimas 
"stiprybę semia", ir gau
na nurodymų, kaip išauk
lėti "altruistą" ir bedie
vį!

Operuodamas vulga
riais "religininkų" kalti
nimais, įpadebesis kel
damas "humanistus" ir 
"altruistus", kaip čekis- 
tas Dzeržinskis, Tidikis 
žino, kad jo "tvirtinimų" 
niekas neužginčys, nie
kas nekritikuos ir niekas

- nedrįs kritikuoti.
Tačiau šioje "ateisti

nio auklėjimo" klouna
doje slypi įdomi premi
sa. Su slaptu religiniu 
auklėjimu okupuotoje Lie
tuvoje vis ir vis reikia 
kovoti. Žmonės nenori 
išduoti savo principų, sa
vo pasitikėjimo krikščio
nybės tezėmis paremto 
humanizmo ir keisti tą 
pasitikėjimą į "moksli
nį ateizmą", kurį atsto
vauja tokie pamokslinin
kai, koks yra docentas 
(nežinia kurios mokslo 
disciplinos?) Rimantas 
Tidikis.

MUMS RAŠO

REIKIA ADRESUA
Spaudoje buvo skelbta, 

kad Simas Kudirka pa
siųstas į koncentracijos 
stovyklą Rusijoje. Gero
kai vėliau paskelbta, kad 
jis yra Mordvinijos kone, 
stovykloje. Norėjau jam 
pasiųsti siuntinėlį, bet 
tokio adreso nepakanka.

BALFas ar kas kitas 
gal malonėtų paskelbti 
pilną dabartinės Simo Ku
dirkos kankinimo vietos 
adresą.

Pagrįstai didžiuojama 
si, kad nemaža universi
tetų pasaulyje dėsto lietu 
vių kalbą, kartais net nu
rodo kai kurias valsty
bes. Gal mūsų kalbinin
kai, Lituanistikos Insti
tutas ar kas kitas malo
nėtų paskelbti visų to
kių universitetų adre
sus. Plačiajai visuome-

GEN. S. RAŠTIKIO ATSIMINIMU 
TREČIĄ TOMĄ PERSKAIČIUS

Šio straipsnio autorius pik. Antanas Šova, bu
vęs Lietuvos kariuomenės štabo mobilizacijos sky
riaus viršininku iki 1940 m. birželio 15 d., bolše
vikams Lietuvos kariuomenę reorganizuojant, bu
vo rikiuotės skyriaus viršininku.

1941 m. sausio m. Vilniuje pareiškęs rusams, 
kad su šeima išvyksta į Vokietiją, iš kariuomenės 
atleistas, suimtas ir kalintas Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime. Kilus vokiečių - rusų karui, 1941 m. 
birželio 23 d. iš Kauno kalėjimo išvežtas į Mins
ką, iš čia pėsčias didžiulėje kalinių voroje nuva
rytas į Červenę, kur birželio 26-27 d. drauge su 
kitais turėjo būti sušaudytas. Tačiau bešaudant pa
bėgo į gretimą mišką ir atvyko į Vilnių, kaip vie
nas pirmųjų, pabėgusių iš Červenės žudynių.

Pik. A. Šova buvo sąlytyje su lietuvišku po
grindžiu. 1944 m. pradžioje gen. P. Plechavičiui 
formuojant Vietinę rinktinę, atsisakęs štabo virš, 
pareigų, paskirtas mobilizacijos skyriaus virši
ninku. 1944 m. gegužės 15 d. kartu su Vietinės 
rinktinės vadovybe vokiečių gestapo suimtas, bet 
gabenamas netoli Rygos pabėgo. Grįžęs į Lietu
vą, kurį laiką slapstėsi, bet vokiečiams traukian
tis iš Lietuvos, pasinaudojęs sąmyšiu, su šei
ma išvyko į Vokietiją. Po karo imigravo į JAV.

Pik. A. Šova už aktyvią veiklą 1919-20 m. ko
vose apdovanotas Vyčio Kryžiumi.

Hindenburgas paklaus
tas kam priklauso 1914 
metų Tannenbergo kau
tynių pasisekimo nuopel
nai, atsakė klausimu: — 
O kas nesėkmės atveju 
būtų nešęs atsakomybę?

Pergalės ir pasiseki
mai visus karius vilioja 
tačiau net sumaniems ir 
ambicingiems vadams ne 
visada pasiseka laimėji
mus ir garbę atsiekti, o 
už nesėkmes atsakomy
bė visada lieka.

Hitleris buvo prisiė
męs visą atsakomybę už 
trečiojo Reicho sėkmės 
ir pralaimėjimus, tačiau 
karą laimėjusiųjų tarp
tautinis teismas Nuern- 
berge pažiūrėjo plačiau 
— nuteisė ir vykdytojus, 
vienu ar kitu būdu prisi
dėjusius prie tūkstmeti- 
nio reicho kūrimo.

Man atrodo, kad ir mū 
sų dėl nespriešinimo ir 
nepasiruošimo priešin
tis Sovietų Sąjungos in
vazijai atsakomybę ten
ka praplėsti ir neprimes 
ti kaltės vienam ar ki
tam asmeniui. Be to, Ne
priklausomybės išlaiky
mas nebuvo vien kariuo 
menės paskirtis, bet vi
sų piliečių reikalas 
(1938 m. Liet, valsty
bės'konstitucija).

Gen. St. Raštikis pri
taria gen. št. pik. K. Gri
niui ir dr. J. Baliui, esą: 
"reikėjo pasipriešinti ir 
rusų invazijai priešintis. 
Rengtis turėjo būti pra
dėta bent birželio pirmą 
dieną, bet ne birželio mė 
nėšio penkioliktą dieną".

Mane įdomauja kokią 
teisę į kariuomenės va
do ir štabo viršininko 
paslaptis turėjo karo at
stovas Berlyne pulk. K. 
Grinius, gen. St. Rašti
kis ir dr. J. Balys? Iš 
kur žino, kad priešintis 
nepasiruošta ir planų 
priešinimuisi nebuvo?

Gen. St, Raštikis ra
šo: "būtų pasiruošę su
tikti tada jau grėsusį Lie 
tuvai pavojų.... Deja, nie
kas nieko nedarė..., ta
čiau būtinai reikalingas

nei tokie adresai nežino
mi, o kartais atsiranda 
reikalų į juos kreiptis. 
Be to, būtų gražu, jei mū 
sų rašytojai, mokslinin
kai pasiųstų jiems lietu
viškos literatūros.

Lietuvis 

laikas..., jau pralaimė
tas. Tokie dalykai turi 
būti iš anksto paruoš
ti".

Kaip čia tokią tiesą 
paneigsi, tik reikalas, 
man atrodo, štai kame: 
Gen. St. Raštikis tik vos 
prieš kelius mėnesius 
rengė kariuomenę ir tau
tą kraštui ginti. Kaip ka
riuomenės vadas su ope
racijos skyriaus viršinin
ku vyko į Maskvą ir grį
žo su tarpusavio pagal
bos paktu, pasikalbėji
mui su Stalinu įspū
džiais, ir Kalinino pri
mintais Tvėrio kunigaikš - 
čių su senąja Lietuva san
tykiais. Taigi paties Tve- 
rečio ir praeitis primin
ta, Gen. St. Raštikis no
rėdamas ir turėdamas 
vadovauti, turėjo numa
tyti ir pats duoti visus 
nurodymus gynimuisi pa
siruošti dar rusų įgu
loms į Lietuvą neatvy
kus. Man atrodo, būtų 
pats laikas gen. St. Raš
tikiui pasakyti savo gy
nimo planą.

Kariuomenės štabo v- 
kas gen. St. Pundzevi
čius nesakė ir netvirti
no, kad nepasiruošta, 
tik sakė, kad buvusiose 
sąlygose pasipriešinimo 
pasėkos būtų buvusios 
tragiškos. (Iš gen. St. 
Raštikio prisiminimų).

Kariuomenės štabo v- 
kas teisingai darė pasi
ruošimo planų neatskleis- 
damas ir laikydamas rei
kiamą slaptumą. Kai mū
sų kariuomenės *tabo ar
chyvai neprieinami, okai
kas ir sunaikinta, galima 
daleisti, kad ir tikrai ru
sams priešintis nebuvo 
pasiruošta, "sunkieji" 
ginklai "sąmoningai" bu
vo išsiųsti į poligonus 
šaudymų pratimams ir 
panašiai. Man, kaip ka
riuomenės štabo atsako- 
mingam vykdytojui ir tų 
įvykių eigos stebėtojui 
iš arti, planui sudaryti 
ir rusų invazijai pasi
priešinti laiko užteko.

Daleiskim, kad nieko 
nebuvo padaryta. Čia pra
vartu prisiminti 1938 m. 
Austrijos likvidacijos pa
vyzdį. Kovo 10 d. Hitle
ris apsisprendžia Aust
rijos prijungimą įvykdy
ti jėga. Gen. Keitelis at
vyksta į OKW štabą ir 
pas štabo v-ką gen. Bec- 
ką teiraujasi Austrijai 
užimti "Otto" plano.

Gen. Beckas: "Mesnie 
ko neparengėm, nieko ne 
padaryta, ničnieko iš
vis".

Nutveriamas divizijai 
priimti vykstąs gen. Man- 
šteinas t pasodinamas už 
stalo ir per penkias va
landas mobilizaciniai ir 
koncentraciniai nurody
mai parengti. Kovo 11 d. 
6 vai. ryto įsakymai iš
siunčiami trims korpu
sams ir aviacijai. Kovo 
12 dieną Austrija likvi
duota.

Suprantama, kad irma 
žiausiam judėsiui įvykdy
ti reikalingas laikas. Per 
dvi valandas lėktuvai tu
ri būti lauko aerodromuo - 
se, priešlėktuvinė apsau 
ga ir gynyba savo vieto
se. Taip pat laiko paka
ko šaudymo pratimus 
vykdantiems daliniams į 
dalis sugrąžinti, t.y. pa
vojaus atveju planą įvyk
dyti.

Antrasis pasaulinis ka
ras tęsėsi penkerius me
tus, apėmė visus konti
nentus. Netikėtų staigių 
užpuolimų ir nepasiruoš
tų pasipriešinimų buvo 
visa eilė. Ten kur būta 
noro ir ryžto, būta ir sėk
mingų pasipriešinimų.

Manau būtų proga pri
minti sekantį atvejį. 1938 
-tais metais kovo mė
nesį: Gen. Černius pa
šaukė mane ir sako: "Gau
tas lenkų 48 vai. ultima
tumas. Politinės vadovy
bės sprendimas dar ne
žinomas. Reikia įspėti 
priedangos pulkus, nieko 
neprovokuojant pasiruoš
ti. 1 vieną pulką vyk 
pats, pažiūrėsi".

Dialogas 9 pėstininkų 
pulke, Marijampolėje.

Š. — Gautas lenkų ul
timatumas; politinės vado
vybės sprendimas dar ne
žinomas, pasiruošti, bet 
nieko ne provokuoti.

G. — Ką reiškia tavo 
atvykimas?

S. — Ryt gali būti su
naikintas, bet ne užklup
tas.

G. — Ką tu darytum!
Š. — Padaryčiau viską 

kas tik galima uždavinio 
įvykdymą palengvinti. Už
davinį žinai, ir jį nekar
tą esi žaidęs. Patikrin
čiau ar visi žino parei
gas. Esi 100% lietuviško - 
je vietovėje, neturi daug 
ko bijoti.

G. informuoja antros 
divizijos vadą gen. Adam - 
kevičių apie mano atvyki

$5 PER HOUR
AND FLORIDA VACATION LIVING

Fast growing Florida converter needs experienced flexogra- 
phic pressmen and laminator orperators. Top wages, perma
nant positions. „ „ ...Call J. C. Smith

305-238-5961
Or Write

Arnold Cellophane Corporation
P. O. Box 370

Miami, Florida 33157
(17-21)

PLASTIC MOLD MAKERS 
MACHINE HANDS

With experience on basing mill or radial drill

DUPLICATOR OPERATORS
Familiar with true trace 3D

Mini mum 3 yr». exper in Plastic Mold Making. To work nights, 58 hr. 
wk. all benefits, profit sharing retirernent program, good steady 
employmnt.

CORVER ENGINEERING
9440 Grinnel Detroit, Mich. 48213

313-571-0110
(15-24)

mą ir pastarasis tuoj 
skambina gen. Černiui 
esą pulk. Šova atvykęs į 
Marijampolę provokuoja 
su lenkais karą.

Paskutinio karo vokie
čių admirolas Erich Rae- 
der savo atsiminimuose 
provokacija laiko tiks
lus, veiksmus, išleidi
mus, nedasakymus, poli
tikų ir valstybininkų klai
das.

Gen. St. Raštikis net 
klaidinimo sumetimais 
neleidžia vykdyti norma
liai vasarą vykdomų ka
riuomenės šaudymo pra
timų ir nori priversti net 
dvi savaites vykdyti aiš
kiai provokuojančius pa
sirengimo veiksmus.

Kai mūsų kariuomenės 
buvę aukšti karininkai, 
kalbėdami apie Žemaiti
ją tvirtina esą priešin
tis buvo galima, tik ne
buvo pasiruošta. Čia kil
tų klausimas apie kokį 
pasiruošimą kalbama. 
Chicagoje gyvena Žemai
tijos karo apygardos v- 
kas. Jo apygardoje mobi 
lizavosi net dvi divizijos. 
Gal ir jis galėtų paaiš
kinti kurgi ir jo apsileis
ta?

Be to, per 10 metų mū
sų kariuomenės karinin
kų tobulinimo ir mokymo 
laiką, gen. Kurkausko bu
vo kalama: Daugiau že
mės, mažiau kraujo. Tai 
kodėl priešintis tik Že

maitijoje, o ne didesnia
me plote, ir ne visu pajė
gumu?

Man keistai atrodo ir 
mūsų atstovo Berlyne 
gen. št. pulk. K. Gri
niaus kaikurios pasta
bos promemorijume. 
1937 metais pulk. K. Gri
nius buvo Žemaitijos ka 
ro apygardos štabo vir
šininku. Ryšy su Klai
pėdos krašto saugumo 
reikalais buvo įpareigoja
mas parengti kaikuriuos 
planus. Jis raštu atsakė 
kariuomenės štabo virši
ninkui, kad parengti tai 
jis galįs ir parodyti, kad 
tokie planai neįvykdomi. 
O promemorijume rašo, 
kad nebuvo pasirengta. 
Gautą pulk. Griniaus raš
tą referuodamas kariuo
menės štabo viršininkui 
gen. Černiui pabrėžiau, 
kad mums reikalinga tu
rėti įvykdomus planus, 
bet nerengti neįvykdo
mų. Tikrai buvau gen. 
pulk. Griniaus atsaky
mu nustebintas.

(Bus daugiau)

HEAT TREAT
MAINTENANCE MAN

Welding. bricking, general repair. 
Top scale, benefits and overtime. 
Perfection Heat Treating Co., 11650 
Wormer, Detroit, Mich- 48239. 3 13- 
538-4600 PHONE OR WRITE.

I 16-22)
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NUOMONES IR PASTABOS

LAIKAS
ORGANIZACIJA

REALIAI TVARKYTIS
TIK PRIEMONĖ TIKSLUI ATSIEKTI (3)

Kaip ir kiekviena or
ganizacija, taip ir susi- 
organizavimas LB-nėje 
yra tik priemonė sėkmin- 
gesniam tikslo atsieki- 
mui. Nuoširdus ir pat
riotiniai nusiteikęs lie
tuvis nekeičia savo tiks
lo, siekdamas išeivijoje 
išsilaikyti susipratusiu 
lietuviu, bei tą lietuvy
bę perteikti už save jau- 
nesniom kartom. Neiš
sižada jis nei pagalbos 
teikimo Lietuvos laisvi
nimo pastangoms. Tai 
yra mūsų svarbiausi už
daviniai, akivaizdžiai iš
reikšti Lietuvių Charto- 
je. Šios Chartos įsipa
reigojimų vykdymas ta
čiau nėra nei vienos, nei 
kitos išskirtina organi
zacijos privilegija. Jis 
nėra nei išimtinai Lie
tuvių Bendruomenės vyk
domųjų organų monopo
lis, o visų lietuvių — or
ganizuotų ir ne, aukš
čiausia patriotinė parei
ga. Tad ir Lietuvių Char
tos vardu mes negalime 
nei darbų vadovavimo 
graibstyti, nei nuo tų dar
bų pabėgti. Vienintelis 
efektinas būdas tai su
sitarimas: vieni organai 
vieniems darbams, kiti 
— kitiems vadovauja. O 
mes visi, skaitą save LB 
-nės nariais, ar ne, 
tiems darbams nuošir
džiai talkininkauti turė
tume. Kiek svarbu būti
nų darbų neapleisti, tiek 
pat svarbu, taupant iš-

DR. ANTANAS BUTKUS

eivijos lietuvių resur
sus ir siekiant kuo dides
nio produktingumo veik
loje, jų neduplikuoti. Vie
nintelis kelias tai dupli- 
kacijai išvengti tai nuo
širdus, atviras ir regu
liarus tarporganizacinis 
susitarimas konkrečių 
darbų pasiskirstyme.

Kiek pagrindinių tiks
lų keitimas, ar jų visiš
kas išsižadėjimas-patrio
tui lietuviui yra nesupran
tamas ir neleistinas, tiek 
juos sėkmingiau įgyven
dinti priemonių pasirin
kimas, bei organizacinės 
struktūros kuo geresnis 
pritaikymas prie dabar
ties sąlygų yra ne tik leis
tinas , bet ir būtinas. Prie 
pastarųjų priskirtina ir 
Bendruomenės struktū
ra.

LAIKAS REALIAI
TVARKYTIS

Dvidešimties su vir
šum metų praktika aiš
kiai rodo, kad šimtapro
centinis visų išeivijos 
lietuvių po vienalyčiu LB 
stogu sutraukimas ir vi
sų bendrinių darbų koor
dinavimas per LB-nės 
valdomuosius organus 
yra visiškai neįgyvendi
nama svajonė. Dar dau
giau, patirtis rodo, kad 
LB-nėje vien asmeniniu 
pagrindu dalyvavimas tu
ri taip pat ir minusų.

Svarbiausias iš jų, tai 
trukdymas jai pasida
ryti visuotina ir tuo pa
čiu užkirtimas kelio jai 
įgyvendinti' savo pagrin
dinę misiją — apjungti 
visus (organizuotus ir 
ne) išeivijos lietuvius.

Artėjančio IV-to PLB 
Seimo proga ir ruošian
tis peržiūrėti bei keisti 
jos konstituciją, reikėtų 
atvirai į šią problemą 
pažiūrėti. Laikas skaity
tis su realybe ir paten
kinti daugelį, organizaci
joms priklausančių lietu
vių, kuri atkakliai iki 
šiol reiškė nenorą pasi
mesti LB-nės bevardinė- 
je minioje. Laikas suras 
ti tinkamą ir praktišką 
formą, kad pastarieji 
LB-nės veiklon galėtų 
įsijungti per savas orga
nizacijas, ar jų atstovus. 
Juk lygiai kaip laisvano
riškam aukotojui, taip ir 
savanoriškam talkinin
kui negalima rodyti prie
vartos, o būtinai reikia 
skaitytis su jų norais. 
Kartoju organizacinė for
ma tėra tik priemonė į 
tikslą. Mūsų išeivijos 
ateitis ir jos sėkmingas 
įnašas Lietuvos laisvini
mo byloje įpareigoja mus 
ieškoti pačių geriausių 
ir realiausių priemonių 
šiems tikslams atsiekti. 
Čia neturėtų būti vietos 
nei užsispyrimui, nei as
meniškumui, nei paga
liau kitokiems išskaičia
vimams.

čius visų JAV-se gy
venančių lietuvių. Svar
biausia, dalis jų, atrodo, 
sąmoningai nuo šių rin
kimų susilaiko. Vieni rin
kimuose nedalyvauja dėl 
aktyviųjų bendruomeni
ninkų koalicijos užkuli
sinio susigrupavimo, ir 
dėl renkamų Tarybos at
stovų savo pažiūrų į LB 
-nę iš anksto nedeklara
vimo (atseit nenori pirk 
ti katės maiše), kiti dėl 
organizacijų atstovų į 
LB-nę neįsileidimo.

Net ir LB apylinkių 
valdybos JAV-se neturi 
savo atstovo Taryboje. 
Šių ir panašiųpriežasčių 
išdavoje, netenka stebė
tis, kad pastaruoju me
tu lyg ir susidarė "vie- 
nalytiškai" galvojanti LB 
-nė JAVse. Tą vienaly- 
tinumą ypatingai vyku
siai gina iš draugų - bend 
radarbių sudarytas pre
zidiumas. Vien iš biuro
kratinio taško žiūrint da
bartinei Tarybai vado
vaujantieji buvo labai pa
vyzdingai veiklūs.

Visa bėda, kad jie sa
vo veiklumu nepajėgė ar 
nenorėjo "uždegti" pla
čiosios lietuvių masės — 
viso lietuvyno. Priešin
gai, su apgailestavimu 
tenka konstatuoti, kad 
plyšys tarp LB-nės val
dančiųjų ir JAV-bių lie
tuvių didėja.

Blogiausia, kad atsa-

Vasario mėnesio 15 dieną, JAV Senate įvykusiame Lietuvos Ne
priklausomybės Šventės minėjime JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos nariai Aušra Mačiulaitytė - Zerr ir dr. Antanas 
Novasitis (viduryje) dėkoja šį minėjimą globojusiam Illinois se
natoriui Charles Percy.

kingosios institucijos ne
siima konkrečių žygių pa
dėčiai pagerinti. Mano 
supratimu ir giliu įsi
tikinimu VLIKas ir PLB 
valdyba bendru sutari
mu turėtų skubiai imtis 
iniciatyvos šiems reika
lams tvarkyti. Gi JAV- 
bių lietuviai, artėjančių 
LB rinkimų Tarybos ir 
PLB Seimo atstovų metu 
turėtų iš kandidatuojan
čių prašyti viešo pareiš 
kimo — nori jie ar ne 
santykių su ALT'u su- 
normalinimo bei darbų 
koordinacijos.

(Bus daugiau)

APMĄSTYMAI PO VASARIO 16 
MINĖJIMO PHILADELPHIJOJE

Juozas Bubelis

EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ 

1973 METAIS

ORGANIZACINES FOR
MOS KEITIMAS NĖRA 
UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ 
ATSIŽADĖJIMAS

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Wal- 
ter Rask-Rasčiausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių, 
ekskursijų į Lietuvą, Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 
dienų — Vilniuj, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones 
į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskur
sijos tvarkingai suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

NR. 1 GEGUŽĖS 21 D. 15 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $750.00

NR. 2 GEGUŽĖS 28 D. 16 DIENŲ (SU LENINGRADU) 
IŠ CHICAGOS $798.00, Iš NEW YORKO $700.00 
NR. 3 BIRŽELIO 3 D. 17 DIENŲ (SU LENINGRADU) 
IŠ CHICAGOS $863.00, Iš NĖW YORKO $765.00

NR. 4

NR. 4A

tui tie aplankėliai bus 
smarkiai paveikę, jei 
jis savo žodyje suminė
jo net dvi pavardes as
menų, dažniausiai "tuo
se paveikslėliuose" ma
tomus, bet dėlko gi ne
paminėjo kitų?

Kai į gražias kalbas 
įveliamas politinis mai
šalas, klausytojams aiš
ku, kas tiesia rankas į 
tą dieną surinktas au
kas ir kas pretenduoja į 
Lietuvos laisvinimo dar
bą.

Ką jau ką, betgi never
tėjo Vasario Šešiolikto
sios proga priminti vis 
dar nesureguliuotus LB 
ir ALT santykius rim
timi apsigaubusiai lietu
vių visuomenei, nes nuo 
to jie tikrai nepagerės.

Tarimosi ir susitari
mo kelias yra pats ge
riausias. Ir kartais ge
riau apeit aplinkui, kaip 
įpult į griovį.Jis ėmė dėstyti LB 

nuopelnus, ypač išryš
kindamas LB tariamai 
nuveiktus darbus Lietu
vos laisvinimo bare. Kal
bos baigmėje, net pakel 
tu balsu pareiškė, kad... 
"nustokime kalbėję apie 
vadovavimą ir laisvini
mo darbų monopolio tu 
rėjimą". Netruko "nu
stokime" pareikštų ir 
kita forma. Labai gaila, 
kad toks rimtas bend
ruomenės darbininkas 
leidosi į tokias kalbas, 
kurios jokiu būdu nejun
gia mūsų visuomenę, o 
skaldo. Prelegentas tu
rėjo žinoti, kad kalba 
ne kuriame LB susirin
kime, o Vasario Šešio
liktosios minėjime į ku
rį susibėgusi lietuvių 
visuomenė semiasi ryž
to tolimesniems Lietu
vos vadavimo darbams 
ir visu rimtumu pager
bia žuvusius už jos lais-

Lietųvių tarpe pati di
džiausia metinė šventė 
— Vasario Šešiolikto
ji, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo mi
nėjimas.

Nesvarbu kas ruoštų, 
ALTa ar LB ar kuri ki
ta organizacija, svarbu, 
kad tas įvykis minimas 
ir tuo atnaujinamas ryž
tas kovai už Lietuvos 
laisvę tęsti.

Labai liūdna, kad pas
kutiniuoju metu įsimetė 
į mūsų bendruomeninį gy
venimą didelė negerovė, 
kuri stabdo bendro dar
bo darnumą ir dar blo
giau, kad nesimato ir 
ateityje deramo sutari
mo šviesesnių prošvais
čių. Kai priartėjame 
prie Vasario Šešiolikto
sios, lietuvių fronte at
gyja jau kelinti metai 
reikiamai neišspręstas 
klausimas: kam turi bū
ti skiriamos aukos su
rinktos tą dieną? Išgirs- vę. Ir dar daugiau, jis 
tarnas net siūlymas, kad 
girdi, kol veiksniai ne
susitars, iš visuomenės 
gauti pinigai turėtų būti 
"Įšaldyti". Žinoma, čia 
turima galvoj ALTa ir 
LB santykiai.

Tų veiksnių darbo ne
sutarimą akivaizdžiai pa 
demonstravo JAV LB Ta
rybos prezidiumo pirm. 
V. Kamantas, atvykęs į 
Philadelphiją pasakytipa- 
frindinės kalbos Vasario 
ešioliktosios proga. 

Prelegentas savo kalbos 
pradžioje labai gražiai

1ST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHINE 

REPAIRMAN
Mušt have expexience in hydraulies 
excellent pay, good working condi

tions and fringe benefits.

APPLY IN PERSON 

MICHIGAN RIVET ŲIV. 
21221 HOVER RD. 

WARREN, MICH.
(1824)

Išsiaiškinome, kad or
ganizacinės formos kei
timas nėra LB-nės užsi
brėžtų tikslų atsižadėji
mas. Bendruomenės for
mos keitimas ir iš jos da 
bartinės konstitucijos 
taško žiūrint yra lega
lus ir priimtinas, nes:

a) Dabartinė PLB kons
titucija suteikia laisvę 
atskiriems kraštams 
tvarkytis savistoviai,

b) Pripažįstamas dau- 
gialytis LB-nėje dalyva
vimas,

c) Kai kuriuose kraš
tuose šiuo metu jau yra 
praktikuojamas organi
zacijų atstovų dalyvavi
mas šalia rinktų atstovų.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
$4.98 to $5.28

Immediate openings on 2nd 
shift. Mušt have completed ap- 
prenticeship 
experience.
Second shift 
work. Good

APPLY IN PERSON
9 to 11 & 1 to 4 p. m.

THE S. K. WELLMAN 
CORP.

200 EGBERT 
BEDFORD, OHIO 

An Equal Opportunity Employer
(18-20)

or have 5 years

premium. Steady 
fringe benefits.

BIRŽELIO 25 D. 15 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $815.00

BIRŽELIO 25 D. 21 DIENA (SU ROMA)
Iš CHICAGOS — $980.00

5 LIEPOS 9 D. 14 DIENŲ KELIONĖNR.
CHICAGOS $825.00, Iš NEW YORKO $725.00
NR. 5A LIEPOS 9 D. 21 DIENA (SU ROMA)
CHICAGOS $980.00, Iš NEW YORKO $880.00

NR. 6 LIEPOS 15 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
CHICAGOS $835.00, Iš NEW YORKO $738.00

NR. 7 LIEPOS 19 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
CHICAGOS $825.00, Iš NEW YORKO $725.00

NR. 8 RUGPIŪČIO 1 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $825.00

NR. 9 RUGPIŪČIO 13 d. 21 DIENA (SU ROMA)
IŠ CHICAGOS — $980.00

NR. 10 RUGPIŪČIO 22 d. 14 DIENŲ KELIONĖ 
Iš CHICAGOS $800.00, Iš NEW YORKO $700.00

NR. 11 SPALIO 1 D. 15 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $720.00

NR. 12 GRUODŽIO 19 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS $735.00, Iš NEW YORKO $635.00

Prašoma iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės 
datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. 
Įmokėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyve
nant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 papil
domo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papil
domo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR 
GOVERNMENT APPROVAL.

Visais kelionių reikalais prašau kreipkitės į:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643

Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 

Ameriką; teikiame informacijas kelionių reikalais į visus 
pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

Iš

IŠ

Iš

Iš

KOKIA YRA LB-NES 
ATSTOVO AR JOS TA
RYBOS NARIO REIKŠ
ME PRAKTIŠKAI?

Mano supratimu akty
viųjų bendruomenininkų 
koalicija JAV-se per 
daug reikšmės skiria LB 
Tarybos rinkimo būdui. 
Tarybos nario neva ly
ginimas su suvereninės 
valstybės parlamento na
riu yra didelis idealisti
nis nesusipratimas. Per 
didelis Tarybos narių 
skaičiaus apribojimas, 
užkulisinis susigrupavi- 
mas jų rikimo metu, ren- užsirekomendavo ir ge- 
kamo ■ atstovo iš anksto 
ir viešai nepasisakymas 
ko jis LB-nėje siekia, su 
kelia daugelį bereikalin
gų ginčų ir net neapykan
tos JAV-bių lietuvių tar
pe. Iš tikrųjų, LB Tary
bos narių reikšmė prak- savo kalboje nykrypo į 
tikoje yra labai ribota. 
Ypatingai dėl to, kad jos 
rinkimuose dalyvauja pa 
lyginamai mažas skai- Šešioliktosios šventę.

savo kalba nuvertino iki 
to lygio, kuriuo pasine
šė žengti JAV LB Kraš 
to Valdyba, prieš Vasa
rio 16-ąją plačiai išsiun- 
tinėjusią aplankėlį su 
"nuopelnų paveiksliu
kais". Matyt, prelegen-

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
PUNCH PRESS

SĖT UP MEN and OPERATORS 
Experienced for new horizontai and 
vertical automatic feed minster pres- 
ses.

lst & 2nd shift.
Many fringe benefits & cxcellenl 
working conditions.

KENDALE INDUSTRIES INC. 
8600 EAST PLEASANT VALLEY RD.

INDEPENDENCE. OHIO
An Equal Opportunity Employer

(16-22)

rai pasvertu žodžiu ir de
ramu taktu. Paminėjo pa 
veikias priemones lietu
vybei išlaikyti, priminė 
VLIKo paskelbtus Lie
tuvių Chartos nuostatus 
ir k. Betgi tolimesnėje

šiuo metu madingą bend 
ruomeninę propagandą, 
sudrums damas Vasario
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Vytauto Alanto 'ŠVENTARAGIS' SIMO KUDIRKOS OPERA

ŠVENTĖ 
RAGIS J

Nenorėčiau apsišaukti 
klaidintoju, bet, remda
masis vien tik atminties 
išlaikytu bendru įspū
džiu, esu linkęs darytis 
išvadą, kad po šio karo 
lietuviai yra parašę ar 
tik ne daugiau istorinių 
kūrinių (romanų dramų), 
negu visu nepriklauso
mybės laikotarpiu. Tie
sa, nepriklausomybės lai
kotarpis buvo trumpes
nis už šį pokarinį. Kita 
tiesa gal būtų ta, kad 
sunkiais laikais žmonių 
akys krypsta į praeitį 
ir ten ieško paguodos. 
Štai gi ir Lietuvoje vien 
per pastaruosius metus 
net keletas istorinių vei
kalų pasirodė, ir jie ten 
pasisekimo turi (pvz., 
Justino Marcinkevičiaus 
"Mindaugas" buvo pasta
tytas net keliuose Lietu
vos teatruose, taip pat 
jau išverstas ir pasta
tytas viename Rusijos 
teatre.)

Svetur, reikia pasa
kyti, istorinių romanų 
vardu buvo pasirodę šiek 
tiek ir tuščio plepalo. Iš 
istorinio veikalo, tur būt 
reikalautina istorišku
mo (pvz., Lietuvoje da
bar buvo pastatytas fil
mas "Herkus Mantas" — 
apie aną garsųjį prūsų 
vadą, bet istorikai jau 
suspėjo vienu balsu pa
reikšti, .kad jis toli gra
žu neistoriškas). Jeigu 
tai nebūtų, turėtų, at
rodo, tą trūkumą išpirk
ti arba vaizduojamųjų as
menų ryškumas, arba is
torinio vyksmo išryškini
mas.

Mūsų pasitenkinimui, 
rašytojai, čia kuriantie
ji istorinėmis temomis, 
dabar į savo uždavinįžiū 
ri labai rimtai (ir rašo 
tomis temomis pajėgūs 
rašytojai, gerai darbui 
pasiruošę — išstudija
vę istorines spalvas ir 
kvapus, ne tik žmones ir 
įvykių foną ar anuometi
nį gyvenimą). Su tokiu 
rimtumu į istoriją žiūri 
ir Vytautas Alantas, ku
rio istorinis romanas 
Šventaragis neseniai pa
sirodė "Vilties" išleis
tas.

mas ir gilumas — jo ro
manai didelės apimties, 
plačiai užsimoti, žmonės 
ir fonas juose smulkme
niškai nupiešta.

Apie "Šventaragį" kal
bėti tenka dar varžantis, 
kol teturime tik pusę vi
so darbo — tik vieną to
mą. Bet kalbėti vis tiek 
galima, nes ir iš tos pu
sės matyti, ko V. Alan
tas siekia, kaip jis žiūri 
į istoriją, ką jis nori pa
rodyti skaitytojui ir kiek 
istorijoje reiškiasi pats 
rašytojas su savo idėjo
mis.

Skaitytojas, be abejo, 
nebus linkęs gilintis į is • 
torinius dokumentus,kad 
galėtų išsiaiškinti, kiek 
V. Alanto romanas yra is - 
toriškas. Jam teks pasi
tikėti rašytoju. O rašy
tojui toks pasitikėjimas 
jau buvo pripažintas, kai 
jis paskelbė "Viešpats 
ieško Viešpaties" istori
nę novelę apie Vaišvil
ką (rinkinyje "Nemunas 
teka per Atlantą"). "Šven
taragio" įžangoje V. Alan
tas taip pat prisipažįsta 
gilinęsis istorijon ir ži
nąs naujausius jos supra
timus.

"Šventaragyje" vaiz
duojama Mindaugu laikų 
Lietuva — valstybės vie
nijimo metas. Šiame ro
mane itin plačiai supa
žindinama su ano meto 
gyvenimu, su buitiniais 
dalykais, ano meto pa
pročiais, tikėjimu. Tai
gi čia, tur būt, daugiau
sia mums ir rūpi, kiek 
istoriškas yra Mindau
gas su visais savo užsi
mojimais ir veiksmais 
ir kiek istorijos yra at
kurta vaizduojant ano me
to žmonių santykius su 
savaisiais ir priešais, 
kiek tikri yra visi sidabri- 
ninkai, kalviai, žolinin
kai, prekijai, šventosios 
ugnies saugotojai, kri
viai, vaidilutės. Dėl Min
daugo istoriškumo nė ne 
abejojame — šitaip, aiš
ku, vyko Lietuvos vieni
jimas, vienais atvejais 
geru žodžiu ir pažadais 
patraukiant į save atski
rų sričių valdovus, o ki 
tais pasinaudojant prie
varta.

Aplinkos, buities de

tales, tikime, kūrėpats 
rašytojas, atsiremda
mas į istoriją ir tradi
ciją, kaip ji reiškėsi li
teratūroje.

Pati romano istorija 
yra Šventaragio gyveni
mas nuo pat vaikystės iki 
jaunuolio amžiaus, kai 
jis, nebesutardamas su 
savo tėvu Sugintu, išsi
krausto iš namų. Padys- 
nį valdęs Sugintas yra 
kunigaikštis, arba kuni
gas pagal V. Alanto ter
minologiją. Ar tas Su
gintas yra istoriškas, 
mums nė nesvarbu, nes 
jis yra tik srities val- 
dovėlis, neatlieką jo
kių didelių žygių. Jo reiš
kimasis romane, žino
ma, yra reikšmingas, 
nes per jį, jo žmoną ir 
vaikus atskleidžiami šei
nio santykiai, rūpesčiai, 
papročiai, požiūris į 
samdinius, vergus į ama 
tininkus.

Į Šventaragį daugiau
sia atkreiptos rašytojo 
akys. Jis turi brolių ir 
seserį, bet kažkaip vi
sus lyg ir pralenkia ir 
savo gyvumu, ir išminti
mi, ir sugebėjimu vado
vauti, nors broliai už jį 
vyresni. Taigi jam skir
tas vadovaujamas vaid
muo romane, apie jį su
kasi patys įdomiausi nuo
tykiai (jų netrūksta, nes 
pati knyga, matyt, ir ra
šyta su mintimi, kad bū
tų įdomi ne tik pažinčių 
su istorija išsiilgusiam 
vyresnio amžiaus skai
tytojui, bet ir jaunimui). 
Pro jį, atrodo, labiausiai 
pasireiškia ir pats Alan
tas. Romano Lietuva juk 
yra tie laikai, kai tauta 
pradėjo iš proistorinių 
ūkanų stipriausiai verž - 
tis į istorijos areną. 
Moraliniai įstatymai bu
vo greičiau tokie, kad už 
dantį ne vieną dantį muš
davo priešui, bet visus! 
Santykiai tarp žmonių te
galėjo būti tik luominiai 
— aukščiausiai stovėju
sieji vargu galėjo bičiu
liautis su mažaisiais - 
amatininkais, samdi
niais, vergais. Tačiau 
jaunasis Šventaragis iš
prašo vergui dovanoti gy
vybę, jis įsimyli ir ruo
šiasi vesti bitininko
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sventaragis
Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 

iš Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
liais 6 dol., minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Tai knyga, kurią pradėjus skaityti, negalima 
atsitraukti, kol nebaigiamas paskutinis puslapis.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

ĮSPŪDINGAS JERONIMO KAČINSKO KŪRINYS

Vytautas Meškauskas

Didelis tai bus roma
nas. Kol kas susilaukė
me tik I tomo, bet ir ja
me yra 405 puslapiai 
teksto. Tur būt, ir kitas 
tomas bus apie tokio pat 
dydžio, taigi, atrodo, tu 
rėsime bene patį didžiau - 
šią lietuvio parašytą is
torinį romaną. Pastarai
siais metais, kaip atro
do, rašytojiškai ambicin 
gas Vytautas Alantas už
simojęs laužtis į platu-

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu..........dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romhną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas
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Komp. Jeronimas Kačinskas

Kompozitorius Jero
nimas Kačinskas Chica- 
gos Lietuvių Operai pri 
siuntė savo vieno veiks
mo operą JUODAS LAI
VAS, kuriai libretą pa
rašė Algirdas Landsber 
gis. Jos muzika yra ato- 
nalinė, jei norite "sau
sa" ir "formalistinė", 
vargiai imponuojanti 
Verdi ar Vanagaičio mė
gėjams. Iš kitos pusės 
tai yra XX amžiaus mu
zika ir kas šiuo atveju 
svarbiausia — nuosta
biai tinkanti Landsber
gio, gali sakyti, surea- 
listiniam libretui. Čia 
viskas sumaišyta į krū
vą: Jūra — vanduo ir 
Jūra — sopranas, kal
basi žmonės, kuriuos re
aliam gyvenime skiria 
tūkstančiai mylių. ĮS
PŪDĮ, tačiau palieka ne 
atskiros figūros, bet vi
suma.

Vedamoji mintis pa- 
aiški Jūros dainoje, ku 
ria opera prasideda ir 
baigiasi:

Laivai plieninėj jūroj
Grimsta rūdim juodan 

dugnan, 
Ir sielos, kaip juodi lai

vai,
Plaukia aklai
Juodąja nežinia.
Tik retkarčiais žaibas 
Perplėšia tamsą, 
Suliepsnoja jaunuolis, 
Žaibo pervertas beržas, 
Akimirkos pergalėj 
Pakyla virš girios 
Akimirka laisvas 
Liepsnos laisvumu
Ir apšviečia juodus lai

vus

Rudoj nakty,
Jūroje laisvėje
Jūroje mirty
Jūroje laisvėje
Jūroje mirty

Juodose laivuose gyve
nimas tvarkingas ir net 
sotus. Jų jūreiviai dai
nuoja:

Žuvis žuvies žiotin, 
ir ta žuvis tinklan, 
O laivas, laivas — di- 

džiausiajan pi 1 van! 
Ooooooooo!
Gražus, gražus, gražus 

gyvenime,
Žioty, tinkle, laive, pil

ve!

Vienas Juodojo laivo 
jūreivis pasigedo kitų, 
erdvių dainų. Jis galvo
ja apie šuolį į atsitiktinai 
sutiktą baltą laivą, ku
rio jūreivių dainos me
lodija neaiški. Jis tačiau 
girdi motinos įspėjimą:

Ar atsimeni, vaikystės 
tolimoj girioj

Nuo šakos ant šakos šuo - 
liavai 

Mano lūžtančio balso ne
klausei, 

kol vienąsyk atšlubavai 
su žaizda savo vaikiškam 

kelyje 
Tolimąjan vaikystės bir

želyje

Jis girdi žmoną:

Laivas ėmė skirtis nuo 
kranto, 

Tu atsiplėšei nuo manęs 
Tavo šuolis — mano kū

no dalis, 
Nuolat atsiplėšianti nuo 

manęs.

Abiejų moterų bendras 
nujautimas:

Jei visas pasaulis kalė
jimas,

Ar... negeriau įprasta 
baudžiava

Nei pavojų kupina neži
nia?

Ilgėlesnis labai poetiš 
kas dialogas neįtikino jū

Rašytojas Algirdas Landsber
gis.

reivio. Jis šoka ir pra
šosi laisvės, bet Baltojo 
Laivo kapitonas to žodžio 
nežino:

Deja, to žodžio, deja, 
Taisyklių knygelėj nėra, 
O ant laivo taisyklė to

kia — 
Be taisyklės nei žingsnio 

laive, 
Nes kitaip išyra tvarka.

Tam pritaria juodo lai
vo jūreiviai:

Tokio žodžio išviso nėra 
jei jis būtų, sugriūtų tvar 

ka

Kiek vėliau jie aiški
na tarptautinę politiką:

Glaudžiam laivus, ne
riam rankas, 

Derybos, pelnas ir tvar
ka! 

O jis ant mūsų sutarties 
Tykšta kaip rašalo dė

mė.

Laikraščio vietos sto- 
Ka neleidžia įsileisti į 
platesnes citatas. Neži
nau ar duotos gali pada
ryti tokį pat įspūdį kaip 
■'Tiso libreto perskaity
mas, tačiau jų gal pa
kaks smalsumo sužadi
nimui. Maž daug 50 mi
nučių užtrunkančios ope 
ros pastatymas galėtų 
būti didoku įnašu į mūsų 
kultūrą.

VIENERI METAI 'MŪSU ŽINIOMS’

dukterį. Čia Vytautas 
Alantas bus pralenkęs 
žmonių santykių vaizda
vimu, atrodo ir Žemai
tę, rašiusią apie dar ir 
mūsų atmenamus lai
kus, ne XIII amžių, bet 
tos žmoniškumo liepsne
lės romane žavios, nors 
ir neistoriškos.

Kas išeis iš to šau
naus Šventaragio vėliau, 
pamatysime antrajame 
romano tome. O kol to 
antrojo sulauksime, pa
sidžiaugsime pirmuoju, 
ypač tie mūsų, kuriuos ža<- 
vi į beletristiką per
keltoji istorija, kitokia 
negu šiandiena, daugiau, 
atrodo, spalvingesnė už 
mūsiškę kasdienybę.

K. Abr.

Teisingai sakoma, kad 
visame laisvajame pašau 
lyje išsisklaidžiusių lie
tuvių akys ir mintys 
krypsta Chicagon. čia 
yra didžiausias lietuvy- 
nas, kur plačiai spindu
liuoja meno, mokslo, mu
zikos, spaudos, organiza 
ei jų veikimas. O kas gi 
nežino, kad šioje laisvojo 
pasaulio lietuvių sos

tinėje, Chicągos ir pla
čios apylinkės lietuvių 
centras ir širdis yra lie
tuvių jėzuitų rūpesčiu pa 
statytas, globojamas ir 
išlaikomas Jaunimo Cent
ras. Kas šiame Jaunimo 
centre vyksta, kokie dar
bai atliekami, jau antri 
metai, kai aprašo bei me
niškomis Algimanto Ke- 
zio, SJ nuotraukomis 
iliustruoja "Mūsų Ži
nios", lietuvių jėzuitų ir 
Jaunimo centro dvisa
vaitinis biuletenis. Jo at 
sakingas redaktorius yra 
Algimantas Kezys, S J, 
redaktorė Danutė Vaka
rė, technikinis redakto
rius Gediminas Vakaris, 
administratorius brolis 
Petras Kleinotas, S J.

Dėmesį pirmiausiapa- 
traukia leidinio viršelio 
meniška nuotrauka iš lie 
tuviško gyvenimo. Atver
tęs antrą puslapį randi

(Nukelta į 6 psl.)
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Detroito St. Butkaus šaulių kuopos metiniame susirinkime vasario 25 d. buvo gražiai pagerbti tos 
kuopos šaudymo sporto laimėtojai. Nuotraukoje tik dalis sportininkų. Iš kairės: Jonas ir Diana Sosta- 
kai, Vladas Simutis — vadovas, Vitalis Šeputa, Bronius ir Grace Valiukėnai, Laura Leonavičiūtė, Ri
ta Simutytė, Viktorija Birutė ir Jonas Leonavičiai. Laimėtos taurės priekyje, K. Sragausko nuotrauka

DETROITO ŠAULIU VEIKLA
Stasio Butkaus šaulių 

kuopos metinis susirinki
mas įvyko vasario 25 d. 
Lietuvių Namuose. Susi
rinkimą atidarė ir jį pra
vedė kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, sekre
toriavo Petras želvys.

Kuopos valdybos prane
šimus padarė pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, iždi
ninkas Petras Bliudžius, 
sporto — Vladas šimutis ir 
Spaudos ir Kultūros — Vla
das Mingėla.

Vincas Tamošiūnas savo 
pranešime smulkiai nupa-

Vieneri metai
(Atkelta iš 5 psl.) 

religinio turinio straips
nį, toliau seka jėzuitų 
veiklos žinios, įvykiai 
Jaunimo centre, įdomios 
meniškos nuotraukos, 
gražiai parašyti repor
tažai, meninių parengi
mų apžvalgos ir t.t. Du 
puslapiai skiriami jau
nimo skyriui "Mūsų jau
nimo žodis", kurį reda
guoja gabi jauna žurna
listė Danutė Bruškytė. 
Čia reiškiasi ir jaunieji 
spaudos bendradarbiai. 
Toliau eina kalendorius, 
kas ir kada artimiausiu 
laiku įvyks Jaunimo cent
re. Paskutinius pusla
pius užima lietuvių pre - 
kybininkų skelbimai ir ki
ti pranešimai. Jie prisi
deda prie išlaidų paden
gimo. Bet tokio gražaus 
meniško leidinio leidi
mas pareikalauja daug 
išlaidų. Dėl to dažnas, 
imdamas šį biuletenįduo - 
da dolerį ar mažiau ir 
kaip čia mėgstama sa
kyti, apsidovanoja subro 
liu Petru: še kaulini, 
duok man auksinį. Var
tant praėjusių metų "Mū
sų Žinių" komplektą, ga 
Įima džiaugtis taip vaiz
džiai, įdomiai, gražiai 
ir menškai parodyta 
Chicagos lletuvyno veik 
la, ypač mūsų jaunimo 
bruzdėjimo įamžinimu. 
Nestebėtina, kad šis biu
letenis Chicagos lietuvių 
ir net jų draugų svetim
taučių yra noriai ima
mas, vėliau saugojamas 
ir įrišamas į komplek-' 
tus. Dažnas jame pama 
to ir save, kai jis daly
vavo parengime, klausė 
paskaitos, kalbėjo, dai
navo, šoko bei linksmi
nosi. Ypač tėvai, kurie 
kiekviename numeryje 
randa ne tik savo, bet ir 
savo vaikų veiklos nuo
traukas, šįbiuletenįsau- 
go kaip savo šeimos ar
chyvinę medžiagą.

Vytautas Butvila- 

sakojo kuopos atliktus dar
bus 1972 metais ir palietė 
s v a r b esniuosius ateinan
čius.

Šaulių atstovų suvažiavi
mas įvyksiąs balandžio 14 
ir 15 d. Detroite, Lietuvių 
Namuose. II šaulių Kultū
rinė savaitė įvyks birželio 
17-24 d. Union Pier ir jos 
reikalais rūpinasi Chicagos 
Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa.

Iždininkas Petras Bliu
džius kuopos iždo stovį nu
švietė bendromis sumo
mis: kuopa turėjo pajamų 
5,928.40 dol. ir išlaidų 
2,236.46 dol. ii' kasoje turi 
2,991.94 dol. Ir 1,000.000 
dol. yra paskolinusi Lietu
vių Namams. Išduoti kuo
pos valdybos narių prane
šimai buvo priimti be pa
taisų.

Išrinkti papildomai kuo
pos valdybos nariai: vice
pirmininku — kun. Vikto
ras Kriščiunevičius, kasi
ninku — Bronius Valiukė
nas, moterų sekcijos vado
vė Emilija Kutkienė.

Sporto sekcija: Juozas 
Augaitis, Juozas Mačiulai- 
tis ir Antanas Petrauskas. 
Parengimų sekcija: Elžbie
ta Jodinskienė, Juozas Mu
rinas, Feliksas Blauzdys, 
Jonas Maršalkovičius, Jo
nas Butkus ir Marija Zub
rickienė.

Atstovai į įvykstantį De
troite balandžio 14 ir 15 d. 
šaulių suvažiavimą išrink
ti: Balys Bražulis, Marija 
Gražulienė, Justinas Prei- 
bys, Antanas Grinius, Rožė 
Ražauskienė, Regina Juš
kaitė ir Rosita Biliūnaitė.

Buvusioji moterų sekci
jos vadovė Bronė Selenienė 
tarė žodį ir pareigas per
davė naujai išrinktai mo
terų sekcijos vadovei Emi
lijai Kutkienei, kuri per
imdama pareigas kvietė 
visus remti sekciją, bet ją 
nekritikuoti.

Laimėjusiems sporto šau
dyme šauliams buvo išda
linti pažymėjimai ir pri
segti medaliai.

Nutarta paremti "Karį” 

St. Butkaus Saulių kuopos valdyba metiniame susirinkime duoda 
veiklos darbų apyskaitą. Iš kairės: Antanas šiurkus, Petras Želvis, 
Petras Bliudžius, Vladas Simutis ir Vladas Mingėla. Pranešimą 
daro Vincas Tamošiūnas. K. Sragausko nuotrauka

ir jam surasti naujų pre
numeratorių.

Pabaigoje buvo paliesti 
skaudūs reikalai: religija 
ir politika. Marijonas 
šnapštys ragino šaulius ak
tyviau įsijungti į religijos 
sritį. Gausiau dalyvauti lie
tuviškose pamaldose ir 
jungtis į bendrą maldą, ku
ri atliekama lietuvių kalba. 
Politiniu reikalu kalbėjo 
Rožė Ražauskienė ir Jonas 
Švoba. Susirinkimas užbaig
tas Tautos Himnu.

Pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas perskaitė šaulių 
sąrašą, kurie turi Kęstučio, 
Kazimiero ir Juozapo var
dus ir pranešė, kad jie šian
dieną švenčia savo vardi
nes. Pasirodo, kad Vincui 
Tamošiūnui tą dieną išpuo
lė gimtadienis. Varduvinin
kams ir kuopos pirminin
kui Vincui Tamošiūnui su
giedota ilgiausių metų!

Kuopos susirinkimas bu
vo pravestas iškilmingai. 
Stovėjo išrikiuotos trys vė
liavos : Amerikos, Stasio 
Butkaus šaulių kuopos ir 
Lietuvos. O už vėliavų ant 
ilgo stalo buvo išdėstyti vi
si sporte laimėti prizai. Su
sirinkime dalyvavo 66 šau
liai. Sesės šaulės vadovau
jamos sekcijos vadovės 
Bronės Selenienės ir nau
josios Emilijos Kutkienės 
visiems dalyviams surengė 
puikias vaišes. Maldą prieš 
vaišes sukalbėjo kuopos ka
pelionas kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius.

JŪRŲ ŠAULIŲ 
LINKSMAVAKARIS

Švyturio kuopos linksma- 
vakaris su šokių konkursu 
įvyko vasario 24 d. Lietu
vių Namuose. Į vakarą at
vyko apie 100 šaulių bei jų 
svečių. Vakarą pravedė 
kuopos pirmininkas Myko
las Vitkus.

Valso šokyje premijas 
laimėjo: I Jonas Acus ir 
Ada TeleČienienė, II Julius 
Rinkūnas ir Gabrėlė Rin- 
kūnienė, III Stasys Leona
vičius ir Sofija Leonavi
čienė.

Tango šokyje premijas 
laimėjo: I Vytautas Ogilvis 

ir Bronė Paskuvienė, II An
tanas Sukauskas ir Liuda 
Macionienė, III Julius Rin
kūnas ir Gabrelė Rinkūnie- 
nė.

Polkos šokyje laimėjo: I 
Antanas Urbonavičius ir 
Ada Teličienienė, II Romas 
Macionis ir Cicilija Balsie
nė ir III Vincas Rinkevi
čius ir Angelė Šukienė. Vi
sos premijos buvo pirmi
ninko Mykolo Vitkaus fon- 
dacija.

Šokiams premijuoti ko
misija sudarė: dr. Alfonsas 
Pakalniškis, šaulė Lidija 
Mingėlienė ir inž. Alfa Šu
kys.

Buvo ir dovanų kurias 
laimėjo: I dovaną Juozas 
Kirvilaitis, II dovaną Al
fonsas Gumbrys ir III Al
vydas Lorentas. šokiams 
grojo kuopos orkestras. Do
vanoms bilietus platino Ste
pas Lungys ir Irena Teli- 
šėnaitė. Bilietus pardavinė
jo Vincas Rinkevičius, o 
vaišes paruošė šaulės: Ur
šulė Brokienė Marija Bač- 
kaitienė,. albina Lelienė ir 
Agota Lorentienė. Joms tal
kininkavo Jonas Brokas. 
Salę papuošė ir visą šio pa
rengimo našta nešė Vincas 
Lorentas.

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Balandžio 1 dieną, sek
madienį, į Detroitą atvyks
ta Čiurlionio Ansamblis, 
vadovaujamas muziko Al
fonso Mikulskio pilname 
sąstate: choras, solistai, 
šokėjai ir kanklininkai. Vi
so 90 asmenų.

Programą išpildys, kuri 
yra visai nauja, 3 vai. p, p. 
Crestwood aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje.

čiurlioniečiai Detroite 
koncertavo prieš penkerius 
metus jubiliejinių metų už
baigimo proga ir jų pasi
klausyti buvo prisirinkusi 
pilna McAuley auditorija.

LB Detroito apylinkės 
valdyba prašo detroitiškius 
ir apylinkių lietuvius at
vykti į Čiurlionio ansamblio 
koncertą ir pripildyti Crest- 
wood mokyklos auditoriją.

Bilietai Įsigyjami prie vi
sų lietuviškų parapijų ir 
pas visus LB valdybos na
rius. Windsore pas parapi
jos kleboną kun. Dominin
ką Lengviną.

Kaina: 5 ir 4 dol. Studen
tams, moksleiviams ir jau
nimui pusė kainos.

Nepraleiskime šios pro
gos ir visi atvykime Į Čiur
lionio ansamblio koncertą.

• Kastytis Karvelis ir 
Robertas Selenis Baltijos 
Tunto skautų sueigoje va
sario 25 d. pakelti į paskau- 
tininko laipsnį.

• ALB Radijo Klubo vi
suotinas susirinkimas Įvyks 
kovo 18 d., 12 vai. Lietuvių 
Namuose. Darbotvarkėje: 
valdybos narių pranešimai 
ir naujos 1973 metams val
dybos rinkimai.

• Lietuvių Kultūros Klu
bas kovo 18 d., 4 vai. po 
pietų Tarptautiniame Insti
tute minės savo veiklos dvi
dešimtmetį. Ta proga Įvyks 
literatūrinė popietė j kurią 
atvyks iš Chicagos lauretė, 
autorė ir režisorė Birutė 
Pūkelevičiūtė ir atliks šios 
popietės programą.

Po programos bus kava 
ir pyragaičiai. Kultūros 
Klubas kviečia visus lietu
vius atsilankyti Į jų dvide
šimtmečio paminėjimą 111 
East Kirbv St.

• DLOC susirinkimas nu
keltas iš kovo 4 d. Į balan
džio 8 d., 12 vai. ir Įvyks 
Lietuvių Namuose.

• Dievo Apvaizdos baž
nyčios ir kultūrinio centro 
statybai Dearborn Heights 
rajone aukas renka: Ed
vardas Sventickas, Irena 
Sventickaitė, Alma Aba- 

riūtė, Algirdas Skrebutė- 
nas, Vytas Petrulis ir Sau
lius Petrulis.

• Parapijos Taryba prin
cipiniai patvirtino LB De
troito Lituanistinės mokyk
los prašymą dėl patalpų 
naudojamos! lituanistinei 
mokyklai. Jau gauta ir kitų 
prašymų, kurie irgi prašo 
patalpų. Administracijos ko 
mitetas ruošia patalpų nau
dojimosi planą ir jį prista
tys parapijos tarybai pa
tvirtinti.

• Gabijos skaučių tunto 
tuntininkė Liuda Rugienie- 
nė paskelbė naująjį tunto 
štabą: adjutante Loreta Pe- 
tersonaitė, vyresniųjų skau
čių ”Dr. Kesiūnaitės” vardo 
draugovės draugininke Jū
ratė Pečiūrienė, skaučių Vi
lijos draugovės drauginin
ke Dalia Gilvydienė, jau
nesniųjų skaučių Birutės 
draugovės draugininke Ire
na Sventickaitė, sekretorė 
Vida Bliūdžiūtė, iždininkė 
Dalia Račkienė. Gabijos 
tunto vėliavos globėja ir vė- 
liavininkių tvarkytoja Dai
na Astašaitytė.

• Laima Rastenytė-La- 
pinskienė pasakų sekėja, 
atvyksta į Detroitą ir ba
landžio 15 d., 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose žada 
mažiesiams paberti didelį 
pasakų kraitį. Jos neseniai 
pasirodžiusi pasakų plokš
telė vaikų labai mėgama il
su dėmesiu klausoma. Po
pietę organizuoja Detroito 
ateitininkai.

• Inž. Jonas Gaižutis ga
vo liūdnią žinią: vasario 19 
d. Vilniuje mirė jo motina 
Anastazija Gaižutienė su
laukusi 88 metus.

• SLA 352 kuopos susi
rinkimas įvykęs kovo 4 d. 
Lietuvių Namuose, nutarė 
pasveikinti "Alką" Detroi
to dramos sambūrį jo sce
ninės veiklos dvidešimtme
čio proga ir paskyrė auką. 
Sambūris balandžio 7 d., 
7:30 v. v. Lietuvių Namuo
se rengia poeto dramaturgo 
Balio Sruogos spektaklį ir 
išpildys ištraukas iš "Mil
žinų Paunksnėje”.

Kuopos piknikas-išvažia- 
vimas įvyks birželio mėne
syje gražioje privačioje so
dyboje prie ežero.. Turėsi
me bendrus užkandžius ir 
dovanų stalą.

Poetė Marija Sims tam 
dovanų stalui įteikė savo 
eilėraščių knygą "Ant 
Kryžkelių Senų”. Laukia
me ir daugiau dovanų. Do
vanas priima iždininkas 
Antanas Norus.

Ateinantis kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 1 
d. Lietuvių Namuose tokia 
tvarka. Narių mokesčiai 
bus priimami nuo 12 vai., o 
susirinkimo posėdis bus 
pradėtas tik 12:30. Tas pa
daryta, kad visų trijų pa
rapijų žmonės išklausę baž
nyčiose pamaldas galėtų 
susirinkime dalyvauti.

• Birutininkės kovo 25 
d., 12:30 Lietuvių Namuo
se ruošia sekmadienio po
pietę. Programą atliks LB 
jaunimo teatras.

• Lietuvių Namų Drau
gijos susirinkimas įvyks 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kovo 18 d., 12 vai. savuose 
Namuose. Tą pat dieną 
12:15 vai. turės susirinki
mą LB lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas.

A. Grinius

$2,220
FIRST-YEAR BONUS 

PLŪS 
$800-$1200 

Mounthly Earnings 
to Start

If you Are a Successful Sales Repre- 
sentative, or Wanl To Be, Here’s 
Our Career Offer:

TRA1NING: Thoroughtraining at our 
National Sales Training school: ex- 
penses paid pius salary; earnings 
while learning, plūs complete on 
the job training guaranteed to help 
make you successful.

CUSTOMERS: Our reprcsentatives
call on present satisfied clients 
and contacts. National and loca) 
advertising always guarentees 
places to go and people to see.

COMPANY: Nationality known and 
recognized leader in its field.

EARNINGS: No calling on income, 
excellent potential for consistant 
five figure income even the firsl 
year.

SECUR1TY: Our Triple pay Program 
not only puls a fortune at your 
fingerlips vvhile you’re vvorking, it 
also assures you a fortune to live 
on when you relire or are disabled.

THIS IS not a fly-by-night or fasl- 
buck proposition. We are inter- 
ested in career-minded, ambitious 
individuals who have a neal ap- 
pearence and want to make money.

SOUNDS TOO GOOT TO 
BE TRUE) 

LET US SHOW YOU.

PHONE LEN MERITZ

609-662-4044
MONDAY THRU FR1DAY

10:00 A. M. to 6:00 P. M.
Mutual of Omaha

Life Insurance Affiliate:
United of Omaha

Equal Opportunity Companies M /F 
.(20-22)

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED

ENGINE LATH OPERATORS 
and SĖT UP MEN— 

WITH TRACER EXPERIENCE.
Mušt have job experience and be 
able to sėt up work from blue prints 

and close tolerance. 
For Ist A 2nd Shift.

55 hour week. Long program 
$6.00 per hour to start 

WARREN LOCAT1ON 
313-758-3550

(20-22)

VANTED 
EXPER1ENCED 
MOLDERS 

STEADY WORK FOR QUAL1FIED 
MEN.

FRINGE BENEFITS 
WARREN ALLOY FOUNDRY 

32800 MOUND RD. 
WARREN, MICH. 

313-939-6620
(20-23)

OPERATORS
BRIDGEPORT

JIG BORE
SHAPERS 

SURFACE GRINDERS
Mušt have job shop experience 

ALSO
TOOL ROOM TRAINEES

PEAK IND., INC.
5320 Oakman Blvd. 

Dearborn, Mich.
(20-261

WANTED IST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND MACHINE HANDS 
and

WELD1NG & BRAZING HANDS 
Steady work, overtime & fringe 

benefits.
WALCO ENTERPRISE INC. 

13159 Stephens 
WARREN, MICH. 

313-754-5810
(18-24)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS 

DIEMAKERS 
Experienced molding dies, line & 

stamping. Also 
MACHINE HANDS 

Excellent working conditions, all ben
efits, overtime, Blue Cross, life čk 
health insurance, paid holidays, va- 
catons, retirement.

CLOVER TOOL & 
MANUFACTURING 

130 N. GROESBECK 
MT. CLEMENS, MICH. 

(18-21)

JOURNEYMAN or IST CLASS 
DIE MODEL MAKERS 

PLASTIC DUPL1CATORS 
F1XTURE BU1LDERS 
(PLASTIC & STEEL) 

MOLD MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close Tolerance, also 

TRUCK DR1VER 
Overtime & long program. 

BEECH PATTERN & TOOL 
1943 1 Mt. Elliot, Detroit, Mich. 

(18-20)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VASARIO MĖNESĮ
NAUJŲ NAMŲ AKCIJAS 

ĮSIGIJO
Jonas Grigaliūnas — 5 

akcijas, Valerija Gražulis
— 1, Bendict Lesky — 2, 
Mike Bartulis — 13, Laz- 
dinių šeima (Stasys, Šarū
nas, Kazys, Giedrius) — 
10, Erika ir Alfonsas Ste
ponavičiai (vestuvių dova
na kitiems) — 1, Jonas 
Urbšaitis — 2, Erie Unger
— 5, Anthony Paluckas — 
4, Aldona Gudėnas — 1, 
Violeta žilionytė — 5, Pet
ras Vyšniauskas — 5, ma
joras Antanas Tamulis — 
41, Donald ir Carol Norris 
pažadėjo 40 akcijų, užmo
kėjo už 5, Feliksas ir Adelė 
Baranauskai padovanojo — 
20. Sekantieji asmenys iš
keitė Senos Lietuvių Salės 
akcijas į Naujų Namų ak
cijas: Petras Jarašūnas — 
5 akcijas, Ann ir Stanley 
Halaburda — 14, Anthony 
Paškevičius — 10, Anthony 
Buknys — 7, Julia Saikia
— 5, Vladas Blinstrubas — 
5 ir Juozas Duleba — 25. 
Be to, mažiau negu penkias 
akcijas iškeitė 36 šeimos ir 
81 akcija.

Vienos akcijos kaina 27 
doleriai.

Šia proga paminėtini se
nos kartos lietuviai. Lietu
vių salę, kuri sudegė Supe
rior Avė., lietuviai įsigijo 
1902 metais. Toji salė tar
navo lietuvių reikalams 70 
metų; senieji lietuviai ją 
pirko ir užlaikė. Ir dabar 
du trečdaliai tos kartos lie
tuvių patys ateina į Naujus 
Namus ir senas tos salės 
akcijas iškeičia Į Naujų Na
mų akcijas, kad parėmus 
mūsų Naujų Namų statybą. 
Tai pasigėrėtinas pavyzdis.

Visiems akcininkams ta
riame nuoširdų ačiū,

Lithuanian Village, Ine. 
direkcija ir finansų k-ja

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į

KAZIUKO MUGĘ
V ,

Šeštadienį, kovo men. 24 d.
Atidarymas 4:30 vai. Baigiamoji programa 9:00 vai.

ŠV. MERGELĖS NEPALIAUJAMOS PAGALBOS 
PARAPIJOS SALĖJE, 

18022 NEFF ROAD.
Karšti lietuviški valgiai. — Saldumynų stalas. — Tautodailės darbai, keramika, 

lietuviškos lėlės ir kitos įvairenybės.

CLEVELANDO SKAUTIJA

Lietuvos Dramos teatro aktorei

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI, žentui dr.

JONUI MAURUKUI ir jų visai šeima nuo

širdžią užuojautą reiškia

Valius ir Elena 
Bergai

Columbus, Ohio

• George Voinovich, Cu
yahoga apskrities kontro
lierius, praneša, kad jo 
įstaigoje jau galima gauti 
Ohio Homestead blankus. 
Namų savininkai virš 65 m. 
amž., pagal veikiantį įsta
tymą, gali gauti namų mo
kesčių sumažinimą. Dėl 
blankų ir smulkesnių infor
macijų apskrities kontrolie
riaus įstaigoje galima kreip 
tis j Juozą Stempužį.

• šv. Patriko Dienos vai
šės su šokiais įvyks Hof- 
brau Haus restorane, 1400 
E. 55 St. (tarp Superior ir 
St. Clair), į kurias visus 
kviečia apskrities kontro
lierius George Voinovich. 
Vaišės prasidės 11 vai. ryto 
ir tęsis iki 8 vai. vak. šo
kiai bus iki vidurnakčio. 
Įžanga asmeiniui 4 dol.

• V. s. Vytauto Jokūbai
čio rūpesčiu iš amerikiečių 
skautų vadovybės buvo gau
tas leidimas pasinaudoti jų 
moderniškai įrengta BSA 
Beaumont stovyklaviete, ne
toli Clevelando, ruošiant šią 
vasarą rugpiūčio 19-29 d. 
lietuvių skautų ir skaučių 
jubiliejinę stovyklą.

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

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

HOUSE FOR SALE
2 bedroom single off 

185. Call for dėtai ls 
481-9300.

Geo. Knaus Real Estate

E. 
at

Collinvvood single, 3 bed
room, excellent condition 
17,500.

GEO. KNAUS 
Real Estate 

819 E. 185 St.
481-9300

(20-21)

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

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 IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o tau) 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
911-6835.

TRUSSES—
BACK SUPPORTS
ELASTIC STOCK1NGS

EXPERT FITTER ON DU-
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

PROTOTYPE MACHINIST
Excellent opportunity for a high 
school grad ūrith 2 to 3 years work 
experience in a toolroom prototype 
model shop or a machine shop ap- 
prentice. Specializing in precision 
machining with emphatis on sheet 
metai forming machine*. Successful 
candidate will fabricate prototype. 
interest in N/C training desirable.

Contact in confidencr 

B. T. O’Shea
Bailey Meter Company

29801 Euclid Avė.
Wickliffe, Ohio 44092

Phone; 216-943-5500

BABCOCK & WILCOX
An Ecjual Opportunity l'.inpioyrr
M/F (16-19,

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

KOVO 18 D.,sekmadienį,3:00 
v. p.p.,CuyahogaCommunityCoI 
lege, 2900 Community College 
Avė., Grandinėlės koncertas.

KOVO 24 B. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 8 D. Clevelando 
šauliai rodys filmą apie kraujo 
spaudimą ir širdies ligas šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 14 D. Vieno žmo
gaus teatras Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 28 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

GEGUŽES 13 D. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando Saulių Moterų Sekcija.

BIRŽELIO 3 D. Sv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas Nauj. parapijos 
salėje.

BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 
Lietuvių Namų CIevelande oficia
lus atidarymas.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su {domia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO WORK ON SHEET METAL FAB- 

RICATIONS AND ELECTRICAL 
CABINETS.

STEADY WORK COMPANY. PAID 
BENEFITS.

1NTERVIEWLUG « A. M. to I I A. M. 
FORMWELD PRODUCTS CO. 

15JO COIT AVĖ.
(Co South on E. 152 Si. to end of 

Street)
CLEVELAND. OHIO 

(2029)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED

MA£HINIST-EXPERLENCED 
Well established company a 
long resident ot Cleveland. 
(Since 1911), needs some good 
engine and turret lathe men 
who:
• Likę

(not 
time ______

• Want to quit job hopping and be 
eKtablished with a company that 
has continuous work

• Likę to do shop type work using 
skilia in print rending. setting up 
machine*. grinding tools. checking 
own work, inachining different ma- 
terials

We do not pay the high rates 
normally assoeated with short 
term high pressure work ,wish 
we could) būt we do offer:
• Long tern: prace <»f mind
• Historically, no lay offs
• Rcasonable rate*
• Good fringes for those wh<> qualify
• A clean shop
• Pleasant working conditions 
CALL US TODAY AND \VE \VII.L

TAL.K ABOUT 11

MERIAM INSTRUMENT
10920 MADISON AVĖ. 

216-2811 100 Mr HARI SEL 
CLEVELAND. OHIO 

(20-26)

to work n 40-hr. wcek 
much overtime) to have more 
at home

TRUCK DRIVER 
OPPORTUNITY

Semi-driver* needed for over-the- 
road auto hauling. Applicant mušt 
meet Department of Transporta- 
tion requirement.H and have good 
driving record. Call Jack Lewis. 
313-326*3300
AUTOMOBILE TRANSPORT INC. 

Wayne, Michigan
An Equal Opportunity Employer 

(17-23)

A. A.

LEONIDAI MIKUCKIENEI

mirus, dukteriai IRENAJ ir žentui JURGIUI

OKUNIAMS, gilią užuojautą reiškia

Dr. Marija Žilinskienė

Lietuvos Dramos Teatro aktorei

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI MAURU- 

KIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuo

jautą

I

Roma ir Danielius
Degėsiai

Lietuvos Dramos Teatro aktorei, bran
giajai mamytei, uošvei ir senelei

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrą DALIĄ, žentą 
dr. JONĄ ir anūkus DAINĄ, RIMĄ ir 

AIDĄ MAURUKUS nuoširdžiai užjaučia

me —

Cezaris, Algis ir Edas 
Modesta v ičiai 

su šeimomis

Mylimai Motinai

EMILIJAI VALIUŠAITIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų JUOZĄ VA- 

LIUŠAITĮ su šeima, jos vaikaičius VID

MANTĄ su šeima ir ALGĮ, dukteris ir 

sūnus Lietuvoj šidingai užjaučiame ir 

drauge liūdime

Elena ir Jurgis 
S i r u s a i

Brangiesiems’

JONUI ir PAJAUTAI GAIŽUČIAMS 
netekus motinos ir uošvės siunčiame giliausią 
užuojautą

M. D. Eymonttai 
č. J. Melsbakai 
Serafiną Sukarevičienė



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS'

BRONIUS NEMICKAS 
DALYVAVO PODIRVIO 
VANDENS SKAITMENI

NIO MODELIAVIMO 
SEMINARE

Į tikslinosius mokslus vis 
giliau skverbiantis kompiu
teriams, jų praktiškas pri
taikymas kas kartas randa 
daugiau ir daugiau vietos 
hidrologijoje, šiemet (va
sario mėn.) Vandens Ištek
lių Tarnyba (U. S. Geologi- 
cal Survey) Denveryje, Co- 
lorado, surengė 2-jų savai
čių Podirvio vandens ištek
lių skaitmeninio modeliavi
mo seminarų, į kurį buvo 
parinkta 20 matematikų ir 
hidrologų, tarp jų ir mūsų 
tautietis Bronius Nemic- 
kas. Seminare buvo nagri
nėjami hidrologijos dife
rencialinių lygčių sprendi

PADĖKA

A. t A.

MARIJA JANSONIENĖ.
Mūsų brangi ir mylima žmona ir motina MARIJA, 

staiga išsiliejus kraujui i smegenius mirė 1973 m. sau
sio mėn. 13 d. Cape Cod ligoninėje palikusi mus dide
liame skausme ir nuliūdime. Mes jos niekada neužmir
šime ir tegu gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
ramybę ilsėtis gražiame Cape Cod kapų kalnelyje, kur 
sausio 16 d. po gedulingų pamaldų buvo palaidota.

Mes nuoširdžiai dėkojame:
Visiems giminėms ir prieteliams ir organizacijoms, 

kurie mums skausmo valandoje išreiškė užuojautą — 
asmeniškai, laiškais , per laikraščius, per radiją, už už
pirktas šv. Mišias už velionies sielą ir už gausias gėles 
ir vainikus.

Visiems, kurie taip gausiai lankė ją koplyčioje ir 
palydėjo į amžino poilsio vietą Cape Cod. Kunigams •— 
kun. Baltrašunui iš So. Bostono, Mass.. Thompson ir 
kun. Smith iš Hyannis, kun. Murphy iš Osterville ir 
kun. Celeman iš Centerville Cape Cod už atlaikymą 
gedulingų Mišių, o ypatinga padėka mano mokslo ko
legai kun. V. Martinkui, specialiai atvykusiam iš Pro- 
vidence, už lietuviškai atlikimą visų apeigų koplyčioje 
už šv. Mišias ir už palydėjimą j kapines, pasakant atsi
sveikinimo žodį.

Esame nuoširdžiai dėkingi tiems mieliems priete
liams gyvenantiems tolimose vietovėse (Australijoj, Vo
kietijoj, Italijoj, Kanadoj, Lietuvoj ir kt.), kurie atsku
bėjo su savo nuoširdžia užuojauta ir visiems tiems Cape 
Cod ir Bostono prieteliams. kurie taip gausiai dalyvavo 
palydint į amžino poilsio vietą ir tuo prisidėjo suma
žinti mūsų skausmą ir liūdesį.

Ypatinga padėka mūsų mieliems kaimynams po
nams Minerkiams iš Cape Cod, ypač Gerb. Poniai už 
savo namuose suruošimų puikių vaišių laidotuvių da
lyviams.

Visiems visiems kurie užjautėt ir dalinotės mūsų 
skausmu ir liūdesiu pareiškiame, kad Jūs esate mūsų 
širdyse ir priimkite mūsų nuoširdžiausią padėką.

Giliame liūdesy liekame
vyras Eduardas iš Cape Cod, Mass.
sūnus Julius su šeima iš fotono kalnų Pa. 
anūkė Rita su šeima iš San Diego, Calif.

Brangiai motinai

ANASTAZIJAI GAIŽUTIENEI

Vilniuje mirus, mūsų mielą collegą inž. 

JONĄ GAIŽUTĮ ir jo šeimą giliai už

jaučiame —

Cezaris, Algis ir Edas 
Modestavičiai 

su šeimomis

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus,

JONUI GAIŽUČIUI

ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

mo būdai ir kompiuterių 
panaudojimas, sprendžiant 
podirvio vandens teksmės 
ir tirpinių pasiskirstymo 
problemas.

Seminaro dalyviai turėjo 
progos susipažinti su vie
nas kito vartojamais meto
dais ir palyginti savo hid
rologinių tyrimų duomenis. 
Jaunasis Nemickas vado
vauja New Jersey valsti
joje federalinės valdžios 
vykdomam podirvio van
dens skaitmeninio modelia
vimo projektus.

BARTKUS AND 
ASSOCIATES, INC. 

10 METŲ
Inž. Eugenijus A. Bart

kus 1963 m. Chicagoje įstei
gė ir sėkmingai vadovauja 
Consulting Engineering fir

Zaparackų šeima 

mai — Bartkus and Asso- 
ciates, Ine. Norint sėkmin
giau vykdyti sutartus dar
bus atitinkamuose rajonuo
se, inž. E. A. Bartkus vėliau 
suorganizavo savo įstaigas 
EI Salvadore ir Britų Hon
dūre. Visos trys firmos 
sėkmingai dirba ir auga 
tiek darbų apimtimi, tiek 
personalu.

šios sukakties proga ma
lonu pastebėti, kad inž. E. 
A. Bartkus neužsidarė vien 
profesinėje srityje, bet kaip 
visuomenininkas, politikas 
visą laiką aktyviai reiškia
si tiek Amerikos lietuvių, 
tiek JAV respublikonų par
tijos veikloje.

• Dirvos novelės konkur
sui atsiųsta novelė "Pilka 
skarelė”, pasirašyta slapy
vardžiu Liūtas. Primena
me, kad galutinas terminas 
novelėms atsiųsti yra š. m. 
birželio 15 d.

CHICAGO
• Juozas šulaitis, akty

vus visuomenininkas ir di
delis Dirvos bičiulis, vasa
rio 27 d. grįždamas į na
mus, La Grange geležinke
lio stotyje, einant prie au
tomobilio, iš pasalų buvo 
užpultas piktadario ir su
muštas. Užpuolėjas, pagro
bęs J. šulaičio piniginę ir 
joje buvusius dokumentus, 
kaip ir automobilio raktus, 
pasišalino. J. šulaitis, poli
cijos nugabentas į ligoninę, 
kur atlikus tyrimus ir ga
vęs medicinos pagalbą po 
trijų dienų grįžo į namus, 
bet tebėra gydytojo priežiū
roje ir dabar.

HARTFORD
SVARBUS BENDRUOME

NĖS PRANEŠIMAS
Lietuvių Bendruomenės 

Hartfordo apylinkės meti
nis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 18 
d., 2:30 vai. po liet. Mišių 
9 v. šv. Trejybės bažnyčios 
Hartford, Conn. žemuti
nėje salėje. Dienotvarkė
je valdybo rinkimai, prane
šimai, kavute, te. Bendruo
menė yra vių mūų reikalas, 
dalyvautam patys ir kitus 
ragintam atvykti.

LB Hartfordo 
Apylinkės Valdyba

• LB Hartfordo apylin
kės valdyba, per savo pir
mininkę Danutę Grajaus
kienę, Dirvai paremti at
siuntė 10 dol., atsidėkojant 
už rodomą paslaugą spaus
dinant LB Hartfordo apy
linkės valdybos pranešimus.

Už paramą dėkojame.

BOSTON
• Rimvydas Utenis, tar

naująs Easrern Air Lines 
bendrovėje, išlaikė lėktuvo 
kapitono egzaminus ir pa
keltas į lėktuvų kapitono 
laipsniuį.

R. Utenis į Bostoną atvy
ko su tėvais iš Europos 
1949 m. būdamas 13 metų 
amžiaus, ir visą laiką buvo 
aktyvus lietuvių visuomeni
niame gyvenime.

Sėkmės naujam kapito
nui.

NEW YORK
• New Yorko ateitininkų 

sąskrydis, turėjęs įvykti 
kovo 17-18 d., nukeltas į 
kovo 24-25 d. ir šv. Mišios 
įvyks Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

• Marylando respubliko
nų tautybių tarybos meti
niame susirinkime vasario 
28 d., tarp 12 tautybių, da
lyvavo ir lietuviai: dr. J. 
Genys, VI. Bačanskas, R. 
Liogienė ir E. Genienė.

Tarybos naujuoju pirmi
ninku išrinktas ukrainietis 
J. Shimorthun, vicepirm. 
dr. J. Genys.
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UTUANOS DA AMERICA DO SUL ENCERRARAM CONGRESSO
Brazilų laikraštis Folha da 

Tardė, išeinąs Sao Paulo per vi 
są puslapį įsidėjo pranešimą 
apie lietuvių kongresą, papuo
šiant šokėjų nuotraukomis.
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•AŠTUONIOLIKA "Grandies" 
taut. šokių šokėjų, ekskursijos 
vadovė L. Kriaučeliūnienė, mo
kyt. I. Smieliauskienė, sol. A. 
Simonaitytė ir akordeonistas Ą. 
Stelmokas, vasario 20 d. iš Chi
cagos pakilę kelionei į Venezu- 
elą ir Braziliją, kur atliko tris 
tautinių šokių koncertus, vasa
rio mėn. pabaigoje grįžo į Chi- 
eagą pilni ne tik gražiausių įs
pūdžių, bet dar giiau į savo lū
pas įdiegę ir lietuvių kalbą, ku
ri visą laiką vyravo ilgoje ke
lionėje ir buvo tarptautinė kal
ba bendraujant su P. Amerikos 
jaunimu. Vos "grandiečiams" 
sugrįžus į Chicagą, išvykos glo
bos komiteto pirm. dr. L, Kriau. 
čeliūnas "Gintaro" svetainėjesu- 
rengė spaudos konferenciją, ku
rion buvo pakviesti lietuvių laik
raščių atstovai ir išvykoje da
lyvavęs jaunimas bei jų vado
vai. Kaip žinia, kelionė vienam 
asmeniui kainavo 575 doL, po 
šimtinę savais pinigais turėjo 
primokėti kiekvienas išvykoje 
dalyvavęs šokėjas, tuo tarpu li
kusius pinigus surinko išvykos 
globos komitetas iš nuoširdžių 
lietuvių - rėmėjų. Kiek pinigų 
iš savo asmeninės kišenės pri
dėjo išvykos globos komiteto 
pirmininkas ir kiti nariai, lie
ka paslaptis. Bet faktas, kad 
sąskaitos subalansuotos, o apie 
išvykos vaisius mums pasako
jo I. Kriaučeliūnienė, I. Smie
liauskienė ir jaunieji tos išvy
kos dalyviai.

• PIRMASIS "Grandies" su
stojimas buvo Caracas mieste, 
Venezueloje. Susirašinėjimas 
dėl "Grandies" pasirodymo šia
me Venezuelos mieste jau nuo 
praėjusių metų spalio mėn. bu
vo vedamas su tam tikrais lie
tuvių organizacijų atstovais. 
Paskutiniu metu jie savo pla
nų atsakė ir koncerto rengimą 
pavedė vietos lietuvių jaunimo 
sekcijai. Su Venezuelos. lietuvių 
jaunimu, kurs, anot grįžusių 
"grandiečių", puikiai kalba lie
tuviškai ir yra tautiniai susi
pratęs, bendravimas buvo nuo
širdus ir gyvas. Net iš tolimų 
vietų į koncertą lietuviai buvo 
suvežti specialiu parapijos au
tobusu, o žiūrovų tarpe nema
žai buvo ir vietos gyventojų, ku - 
rie lietuviams šokėjams kėlė 
ovacijas. Apie šį įdomų pasiro
dymą reportažą telefonu tie
siai iš Venezuelos Chicagon per
davė L Kriaučeliūnienė ir jis 
buvo transliuojamas per "Mar
gučio" radiją.
• KELIONE iš Venezuelos 

į Sao Paulo Brazilijoje, kur tuo 
laiku vyko P. Amerikos lietuvių 
kongresas, "grandiečiams" bu
vo pilna nuotykių, nes pakeliui su
gedo lėktuvas ir atsirado pavo
jaus galimybės. Bet, esą, ir tose 
akimirkose jaunimas nepasime
tė ir lietuviška daina, lydėjusi 
per visą kelionę, nei tada nenu
tilo, kai pilotas paskelbė gali
mą pavojų. To išdavoje buvo 
smarkiai pavėluota nusileisti 

Sao Paulo aerodrome, kurs yra 
gana toli už miesto. Bet visi 
"grandiečiai", nors ir pavargę 
spėjo pribūti dalyvauti tą vaka
rą stadijone ruoštoj mažojoj tau
tinių šokiųšventėj. Toje šventėje 
taip pat turėjo dar dalyvauti Ar
gentinos ir Uragvajaus lietuvių 
jaunimas, bet jų šokėjai progra
moje nepasirodė. Ją atliko tik 
"Grandis" ir vietos taut. šokių 
šokėjų grupė "Nemunas". "Gran
dies" vadovė mokyt. L Smie- 
liauskienė čia suorganizavo įs
pūdingą šokėjų paradą, į "gran 
diečius" nukrypo TV kameros ir 
jų šokius bei A. Simonaitytės 
dainas visą laiką lydėjo gausūs 
plojimai. Po šventės vėlai vaka
re lietuvių šoktų taut. šokių 
vaizdai jau buvo matomi TV ek 
ranuose, o vietos laikraščiai 
ta proga, kartu minėdami ir P. 
Amerikos lietuvių kongresą, ne 
mažai rašė apie Lietuvą ir apie 
dabartinę jos padėtį.

• PAGRINDINIS "Grandies" 
ir sol. A. Simonaitytės pasiro
dymas Japonų kultūros namuo
se, Sao Paulo mieste įvyko va
sario 24 d., uždarant P. Ameri 
kos lietuvių kongresą. Į’ šį kon
certą suplaukė 2,500 žmonių mi
nia, nors kongrese tedalyvavo 
tik apie 400 atstovų. Svečių tar
pe buvo daug brazilų, jų tarpe 
valdžios, kariuomenės, kardi
nolo oficialūs atstovai, laikraš 
tininkai, profesoriai ir kitų sri
čių žmonės. Koncertas vyko sa
lėje, kuri nėra vėsinama, tad 
šokėjai buvo šlapi nuo prakai
to. Bet juos visą laiką stiprino 
nesibaigiančios ovacijos. Didie
ji vietos dienraščiai apie abu 
"Grandies" bei vietinio "Ne
muno" pasirodymus daug ra
šė ir čia skaitytojai pamatys 
pridėtą iškarpą iš vieno Sao 
Paulo dienraščio. Viena, ką 
šokėjai Sao Paulo mieste pa
stebėjo, kad ten lietuvių jau
nimas yra daugiau nutautėjęs, 
negu Venezuleoje. Bet, esą, pas
kutinę naktį, pasibaigus kon
gresui ir "Grandies" pasirodys 
mams, lietuvių bažnyčios rajo
je visuose kampuose tesigir
dėjo tik lietuvių kalba ir skam
bėjo gražios lietuviškos dai
nos.

• "GRANDIEČIŲ" vardu spau 
dos konferencijoje apie išvyką 
mintimis pasidalino L. Rasla- 
vičius, D. Bruškytė, D. Danile
vičiūtė ir kiti. Jie, kaip ir eks
kursijos vadovė I. Kriaučelifl- 
nienė, teisingai pastebėjo, kad 
P. Amerikos lietuvių jaunime, 
su kuriuo ryšiai buvo užmegs
ti jau III Taut. šokių šventės me-

A.a. mokyt. Domas Velička su prof. Pr. Skardžium ir tuometiniu 
Jaunimo centro direktorium kun, J. Borevičium Pedagoginio Litu
anistikos instituto klasėje.

vutus būtenis

tu, o dar labiau sustiprinti per 
II Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą ir IV Taut. šokių šventę, 
smarkiai bunda lietuviška dva
sia ir kad "Grandies" pasirody
mai ten tą lietuvišką dvasią dar 
labiau sustiprino, nes juk ir III 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas bus rengiamas P. Ame
rikoje. Taip pat jaunimas pa
stebėjo, kad išvyka dar labiau 
sustiprino jų lietuvių kalbą bei 
žodyną, kelionėje ir susitiki
muose su vietiniais lietuviais 
jie visą laiką kalbėjo tik lietu
viškai ir dabar namo sugrį
žus, jiems lietuvių kalba .pasi
darė dar savesnė. Kitos savai
tės apžvalgoje perduosiu pasi
kalbėjimą su jauniausiu ne- 
prikl. Lietuvos piliečiu, "Gran 
dies" šokėju Valdemaru Sa
dausku, kurs po Braziliją ir Ve- 
nezuelą važinėjo su neprikl. Lie 
tuvos pasu, nors yra gimęs Vo
kietijoje 1949 m. Pasibaigus kon
ferencijai, Kriaučeliflnų inicia
tyva buvo surengtos vaišės, kur 
"grandiečiai", šokdami ratelius 
ir dainuodami lietuviškas dai
nas, kėlė ovacijas išvykos glo
bos komiteto pirm. dr. L. Kriau - 
čeliūnui, mokyt. I. Smieliauskie- 
nei ir ekskursijos vadovei L 
Kriaučeliūnienei, Šios išvykos 
proga "Grandis" atšventė ir sa
vo darbo 10 metų sukaktį, gi ba
landžio 1 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje stato pilnas lietuviškas 
vestuves.

• RAŠANT apie gyvą ir lie
tuviškiems reikalams tiek besi
darbuojantį mūsų jaunimą, įspū - 
džius tenka užbaigti kiek liūd
nesne gaida. Kovo 18 d. sueina 
metinės, kai mirė Domas Ve
lička, vienas iš aktyviausių pas - 
kutinio dvidešimtmečio lietuvių 
pedagogų, buvęs ilgametis Chi
cagos Aukšt. Lit. mokyklos mo
kytojas, Pedagoginio Lituanis
tikos instituto direktorius, eilės 
vadovėlių bei mokymosi kons
pektų autorius, visą savo gyveni 
mą skyręs lietuvių jaunimui bei 
jų lituanistiniam lavinimuisi. Mi
nint jo mirties metines, mišios 
už velionio sielą bus atlaikytos 
sekmadienį, 10 vai. ryto lietuvių 
jėzuitų koplyčioje, esančioje ša 
lia Jaunimo centro, to lietuvy
bės židinio, kuriame velionis lie 
tuviško jaunimo labui dirbo per 
15 metų. Šis šviesus lietuvis pe
dagogas buvo ir "Dirvos" bend
radarbis bei rėmėjas. Jo palai
kai ilsisi lietuvių šv. Kazimie
ro kapinėse, Chicagoje, o eilė 
jaunųjų, mokyt. D. Veličkos Iš
augintų lituanistų, tęsia savo auk
lėtojo darbą, mokytojaudami li
tuanistinėse mokyklose.

• "LAIŠKAI LIEUVIAMS" 
tradicinis vakaras įvyks ne ko
vo 14 d. bet šį šeštadienį, kovo 
17 d. Dėl korektūros klaidos 
atsiprašome.
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