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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS_____

GRANDINĖLĖS 
TRIUMFAS

"CITY’S FOLK DAN- 
CERS WHIRL AND 
TWIRL TO THE TOP”. To
kia antrašte atžymėjo 
Grandinėlės dvidešimtme
čio koncertą Clevelande 
dienraštis ”THE CLEVE
LAND PRESS”.

Frank Hruby, jo pagrin
dinis muzikos kritikas, ver
tinąs simfoninius koncer
tus, operas, mieste gastro
liuojančius menininkus, to
liau rašo:

"Grandinėlė, Clevelando 
vietovės lietuvių tautinių 
šokių grupė šiais metais 
švenčia savo dvidešimtme
tį ir vakarykštė jų progra
ma Tri-C teatre užtikrintai 
rodo, kad jie nesustodami 
eis pirmyn (forever), pa
tiekdami pirmos rūšies pra
moginę programą.

Išradingo vadovo Liudo 
Sagio vedami, šie 45 šokė
jai peržengia tarpą, prasi
dedantį grynais etniniais 
šokiais ir nueinantį iki te
atrališkų ”choreografuotų” 
mandrybių, vartojamų Cle
velande gastroliavusių, di
džiųjų europinio masto 
kompanijų.

Programoje randame pa
sisveikinimo ir atsisveiki
nimo šokius.

Tarpe jų yra apie pus
antro tuzino lietuviškų for
mų šokių, kilusių iš tauto
sakos tyrinėjimų, temati
niai surištų į grupes, turin
čias aiškų turinį, kaip ru- 
giapiūtė, vestuves arba gry 
nai pramoginiai žaidimai. 
Grandinėlė nepalieka nieko 
atsitiktinai improvizacijai. 
Visi šokiai yra taip atidžiai 
paruošti, kad per visą pa
sirodymą labai retai, jeigu 
iš viso, atsitinka koks ne
tikslumas. Ką beimtume, 
juostų pynimąsį, lazdų šokį 
ar betką kitą, rutinos yra 
gana komplikuotos. Sudė
tingi įėjimai ir išėjimai, 
sukiniai, kadriliaus manev
ravimai viršun, apačion yra 
atliekami nepaprastu gry
numu ir be mažiausio su
abejojimo — kur-man-ei- 
ti-toliau.

Taip pat šioje gražioje 
grupėje nerandame jokių 
pastangų žymių. Atrodo, 
kad jiems visiems ten taip 
linksma — ir be abejonės 
taip yra — kad atmosfera 
pasidaro visiškai užkre
čianti.

Prieš išleidžiant į sceną Grandinėlės šokėjus, A. Sagienė kiek
vieną rūpestingai apžiūri ir patikrina net kaklaraištį. Iš kai rėš šo
kėjai Marius Narbutaitis, neseniai iš Lietuvos atbėgęs Antanas 
Mockapetris, kuris Lietuvoje šoko tautinių šokių ansamblyje ir 
čia tuojau įsijungė į Grandinėlės šokėjų eiles, ir A. Sagienė.

J. Garlos nuotrauka

Dalis Grandinėlės Šokėjų koncerto metu Cleveland Community College teatre. Spektaklis, įvykęs 
kovo 18 d., susilaukė didžiausio pasisekimo ir buvo gražiai įvertintas amerikiečių kritikų.

J. Garlos nuotrauka

VARŽTAI VERŽIAMI
Drausmė sovietiniame bloke griežtinama

Maskva, reikalaudama 
nusistovėjusios Europo
je būklės įteisinimo, da
vė suprasti, kad ji už tai 
kiek atleis varžtus savo 
pavaldiniams, ypač susi
siekimo su užsieniais 
srityje. Pagal tą formu
lę Bonnos vyriausybė 
praktiškai pripažino Ry
tų Vokietijos suverenu
mą. Savo OSTPOLITIK 
kancleris Vvilly Brandt 
neatgavo prarastų terito
rijų, bet tik už formalų 
atsisakymą nuo jų išside
rėjo "Menschliche Er- 
leichterungen" tiek iš pa
čios Maskvos (toji leido

Muzika, vedama Dalės 
Kavaliūnaitės, buvo atlikta 
gerai, su tvirtu ritmo ak
centu ir ,be abejo, buvo di
delis priedas prie bendros 
visumos efekto.

Visi šios didelės kompa
nijos nariai yra gimnazijų 
ir universitetų amžiaus ir, 
atrodo, praleidžia kiekvieną 
laisvalaikio minutę, steng
damiesi tobulinti savo už
siėmimą.

Ši kompanija gastroliavo 
Europoje ir Pietų Ameriko
je ir yra pasiruošusi arti
moje ateityje koncertuoti 
Toronte ir Kalifornijoje. Ji 
atžymi žemėlapyje Cleve
lando tautinius šokius.”

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

dar pasitikusiems Sovie- 
tįjoje vokiečių kilmės as 
menims repatrijuoti), 
tiek ir iš jos satelitų. Ry 
tų Vokietija, pvz. leido, 
pas save atvažiuoti Va
karų Vokietijos ir Vaka
rų Berlyno gyventojams, 
atsiųsti korespondentus 
ir pan.

Grynai teoriškai, toks 
varžtų atleidimas, jei jis 
eventualiai progresuotų, 
būtų labai pavojingas da
bartiniam režimui ir už 
tat laikytinas dideliu Va
karų laimėjimu. Deja, 
"jei"... Pradžioje, lyg ir 
parodę norą susitarimų 
laikytis, sovietai, kaip ga
lima buvo tikėtis, greitai 
atleistus varžtus vėl su
veržė. Sakysim, Rytų Vo
kietijoje reziduojan
tiems Vakarų Vokietijos 
korespondentams dabar 
išleistos taisyklės, ku
rios reikalauja, kad tie 
pranešinėtų "teisingai, 
dalykiškai ir korektiš
kai", o svarbiausia — 
"vengtų Vokiečių Demo
kratinės Respublikos (Ry
tų Vokietijos) šmeižimo, 
jos valstybinių organų 
niekinimo ir vadovaujan
čių asmenybių žemini
mo, tas pats liečia ir Ry
tų Vokietijos sąjunginin
kus. Korespondentai yra 
ne tik atsakingi už savo 
straipsnius, bet ir kitus 
rašinius, kurie pasiro
dys jų laikraščiuose — 
nustato taisyklių 5 
straipsnis.

Tokios taisyklės, aiš
ku, korespondentų buvi
mą padaro visai nereika
lingu. Kam jiems mokė
ti algas ir kelionpinigius 
jei propagandinę rašlia
vą gali gauti už dyką?

Pagal Bonnos informa
cijas, visiems Rytų Vo
kietijos pareigūnams už
drausta palaikyti santy
kius su vakariečiais be 
įsakmaus leidimo. Taip 
pat numatyta vėl suvar
žyti pagal susitarimus 
leistą vadinamą mažąjį 
pasienio susisiekimą.

Čia pat reikia pastebė
ti, kad Rytų Vokietijos lai

kysena nėra išskirtina. 
Ir pati Sovietų Sąjunga 
ėmėsi žygių laisvam san
tykiavimui su užsieniais 
dar daugiau suvaržyti. Iš 
jos, kaip ir iš Lenkijos, 
vėl sustabdyta vokiečių 
repatriacija.

Toks elgesys duoda 
progos Bonnos opozici
jai gerokai pakritikuoti 
Brandto vyriausybę, juo 
labiau, kad ji dėl to net 
nenori pareikšti forma
laus protesto. Tai taip 
pat leido pakelti galvą Už
sienio Reikalų Ministe
rijai, nes faktinai susi
tarė su Maskva ne jos 
pareigūnai, bet Brandto 
’kissingeris’ Egon Bahr. 
Tos žinybos pareigūnai 
prikiša Bahrui kantrybės 
stoką su sovietais, girdi 
reikėjo derėtis ilgai ir 
viską numatyti.

Brandtas tačiau mano, 
kad formalus protestas 
nieko nepadės. Jei kas 
gali padėti tai tik asme
niškas Brežnevo įsikiši
mas. Tam turima ir pre
cedentas. Dėl Berlyno 
statuso ilgai nebuvo gali
ma susitarti, iki pagaliau 
pats Brežnevas įsakė. 
Tai buvo 1971 metais. 
Brežnevas žadėjo šį pa
vasarį lankytis Bonnoje, 
tačiau dabar atrodo, kad 
jis pirmiausiai atvyks į 
JAV.

Pagaliau Brežnevui nė-

v P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGI ~ SAO PAULO 1^73~TD?2 25

Pietų Amerikos lietuvių kongrese Sao Paulo mieste, vasario 22-25 d. dalyvavo ir jungtinis Liet. Kat. 
Bendruomenės ir "Aušros” choras, diriguojant muz. V. Tatarūnui, A. Saulaičio nuotrauka

GO HOME, AMIS!
Nėra abejonės, kad šį 

šūkį po II pasaulinio ka
ro išgalvojo maskviniai 
komunistai. Jiems JAV 
karinis užsiangažavimas 
Azijoje, Europoje ar kur 
kitur buvo peilis arti 
kaklo. Todėl Maskvos bo
sai visokeriopai rėmė 
Šiaurės Vietnamą ir va
rė visame pasaulyje pro
pagandą, kad JAV turi nu
traukti karą Vietname ir 
Amerikos kariuomenė tu
ri grįžti namo. Kai šį 
tikslą Maskva Azijoje iš 
dalies pasiekė, dabar ji 
nukreipė visą dėmesį į 
Europą.

Europoje Maskvai ne
patinka, kad JAV kariuo
menė yra laikoma V. Vo
kietijoje ir kituose lais
vuose kraštuose. Ji ir iš 
čia nori JAV iškrapšty
ti. Todėl šūkis: "Go ho- 
me, amis!" šiandien ypa
tingai skleidžiamas V. 
Vokietijoje, kur JAV ba 
zės yra stipriausios.

Kalbant apie V. Vokie
tiją, tenka paanalizuoti 
dabartinę šio krašto gy
ventojų psichologiją. 
Tuoj krinta į akis dvi 
skirtingos vokiečių gene
racijos. Senoji genera
cija, kuri yra išgyvenu
si Pirmąjį pasaulinį ka
rą ir Hitlerio laikus, yra 
dar gerokai milltariška, 
patriotiška, konservaty
vi ir antikomunistinė. Ji 
gerai pažinojo komuniz
mą savo patirtimi, savo 
akimis. Beveik visi se
nieji vyrai yra buvę II 

ra reikalo ir nusileisti. 
Tiesa, sutartis yra Bon
nos seimo ratifikuota tik 
pirmuoju skaitymu, at
seit ji gali dar ir nepra
eiti. Tačiau jau dabar dau
gelis užsienio valstybių 
pripažino Rytų Vokieti
jos suverenumą ir nėra 
jokio pagrindo manyti, 
kad jie savo nutarimus pa
keistų. Tokiu būdu pati 
Bonna protestuodama nie - 
ko negali laimėti. Ji pa
statyta prieš įvykusį fak
tą.

Antra vertus, nusisto
vėjusi per 28 metus pa
dėtis irgi yra faktas,ku
riam pakeisti nūdien nė
ra jėgos. O jei taip, už jo 
formalų pripažinimą ka
žin ko ir negali išsiderę- 
ti.

Alg. Tolvydis 
pasaulinio karo karinin
kai ar kareiviai. Daugu
ma iš jų dalyvavo kovo
se su bolševikine Rusi
ja. Daugelis iš jų yra 
ragavę bolševikinės duo
nos nelaisvėje. Jie ma
tė, kaip patys rusai vargs
ta ir kenčia bolševikinėje 
priespaudoje. Visai kito
kia yra jaunoji vokiečių 
generacija. Ji išaugo po
kario laikais, kada vokie
čių mokyklose buvo ka
lamas "pacifizmas". Ka
butėse šį žodį todėl rašo
me, nes šis pacifizmas 
buvo sugalvotas Maskvo
je, kad užliūliuotų vokie
čių visuomenę ir ją nu
silpnintų. Jaunimui dar 
buvo skiepijamas ne tik 
bolševikinis "pacifiz
mas", bet ir marksiz
mas, leninizmas bei vi
sokios kitos komunisti
nės idėjos. Visa tai plau
kė iš Rytų Vokietijos via 
Berlynas. Krikščionių de
mokratų ilgametė val
džia labiau rūpinosi V. 
Vokietijos ūkiniu, finan
siniu gerbūviu, negu jau 
nuomenės auklėjimu. To
dėl, perėmus valdžią so
cialdemokratams ir libe
ralams, vokiečių jauni
mo pokrypis komunizmo 
link žymiai sustiprėjo.

Tiesa, Komunistų par
tija V. Vokietijoje nėra 
nei gausi, nei stipri. Ta
čiau Maskvos komunistai 
iš seno vartoja gudrią 
strategiją kitose valsty
bėse komunizmui plėsti. 
Jie laisvuose kraštuose 
stengiasi veikti ne tik per 
komunistų partijas, bet 
ir per visus politinius ka- 
nalus, visas politines or
ganizacijas. Jie savo 
slaptus narius infiltruo
ja, kur tik gali.

Šiomis dienomis tai pa
aiškėjo iš JUSOS (Vokie
čių socialdemokratų jau
nimo) kongreso, kuris 
įvyko Bad Godesberge, 
Bonnos priemiestyje. 
Čia jaunieji V. Vokieti
jos socialdemokratai pri
ėmė rezoliucijas, kurio
se "Go home, amis!"... 
šūkis atsispindi visu at
virumu. Užsienio politi
kos srityje štai kaip 
skamba JUSOS reikala
vimai: "Vienas iš svar
biausių JUSOS užsienio 
politikos tikslų yra JAV 
kariuomenės dalinių ati-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Australijos lietuviai, kaip ir 
visi kiti vakaruose gyveną tau
tiečiai, savo Nepriklausomybės 
Vasario 16-ją dieną pamini kiek 
tik galima iškilmingiau ir gra
žiau. Šiais metais pats iškilmin-

Go Home...
(Atkelta iš 1 psl.) 

traukimas iš Buropos. 
(Mūsų pabr. Alg. T.). Pir 
miausia turi būti devizų 
išlyginimas su JAV su
stabdytas. Jaunieji socia
listai siekia Europoje be- 
atominės zonos. Jie siū
lo kolektyvinę saugumo 
sistemą taip, kaip Rytų 
blokas reikalauja. Anti- 
kapitalistinės strategi
jos rėmuose jaunieji so
cialistai numato organi
zuoti Vienybės frontą iš 
socialdemokratų, socia
listų ir komunistų. Pran
cūzijos Liaudies frontas 
yra V. Vokietijos SPD 
jaunimui pavyzdys".

Iš šios citatos kiekvie
nam galvojančiam žmo
gui yra aišku, ko V. Vo
kietijos socialdemokra
tinis jaunimas siekia. Jis 
siekia nebe socialisti
nės, bet komunistiškai 
marksistinės Europos. 
Ir tai jis paskelbė tuo me
tu, kada Prancūzijoje vy
ko lemiama rinkimų ko
va tarp komunistų - so
cialistų ir pompidouistų 
bei reformininkų. Matyt, 
vokiečių socialdemokra
tinis jaunimas tikėjosi, 
kad Prancūzijoje po rinki
mų bus iškeltos raudonos 
vėliavos, o V. Vokietijoje 
po keturių metų V/olfgang 
Roth, V. Vokietijos 
JUSOS pirmininkas, to
kias pat vėliavas iškels 
Bonnoje.

Kaip reaguoja genieji
V. Vokietijos socialdemo
kratai? Kai kurie iš jų 
atsiriboja nuo savojo jau
nimo prokomunistinių 
tendencijų. Pvz., SPD 
reikalų vedėjas ir parla
mento narys Holger Boer- 
ner per televiziją pagra
sino jaunuosius social
demokratus partinėmis 
bylomis ir išmetimu. 
Pačiame -kongrese jis 
taip pat įspėjo jaunuosius 
atsiriboti nuo prokomu
nistinių idėjų. Tačiau jis 
čia buvo jaunųjų nušvilp
tas. Jau seniai visiems 
žinoma, kad vokiečiai mo
ka švilpti, bet baisu, 
idant vokiečių socialde
mokratinis jaunimas ne
prašvilptų laisvosios 
Vokietijos!

Vokiečių opozicija Bar- 
zel lūpomis yrapasmer- 
kusi vokiečių socialde
mokratinio jaunimo anti- 
amerikonizmą ir proko- 
munizmą. Barzel reika
lauja, kad kancleris W. 
Brandt viešai atsiribo
tų nuo JUSOS. Tačiau 
Brandt tyli, nes nenori 
prarasti jaunimo balsų 
per būsimus rinkimus. 
Jis taip pat viešai skel
bia, kad būsimoji Europa 
turi būti "Socialinė Uni
ja", O ką tai reiškia? 
Ar socialistinė, ar mask- 
viškai suprantama so- 
cialistiškai komunistinė 
Europa? Dievai žino slap 
tas politikų mintis... 
Ypač po Prancūzijos so
cialistų posūkio Maskvos 
linkui ir po vokiečių so
cialdemokratinio jauni
mo šios prancūzų social- 
komunistinės politikos 
užgyrimo. 

giausias minėjimas įvyko Mel
bourne, nes tuo metu ten vyko 
ir didysis pasaulinis Eucharisti
nis Kongresas, kuriame dalyva
vo taip pat nemažai ir lietuvių 
svečių iš užsienio. Minėjimas 
prasidėjo Melbourno Lietuvių Na
muose. Jnešus visų organizacijų 
vėliavas ir Melbourno klebonui 
kun. P. Vaseriui atkalbėjus spe
cialią maldą, Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos pirmi
ninkas V. Laukaitis,trumpaipa- 
minėjęs minėjimo reikšmę, kal
bėti pakvietė vysk. V. Brizgį, ku
ris savo giliai išsamioje kalboje 
iškėlė ir nurodė kultūros ir mei
lės kelią kovojedėl Nepriklauso
mybės, baigdamas posakiu, jog 
mes turime veikti meile, o ne 
neapykanta. Toliau kalbėjo Eu
ropos vyksupas A. Deksnys, per
duodamas Europos lietuvių lin
kėjimus ir pasidžiaugdamas, kad 
mes ir Australijoje labai gražiai 
lietuviškai veikiame. Iš australų 
pusės kalbėjo senatorius McMa- 
nus, linkėdamas ir toliau laiky
tis ir nenutolti nuo savo gražių 
lietuviškų papročių. Taip paikai, 
bėjo Pasaulio Liet. Kat. Bendri
jos pirmininkas chicagietis K, 
Kleiva ir Australijos L. B. pirmi 
ninkas V. Neverauskas. Meninę 
programą labai gražiai ir vyku
siai išpildė tautinių šokių grupė, 
jungtiniai abu Melbournochorai, 
moterų sekstetas, poetė M. Ma- 
lakūnienė ir kt. Šventės parengi
mas ir pats minėjimas buvo tik
rai gražus ir įspūdingas.

Be Sydnėjaus, apie ką jau bu
vau anksčiau rašęs, įspūdingus 
minėjimus turėjo Adelaidės lie
tuviai, Newcastle maža lietuvių 
kolonija, kurios minėjimą atida
rė Apylinkės pirmininkas A. Šer
nas. Šiame newcasteliečių mi
nėjime svečių tarpe matėsi taip 
pat nemažai ir mums artimų pa 
baltiečių ir ukrainiečių atstovų. 
Albury lietuviai, išklausę syd- 
nėjiškio A. Dantos paskaitos ir 
jausminu atsiminimų S. Česnos 
iš Lietuvos laikų, jaukioje nuo
taikoje paminėjo šią šventę. 
Gražiai šventę paminėjo Hobar- 
to, Geelongo, Birsbanes ir Lat- 
robe Valley apylinkės, aiškiai 
parodydami, kad ir karštoji Aus 
tralijos saulė dar nepajėgia iš
deginti Lietuvos meilės iš Aus
tralijos lietuvių.«**
Paskutiniame Australijos 

Liet. B-nės Krašto Tarybos su
važiavime buvo įsteigtas Austra
lijos Lietuvių Fondas. Šio fondo 
statuto projektus, kurie vėliau 
buvo narių priimti,-padarė teisi
ninkas A. Mikaila. Šio fondo būs
tinė yra Melbourno mieste. Sa
vo pagrindiniais uždaviniais fon
das turi: Remti Australijos lie
tuvių švietimą, tautinę veiklą ir 
kultūrinę apraišką. Fondas yra 
pelno nesiekianti organizacija. 
Pajamos yra gaunamos iš Kraš
to Tarybos ir Krašto V-bos pa
skirtos sumos, taip pat ir rinklia
vos, aukos, dovanos ir kt. Fon
das yra įregistruotas Australi
jos valdinėse įstaigose. Išrinkto 
ji nauja fondo valdyba pasiskirs
tė sekančiomis pareigomis: Jo
nas Meiliūnas -- pirmininkas, 
Vladas Jakutis — sekretorius, 
Ignas Alekna — iždininkas, An
tanas Mikaila, Albertas Zubras 
— nariai. Einamoji sąskaita ati. 
daryta Lietuvi .Kooperatyvinė- 
ne Kredito D-je "Talkoje" 
Melbourne.

Sydnėjuje įvyko n-sisAustra« 
lijos Liet. Inžinierių ir Architek
tų suvažiavimas, kurį atidarė ra
jono b-vos pirmininkas Giedrius 
Dryža. Prezidiumą sudarė sve
čiai A. Pacevičius -- Adelaidė, 
A. Jokubauskas — Melbournas ir 
V, Genys -- Canberra. Apie ra
jono veiklą pranešimą padarė J. 
Grudzinskas, kai įdomią ir turi
ningą suvažiavimui paskaitą skai
tė melbourniŠkis architektas Jur
gis Žalkauskas tema "Lietuvos 
architektūra nuo 16-to šimtme
čio iki dabar". Sekantiems dviem 
metams Australijos Rajono val
dybą sudaro Adelaidės skyrius, 
susidedantis iš Vyr. Kmito — pir 
mininko, ir narių Eug.Kalibato 
ir H. Glazės. Sekantis suvažiavi
mas įvyks 1974metais Adelaidė
je.

Adelaidėje labai gražiai vei
kia Pabaltiečių Moterų D-ja, ku
ri įsisteigė prieš 4-rius metus. 

Valdyboje yra po tris nares ir 
iš kiekvienos Pabaltijo valsty
bės ir pirmininkė renkama eilės 
tvarka. Paskutiniųjų metų pir
mininkė buvo lietuvėBr.Mockū- 
nienė, kurios vadovybėje per 
metus buvo dalyvauta eilėjebend- 
rų parengimų, kaip prieškalėdi
nėje vaikų ligoninės mūgėje.kur 
buvo gauta nemažai pelno už tau- 
tinus randarbius ir kt., išvežtų
jų minėjime moterys gražiai pa
sirodė, reprezentavo savutauti- 
n{ meną Kalėdų eglutės puoši
muose, kur buvo daug aukštų ir 
įtakingų australų. Dalyvavo mo
terys mitinguose ir motorkado- 
se protestuojant prieš susidegi
nimus Lietuvoje ir daugelyje ki
tų parengimų, šioje draugijoje 
yra susibūrę vienos iš sąmonin
giausių ir aktyviausių pabaltie
čių moterų, todėl jų veikla yra 
tikrai pavyzdinga. Iš turimo pel
no, moterys pašalpas paskyrė vi
sų tautybių savaitgalio mokyk
loms Metų pabaigoje moterys 
išleido anglų kalba labai skonin
gą ir gražią brošiūrą, pavadin
tą "Sustok ir pagalvok", kur la
bai vaizdžiai supažindinama su 
Pabaltijo kraštų likimu, jų šie- 
kimais ir tragiškais įvykiais Lie
tuvoje. Savo šia gražia ir kultū
ringa veikla, pabaltietės mote
rys yra atkreipę didelį austra
lų dėmesį ir dvi jų narės repre
zentuoja pabaltietes "National 
Council of Women", kai kitos 
dvi atstovės yra pakviestos įsto
ti į "International Club of Wo- 
men". •««

Vasario mėnesio pabaigoje į 
Australiją grįžo dr. Zigmas Bud
rikis, kuris studijų reikalais 
visus metus išbuvo Amerikoje 
ir ten įvairiuose universitetuo
se susipažino su Amerikos aukš
tųjų mokyklų sistema ir moks
lu. Jau kuris laikas, kaip dr. Z. 
Budrikis buvo vyresnis lekto
rius Pertho universitete ir da
bar, grįžus atgal į Australiją, 
jis buvo pakeltas J "Associate 
Professor" laipsnį ir nuo nau
jų mokslo metų profesoriauja 
Perthe. Be savo tiesioginio dar 
bo universitete, dr. Z. Budri
kis nevengia ir lietuviškos veik 
los, dalyvaudamas įvairiausiuo
se parengimuose ir skaityda-m 
mas savo gilias paskaitas. Ame
rikos lietuvių krepšininkų vizi
to metu, dr. Z. Budrikis buvo 
Pertho sutikimo komiteto pir
mininkas ir jo pastangomis, rung
tynėse su lietuviais, be visų ki
tų aukštųjų šios valstijos aust
ralų ir amerikonų svečių, daly
vavo ir pats Vakarų Australijos 
gubernatorius, kuriam įėjus t 
krepšinio salę, buvo uždaryta 
visos durys, daugiau nieko ne- 
įleidžiant, nes pagal seną anglų 
tradiciją (to jau dabar, paėmus 
darbiečių partijai valdžią, nė
ra) gubernatoriui įėjus daugiau 
niekas negali įeiti.*«•

Naujoji Australijos Lietuvių 
F izinio Auklėjimo ir Sporto Val
dyba, kuri buvo išrinkta praei
tų metų sporto pirmininkų ir 
atstovų suvažiavimo metu pa
siskirstė savo pareigomis: V, 
Marcinkevičius — pirminin
kas, J. Doniela — sekretorius 
ir A. Merflnas -- židininkas. 
Naujoji valdyba randasi Adelai
dės mieste ir josios adresas 
yra: ALVAS 45 Morley Rd., 
Seaton, S.A. 5023, Australia. 
Didžiausias naujosios valdybos 
rūpestis šiuo metu yra būsimo- 
ji sporto šventė, kuri šiais me
tais pirmą kartą Australijos lie
tuvių sporto istorijoje, įvyks 
Tasmanijos saloje, Hobarto 
mieste, kur gyvena apie 150 
lietuvių, turinčių savo apylin
kės valdybą ir jau eilę metų vei^ 
kiantį "Perkūno" sporto klubą. 
Nežiūrint didelių išlaidų, nes Į 
šią salą galima patekti tik lėk
tuvu arba laivu, visi lietuvių klu
bai skaitlingai dalyvaus, kas tik
rai šios salos lietuvių vardą la-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

LIETUVIŲ ŠAULIU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS DETROITE

Š.m. balandžio mėn. 14 
iki 15 d. Detroite įvyks 
Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje suvažiavimas. 
Dabartiniu metu Šaulių 
Sąjunga turi 22 dalinius 
visose didesnėse Ameri
kos ir Kanados kolonijo
se. Prieš kelis mėnesius

bai pakels ir juos dar daugiau 
išpopuliarins. Čia, tarp kitko, 
prieš mėnesį laiko atsidarė pir
mas Australijoje valstybinis 
azartinių įvairiausių lošimų "ka ■ 
žino klubas", su didžiausiu tu
ristiniu hoteliu ir visais Las 
Vegas azartiškais žaidimais ir 
pramogomis.

«««
Vakarų Australijos laikraštis 

"The Esperance Advertiser" iš 
ėjus į pensiją šio miesto inžinie 
riui Viktorui Skroliui, įsidėjo ii 
gą straipsnį apie jį, labai gra
žiai aprašydami jodarbusšiame 
svarbiame pramonės mieste. MI 
nint jo darbus, labai gražiai apie 
jį buvo paminėta ir kaip apie 
muziką, jam organizuojant ir 
vadovaujant miesto chorams ir 
kitiems muzikiniams parengi
mams., Daug vietos yra skiria
ma ir apie jo lietuvišką gyveni
mą tremtyje ir čia Australijo
je, pabaigoje palinkint daug na- 
šingų ir sveikų ateities metų, 
Šiame ir aplinkiniuose Vakarų 
Australijos miestuose, kur yra 
labai karšta, paskutiniaisiais me 
tais išsiplėtė bilijoniniai kasyk
lų ir kitokių žemės turtų mies
tai, kur uždarbiai yra labai ge
ri.

Melbourne veikianti koopera- 
tyvinė kredito d-ja Talka" vis 
daugiau plečiasi ir stiprėja. Jau 
dabar yra duodamos paskolos 
iki 5000 dolerių iš 7% perkant 
namus ar kitą nekilnojamą tur
tą. Taip pat Viktorijos valsty
bės įstatymų departamentas iš 
davė oficialius įgaliojimus Ig. 
Aleknai ir Pov. Baltušiui, su
teikiančius teisę priimti įstaty
mų nustatytus pareiškimus bei 
priesaikas ir patvirtinti teisi
niuose dokumentuose parašus.

Adelaidėje savo namuosebuvo 
rastas miręs Lietuvoje buvęs me
dicinos gydytojas d r. Mykolas 
Šeštokas. Neturint jam giminių, 
laidotuvėmis pasirūpino Adelai
dės Apyl. Valdyba, dalyvaujant 
kun. A. Spurgiui. 

naujas šaulių dalinys įsi
steigė Juno Beach, Fla., 
kuriam sėkmingai vado
vauja buvęs clevelandie- 
tis teisininkas P. Mik
šys.

Suvažiavimo posėdžiai 
prasidės bal. 14 d. 10 vai. 
Suvažiavime paskaitas 
skaitys VLIKo narys ir 
šaulys Bronius Bieliukas 
ir dr. K. Pautienis. Taip 
pat bus šventinama nau
jai įsigyta Šaulių Sąjun
gos Moterų Emilijos 
Putvienės vardo vėliava. 
Šaulių vienybei palaikyti 
visi šauliai gers iš vie
nybės taurės, kurią pa
dovanojo muzikai Ona ir 
Alfonsas Mikulskiai.

Sąjungos pirmininkas 
V. Tamošiūnas, centro 
valdyba ir visos centro 
valdybos sekcijos pada
rys pranešimus.

Suvažiavimas, išklau
sęs visų pranešimų, nu
statys ateities veiklos 
planus ir išrinks sąjun
gos naują pirmininką ir 
valdybą ateinantiems 
trims metams.

Šaulių sąjungos statuto 
pakeitimus referuos tei
sininkas M. Šnapštys. Me 
ninę dalį atliks Čiurlio
nio ansamblio kanklių 
orkestras vadovaujamas 

(2029)

muzikės O. Mikulskienės 
su soliste Irena Grigaliū- 
naite.

L. Šaulių Sąjunga 
Tremtyje pradėjo or
ganizuotis 1952 m. Galu
tinai susiorganizavo ir 
buvo 1954 m. įsteiga. Šau
lių sąjunga grčitaipro
gresuoja, didėja nariais 
ir šaulių naujų kuopų įs
teigimu. Šaulių sąjunga 
yra kultūrinė organiza
cija, jos tikslas yra iš
laikyti ir stiprinti lietu
vių išeivijoj tautinį ir lie
tuvybės atsparumą ir 
stengiasi atkurti Lietu
vos valstybės nepriklau
somybę. Šauliai būdami 
antikomunistai, griežtai 
smerkia visokius kolabo
ravimus su Lietuvos pa
vergėju.

Dr. K. Pautienis

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO WORK ON SHEET METAL FAB- 

RICAT1ONS AND ELECTRICAL 
CABINETS.

STEADY TORK COMPANY. PAID 
BENEFITS.

INTERVIEW ING 8 A. M. to I I A. M. 
FORMWELD PRODUCTS CO. 

1530 COIT AVĖ.
(Go South on E. 152 St. to end of 

Street)
CLEVELAND. OHIO
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"VARSNAS” UŽDARIUS
Lenkijoje gyveną lie

tuviai, kaip lietuviai iš
eivijoje, linkę jungti ma
žus ar didesnius kolekty
vus savo spaudiniais. Iš 
seno lietuviai įprato žiū
rėti į savo leidinius ne 
vien tiktai kaip naujienų 
šaltinį, bet kaip į tarpu
saviu ryšių priemonę. 
Laikraštis tampriau su
riša skaitytojus į kolek
tyvą, į tautinę grupę sve- 
timijoje.

Ne kitaip žiūrėjo Len
kijos lietuviai ("Varsnų" 
žurnalą, kuris pradėjo ra. 
dytis Varšuvoje, ir pa
siekti lietuvius visoje 
Lenkijoje ir už jos sienų. 
Žurnalo organizatoriai 
(ir leidėjai) gerai supra
to, kad Lenkijos lietuvių 
kolonijai reikalingas laik
raštis, apeliuojąs (tauti
nio identiteto išlaikymą. 
Tuo tarpu Lenkija yra so
vietinių militarinių pajė
gų kontroliuojama valsty 
bė. "Socialistinis" reži
mas, suprantam, Lenki
joje laikysis tol, kol so
vietinių šarvuočių įgulos 
stovės kariškai reikš
minguose šalies punk
tuose. Bet stiprus savitu
mo išlaikymas Lenkijo
je iki šiol išlaikė tikrą 
lenkišką patriotizmą, be 
veik laisvą tikybinę veik
lą, netgi šovinizmą.

Šitokioms politinėms 
ir socialinėms sąlygoms 
esant lietuvių kolonijai 
nėra lengva laviruoti, 
tvarkytis, išlaikyti lietu
viškas nuotaikas. Reži
mo reikalavimas ragina 
paklusti lenkiškos kairės 
(su rusų tankų talka) dik
tatui. Laikraštis privalo 
deklaruoti prijautimą 
marksistinėms utopi
joms. Reikia dėti raši
nius, skelbiančius "sim
patijas" sovietinei vals
tybei. Specifiškai lenkiš
ka aplinka reikalauja dek
laruoti savo ištikimumą 
"socialistinei" Lenkijos 
respublikai.

Gabūs "Varsnų" re
daktoriai vykusiai suge
bėjo išlaikyti gerą balan
są tarp tų dviejų realy
bių. "Varsnos", skirtos 
lietuviams, neblogai re
prezentavo grynai lietu
višką identitetą. Čia buvo 
neišvengiamos ekskur
sijos į Lietuvos istoriją. 
Neišvengiama buvo platė
liau aptarti ir lietuvių ko
lonijos kultūrinę veiklą, 
rūpesčius lietuviškomis, 
mokyklomis, atsargūs ra
ginimai išlikti lietuviais, 
priešinti nutautinimui.

"Varsnos" gerai supra
to nelengvus sayo už
davinius ir lojaliai pri
sitaikė prie politinių ap 
linkos sąlygų.

Žurnalas sugebėjo iš
leisti šešis dvigubus nu
merius. Šiais metais 
"Varsnų" leidimas su
stabdytas. Lenkų valdžia 
"Varsnas" brutaliai už-

Sveikiname 

su Sv. Kalėdom ir

Naujaisiais Motais

JuUan

l&Cli
Paskutinis "Varsnų” numeris

darė. Praėjęs sunkius lie
tuviško žodžio goigotos 
kelius šis žurnalas tapo 
lenkų valdžiai nepagei
daujamas. Reikia supras
ti, su kokiu pasiaukojimu 
Lenkijos lietuviai leidžia 
savo spaudą. Visas nume
rio turinys turi būti iš
verstas į lenkų kalbą. 
Vertimas pristatytas 
spaudos revizoriams 
(taip vadinami cenzoriai) 
gauti aprobatą. Mažiau
sia abejotina žinutę apie 
ok. Lietuvą arba Sovietų 
valstybę buvo pagrindas 
suspenduoti leidimą.

Tačiau "Varsnų" už
darymo raštas nepamini, 
kad "ideologiniai" kur 
nors "Varsnos" nusižen
gė, paklydo, neišlaikė nu
statytos linijos. "Vars
nos" uždarytos grynai 
formaliai, iš nykščio iš
čiulpus uždarymo prie
žastį.

Mat, Lenkijos lietuviai 
turi dar vieną leidinį var
du "Aušra". Per 14 me
tų tepasirodė 18 "Auš
ros" numerių. Tačiau len
kų valdžia priėjo nuomo
nės, kad lietuviams pa
kanka to vieno leidinio. 
Bet "Varsnos" nebuvo lei
džiamos iš biudžetinių 
sumų. Tai buvo asmeniš
kos iniciatyvos projek
tas. Tačiau šovinistinės 
lenkų tendencijos nepa
kentė "Varsnų". "Vars
nų" uždarymas sutrem
pė asmeniškas lietuvių, 
Lenkijos piliečių, tei
ses.

Nuostabu, kad ok. Lie
tuvos rašeivos "nepaste
bi" liūdno "Varsnų" už
darymo. Niekas ok. Lie
tuvoje nė nemirktelėjo, 
kad "socialistinės" Len
kijos respublikos admi
nistracija pradeda liūd
nos atminties praktiką, 
persekioja lietuvių spau
dą. Ko tyli kazakeviči- 
niai "organai", pasigar
sinę kultūrine talka už
sienio lietūvijai? Ko ty
li "pažangieji" paraudu
sių karšinčių organai 
Amerikoje? Patriotinė 
išeivija turėtų pareikšti 
protestą lenkams pasi
kėsinus tramdyti Lenki
jos lietuvių kultūrinį gy
venimą. Po "Varsnų" 
cenzūros budeliai uždą-

Ambrozę Blažį prisimenant
Sutikau juos, pirmųjų ateivitj 

tautinės srovės didžiuosius, su
važiavimo metu 1949 metais Wa- 
terbury, Conn. kuomet gimė Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. 
Be kitų, ten buvo Olis, Bač i ti
nas, Colney, Blažys, Kasmaus- 
kas, Karpius. Šiais metais su 
Ambrožės Blažio mirtimi, atro
do, užsklėidžiame paskutinį tos 
kartos tautinės srovės veiklos 
lapą.

Gimęs 1892 metais šetijų kai
me, Legečių valsčiuje, Sakių ap
skrityje, Blažys mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje ir ją bai
gė tuo metu kai kultūrines veik
los ir tautinio atgimmo sąjūdis 
buvo pats gyviausias. Kova prieš 
okupantą ir už tautinę laisve 
reiškėsi daugiau kultūrinėje ne
gu politinėje srityje. I šią ko
vą Blažys nuo pirmųjų gimnazi
jos dienų įsitraukė ir aktyviai 
joje dalyvavo: dr. Griniaus "Švie
sa", Amerika Pirtyje" ir visas 
"klojimo teatro” veiklos eta
pas Blažio prisiminimuose bu
vo šviesiausios dienos praleis
tos jaunystėje ir gimtajame kraš
te.

Tuo metu aukštojo mokslo siek
ti lietuvis tegalėjo svetimam 
krašte ir Rusija Blažiui buvo pa
ti svetimiausia: žavėjęsis rusų 
literatūros genijumi jis su pa
nieka žiūrėjo į to genijaus "re
prezentantus" Lietuvoje. Todėl 
apsisprendė pasukti į vakarus 
ir 1911 metais atvyko į Worces- 
ter, Mass. ir įstojo į Clark uni
versitetą. Tačiau reikalas pel
nytis kasdieninę duoną ir iš tė
viškės atsivežtas veržlumas da
lyvauti visuomeninėj ir kultūri
nėje veikloje studijų užbaigti ne
leido. Po keletos metų Blažys 
atidarė nejudomo turto parda
vimo agentūrą Paltanavičiaus ke 
lionių biure ir su juo drauge dir 
bo ir bendradarbiavo "Ameri
kos Lietuvyje". Savo lėšomis iš
leido keletą knygų ir kurį laiką 
prisidėjo prie Paltanavičiaus lei
džiamų informacijų lietuvių, len
kų ir rusų kalbomis. Čia jobend 
radarbiais yra buvę Magdalena 
Avietėnaitė, redagavusi "Ame
rikos Lietuvį" ir vėliau Juzė 
Rauktytė-Daužvardienė. Šio lai_ 
kotarpio kultūrinėje veiklojeBla- 
Žys yra dažnai dirbęs su Miku 
Petrausku, tuomet vadovavusiu 
"Gabijos" chorui ir teatro gru
pei Bostone ir retkarčiais su dai
lininko Čiurlionio broliu Povi
lu. Iš to laikotarpio yra užsi
likęs labai įdomus ir vykusiai 
nupieštas Mikalojaus Čiurlio
nio portretas, kurį Blažys už
sakė pas vieną švedą dailinin
ką Worcestery ir kurį panau
dojo Clark universitete ruoš
toje Čiurlionio minėjime - aka
demijoje. Atspaudęs to portre 
to kopijų, Blažys daug jų išda
lijo savo draugams lietuviams 
ir amerikiečiams.

Lietuvos nepriklausomybę at
stačius, Blažys įsijungė į dar
bą platindamas laisvės pasko
los bonus, keldamas kapitalą 
Lietuvos Ūkiui atstatyti, rink
damas parašus Lietuvai "de ju
re" pripažinti. Šioje srityje be
dirbdamas jis greit pastebėjo, 
kad amerikiečių visuomenė be 
veik nieko nežino apie Lietu
vą ir jos reikalus. Todėl greit 
įsitraukė ir ragino kitus lie
tuvius įsijungti Į Amerikos po
litinį gyvenimą, pradėjo orga
nizuoti kultūros - meno vaka
rus, kviesdamas pažangiau
sias scenos darbuotojų grupes 
iš kaimyninių kolonijų ir su jo
mis pasirodydamas amerikie
čių visuomenei. Tuo būdu buvo 
užmegzta daug pažinčių su įta
kingais Amerikos politinio gy
venimo asmenimis ir tos pa
žintys vėliau, antrojo karo me 
tu ir po jo, daug padėjo lietu
viškų reikalų gynimui. Daž
nai minėdavo apie Karužų "gru
pę” bet detalių apie juos nepri
simenu.

Antrasis karas ir jo pasėko
je atneštos nelaimės Lietuvai 
paskatino mūsų išeivijos veikė
jus pereiti iš kultūrinės į poli
tinės veiklos sritį: Blažys tuoj 
įsijungė į Lietuvai Vaduoti Są
jungą, buvo jos skyriaus pir
mininkas; kaip Misijos atsto
vas lankėsi pas kongreso na
rius ir juos supažindindavo su 
bėgamaisiais Lietuvos reika
lais. Prezidentui Antanui Sme
tonai lankantis Massachusetts 
valstijoje, drauge su "Ameri
kos Lietuvio" leidėju A. Kybą

rys ir vos ne vos besi
laikančią "Aušrą".

K. JONAITIS
organizavo įspūdingą Preziden 
to priėmimą Worcestery, ku
ris čia atvyko lydimas guber
natoriaus atstovų ir buvo pa
sitiktas miesto burmistro ir 
visuomenės.

Tuoj po karo Blažys įsitrau 
kė į Balfo veiklą: visuotino va
jaus metu buvo komiteto pir
mininku, surinko daugiausia au_ 
kų, sudarė daug darbo ir buto 
garantijų. Jo namai, nuošir
džiai pritariant žmonai Mari
jai Judickaitei — dzūkei, gimu
siai Nashua, N.H. — buvo pir
mosios pastogės šiame krašte 
ne vienai tremtinių šeimai ir 
pavieniems tremtiniams. Daug 
jų yra finansiniai parėmęs, ne 
kuriuos ir stambesnėmis su
momis; daug prisidėjo prie Vo
kietijoje dar gyvenančių ar ten 
užsilikusių tremtinių šelpimo 
per siuntinių siuntimo būrelį, 
įsikūrusio dr. Zekaus kabinete/- 
kurio lentynas Blažys dažnai ap 
kraudavo gėrybėmis ir pridė-

PAS BALTIMORĖS TAUTININKUS
ALTS-gos Baltimorės sky

riaus antras šiais metais susi
rinkimas įvyko kovo 3 d. Atsi
lankė 15 narių. Susipažinus su 
protokolu ir darbotvarke,aptar
ta sausio 27-tos dienos Phila- 
delphijos liet. "Vilties" choro 
koncertas. Sk. iždininkui A. Sa
jauskui perskaičius apyskaitą, 
paaiškėjo, kad iš tos parangos 
liko ir šiek tiek pelno. Nors pub
likos ir nebuvo daug, rengėjams 
nuostolio padėjo išvengti netikė
tai atsiradę rėmėjai iš Šalies, 
jų tarpe žmonės mūsų organi
zacijai visai nepriklausą. Vie
nas jų paaukojo visą šimtinę, 
tik nenori būti viešai minimas. 
Tatai rodo, kad ALTS-gos Bal
timorės sk. pastangos kultūri
nės veiklos srity visų pakraipų 
tautiečiams yra akivaizdžios ir 
daugelio jų dėkingai vertinamos.

Kai kas koncertan atsilankiu
sių stebėjosi, kad buvusi gera, 
turtinga programa, obilietokai
na tik 3 dol. Tas pigumas tačiau 
daugiau žmonių nepatraukė.Įkul
tūrinęs parangas lankosi visuo
met beveik ta pati tautiškai gy
va išlikusi lietuvi ja.

Mūsų skyrius kasmet stengia
si vietos visuomenei patiekti 
bent du kultūrinius vakarus. Pa
vasariniam koncertui iš Hamil
tono (Kanados) pakviestas 60- 
ties jaunų merginų choras "Ai
das", vadovaujamas solisto 
Vacį. Verikaičio. Baltimorėje 
sambūris koncertuos gegužės 12 
d. Pusę jų kelionės išlaidų ap
mokės kaimynai philadlephie- 
čiai, nes ir jie pas savo rengia 
"Aido" pasirodymą rytojaus, 
gegužės 13-tą dieną. Baltimorie 
čiams teks viešnias apnakvydin 
ti; tam reikalui sudaryta sk. tri 
jų asmenų komisija. Mūsų narių 
daugumas vyrai, moterų tik4-5: 
susirinkime rimtai susidomėta, 
kodėl kai kurie nariai nepasisten 
gia savo žmonas Įrašyti į sk. 
nares. Daug sunkiau ką nors su 
rengti, kai trūksta moterų.

Apskritai, dėl būsimo koncer
to vyravo viltinga nuotaika: esą 
galima tikėtis, kad merginų dai
navimas sukels daugiau susido
mėjimo tarp vietinių vyrų ir jau 
nimo.

Visų sk. narių vardu pirm. VI. 
Bačanskas pasveikino, kaip jis 
sakė, mūsų “finansų ministrą" 
-- Antaną Sajauską, vasario 
mėnesį užbaigusį 60 metų. Pa
minint šią sukaktį, po susirinki
mo, dalyvaujant sk. narių žmo
noms pasivaišinta ir padainuo

Lietuvių Bendruomenės pasitarimas V P, Amerikos Lietuvių Kongreso metu. Vidury sėdi Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. Z. Bačelis. Dešinėje dr. A. Nasvytis, kongrese atstovavęs PLB. 

A. Saulaičio nuotrauka-

davo pinigų joms persiųsti. 
Tremtiniams Įsikūrus ir pra
dėjus dirbti kultūrinėje srityje, 
Blažys džiaugėsi kad jo svajo* 
nė matyti lietuvių tautą ir jos 
kultūrą tinkamai reprezentuo
jamą išspildė: didžiavosi Olio 
organizuotu politiniu suvažia
vimu Washingtone, kuris — jo 
nuomone — nebūtų buvęs įma
nomas prieš dešimtį metų; gė
rėjosi Čiurlionio Ansamblio pa 
sirodymais, Dainų ir Šokių šven
tėmis, Lietuvių Opera Chica
goje, skautų stovyklomis.

Prisimindama Blažį, gražiai 
jį apibūdino Lietuvos Generali
nė Konsulė Chicagoje Juzė 
Daužvardienė: "didelės kultū
ros ir erudicijos lietuvis, nuo
lat siekęs rasti savo tautai aukš
tesnę — ir užtarnautą -- vie
tą Amerikos gyvenime. Nuošir
dus, tolerantiškas žmogus, sa
vo tautos ir jos rašyto žodžio 
mylėtojas".

Šviesiu Blažio asmenybės pri
siminimu didžiuojasi jo buvę 
draugai.

ta. A. Sajauskas yra ne tikTaut, 
S-gos darbštus ir rūpestingas 
narys, jo paslaugumu naudojasi 
beveik visos kitos vietinės liet, 
organizacijos, ką nors rengda
mos. Tad pravartu su juo kiek 
iš arčiau susipažinti.

Sukaktuvininkas kilęs iš Sma
lininkų km., Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr. Maža jo 
tėviškės sodybėlė glaudėsi prie 
pat Orijos ežero. Sajauskai dau 
giausia ir vertėsi žuvininkyste, 
savos žemės neturėjo.

Antanas augo gausioj devynių 
vaikų šeimoj: 6 broliai ir 3 se
serys. Be jo dar keturi broliai 
tarnavo Lietuvos kariuomenėj, 
nepriklausomybei atkovoti du jų 
buvo išėję savanoriais. Bolše
vikams antrą kartą užgriuvus 
Lietuvą, visi keturi Lietuvoj li
kę broliai 1944-45 m. su šeimo
mis buvo išvežti. Vienas jų pa
keliui numirė, buvęs palaidotas 
sniego pusnyse kažkur tarp Mask 
vos ir Kaliningrado. Kitą broli 
raudonieji net du kartu buvo iš
gabenę Sibiran. Ištremiant, vy
rai buvę atskirti nuo savo šeimų 
ir nuvežti į šiaurinę Kareliją, o 
žmonos su vaikais --prielrkuts 
ko. Tik po trijų metų leista vy
rams atvykti pas šeimas Sibi
ran. Vienas brolių tremtyje iš
laikytas 12 metų, kiti po mažiau.

Tėviškėj pasiliko tik viena 
motina, tėvas jau anksčiau buvo 
numiręs. Komunistai nepaliko 
ramybėj nei tos senos moters 
-- ir ją išvarė iš namų. Kurį 
laiką pasibasčiusi po apylinkę, 
vargo ir skausmo palaužta, pa
simirė 1946 m.

Pabėgėlio gyvenimą Vokieti
joj A. Sajauskas praleido dau
giausia Kempteno stovykloj, 
Bavarijoj, ten palaidota jo pir
moji žmona. 1949 m. atvykęs 
Amerikon, darbą gavo siuvyk
loj, kur tebedirba ir dabar.

Sukaktuvininkas kartais pa
juokauja, kad iš visų brolių jis 
buvęs labiausiai "organizuotas": 
Šaulių S-gai priklausė nuo 16- 
kos metų amžiaus, vėliau yra 
buvęs pavasarininkų s-gos Kal
varijos kuopos pirmininku.

Šiame krašte be ALTS-gos 
Baltimorės sk. iždininko parei
gas dar eina Baltimorės Liet. 
Tautinio Knygyno valdyboj ir 
amalgameitų (siuvyklų darbinin 
kų) unijos 218-tame liet, skyriu
je.

A. Sajauskas Baltimorės liet, 
organizacijose yra vienas pa
grindinių, nuolatinių darbinin

kų. Pagal patarlę: kas veža, tą 
ir plaka -- visi Į jį kreipiasi, 
prašydami talkos. Pastarai
siais keliais metais nei viena 
Balfo drabužių siunta be jo ne
buvo supakuota, joks parengi
mas Liet. Svetainėj neišsivertė 
be jo pagelbos: jis būdavo.rei- 
kalingas salę paruošiant, gėra
lus pardavinėjant, bilietus pa- 
skleidžiant ir kt. Balfo rinklia
vos metu jis surenka daugiau
sia aukų. Kartais ir Bendruo
menė šaukiasi jo pagalbos, kai 
reikia išrinkti solidarumo mo
kestį. Visa tai jis atlieka neiš
sisukinėdamas, laikydamas tai 
gero tautiečio pareiga lietuvy
bei.

Mokyklos beveik visai nelan
kęs, lavinosi pats vienas, ap- 
švietą godžiai semdamasis iš 
knygų. Nuo pat vaikystės dienų 
maloniausias jo užsiėmimas bu
vęs skaitymas. Ne kartą dėl to 
yra tekę ir nukentėti, kai Į spaus 
dinį įknibusi ir pamiršusi žąsis 
ar galvijus, netikėtai užklupda
vo šeimininkas ir skaudžiai nu
bausdavo. Vėliau, už žuvis arvė 
žius prasimanęs savų pinigų, 
juos išleisdavęs daugiausia kny
goms ir laikraščiams. Vienume, 
tu Lietuvoe skaitęs net 10 laik
raščių. Tada dar tik retas in
teligentų tiek jų užsisakydavo. 
Ir dabar tik pas retą net diplo
muotą šviesulį rasi tiek liet, 
knygų, kiek jų prikrauta pas Sa 
jauskus.

Savo pavergtos tautos byloje 
nepakenčia jokio nuolaidumo ir 
šiuo reikalu stengiasi visur ir 
visada, kuo galėdamas, patar
nauti. Pav., lankydamas vaka
rines anglų k. pamokas, nupir
ko pustuzinį Armonienės "Palik 
ašaras Maskvoj" knygų ir jas pa
dalino kitų tautybių naujiesiems 
amerikiečiams.

Baltimoriečiai sukaktuvinin
kui linki dar sugrįžti laisvon 
Lietuvon ir pažuvauti Orijos 
ežere. (sm)

$2,220
FIRST-YEAR BONUS 

PLŪS 
$800-$1200 

Monthly Earnings 
to Start

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

TRAINING: Thoroughtraining at our 
National Sales Training school: ex- 
penses paid plūs salary; earnings 
v/hile learning, plūs corn'plete on 
the job training guaranteed to help 
make you succesaful.

CUSTOMERS: Our representative*
call on present satisfied elients 
and contacts. National and local 
advertising always guarentecs 
places to go and people to see.

COMPANY: Nationality known and 
recoenized leader in its field.

BARNI NQS: No ceilmg on income, 
excellent potential for consistent 
five figure income even the f irsi 
year.

SECURITY: Our Triple pay Program 
not only puta a fortune at your 
fingertips while you’re vvorking, it 
also assures you a fortune to live 
on when you retire or are disabled.

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

SOUNDS TOO GOOD TO 
BE TRUE?

LET US SHOW YOU.

PHONE LLN MĖR1TZ

609-662-4044
MONDAY THRU FRIDAY

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

Life Insurance Affiliate: 
United of Omaha

Equal Opportunity Coinpanies MF 
(20-22*

\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

SĖT U P MEN. 
ON BROWN & SHARPE. 

Steady work, and fringe benefits. 
MEL-BA MFG. CORP. 
6295 Lear Nagle Rd. 

North Ridgeville, Ohio 
216-777-4936

(23-32*
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NUOMONES IR PASTABOS

LAIKAS REALIAI TVARKYTIS
GINČUI VESTI REIKIA MAŽIAUSIAI DVIEJU ŠALIŲ (5)

Bo LIETUVIŲ ŽURNA
LISTŲ SĄJUNGA

Malonu, kad dar yra 
plunksnos mėgėjų (gal 
net jos vergų), kurie, nu
traukdami brangias poil
sio valandas, rašo nuošir
džiai ir stengiasi būti ob
jektyvūs. Jų tarpe yra re
daktorių, profesionalų 
žurnalistų (šiuo metu.de 
ja, per mažai, ar visai 
neapmokamų) yra irmė- 
mėgėjų.

Mano supratimu, lie
tuviškajai veiklai lygiai 
kenkia nepagrįsta ir be
saikė panegirika, kaip ir 
nesąžininga ir faktus iš
kreipianti kritika. Bloga 
kritika yra ta, kurioje 
nėra konstruktyvaus po
zityvumo. Už vis blogiau
sia yra ta, kurioje kriti
kuojama asmenys, o ne 
jų darbai, ar jų siekimai.

Panegirika veiklos ne
pagerinsi. Patosu kūry
bingumo nepakelsi. As
menų įžeidinėjimu jų dar 
bų, ar jų siekimų nei ne
pagerinsi, nei nesulaiky
si.

Konstruktyvi kritika ir 
nuoširdus geresnių veik
los metodų ieškojimas — 
tai vienintelis kelias at
viram dialogui išvystyti. 
Su kitokia nuomone nesu
tikti, tai dar nereiškia 
žmogaus kaip asmens ne 
mėgti. Tas, svarbiausia, 
nieku būdu nesuteikia tei
sės jo įžeidinėti, ar prie
šu laikyti. Iš nuomonių 
skirtumo ir atviro jų iš
dėstymo tegali išsirutu
lioti nuoširdus dialogas. 
Tik pastarasis tegali ves
ti prie susitarimo ir pri
tarimo. Bendrinėje veik
loje, sakiau, nutarimai 
absoliučiai nieko nereiš
kia be laisvanoriško 
tiems nutarimams prita
rimo (A.B.)

Praėjusiais metais 
Lietuvių Žurnalistų Są
junga (PLB atstovo pra
šoma) pasiėmė organi
zuoti LB, žurnalistų ir 
Radijo darbuotojų susi
tikimą Tabor Farmoje. 
Apie jį buvo daug rašy
ta spaudoje ir visaip ko
mentuota. Aš išsames
nį jo vertinimą tikiuosi 
padaryti kituose Dirvos 
numeriuose ateityje. 
Šiuo kart komentuosiu tik 
tai, kas lietė LB-nės — 
ALT ginčo išsprendimą. 
Pastarojo, tiesa, net šių 
metų suvažiavimo dar- 
botvarkėn L.Ž. Sąjunga 
nebuvo įtraukusi. Tačiau 
— "Ylos maiše nepaslėp 
si", arba "Kas skauda, 
tuo skundžiamasi", sako 
lietuvių patarlės. Tad ir 
nenuostabu, kad "Veiks
nių" konferencijos metu 
pats pirmasis klausimas 
(JAV LB Tarybos nario) 
buvo: "Kaip įsivaizduoja 
JAV LB-nė ALT veiklą 
ir atvirkščiai — kaip 
ALT supranta LB veik
lą?"

Tikslus ir trumpas bu
vo ALT valdybos atstovo 
dr. Šimaičio atsakymas. 
Nuostabiai ne į temą kal
bėjo JAV LB laisvano
riškai "advokato" parei
gas pasiėmęs asmuo. Jis 
net nebandė į klausimą 
"kaip galvoja (įsivaizduo
ja) LB-nė apie ALT'os 
veiklą?" atsakyti. Vie
toje to jis ilgai aiškino 
apie Lietuvių Chartą ir ki
tus reikalus. Kaip sa
kiau, paklausėjo pagei-

DR. ANTANAS BUTKUS

davimą visai ignoruoda
mas susirinkusiųjų (ne 
žurnalistų s-gos nariųpa- 
drąsintas), prabilo ir 
Centro Valdybos pirmi
ninkas. Pastarasis kal
bėjo tiksliau ir trumpiau. 
Deja, ir jis konkrečiai pa
statyto klausimo nepa
lietė. Taip ir liko neaiš
ku, ar JAV LB dabartinė 
vadovybė ir jos "advoka
tai" ALT egzistencijos 
bei tikslų nesupranta, ar 
jų nepateisina, o gal tik 
ignoruoja?

Keisčiausia ir visai ne
suprantama man buvo to
je "Veiksnių" konferenci
joje dalyvavusių žurnalis
tų elgsena. Pastarieji net 
nebandė papildomais 
klausimais "priversti" 
LB-nės atstovus pasaky
ti tiesą. Ar bent dalinai 
į pateiktą klausimą at
sakyti. Panašių atvejų ta, 
me suvažiavime buvo dar 
daugiau, kur atsakingie
ji pareigūnai iškeltus 
klausimus ignoravo. Gi 
iš dalyvavusių žurnalistų 
pusės — mirtina tyla, ar
ba dalyke visiškas nesu- 
siorientavimas? Nejaugi 
reikėtų aiškinti, kad žur
nalisto (net ir plunksnos 
mėgėjo) pirmutinė pa
reiga yra sužinoti tiesą 
ir ją paskui tiksliai ap
rašyti?

C. TAUTINES BAŽNY
ČIOS NETURĖJIMAS

Žydams ilgus šimtme
čius tautiniai išsilaikyti 
be galo daug padėjo jų 
tautinė religija. Mes, lie
tuviai tautinės religijos 
neturime. Paskutiniu me
tu lietuviškos parapijos 
įtaka lietuvybei išlaikyti 
deja, baigia išnykti. 
Liūdniausia, kad ji kai 
kuriose lietuvių koloni
jose jau pradeda veikia 
negatyviai. Šiuos fakto
rius konkrečiai anali
zuoti nėra šio rašinio pa 
grindinė tema. Tačiau 
tenka konstatuoti,kad tau
tinės religijos neturėji
mas ne tik apsunkina mū
sų tautinio išsilaikymo 
problemą, bet drauge ir 
efektingai sumažina po
tencialius resursus - fi
nansinius bei kūrybingas 
darbo jėgos. Šąli to, ne
tiesioginiai, prisideda 
prie įtampos tarp lietu
vių padidinimo, o ne prie 
jos sumažinimo.

D. NEKRITIŠKAS SVETI 
MŲJŲ PERVERTINI
MAS IR SAVŲJŲ NU
VERTINIMAS'

Tokia jau lietuvių "li
ga", kad mes perdaug 
lankstomės ir nekritiš
kai liaupsiname bėveik 
kiekvieną svetimtautį, 
kad ir dešimtos eilės gy
venamojo krašto val
džios pareigūną, o tuo tar
pu gatavi su žemėm su
maišyti savuosius — net 
artimus draugus už ma
žyti nuomonių skirtumą. 
Daugelis faktorių, tik
riausiai turi įtakos į tą 
mūsų charakterio bruo
žą: palyginamai nesenas 
baudžiavos laikas, sve
timtaučių ilgalaikis mus 
valdymas ir savų valsty
binių tradicijų trumpalai
kiškumas į svetimųjų įta
kojama ir dominuojama 
religija, ar kita?

Antra, savo asmeniš
kais sumetimais leidžia 
me svetimtaučiams do
minuoti mūsų susirinki
mus iškilmingomis tau
tinių švenčių, minėjimų 
ar tautinių pastatų šven
tinimo progomis. Pada
rome juos net "priešrin 
kiminiais kermošiais". 
Vietoj to, kad pasikvie
tę svetimtaučius sve
čiais — juos suindo 
mintume mūsų pačių 
aukšta kultūra, inteligen 
cija ir gerais meniškais 
pasirodymais!

Tas mūsų nekritiškas 
noras asociacijos būdu 
asimiliuotis su svetim
taučiais valdžios parei
gūnais dabartiniu metu 
privedė net prie to, kad 
kai kuriose lietuviu kolo
nijose labai didelę pa
rengimų dalį užima mū
sų pačių parašyti "pa
mokslai" — svetimųjų 
mums skaitomi. Nebūtų 
taip blogai, jei tie "pa
mokslai" būtų pakanka
mos intelektualinės aukš 
tumos, konkretūs ir ak
tualūs. Deja, to dažniau 
šia jiems trūksta.

Man atrodo, kad dabar 
tinių JAV — LB ir ALT 
vadovybių ginčo didžioji 
dalis pareina tik nuo to, 
kad mūsuose tos asimilia
cijos noras, lyg "apeti
tas pakilo bevalgant". Ki
tais žodžiais tariant, 
pergyvename epidemiją 
didelio troškulio asme
niškai paspausti rankas 
Washingtono kancelia
rijų "žmonių tarnams" 
(public servants), ar pa
vaišinti juos "lietuviš
kais koldūnais" bei svies 
te ir kiaušiniuose per
mirkusiais "Napoleono 
tortais".

(Bus daugiau)

ROCHESTER

POETO ANDRIEKAUS IR 
DAIL. GALDIKIO 

VAKARAS
Kovo 3-4 d.d. mūsų para

pijos salėje įvyko poeto dr. 
Leonardo Andriekaus poe
zijos vakaras, sujungtas su 
pomirtine dail. Aldomo Gal
diko paroda.

Vakarą atidarė dr. J. Dė
dinas, LB apylinkės kultū
rinės sekcijos pirm. Įvadinį 
žodį apie Tėv. Andriekaus 
poeziją tarė p. K. Jankienė.

Poetas paskaitė keliolika 
eilėraščių iš savo išleistųjų 
ir ruošiamų poezijos rinki
nių. Po pertraukėlės Tėv. 
Andriekus kalbėjo apie dai
lininką Adomą Galdiką; 
apibūdindamas dailininko 
asmenybę ir jo meną, ypač 
parodoje išstatytus Galdiko 
kūrinius, daugiausia peiza
žus.

Šie peizažai labai įdomūs, 
nes juose visuose atsispin
di dailininko vaizduotėje 
tebegyva Lietuva.

Paroda turėjo didelį pa
sisekimą. Iš atvežtų pa
veikslų parduota — gana 
aukštomis kainomis — 20 
kūrinių. Visos pajamos eis 
Galdiko monografijos išlei
dimui. Taigi, ročesterieciai, 
nors ir nėra turtingi, atvė
rė vėl savo širdis ir pinigi
nes. (Reikia prisiminti, kad 
tik neseniai buvo surinkta 
Čia 1,500 dol. per Vasario 
16-sios minėjimą, o ir LF 
skirta suma jau seniai įmo-

CCC teatro salė buvo perpildyta žiūrovais, stebėjusiais Grandinėlės koncertą. J. Garlos nuotrauka

SU NEŠKIM BARZDAS IR LAZDAS

Praėjusiame Dirvos numery
je buvau pasižadėjęs parašyti 
apie paties Vliko pirmininko pa. 
sižadėjimą:‘‘Vienas iŠ konkre» 
čių uždavinių yra {steigti bend
rą baltų informacijos centrą". 
Gražus, neatidedamas uždavi
nys. Ką ir bepridurti prie tokio 
pačios viršūnės supratimo. Te
bus leista dar kartą ir viršū
nei pastebėti: būtų buvę gan pa
ranki ir gera proga. su ponia 
Emilija Čekiene (ji sukarpė 
interviu su viršūne - Valiūnu) 
visa interviu paaukoti vienam iš 
"konkrečių uždavinių" O pra
bėgomis lazdos galu bakstelė
jus, lenda senas pesimizmas, 
gal net nusivylimas: kiek kalbė 
jo viršūnės, kiek kalbėjo du co
liai nuo viršūnės, kiek kalbėjo 
ir visai pažemės apie informa
cijos centrą, o jis, tas Informa
cijos Centras kažin kur rūkuo
se, kažin kur praeinant lazda pa- 
baksnojamas. O čia, kur tik aki 
mis užmatai turime visokių in
formacijų, Spaudos biurų, ne 
taip seniai garsingai pasiskel
busį Batun. Man lenda įkyrus 
įtarimas: gal mes išeikvojam 
energiją į visas puses ir — 
niekur. Gal tų informantų, spati 
dos sekcijų, žinių tarybų gausa 
ir stovi kliūtimi ant mūsų vieš
kelio plataus?

IŠTRAUKIM KORTAS IŠ PO 
STALO

Kalbėti tenka rupiai, ligi kau
lo. Ir Altą ir Vlikas, ir Bendruo
menė turi savas "informacijas", 
nekalbant apie Eltą, Batuną.

Arčiau pažiūrėjus, tos visos 
informacijos, įskaitant ir Ba
tun yra save simylėjusių veiks 
nių, veikėjų tarkim trumpai, pa 
siskardenįmas, rūpestis, kad, 
Dieve gink, koks nors veikėjo 
užveikimas ar veikimas nelik
tų nepaskardentas. Kiekviena or
ganizacija, komitetas, susivieni
jimas turi savo "tiesas", savas 
informacijas ir tik jo tiesa yra 
■tiesa, ir tik tai reik skardenti.

Paimkim dėl iliustracijosBa
tun ir atsukim jo veidą į šviesą. 
Kas ten? Drožkim tiesiai: yra 
toks ofisiukas, užuovėjėlė, ten 
neva Jungtinių Tautų veikla se
kama. (Didžiausio, nevertinamo 
cirko, sakykim).

Ką ten seka, kaip seka? Išlai
ko raštininkę, atsispausdina vo
kus dviem spalvom, kartą į me
tus išsiuntinėja laiškus — aukų 
maldavimus. Ir taip keliolikos 
tūkstantėlių biudžetas pats save 
suvalgo. O garsiai skardenasi: 
tai trijų Pabaltijo tautų informa 
cijos biuras. Ateina jiems ge
ras ūpas -- surengia veikėjo ju
biliejų, išsikalba, nusifotogra
fuoja. Gerai ir geležgalys, kai 
nėra kirvio.

Ateina Vaižganto pasakymas, 
kad ne kiekvienas nusišlapini- 
mas yra srovė. Srovė neša, ver
žiasi upėje, krantuose veržda-

kėta ...).
Parodą ir vakarą suren

gė LB kultūros reikalų sek
cija. Ypač daug pasidarba
vo rašytojas Jurgis Jankus 
ir p. K. Jankienė. Už tai 
jiems visiems priklauso pa
garba ir padėka.• (ks)

KOVA SU SMAUGLIAIS
LIUDAS DOVYDĖNAS

mosi, o pasišlapinimas po sa
vim...

Ot čia ir bėdos šaknys, kad 
pasišlapinimai kaip tik ir atstu - 
mia nuo sudarymo srovės — 
upės. Savuose apkasėliuose — 
ambicijėlėse apsikasimas ir yra 
pati didžioji kliūtis - smauglys. 
Todėl ir dvelkia skepticizmo 
vėjelis ir pono Vliko pirmininko 
senas kartojimas: "Vienas iškon 
krečių uždavinių... įsteigti bend
rą baltų informacijos centrą", 
gali ir vėl likti tik pareiškimu.

PROPAGANDOS PATRANKŲ 
MŪŠIAI

Matom Kremliaus pastangas: 
nusipudruoti kreivą fizionomiją, 
užsimauti iki alkūnių pirštines, 
kad kas nors nepastebėtų ir pur
vo ir kraujo. Kremlius nori at
rodyti gražus kaip rytą jauna
martė. Ir laisvės pranašas, ir 
liaudies gerovės nešėjas. Pen
kių dešimtų metų sudirŽėjęs me 
las ir toliau būtina parodyti 
kaip didelė, nauja tiesa. Ir čia 
mūsų "informacija" iš ofisiukų, 
užuovėjėlių ko gero paliūdys mū 
sų tiesos menkumą, mūsų kovos 
bergždumą, dar daugiau -- Krem 
liaus tiesą.

Mūsų informacija turi pla
čia srove išsiveržti iš ambici- 
jėlių, priešokiais atsitiktinių pa 
siūtaravimų sau ir kažin kur Į 
erdves.

Propagandos mūšis vyksta vi
su smarkumu, nors ant propa
gandos patrankų Kremliaus me
chanizmas užmausto duslintu
vus. Tai irgi propagandos,gerai 
išsitreniravusios triukas.

Ir pačios didžiosios patrankos 
— žydų užtaisomos ir šauna
mos dažnai užmauna ant ilgų ir 
trumpų distancijų patrankų ati
tinkamus duslintuvus.

Neužtenka propaguoti. Kaip 
propaguoti, kada, kur, kam? Pro 
paganda - informacija vienas di
džiųjų mūsų amžiaus išradimų. 
Savaime suprantama būtenybė. 
Tačiau tuojau pasakykim, mūsų 
informacija turės būti daugkar- 
tų didesnė, platesnė už dabarti
nę. Ir jis bus dešimtis kartų di
desniuose biudžetuose.

O iš kur biudžetams imsim 
pinigučių - žaliųjų?

ŽALIŲJŲ MES TURIM GANA

Pradėkim nuo savos rūšies 
stebuklo — Jaunimo kongreso. 
Atiduokim ciesoriui, kas cieso
riaus. Nežinia kas būtų, jeijau- 
nimo kongreso žaliųjų telkime ne 
būtų buvę Kazicko. Jis parodė tie 
są: duokit didelį reikalą, uždavi
nį, o pinigų atsiras. Ir atsirado 
per šimtą tūkstančių. Informa 
cijos, ar kultūros uždaviniams, 
jeigu norime taip pavadinti, tuo 
jau pasakykim, kad be šimto, 
tūkstančių pradinės krūvos ža
liųjų neverta ir pajudėti. Pro
pagandos krankliai, kai jie iš
riečia kaklus žygiui, ėda ir 
užkanda Žaliuosius.

Tai ir vėl aukos! Kur visiems 
pritesėsim? sušuks ne vienas. 
Ir čia pat pasakykim, kad tų vi
sų tikrai perdaug. Perdaug ko
mitetų, tarybų, valdybų, centrų, 
informacijos biurų. Bet tegu jie 
sau gyvuoja.

(2)
Atgal — prie žaliųjų. Skaitau 

Dirvoje A. Griniaus žinias: Det
roito lietuviai namams ir nau
jai bažnyčiai turi 500.000, o 
jiems dar trūksta 300.000 dole
rių. Rašo kaip apie pikniką: tu
ri penkias statines alaus, rei
kės dar trijų. Yra penkios, bus 
ir dar trys.

Manau, ne vienas skaitė laik
raščiuose vertą didelio dėme
sio paskelbimą: prelatas Men- 
delis, Baltimorės parapijos lie
tuvių klebonas jau prieš keletą 
metų surinko ir pasiuntė Afri
kos misijoms 240.000 dolerių. 
Kiek dar surinko per pastaruo
sius metus, gal greit išgirsim.

Ir leiskit pridurti, kad yra ku 
nigų, pav. preletas Karalius, 
Šenadorio, kaip taria vietiniai, 
klebonas, lietuviškų ir angliškų 
knygų leidimui paaukojo kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių. Ir 
jam liaupsinančių parengimų ne 
surengėm.

Tegu kalba lietuviškų parapi
jų klebonai, jeigu jau palietėm 
parapijas. Neseniai miręs 
kun. J. Laukaitis, mano užklaus 
tas, kodėl klebonai taip susilai
kančiai remia lietuvišką veiklą, 
ypač mums svarbią spaudos, raš 
to kūrybą? Ir jis maždaug taip 
atsikirto: kur jūsų dideliu užda
viniai, kur jūsų kokia žymi įs
taiga, kad aš galėčiau kaip anais 
gerais laikais pasakyti vyskupui 
kiek mums reikia aukų, darbo 
kovoj su bedievybe, konkrčiai 
--su šliupininkais. Kiek kam 
vyskupijose rūpi mūsų Taryba, 
Vlikas, visoki jūsų ir mūsų ko. 
mitetai, ta visa krūva smulkių 
ir smulkiausių valdybų, su sau
jele narių? Pagąliau, tarė kun. 
Laukaitis: "Ko jūs. patys nesu
kuria! tokios organizacijos vi
sose lietuvių vietovėse, kurios 
taip mokėtų telkti pinigus, kaip 
vyskupijos telkia? Kol pas mus, 
klebonus, ateina doleris, pir
miausia jis būna pas jus". Ir 
kun. Laukaitis šypsodamas pri. 
dūrė: — Kodėl vaikotės paskui 
tą dolerį, kurį patys paleidžiat?

Kai imamės kalbėti apie In
formacijos biurą, kuris seniai 
turėjo būti plačia ir galina sro
ve, mes susiduriam su ambici
jomis, su pavydu, su tais, kurie 
pakalba, padejuoja dėl žaliųjų, 
arba net nori vytis dolerį, kurt 
patys išleidžia, ar per savo bu
kumą, ar sugriebti geros orga
nizacijos tinkle?

Manau, nebijokim vieną kar
tą nutarti: mums neatidedamai 
reikia įsteigti visus didžiosios 
propagandos reikalavimus ati
tinkančią įstaigą -biurą,centrą, 
fondą ar kaip kitaip pavadinsim.

Ir nebijokim išsitarti, viešai 
ir slaptai diskutuoti.

Kaip buvo sakyta, suneškim 
barzdas -- jaunimą ir -- laz
das -- senimą.

• "Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės’’ knygą I 
tomą dar galima gauti. Kai
na 12 dolerių. Gaunama ad
resu: K. Ališauskas, 7312 
So. Washtenaw Avė., Chi
cago, III. 60629. U.S.A.

metu.de
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TAUTINĖ VEIKLA MUSUOSE
Emilija Čekienė

Mūsų išeivijos lietuviškasis gyvenimas ypač 
paskutiniu laiku yra labai įvairus ir judrus įvairio
se organizacinio gyvenimo srityse. Visa tai paste
bime lietuviškos spaudos puslapiuose. Neseniai tu
rėjau progos išklausyti keletą nuomonių jautriau
siais lietuviškos veiklos reikalingais skirtingų 
profesijų, skirtingose JAV valstybėse gyvenančių, 
didelį visuomeninio darbo patyrimą turinčių asme
nų šiuo klausimu:

— Ar visose tautinės veiklos srityse, Jūsų nuo
mone, lietuvių imigracija tinkamai atlieka savo pa
reigas? Ar yra ir apleistų sričių, kur daugiau rei
kėtų skirti dėmesio nei ligi šiol?

VYTAUTAS ABRAITIS

VYTAUTAS ABRAI- 
TIS, teisininkas, Korp! 
Neo-Lithuania, Ameri
kos Lietuvių Tarybos, 
Balfo ilgametis buvęs va
dovybių narys, ALT 
S-gos centro valdybos 
pirmininkas, kurio kaden
cijos metu išleista pre
zidento A. Smetonos mo
nografija, Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo 
pirmasis pirmininkas, 
respublikonų partijos vei 
kėjas ir aplamai lietuviš
ko išeivijos gyvenimo ju
dintojas pasisako:

— Atsakyti į pirmą 
klausimą, ar visose tau
tinės veiklos srityse lie
tuvių imigracija tinka
mai atlieka savo parei
gas, trumpu "taip" arba 
"ne" būtų, mano nuomo
ne, įžūlus savęs pasisky- 
rimas teisėju, kuriam 
kvalifikacijų ir duomenų 
trūksta. Abejoju, kad iš 
viso toks autoritetas eg
zistuoja.

Lietuvių imigracija, 
ypač po Nepriklausomos 
Lietuvos okupacijos ant
rojo pasaulinio karo me
tu, apima beveik visus 
pasaulio kontinentus. 
Skaičiais, ekonominiu ir 
intelektualiniu pajėgumu 
lietuvių imigrantai ir jų 
vaikai yra laikytini inte
graline lietuvių tautos da
limi. Todėl, manau, kad 
lietuvių tautos emigrantų 
tautinė veikla vaidina ir 
vaidins reikšmingą rolę 
lietuvių tautos ateičiai. 
Būkime tikri, /jei emi
grantų tautinė veikla ne
būtų svarbi ir reikšmin
ga lietuvių tautos atei
čiai ir Lietuvos nepri
klausomybei atgauti, tai 
dabartinis Lietuvos oku
pantas skirtų daug ma
žiau dėmesio šiai mūsų 
veiklai. Mano supratimu, 
ir ateičiai bene geriau
sias barometras apspręs-. 

se ir pagelba nepriklau
somybei atgauti, nedaug 
padės apspręsti apie mū
sų tinkamą pareigų atli
kimą ir į kurias sritis 
yra skirtinas didesnis dė
mesys, jei tai neįrėmin
sime įtaiko perspektyvą, 
tai yra, ar toji tautinė 
veikla siekia tikslų tik 
šių dienų reikalavimus 
aprėpti, ar palaikyti gy
vą lietuvybę užsieniuose, 
sakykim, bent šimtme
čiui.

Konkrečiai kalbant, 
man atrodo, kad bemaž 
visa (išskyrus tautines 
mokyklas) mūsų dabarti
nė veikla koncentruoja
si ant premisos: Lietu
va bus nepriklausoma 
rytoj arba po rytojaus, 
jei tik mes įrodysime pa
sauliui, kokiu nors magiš
ku būdu per vyriausybių 
galvas, kongresus, mi
nistrus, departamentų di
rektorius , skyrių vedė
jus ir tt., kad Sovietų Ru
sija sulaužė sutartis, oku
pavo Lietuvą, kadpadary- 
toji skriauda turi būti ati
taisyta, nes lietuvių tau
ta nori būti laisva, kaip 
ir visos kitos tautos. Vi
sa tai atliekame, geriau 
ar blogiau, su dideliu 
kruopštumu, didele ener
gija ir nemažu kapitalu 
per visą eilę veiksnių. 
O kadangi dar vis nepajė
giame išmesti minties, 
kad tas įvyks "ryt ar po 
ryt", varžomės tarpusa
vyje dar ir dėl to, kuris 
veiksnys, ar asmenys, ku
rios srovės, tam politi
niam darbui turi vadovau
ti. Prisibijau, kad net ir 
šešėliai krikščionių de
mokratų "seimokrati- 
jos", valstiečių liaudinin
kų "liberalizmo", Gruo
džio 17-ios, ir tautininkų 
"diktatūros" dar vis vai
dina šiose varžytinėse 
tam tikrą rolę. (Vlikedar 
vis berods 15 partijų; at
statytoje Lietuvoje tik tų, 
o ne kitų metų konstituci
ja).

Bet, mes visi tvirtai 
tikime, kad Lietuva at
gaus nepriklausomybę, 
deja, aš bent netikiu, kad 

ryt ar poryt" (o 

ti mūsų tautinės veiklos 
tinkamą pareigų atlikimą 
emigracijoje, bus tai, 
kiek lietuvių tautos oku
pantas skirs dėmesio ir 
lėšų tai mūsų tautinei 
veiklai užgniaužti.

Kriterijumas, kuriuo 
mano nuomone, galima 
būtų spręsti apie tai, ar 
yra apleistų sričių, kur 
daugiau reikėtų skirti 
dėmesio bene bus mūsų 
pačių, kaip imigrantų pa
žiūra, į rolę, kurią imi
grantai turi vaidinti savo 
tautinėje veikloje. Savai
me aiškūs tikslai, kaip 
tautinės sąmonės, savitu- tai bus " 
mo išlaikymas dabartinė- jis tarp kitko niekad ne- 
je ir ateinančiose karto- ateina). Nepriklausomy-

Vienas svarbus pranešimas mūsų klijentams:

Taip kaip viskas einasi, 
mūsų $870 milijonų statybos 
programai gali neužtekti.
Pagal Federal Water Quality 
Administration pranešimą, 60% 
Amerikos atmatų kanalizacijos sistemos 
nėra užtenkamai gera.
Kas daugiau, 88% mūsų gyventojų 
gyvena žemiau 13,000 apylinkėse — ir 
kiekvienais metais 1000 iš šių 
apylinkių perauga esamos 
kanalizacijos sistemos pajėgumą.
Taigi. Tiek dėl reikalingumo 
naujos sistemos.
Kaip apie jėgą ju operavimui? 
Susidaryti idėjai kiek daug tai 
reikalauja, štai du pavyzdžiai:
1. Hartforde, Connecticut, sena 

Metropolitain atmatų panaikinimo

įmonė naudojo mažiau kaip 2 
milijonus kilowatų elektros valandų. 
Naujos Metropolitain pirminė ir 
antrinė įmonės bus reikalingos 
apytikriai 33 milijonų!

2. čia pat Northeast Ohio nauja 
"interceptos sewage system” 
planuojama Clevelando apylinkėje. 
Įskaitant naujas vandens 
apsaugojimo įmones, kurios yra dalis 
to, sistema sunaudos apytikriai 180 
milijonų kilovratų valandų per metus. 
Tai yra daugiau elektros negu mes 
pagaminame per metus dėl 31,000

• tipiškų Illuminating Company 
rezidencinių klijentų.

bė taip pat bus atgauta ne 
todėl, kad bus atstaty
tos Sovietų Rusijos sulau
žytos sutartys (šiais lai
kais ir tas neįvyksta), o 
todėl, kad ilgu, vieningu 
darbu visų lietuvių — Lie 
tuvoje ir užsieniuose — 
bus siekiamas lietuvių 
tautos įamžinimas, kuris 
įmanomas tik nepriklau
somoj valstybėje.

Taigi, norime ar ne
norime, man atrodo, at
eina laikas pereiti į il
gesnių distancijų sampra
tą. Šiąja samprata neno
rime paneigti politinio 
momento, bet jis reika
lauja iš imigrantų daug 
didesnio kruopštumo ir 
rūpesčio išlaikyti lietu
vių tautinei sąmonei, tau
tiniam savitumui su s a-

Dr. VACLOVAS PAPROCKAS

PA-DR. VACLOVAS 
PROCKAS, iš New Yor
ko, buvęs Vytauto Didžio 
jo universiteto I-sios chi
rurginės klinikos asisten
tas, sisteminės anatomi
jos asistentas, Darbo Rū- 
mų I-sio pagalbos kur
sų vedėjas, Gydytojų kor
poracijos Fraternitas Li
tuanica ir Lietuvių Gydy
tojų draugijos aktyvus va
dovybių narys, Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos pirmininkas, periodi 
nės spaudos bendradar
bis medicinos, kultūri- 

vomis aspiracijomis. 
Tai yra sritis, mano su
pratimu, šiandien viena 
iš labiausiai apleistų. Ši 
sritis pagal mūsų susi
tvarkymą yra Lietuvių 
Bendruomenės sritis, o 
čia begalinė eilė neiš
spręstų klausimų: jauno
sios kartos lietuvybėje 
auklėjimas, savosios 
spaudos išlaikymas, 
spausdiniai ir visa eilė 
kitų kultūrinių poreiškių. 
Bet tai jau kita tema. Ne
norėčiau, kad šis mano 
atsakymas būtų supras
tas kaip Lietuvių Bend
ruomenės apkaltinimas. 
Priešingai. Noriu šiuo at
sakymu kaip tik pabrėž
ti jos uždavinių svarbą. 
| daugelį neišspręstų 
klausimų neturiu atsaky
mų, kaip ir kiti.

niais bei politiniais klau 
simais, tautinių darbų uo
lus rėmėjas, visuomeni
ninkas :

—» Tautinė veikla mū
suose (kalbant apie tar
tą bei spausdintą žodį) 
daugumoje apsiriboja tar 
pusave propaganda ir gin 
čais. Po tiek daug emi
gracijos metų išeivija iki 
šiol nepajėgia atsipalai
duoti nuo tuščių kalbų, 
betikslių ginčų, bepras
mių įtikinėjimų, vergiš
kų klupčiojimų prieš 
svetimuosius, kurie ko

Jėga geresniam atmatų panaikinimui 
yra tik viena iš priežasčių kodėl 
mes turėjome pervertinti biudžetą 
savo penkių metų statybos programos. 
1971 metų pabaigoje mes 
apskaičiavome, kad tai turėtų mums 
atsieiti apie $692 milijonus.
Dabar mes pramatome $870 milijonus. 
Lyginant su žmonėmis, tai išeitų 
daugiau kaip $1,150 kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui
Clevelando mieste.
Bet taip kaip viskas einasi...

Zte ILLUMINATING^^
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THE
USSR-GERMAN 
AGGRESSION 

AGAINST
į LITHUANIA j

BHONIS J. KASLAS

• VLIKo pastangų dėka 
leidykla "Robert Speller 
and Sons, Publishers, Ine." 
(10 East 23 Street, New 
York, N. Y. 10010, USA) 
išleido dr. Br. Kaslo reda
guotą sovietų-nacių doku
mentų rinkinį ”USSR-Ger- 
many Agression Against 
Lithuania”. šioje $15 kai
nuojančioje ir 543 psl. tu
rinčioje knygoje yra 250 
dokumentų. Už išleidimą 
Tautos Fondas leidyklai su
mokėjo $10,000. Dokumen
tinio leidinio idėją jau prieš 
keltą metų iškėlė VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, o 
jai pritarė VLIKo valdyba 
ir taryba. Daug dokumentų 
JAV kongreso bibliotekoje 
surinko dr. J. Balys, juo3 
papildė leidinio red. dr. Br. 
Kasias. Naujasis leidinys 
pirmiausia bus įteikta Eu
ropos saugumo konferenci
jos ruošiamuosiuose posė
džiuose dalyvaujančių kraš
tų vyriausybėms, o taip pat 
ir kitoms, kai bus reikalas. 
Dokumentai atskleidžia gė
dingą A. Hitlerio ir Stalino 
sandėrį.

voje su Kremliumi vis 
dažniau iš pasalų mums 
duria peiliu į nugarą. 
Man, pavyzdžiui, liūdna 
metai iš metų klausytis 
Vasario 16proga surašy
tų rezoliucijų, nužemin
tai nusakančių JAV val
džiai dėkingumą už tai, 
kad pastaroji iki šiol ne 
pripažįsta Lietuvos anek
sijos. Ar nėra tas toly
gu nukentėjusio ūkininko 
bučiavimui teisėjui į ran 
ką už tai, kad pastara
sis nusprendė, jog čigo
nas tikrai yra pavogęs 
vienintelį jo arklį, bet 
tas arklys paliekamas va 
giui?!

(Nukelta į 6 psl.)
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TAUTINĖ VEIKLA MŪSUOSE... AGUONĖLĖS - KANAPĖLĖS
(Atkelta iš 5 psl.)

Maudomės mūsų pačių 
šiupinyje. Ne tiek yra 
dirbančių pozityvų dar
bą, kiek trukdančių, kri
tikuojančių, stabdančių. 
Prisiminkime tą patį Li
thuania 700 years pirmo
sios laidos pasirodymą. 
Kiek buvo išlieta pykčio, 
priekaištų ir pagiežos. 
Kai kuri periodinė mūsų 
spauda iš viso ignoravo 
šio vertingo veikalo pa
sirodymą.

Mėgstame vieni ki
tiems pasakoti partiniais 
sakais sutirštintus bū
tus ir nebūtus dalykus, 
neretai koneveikdami di
dingą mūsų npriklauso- 
mybės laikotarpį ir jos 
garbingus veikėjus, įs
kaitant nepriklausomy
bės akto signatarus. 
Esame tiek užsiėmę tar- 
pusaviais ginčais,-kadne 
belieka pakankamai laiko 
kovoti su pagrindiniu tau 
tos priešu — raudonuoju 
rusu ir šiame krašte at
siradusia saujele jo pa
keleivių.

Paskubomis spausdina 
me antraeilės reikšmės 
brangius leidinius — įs
kaitant organizacijų isto 
rijas — tartum prisi
bijodami, kad mums mi
rus jaunoji karta gali pa 
ruoštus rankraščius ir 
nuotraukas amžiams pa
likti trūnyti.

Suprantama, nesame fi 
žiniai tiek stiprūs, kad 
galėtume priešą par
blokšti, tačiau sutelkę 
tuo tarpu dar gyvą dva
sinį potencialą, galime iš 
Sibiro prerijų į mūsų 
kraštą atsibasčiusiai 
meškai padaryti labai 
daug žalos. Mums tikrėi 
kia daugiau panašių į Li
thuania 700 years leidi
nių. Deja, jaučiamas jų 
didelis trūkumas,-ypatin 
gai ispanų,prancūzų,vo
kiečių ir kitomis sveti
momis kalbomis. Mūsų 
pareiga, sakyčiau misi
ja, supažindinti laisvąjį 
pasaulį su Lietuvos pra
eitimi, jos didvyriško
mis už laisvę kovomis, 
jos klestėjimu nepriklau
somybės metu, sukančio 
mis ir rūpesčiu ruso per 
sekiojamos lietuvių tau
tos.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas išleisda
mas ir paskleisdamas

b laiškai Dirvai
YRA NETIKSLUMŲ
KORESPONDENCIJOJE

Dirvoje kovo 7 d. numeryje 
apie Lake Worth, Fla. 16-tos 
Vasario minėjimą A.M. Augū- 
no korespondencijoje yra ne
tikslumų.

Pirmiausia, minėjimas prasi
dėjo ne klubo išnuomuotoj salėj, 
bet Lake Worth Sacred Heart 
bažnyčioj pamaldomis. Įspūdin
gas Sv. Mišias atnašavo kun. A. 
Bielskus. Visai bažnyčiai gie
dant, vargonais grojo, specia
liai iškviestas iš St. Petersburg 
Povilas Lingis.

Noriu pastebėti, kad ne tik 
šioje bažnyčioje, bet ir visoj 
apylinkėj, lietuviška giesmė 
skambėjo pirmą kartą, prašant 
Aukščiausio palengvint Tėvynei 
vergiją.
Nors Lietuvių klubas egzis

tuoja jau 5 metai, bet pamaldos 
ir invokaciją klubo pirmininkui 
buvo nepriimtini. Ir š{ sykį klu 
bo pirmininkas A. M. Augūnas 
Į pamaldas buvo kviestas, bet 
atsisakė dalyvautu Pamaldose, 
dalyvavo apie 90 žmonių.

Kun. Senkus pasakė tai die
nai pritaikintą pamokslą ir pa

laisvajame pasaulyje Li
thuania 700 years netie
sioginiai prisidėjo prie 
kovos už mūsų nelaimin
gos šalies išlaisvinimą. 
Lauktina, kad kitos orga
nizacijos ir ideologiniai 
vienetai panašiu įnašu įsi

Dr. JONAS BALYS

DR. JONAS BALYS, 
iš Washingtono, D.C.,pla 
čių polėkių mokslinin
kas, etnologas, folkloris
tas, tautosakininkas, pa
ruošęs ir atspausdinęs 
keliolika knygų: Tauto
sakos rinkėjo vadovas, Is
toriniai padavimai, Liau
dies magija ir medicina, 
Dvasios ir žmonės, Vil
niaus krašto lietuvių tau - 
tosaka, Klaipėdiškių tau
tosaka, Griaustinis ir vel
nias baltoskandijos kraš 
tų tautosakose ir t.t. Pe
riodinės spaudos bendra 
darbis, Naujosios Vil
ties vyr. redaktorius, vi
suomenininkas, lietuviš
kojo gyvenimo apraiškų 
stebėtojas pasisako: 
— Pirmiausia reikėtų at
sakyti klausimas, ku
riose tautinės veiklos sri
tyse emigracija gerai at
lieka savo pareigas. Aš 
nematau nė vienos sri
ties , kur būtų tobulybė ir 
nieko daugiau nebereikė
tų siekti. Labiausiai ap
leista, atrodo, yra tau-

prašė dalyvius vykti j salę ir tęs
ti 16 Vasario minėjimą.

Be ankstybesnėj koresponden
cijoje minėtų kalbėtojų, žodį ta
rė kun, Bakšys apie vienybę ir 
tėvynės meilę. Jis apmokėjo 
muziko Lingio visas išlaidas iš 
St. Petersburg. Salėje dalyvavo 
apie 80 žmonių.

Labai gražu, kad vietinis kle
bonas paskyrė 25 dol. Lietuvių 
bažnyčios komiteto kason. Tai 
pirmosios pajamos būtiniems Ko 
miteto reikalams.

Vytautas Mazoliauskas. 
Lake Worth, Fla.

KLAIDINGA PAVARDE

Dirvos Nr. 17 3 psl. talpinto] 
fotografijoj asmenų išvardinime 
padaryta klaida. Dešinėj pusėj 
stovi ne kun. Trakis, bet kun. 
Banžierius, baigęs Vytauto Did. 
gimnazijos pirmąją klaipėdiš
kių laidą 1930 metais. Teologi
jos mokslus jis baigė Vytauto 
Did. universitete, šiandien jis 
eina kunigo pareigas Rytų Vo
kietijoj.

Kun. Trakis baigė Vytauto 
gimnaziją tiktai 1934 metais.

M. Purvinas 
Chicago 

jungtų į šį garbingą dar
bą. Tąsyk iškėlę į viršų 
galvas galėtume išdi
džiai tarti: pajudėjo ko
vos daliniai.... prasidėjo 
plačiu frontu priešo pro
pagandos kontrapuoli
mas ...

tinio auklėjimo sritis. To
liau — stoka kultūrinių 
centrų, kaip gera biblio
teka, muziejus, archy
vas. Yra vis po truputį, 
bet nieko nėra tikrai pa
traukiančio, kas padary
tų įspūdį, kaip koks "Li
thuanian Cultural To- 
wer". Parapijinių ir vie 
nuolyno salių kampai nė
ra patrauklus dalykas, la
bai nepastovus ir nepati
kimas.

Daug kam užeina tokia 
nuodėminga mintis "iš
nykti iš lietuviško gyve
nimo ir savo paskutines 
jėgas pasilaikyti sau". 
Tačiau netaip lengva tai 
padaryti. Ratas sukasi 
ilgokai iš įsibėgėjimo.

DIRVOS NOVELĖS 

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki
1973 m. birželio 15 d.

TEMA, Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų, au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Mes mėgstame dai
nuoti ir mylime mūsų 
laudies dainas. Dainuo
jame ne vien iš meilės 
danai, bet per dainą ir 
su daina stengiamės gar
sinti mūsų tautos vardą, 
skleisti mūsų kultūrą, 
mūsų tautos meną sveti
mųjų tarpe. Paskutiniu 
laiku mūsų tautos var
das ypatingai dažnai bu
vo minimas spaudoje,' 
per radio ir net parlamen
tarų rinkiminėje propa
gandoje. O kad lietuvių 
vardas ypatingai plačiai 
yra minimas mūsų prie
miestyje ir dėl valdžios 
organų gilaus susidomė 
jimo lietuviais — garbė 
tenka mūsų babunytei.

Iš kairės pusės, se
kančių durų kaimynė nie
kur nedirba. Jos vyras 
tarnauja kažkokiame de
partamente, dažnai jo nė 
ra namuose ir ji gerokai 
nuobodžiauja. Babunytė 
irgi mūsų namų ugnelės 
saugotoja, todėl jodvl 
per tvorą pradėjusios 
nuo "gražios dienos" kal
bėtis, su laiku peržengė 
tvorą ir susidraugavo. 
Eidavo drauge apsi
pirkti, gerdavo kavutę po 
kelias valandas, nueida
vo abi į kiną kartais. Be 
viena kitos mažai ką ir 
bepradėdavo. Draugystė 
buvo tokia artima, jog 
dažnai galvojome, kad 
kaimynė yra antroji mū
sų namų vaidilutė. Todėl 
visai normalu ir nenuos
tabu, jog vienos mūsų cho
ro šventės proga babuny
tė nusivedė kaimynę įkon 
certą. Kaimynė nepapras
tai žavėjosi mūsų daino
mis, tautine apranga; dū
saudama gyrė, klausinė
jo dainų turinio. Kadangi 
babunytė ne taip labai 
stipri anglų kalboj mes 
jai įtaisėme žodyną, su 
kuriuo ji tik naktį laiki
nai persiskiria. Koncer
te, žodyno pagelba ba- 
bnytė vertė dainų žo
džius kaimynei.

Juk žinote, kad neme

luoju, jeigu sakysiu, jog 
mūsų dainose nieko blo
go nėra: kad mūsų dai
nose vien meilė, paukš
telių burkavimas ir žie 
dai, žiedai.,. Žydi vis
kas, kas tik kokį žiedą 
išskleisti gali. Visus gė 
lynus sėjame visur; line
lį ant pylimo, kanapėlę 
tėvelio sodely ir rūtas 
seselių daržely. Žaliuo
ja, žydi mūsų žolynai; 
obelys ir vyšnios, lie
pos ir berželiai, aguo
nėlės, kanaplėlės, pina- 
vijos, apynėliai. Duoki 
te mums žiedą ir mes 
fortissimo išdainuosime 
jo grožį. Todėl ir babu
nytė aiškina kaimynei ne 
gailėdama ir savų-ilius
tracijų iš jaunystės ir tė 
viškės prisiminimų.

Sekančią dieną kaimy
nei atėjus įprastos kavu
tės ir įprasto pasišne
kučiavimo, jodvi vėl kal
ba apie vakarykštį kon
certą. Kaimynė klausi
nėja, ypatingai susidomi 
kanapėle - žaliukėle tė
velio sodely. Dėl aiškes
nio vaizdo babunytė kai
mynei dainą perdainuo
ja iš anksto atsiprašius 
už ne solistinį balsą. Kai 
mynę labiausiai domina 
žodžiai kuriuos ji noriai 
nusirašo. Džiaugsmingai 
įsibėgėjus babunytė ne
pagaili vaizdžių apsaky
mų apie kanapėlės nau
dą; apie stiprias virves 
ir aliejų — senųjų ilgų 
pasninkų pavilgą bran
giausią. Kaimynei akys 
iš džiaugsmo blizga, ji 
vis teiraujasi ir užsira
šo. Matydama tokią dė
kingą klausytoją ir mū
sų liaudies meno adora- 
torę, babunytė išdainuoja 
jai visą gėlių darželį, ne 
pamiršdama ir kopūstų 
darže augusios aguonė
lės. Kaimynės neišpasa
kytam džiaugsmui, iš mo
kyklos laikų prisiminus, 
babunytė net rankom pa
plodama išdainuoja vi
są aguonėlės rigmarolę: 
O tai šitap, da ir va kaip, 
taip, taip aguonėles sė
ja". Priedo babunytė iš- 
pasakoja visas aguonėlės 
geras ypatybes. Apie ne 
nuoramas kūdikėlius 
aguonų arbatyte užmig
dytus arba su duona ir 
cukrum ir župsneliu 
aguonų sukramtytus ir 
į skarutę įsuktą tuške- 
lį vaikelis čiulpdamas, 
kaip suvystytas miego
davęs. Kaip jos aguoninis 
tortas žemės ūkio paro
doj moterų kulinarijos 
•skyriuje pirmą prizą lai
mėjęs. Apie Kalėdų šli- 
žikus su aguonu pienu. Ir 
daržas babunytei ne į dar 
žą panašus, jeigu jame 
nežydi baltos ar ružavos 
pilnavidurės aguonos. 
Kaimynė nebeišlaiko, tie
siog tirpte tirpsta ir iš
bučiavus babunytę, "lo
ve ir darling" vadindama 
išskuba namo. Babunytė 
nemažiau laiminga atra
dusi tokią vertingą mū
sų tautosakos garbintoją 
ir jautėsi svariai prisi
dėjus prie Lietuvos var
do garsinimo.

PLASTIC MOLD MAKERS 
MACHINE HANDS

With experience on basing mill or račiai drill

DUPLICATOR OPERATORS
Familiar with true trace 3D

Minimum 3 yra. exper in Plastic Mold Making. To work nights, 58 hr. 
wk. all benefits. profit sharing retirement program, good steady 
employmnt.

CORVER ENGINEERING
9440 Grinnel Detroit, Mich. 48213

313-571-0110
(15-24)

Po keleto dienų grįžę 
iš darbo randame babu
nytę dar didesnėj egzal
tacijoj. Buvę keli džen
telmeniški ponai ir jos 
klausinėję apie dainas, 
apie kanapėlę ir aguonė
les. Pavaikštinėjo po dar
žą, bet kadangi žiema, 
tai daržas tuščias. Ba
bunytė užkvietė juos vi
sus atvažiuoti vasarą, 
kai bus pats aguonų žy
dėjimas. Babunytė ne
drįso imti iš priejuos
tės savo žodyno, todėl iš 
ponų kalbos supratusi, 
kad jie dar atvažiuosią 
su vertėju. Jos nuomone 
tie ponai tikriausia yra 
tautosaką rinkėjai, kaip 
kadaise Lietuvoje po kai
mus važinėję studentai 
rinkdami liaudies dai
nas.

Dar nebaigus vakarie
niauti atvyksta tie patys 
trys ponai su vertėju lie
tuviu. Parodo pažymėji
mus ir pasisako esą de
tektyvai iš "Narcotics 
Sąuad". Pataria babuny
tei pasikviesti advokatą 
ir perspėja, jogką ji kal
bės gali būti prieš ją pa
naudota. Babunytė gerai 
nesupranta kame reika
las ir ieško žodyne narko
tikų, bet ponai ilgai nelau 
kę paprašo babunytę va
žiuoti su jais. Mus apklau- 
sinėję palieka, bet babu- 
nytės ir prašomi nesutin - 
ka paleisti nors vyras 
siūlėsi eiti pats.

Jau keletas savaičių, 
kai babunytė sėdi areš
te, nes dėl narkotikų kri
minalo už užstatą išimti 
neleidžia. Toks įstaty
mas. Narkotikų vartoto
jus guldo į ligoninę, par 
davėjus uždaro į kalėji
mą; tas pats įstatymas 
galioja ir aguonėlių au
gintojams. Prieš narko
tikus eina globalinis ka
ras, todėl babunytė la
bai pavojingas asmuo. Pa 
gal kaimynės parodymą, 
mes lietuviai negana, kad 
patys laisvai vartojame 
narkotikus, bet pratina
me ir mažutėlius kūdi
kius. Kultūros vardu ir 
priedanga, tradiciniais 
šližikais prisidengę, da
rome žalą mus priglau
dusiam kraštui.

Gailimės babunytės,bet 
jaučiame, kad jai kalėji
me saugiau šiuo metu. 
Mūsų ramioj gatvelėj, 
ypatingai pro mūsų na
mus smarkiai pagyvėjo 
judėjimas ir aiškiai jau
čiasi plačiai pasklidęs 
mūsų vardas. Lietuvių 
bendruomenė taip pat ne
sidžiaugia babunytės pas - 
tangomis, nes daugelis 
jau skundėsi pastebėję 
jų daržų stebėtojus; kiek 
vienas "tėvelio sodelis" 
įtariamas.

Už dešimties dienų ba
bunytės teismas. Byla 
bus sprendžiama "in ca- 
mera", todėl iš teismo 
salės reportažų spaudo je 
nelaukite. Gaila!

Tai šitaip, dar ir va 
kaip aguonėles sėja!

Aga
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KAZIUKO MUGĖ
Greitai bėga dienos ir ar

tėja Kaziuko mugė, kuriai 
mes, skautiškas Clevelando 
jaunimas, jau seniai dirba
me ir ruošiamės. Kviečiame 
visus mus aplankyti, mūsų 
gražius tautodailės darbe
lius pamatyti, juos įsigyti, 
jais savo namus papuošti. 
Turėsime mugėje visko — 
išdirbinių, riestainių, tor
tų — bet daugiausia mums 
reikia jūsų, nes juk jums 
tą viską ir darėme. Taigi, 
kovo 24 d., 4:30 vai. lau
kiame visų Naujosios pa
rapijos salėje, iškilminga
me mugės atidaryme. Iki 
pasimatymo.

Rūta Giedraitytė

•■■■ Teisininkas Juozapas 
Krygeris, ilgus metus va
dovavęs Lietuvių Teisinin
kų Draugijos Clevelando 
skyriui, metiniame šio sky
riaus narių susirinkime š. 
m. kovo 11 d. išrinktas sky
riaus garbės pirmininku.

Clevelandiečiai J. Kryge
ris, J. Smetona ir E. Pet
kevičius prieš pora metų vi
suotiniu visų lietuvių teisi
ninkų yra išrinkti j Garbės 
Teismą.

Dabartinę Clevelando sky 
riaus valdybą sudaro F. 
Mackus ir J. Mockus.

• Dr. Šarūnas ir Marytė 
Lazdiniai Daytone kovo 18 
d. susilaukė pirmojo sū
naus, kurį pavadino: Aud
rius, Kaributas.

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

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 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.

Atsisveikinant su a.a. B. Grincium kalba dr. K. Pautienis. Prie karsto stovi garbės sargyboje 
šauliai Karsokas ir Smelstorius.

ŠAULYS B. GRINCIUS 
NUMIRĖ

Clevelande š. m. kovo 15 
d. staiga mirė Šaulys Bro
nius Grincius, palikdamas 
dideliame nuliūdime žmoną 
Uršulę, sūnus Rimą, Algį ir 
2 brolius, kurių vienas gy
vena Lietuvoje.

B. Grincius gimė Kaune 
1903 m., baigęs gimnaziją 
ir atlikęs kariuomenės prie
volę, Kaune baigė Aukštes
niąją Policijos mokyklą ir 
vėliau buvo nuovados poli
cijos viršininku Joniškyje 
ir kitose vietose. Buvo ak
tyvus šaulys.

Kovo 18 d. Jakubauskie
nės laidotuvių namuose at
sisveikino su velioniu Lie
tuvių Budžių ir Lietuvių 
Susivienijimo ir šaulių kuo
pos vardu dr. K. Pautienis 
ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės vardu atsisveiki
no pirmininkas Malskis.

Iš Naujos parapijos baž
nyčios kovo 19 d. buvo pa
lydėtas ir palaidotas Visų 
Sielų kapinėse.

• Akt. Vitalis Žukauskas 
visuomet lietuvių kolonijo
se laukiamas ir mėgiamas 
savo humoristinėm aktuali
jom, š. m. balandžio mėn. 
14 d. atvyksta į Clęvelandą 
ir Naujos parapijos salėje 
išpildys programą. Garan

tuotai jis daugiau pavasa- 
rėjančios saulės ir šilimos 
mums atveš negu anksty- 
vusis pavasaris.

Taip pat matysime ir 
mkt. Pr. Karaliaus astro
nautus, kurių kelionė į erd
ves tikrai įspūdinga. Reži
suoja akt. Z. Peckus.

CLEVELANDO ALT 
SUSIRINKIMAS

Metinis ALT skyriuje da
lyvaujančių organizacijų 
atstovų susirinkimas įvyk
sta sekmadienį, š. m. balan
džio mėn. 8 d., 12 vai. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
veiklos, iždo ir kontrolės 
komisijos pranešimai, nau
jos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai bei sky
riaus reikalai.

Visos organizacijos yra 
prašomos susimokėti nario 
mokestį (2 dol.) ir įgalioti 
iki trijų atstovų.

Bet kuris asmuo gali at
stovauti daugiau negu vie
ną organizaciją, bet visi at
stovai turės tik vieną 
sprendžiamą balsą.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyrius š. m. kovo 25 
d., 4 v. p. p. šv. Jurgio pa
rapijos salėje, šaukia sky
riaus narių metinį susirin
kimą. Bus padaryta visų 
dalyvaujančių narių nuo
trauką. Kas neturi susisie
kimo prašau kreiptis į val
dybos narius: S. Astrauską 
tel. 943-5948, Z. Tarutį — 
944-0539, A. Jonaitį — 
531-4608. Prašoma narius 
kuo gausiau dalyvauti.

L.V.S. Ramovė 
Skyriaus Valdyba

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinki
mas įvyks balandžio 15 d. 
Europa Travel Service pa
talpose. Bus renkama nau
ja valdyba ir atstovai į 
ALT S-gos seimą.

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

Iki kovo 18 d. Clevelande 
Religinei šalpai aukas at
siuntė: M. Iešmantienė — 
30 dol. Po 25 dol. aukojo: 
Kleb. kun. B. Ivanauskas, 
A. Garkai, K. Kazlauskienė 
ir dr. S. Matai. St. Alšėnai 
— 12 dol. J. Krištolaitis — 
10 dol. Po 5 dol. atsiuntė: 
V. Akelaitis, J. Augustina- 
vičius, D. čipkus, R. Dau- 
per, F. Eidimtas, I. Jonai
tienė ir J. Stravinskas. Po 
2 dol. aukojo: J. Vaičius ir 
St. Žilinskas.

Visiems aukotojams šir
dingas ačiū. Laukiame kitų 
atsiliepiant. Aukas Rei. šal
pai prašome siųsti: O. Ži
linskienė, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124 ar
ba atiduoti šį sekmadienį 
(kovo 25 d.) šv. Jurgio par. 
bažnytinės rinkliavos Reli
ginei šalpai metu.

Rei. šalpos K-tas

J. Garlos nuotrauka

• LB Clevelando Apylin
kės visuotinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. balandžio 
mėn. 1 d., 5 vai. p. p. (sek
madienį), Nauj. parapijos 
žemutinėje salėje.

Darbų tvarkoje: ataskai
tiniai apyl. valdybos prane
šimai, valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai ir 
aptariami kiti apylinkės 
reikalai.

Plokštelė Clevelande pla
tina H. Stasas, 18112 Wind- 
ward Rd., tel. 486-2111. 
Kaina $6.00. Užsakant paš
tu kaina $6.75. Adresas: 
Belle — Arti Enrg., P. B. 
122 La Šalie 650, Quebec, 
Canada.

MADŲ PARODA
Balandžio 8 d., 4 vai. p. 

p., didžiojoje Naujosios pa
rapijos salėje bus madų 
paroda ir kavutė. Ruošia 
šv. Kazimiero Lit. Mokyk
los Tėvų Komitetas. Šia pa
roda daugiausiai rūpinasi 
Komiteto narės: A. Bliu- 
mentalienė, G. Kampe, E. 
Liutkienė, J. Motiejūnienė 
ir koordinatorė R. Tatarū- 
nienė (tel. 531-5924). Bilie
tus galima gauti pas Ko
miteto narius. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

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

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

HOUSE FOR SALE
Bungolovv, near Our La- 

dy. New two car garage. 
C o m p 1 e t e 1 y remodeled 
house.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

481-9300
819 East 185 St.

TRUSSES—
BACK SUPPORTS
ELASTIC STOCKINGS 

EXPERT F1TTER ON DU- 
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

TRUCK DRIVER 
OPPORTUNITY

Semi-drivers needed for over-the- 
road auto hauling. Applicant mušt 
meet Department of Transportą- 
tion reųuirements and have good 
driving record. Call Jack Lewis, 
313-326-3^00
AUTOMOBILE TRANSPORT INC. 

Wayne, Michigan
An F.qual Opportunity Employer 

(17-23)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED

MAiCHINIST-EXPERlENCED 
Well established company a 
long resident of Cleveland, 
(Since 1911), needs some good 
engine and turret lathe men 
who:
• Likę to work a 40-hr. week

(nol much overtime) to have more 
time at home

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

• Likę to do shop type work using 
skilia in print reading, setting up 
machines, grinding tools, checking 
own work, machining different ma
terial#

We do not pay the high rates. 
normally assocated with short 
term high pressure work ,wish 
we could) būt we do offer:
• Long term peace oi mind
• Historicatly. no lay offs
• Rcasonable rates
• Good fringes for those who qualify
• A clean shop
• Pleasant working conditions 
CALL US TODAY AND WE \V1LL

TALK ABOUT IT

MERIAM INSTRUMENT
10920 MADISON AVĖ. 

216-281 I 100 Mr. HARTSEL 
CLEVELAND. OHIO

(20-26)

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS 
and 

SĖT UP MEN 
Experienced necessary in conomatics. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints A close tolerance.

Night shift. 
Long term job. Excellent working 

conditions.
A1RCRAFT CERT1F1ED 

14233 E. 9 Mile 
Warren, Mich.

(23-29)

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 tolerance.

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
(18-241

IST CLASS SKILLED
-AJ I. AROUND MACHINE 

REPAIRMAN
Mušt have experience in hydraulics 
exceilent pay, good vvorking condi- 
tiona and fringe benefits.

APPLY IN PERSON
MICHIGAN RIVET JDIV. 

21221 HOVER RD. 
WARREN, MICH.

(1824)

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

ELECTRICIANS 
MACHINE REPAIR MEN 

MILLWRIGHTS
Mušt be journeyman or have eųuivalent experience. Full 
line of fringe benefits including paid hospitalization, 
group insurance, pension SUB, etc.

KELSEY HAYES CO.
6150 McGRAW 

DETROIT, MICHIGAN 48210 
An Equal Opportunity Employer

(22-23 »

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

• Šv. Kazimiero Lit. Mo
kyklos Tėvų Komitetas lei
džia loterijon du trijų grei-. 
čių berniuko ir mergaitės 
dviračius. Bilietus galima 
gauti pas Komiteto narius 
ar pirmininką D. Kižį (531- 
8429). Kviečiame visus mo
kyklą paremti. (mk)

WANTED 
EXPER1ENCED 

MOLDERS 
STEADY WORK FOR OUALIFIED 

MEN.
FRINGE BENEFITS 

VVARiREN ALLOY FOUNDRY 
32800 MOUND RD. 
WARREN, MICH. 

313-939-6620
(20-23)

TYPISTS
Immediate open ings in accounting 
department. Some positions involvc 
typing letlers and forms. Other pobs 
require typing ability to ūse different 
machines.
Liberal benefits. Including 3 weeks 
vacation, cafeteria, and free parking. 

RICHMAN BROS.
1600 E. 55 St.

Cleveland, Ohio 
216-431-0200. Ext. 251

(22-24)

WANTED 
JOURNEYMAN

ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
Good fringe benefits and working 
conditions.

LELAND DETROIT 
MANUFACTURING CO.

5925 MARTIN 
DETROIT. MICH. 

313-896-7910 
(22-28)

FOOD PLANT FOREMAN 
We are a small food plant in Lowell, 
Mich. We are growing repidly and 
need a man to take charge oj 2nd 
shift. This will consist of produetion, 
sanitation, shipping. and vurious 
other duties. We are looking for a 
man with food plant background to 
grow with us. Full company benefits. 

APPLY

HALMARK FOODS INC.
P. O. BOX 130 

LOWELL, MICH. 49331 
616-697-9288

(22-261

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL MAKERS 

or EQUIVALENT. Mušt be 
able to work all shifts. Full 
time employment, excellent 
benefits & working conditions. 

APPLY IN PERSON
CHAMPION SPARK 

PLUG CO. 
20000 Corner Avė. 

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(22-24)

WANTED I6T CLASS 
SKILLED

ALL AROUND MACHINE HANDS

WELDING & BRAZING HANDS 
Steady work. overtime 8c fringe 

benefits.
WALCO F.NTERPRISE INC. 

13159 Stephens 
WARREN, MICH. 

313-754-5810
(18-24)

WANTF.D IST CLASS SKILLED

TURRET LATHE—2d Shift 
Set-up and operate rani type turret 
lathe. Exporienced, hourly rate plūs 
10 pct. night premium. Fringe plūs 
profit sharing,

JERGENS, INC.
19320 REDWOOD AVĖ.

(Off Nottingham) 486-23100. Ext. 55 
CLEVELAND. OHIO

(21 -27»

MACHINIST GOOD OPPORTUNITY 
FOR QUALIFIED MACHINISTS 
AND MACHINE OPERATORS. 
STEADY WORK FULL OR PART 
TIME CALL

SCHAEVITZ ENGINEERING
Rt. 130 and Union Avė. 

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

(18-241



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SPORTO IR MENO DIENOS 
CHICAGOJE

šį savaitgalį, kovo 24, 25 
d.d., čia įvyksta mūsų spor
to ir meno neeiliniai paren
gimai. Kovo 17 d. šių pa
rengimų vadovai ir jų rė
mėjai, dalyvaujant spaudos 
ir radijo valandėlių atsto
vams, buvo susirinkę Li
thuanian Radio Forum pa
talpose, kur Antano ir Ma
rijos Rudžių globojami ma
loniai praleido vakarų, in- 
formuodamiesi apie tuos 
renginius bei pasikeisdami 
tarpusavio mintis. Gautoji 
informacija čia perteikia
ma.

Kovo 24 ir 25 dienomis 
Marųuette Park Fieldhouse 
sporto salėje rengiamos 
tinklinio ir krepšinio var
žybos, kurių uždavinys iš
skirti geriausius iš gerųjų 
JAV ir Kanados lietuvių 
krepšininkus ir tinklinin- 
kus-es ir sudaryti jų rink
tines. Galutinas rinktinių 
sąstatas bus sudarytas dar 
po vienų rungtynių Detroi
te, Mich.

Sudarytoios krepšinio ir 
tinklinio komandos šį rude
nį vyks j Europą (Prancū
ziją, Italiją, Belgiją' ir ki
tas valstybes), kur daly
vaus varžybose su tų kraš

PADĖKA
Sūnui ROBERTUI staiga mirus, šio 

gilaus liūdesio valandose mūsų Mieliems Priete
liams pareiškusiems užuojautą raštu, gėlėmis, šv. 
Mišiomis bei palydė j usiems į amžiną poilsio vietą, 
širdingai dėkojame:

Vytautas Senkus ir šeima.

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus,

JONUI GAIŽUČIUI

ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

Bložių šeima

Lietuvos Dramos Teatro aktorei

ANTANINAI KUBERTAVIČIENEI

mirus, dukrai DALIAI Maurukienei ir jos šeimai 

reiškiu nuoširdžią užuojautą

Petras Kudukis

Lietuvos Dramos Teatro aktorei
ANTANINAI KUBERTAVIČIENEI

mirus, dukrai DALIAI Maurukienei ir jos šeimai
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lili ir Vladas 
Bložės

Mylimai Motinai
A. A.

ANTANINAI 
VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, dukrą DALIĄ KUBERTAVI- 
ČIŪTĘ-MAURUKIENĘ ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame

Gražina ir Vytautas
Ottawa, Canada M e i 1 a i

tų rinktinėmis ar paskirų 
iškilesnių klubų komando
mis. Sportininkų išvykos į 
Europą sportine organiza
cine ruoša rūpinasi: J. Ba
ris, J. Valaitis (krepšinin
kų kapitonas), R. Babickas 
(tinklininkų kapitonas), Z. 
žiupsnis, A. Lauraitis, J. 
šoliūnas, V. Grybauskas ir 
kt. Išvykai finansus telkti 
sudaromas komitetas, kurį 
pirmininkauja didieji lietu
vių kultūrinio gyvenimo rė
mėjai — Antanas ir Mari
ja Rudžiai.

Su sportininkų grupe 
vyksta ir josios rėmėjų ne
maža grupė: Antanas ir 
Marija Rudžiai, Vytautas 
Kasniūnas (išvykos sekre
torius) ir pora desėtkų ki
tų.

šeštadienio ir sekmadie
nio (kovo 24, 25), vakarais 
Chicagos lietuvių choras 
"Pirmyn”, vadovauja mas 
muziko K. Steponavičiaus, 
Maria HS salėje stato J. 
Strauso operetę čigonų ba
ronas.

Neabejojama, kad Chica
gos lietuviškoji visuomenė 
tiek sporto varžybų halėje, 
tiek čigonų barono spek
takliuose užims visas vie

tas ir turės malonią atgaivą 
stebėti ir išgyventi mūsų 
sporto ir meno talentų pa
sirodymus. (mv)

LTN METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba praneša, kad me
tinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1973 m. kovo 31 
d., 5 vai. p. p. nuosavoje 
pastogėje, 6422 So. Kedzie 
Avė.,Chicago, III. Susirin
kime sprendimo teisę turi 
tik LTN nariai, tačiau ja
me dalyvauti ir savo pa
siūlymus reikšti kviečiami 
visi Chicagos lietuviai-ės.

Po susirinkimo, 7 vai. 
vak. tose pat patalpose visi 
susirinkimo dalyviai, jų ar
timieji ir bičiuliai kviečia
mi užkandžiui. Jo programą 
sutiko pravesti Zita Keva- 
laitytė-Visockienė.
LIETUVOS TIKINTIEJI 
ŠAUKIASI PAGALBOS
Pavergtoje Lietuvoje ko

munistai žiauriausiai per
sekioja tikėjimą ir tikin
čiuosius. Daug bažnyčių 
atimta, o už likusias tikin
tieji privalo mokėti didžiau
sius mokesčius.

Persekiojamai Bažnyčiai 
Lietuvoje pagelbėti 1960 m. 
įsikūrė L. K. Religinė šal
pa — lietuvių kunigų kor
poracija. šalpos darbui stip
rinti ir plėsti 1972 m. buvo 
įsteigti Religinės šalpos 
rėmėjai — pasauliečių or
ganizacija, veikianti sava
rankiškai, bet vieningai su 
pačia Religine šalpa.

Nariais rėmėjais gali bū
ti visi, kurie aukoja ne ma
žiau 5 dol. metams, amži
nieji nariai — 100 dol. me
cenatai — 1000 dol. Įrašant 
mirusiuosius, aukojama 25 
dol.

Už visus gyvuosius ir 
mirusius narius rėmėjus 
aukojama daugybė šv. Mi
šių. Ypatingai daug mel
džiasi už savo geradarius 
persekiojami tikintieji Lie
tuvoje.

Kviečiame visus įsijung
ti į Religinės šalpos rėmė
jus. Rašyti ar aukas siųsti: 
Religinės šalpos Rėmėjų 
Vyriausiajai Valdybai, 6825 
So. Talman Avė., Chicago,
III. 60629. Visi aukotojai 
gauna kvitus ir jų aukos 
atleidžiamos nuo federali- 
nių mokesčių. Vietovėse, 
kur veikia Rėmėjų skyriai, 
aukos įteikiamos skyrių 
valdyboms, kurios vietoje 
išduota kvitus.

Išgirskime pagalbos šauk
smą persekiojamų tikinčių
jų pavergtoje Lietuvoje. 
Neužmirškime jų — kovo
jančių už Dievą ir Tėvynę. 
Pagelbėkime jiems išlikti 
tikinčiais ir išlaikyti savo 
bažnyčias.

L. K. Religinės 
Šalpos Rėmėjų 

Vyriausioji Valdyba

• Liet. Gydytojų Korpo
racijos "Fraternitas Lithu- 
anica” Simo Kudirkos ir 
Romo Kalantos meno kūri
nių konkurso jury komisi
joj maloniai sutiko daly
vauti: prof. Kazys Varne
lis Chicagos miesto kole
gijos meno profesorius 
prof. Donald Brown Roose- 
velto universiteto meno de
partamento prezidentas, ir 
prof. Roland Genzel, Illinois 
Circle universiteto meno 
profesorius. Dr. Balys Ma
tulionis kviečiamas sutiko 
būti komisijoj kaip korpo
racijos atstovas.

Kūriniai konkursui turi 
būti pristatyti į Jaunimo 
centrą, 5620 So. Claremont,

LOS ANGELES LIETUVIAI PAMINĖJO 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Los Angelėje Vasario 
16-tos Dienos minėjimas 
praėjo su iškilmingumu, 
sutraukęs į Šv. Kazimie
ro bažnyčią bei į Mar- 
shall mokyklos patalpas 
labai daug žmonių.

Šventė buvo pradėta vė
liavos pakėlimu Šv. Kazi
miero parapijos kieme, 
dalyvaujant uniformuo
tiems skautams bei ki
toms organizacijoms su 
vėliavomis. Šias anksty
vas ceremonijas prave
dė ALT valdybos narys 
V. Pažiūra. Iš čia visi 
rinkosi į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, kur už žuvu
sius dėl Lietuvos lais
vės buvo atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios su 
puikiu bažnytinio choro 
giedojimu.

Tolimesnis šios šven
tės minėjimas — akade
mija vyko Marshall aukš
tesnės mokyklos patal
pose.

Minėjimą atidarė ALT 
pirmininkas inž. Vytau
tas Čekanauskas; solistė 
Janina Čekanauskienė su
giedojo Amerikos himną. 
Prasmingą invokaciją su
kalbėjo prel. Jonas Ku
čingis, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas.

Trumpą sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas 
dr. J. Bielskis. Toliau 
sekė Pabaltijo tautų at
stovų sveikinimas. Buvo 
perskaityta Vasario 16 
proga ALT paruošta rezo
liucija, kuri susirinkusių 
jų plojimais buvo priim
ta.

Pagrindinę kalbą pa
sakė iš Romos atvykęs 
svečias prel. L. Tulaba. 
Prelegentas savo patrio
tinėje, puikiai paruošto
je kalboje vykusiai nupie
šė Lietuvos valstybės gy
venimą, padalinęs jį į 
tris pagrindinius gyvavi
mo etapus. Palietęs pas
kutinįjį Lietuvos gyveni
mo laikotarpį — žiau
raus okupanto vykdomą 
mūsų tautos genocidą, 
prel. L. Tulaba, ryškino 
būdus ir priemones,kaip 
padėti mūsų kenčiančiai 
tėvynei ir ragino nepa
lūžti šioje sunkioje Lie
tuvos laisvinimo kovoje, 
nes Lietuvos okupantas 
deda milžiniškas pastan-

Chicago, III., ne vėliau š. m. 
gegužės 20, nes juos reikės 
išstatyti parodon gegužės 
26 ir 27, kai L. Pasaulio ir 
Amerikos lietuviai gydyto
jai turės savo metinį kon
gresą, o Gyd. Korp! ”Fra- 
ternitas Lithuanica” minės 
savo 65 metų gyvavimo su
kaktį.

Premijom fraternitiečiai 
paskyrė 1500 dolerių. Jury 
komisija parodoj įvertins 
meno kūrinius ir paskirs 
dailininkams keletą premi
jų už geriausiai atliktus 
darbus.

Parodai ar parodom už
sidarius, dailininkai galės 
savo kūrinius atsiimti, par
duoti ar dovanoti lietuviš
kom įstaigom bei mokyk
lom.

• Lietuvių Agronomų Są
jungos skelbto literatūros 
konkurso, Lietuvos ūkinin
kui pavaizduoti, rankraš
čiams įvertinti komisija 
(A. Baronas, N. Jankutė ir 
D. Bylaitienė) nerado nė 
vieno premijuotino kūrinio. 
Rankraščiai grąžinti auto
riams. 

gas mūsų išeivijos orga
nizuotą laisvės frontą 
palaužti. Publika prele
gento kalbą daug kartų 
plojimais pertraukė, o 
ją pabaigus visi sukilo 
pagerbdami kalbėtoją.

Pabaigoje oficialio
sios dalies, evangelikų 
kun. M. Preikštaitis su
kalbėjo maldą.

Meninėje programoje 
— Ramunė Vitkuvienė 
efektingai perskaitė Lie
tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, prita
riant tolumoje skamban
tiems varpams (iš juos
telės) bei Mažosios Lie
tuvos himnui.

Programos dalį su
darė taip pat salės prie
kyje vykusi iškilminga 
skautų-čių sueiga su įspū
dingais įžodžiais.

Džiugu, kad skautų va
dai į šią šventę įjungė ir 
jaunesniuosius. Mokyt. 
Onos Razutienės vedama 
tautinių šokių grupė bei 
jaunimo choras, akompa
nuojant O. Barauskienei, 
pasirodė puikiai.

Minėjimas salėje buvo 
baigtas Lietuvos Himnu. 
Lietuvos laisvinimo ko
vai vesti surinkta 3000 
dol. (rekordinė suma).

Po minėjimo Šv. Ka
zimiero parapijos apa
tinėse patalpose buvo 
duodami pietūs, kuriuos 
paruošė nenuilstamos or
ganizacijų talkininkės —
M. Kantienė ir A. Paš- 
kauskienė.

Tolimesnis Vasario 16 
Dienos minėjmas vyko 
Lietuvos trispalvės pa
kėlimu prie miesto rotu
šės vasario 16 dieną 
(penktadienį). Vėliavai 
kylant aukštyn, prie jos 
stovėjo Lietuvos genera
linis Konsulas Dr. J. 
Bielskis, ALT pirmi
ninkas inž. V. Čekanaus
kas ir miesto atstovas
E. Martinez. Iš susirin
kusiųjų krūtinių (virš 
200) veržėsi Lietuvos 
Himno žodžiai: o šv. Ka 
zimiero parapijos mokyk 
los vaikučiai, tautiniuo
se rūbuose, stovėjo or
ganizuoti aplinkui gar
bės tribūną.

Čia invokaciją sukal
bėjo taip pat Šv. Kazi
miero parapijos klebo
nas prel. J. Kučingis.

Lietuvos generalinis 
konsulas dr. J. Bielskis 
savo trumpoje kalboje 
ragino kovoti dėl Lietu
vos Nepriklausomybės 
pabrėždamas rusiškojo 
imperializmo vis didėjan
tį pavojų.

ALT pirmininkas V. 
Čekanauskas vėliau pri
statė visus garbės sve
čius.

Los Angeles miesto 
protokolų sekretorius E. 
Martinez įteikė mero iš
leistą ta proga prokla
maciją.

Atvykęs meras S. Yor- 
ty sveikino lietuvius dėl 
jų ryžtingumo kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ragin
damas ir toliau tą lais
vės žibintą (torch) nešti, 
kol mūsų Tėvynei išauš 
laisvės rytas; pagarbos 
ženklan meras mūsų ge
neraliniam garbės konsu
lui dr. J. Bielskiui įteikė 
simbolinį Los Angeles 
miesto raktą.

Pabaigoje, kun. M. 
Preikšaitis sukalbėjo pa
dėkos maldą. Susirinku
sieji, miesto mero sąs- 
kaiton, buvo pavaišinti 
punšu, kava ir pyragai
čiais. Koresp.

PAVASARIO ŽIEDŲ 
KONCERTAS

Kalifornijos lietuvių ra
dijo pavasario žiedų kon
certas įvyksta š. m. balan
džio mėn. 7 dieną, šeštadie
nį, šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Programą išpildys spe
cialus svečias iš New Yor
ko aktorius-humoristas Vi
talis Žukauskas, jaunimo 
ansamblio šokėjai, vado
vaujami mok. Razutienės, 
solistė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė ir pianistė Ray- 
monda Apeikytė.

Po programos vaišės ir 
turtingas laimės stalas.

Vitalis Žukauskas, popu
liarus ir žinoma aktorius, 
Kalifornijoje seniai buvęs, 
todėl labai laukiamas. Visi 
jį pažįsta iš gražių atsilie
pimų spaudoje, kaip talen
tingą juokdarį. Jo repertu
aras platus, iš mūsų gyve
nimo, ir per juokus sceniš
kai atkuriamas. Kaliforni
jos lietuviai laukia tos re
tos progos balandžio mėn. 
7 dieną per lietuviu radijo 
valandėlės koncertą. (p)

• Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos vadovybė, 
norėdama iškelti naujus kū
rėjus bei talentus visuose 
meno bei dailės darbuose, 
š. m. birželio 24 d. per Lie
tuvių Dieną, rengia daili
ninkų mėgėjų parodą, į ku
rią kviečiami dalyvauti visi 
mėgėjai iš Los Angeles ir 
apylinkių.

Jau įsiregistravo Rimas 
Narbutas, 17 m. amž., iš 
Santa Monica, Cay., Betty 
Blue Academy of Arts mo
kinys.

Užsiregistravimo laikas 
iki š. m. gegužės 1 d.

• Skul.pt. Pranas Baltuo- 
nis, iš Montrealio, su savo 
fantastiškais skulptūros kū
riniais iš medžių šaknų da
lyvaus Los Angelės Lietu
vių Dienoje birželio 24 d.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

V, Plečkaitis, Cleveland .. 2.00
J. Petrauskas, Cftk Park .. 2.00 
V. Žebertavičius, Detroit.. 2.00
J. Litvinas, Chicago.......... 2.00
V. Didžiulis, Bogota.........  7.00
A. Didžiulis, Bogota..........7.00
P. Mekas, W. Hyannisport 1.00
J. Satkus, St. Catharines .. 7.00 
E. Jarašūnas, Santa

Monica ......................... 7.00
P. Januška, Windsor........ 12.00
JAV LB Hartfordo Sk. .... 10.00 
T. Klova, Brooklyn........ . 2.00
V. P. Dargis, Westchester 10.00
K. Valiukas, Cleveland ..... 2.00
L Geštartas, Australia .... 12.20 
P. Grigonis, Cleveland......2.00
P. Lanys, Asbury Park .... 7.00 
V, Ūsas, Birmingham ....... 5.00
A. Mažeika, Los Angeles ..7,00
J. Nesavas, Detroit...........2.00
K. Matutis, Chicago ....... 7.00
L. Almario, Lakewood ••••• 2.00
J. Agurkis, Omaha............5.00
A. Rugys, Paterson...........2.00
M. Nakutis, Australia.......4.07,
A. Griauzdė, Avon .......... 5.00 
Tėvynės Mylėtojų D-ja,

Chicago 150.00
L. Raslavičius, Chicago ... 2.00 
V. Binkis, Chicago ......  2.00
A. Dirgėla, Chicago......... 2.00
P. Šlepetis, Elizabeth.......2.00
J. Jakštys, Chicago......... 2.00
O. Daškevičius, Chicago .. 2.00 
J. Preibys, Detroit ........ 7.00 
A. Kišonas, Dearborn Hts.'2.00 
T. Baltikauskas, Baltimore 2.00 
V. Stuogis, Cleveland ..... 5.00 
A. Dargis, Rochester ..... 2.00

Yisiems aukotojams Dir
n. nuoširdžiai dėkoja.

Skul.pt
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