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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MOKSLO IR 
KŪRYBOS

ENERGIJOS KRIZĖ
Atkreipia dėmesį į jos nereikalingac eikvojimu

SIMPOZIUMAS
M. VALIUKĖNAS

1969 metais Chicago
je, tuometinės JAV Lie
tuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos pastan 
gomis, buvo surengtas ir 
iškiliai praėjęs lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpo 
ziumas. Šių metų rudenį, 
ilgąjį lapkričio mėn.21- 
25 d.d. savaitgalį, rengia
mas antrasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas.Ir 
pastarasis bus Chicago
je, Jaunimo Centro na
muose.

Šio simpoziumo rengė 
jai: JAV LB Centro Val
dyba, Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga, Lituanistikos 
Institutas ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Brau 
gija.

Balandžio 7-8 d.d. Chi
cagoje posėdžiavo šių vi 
sų rengėjų - organizaci
jų pirmininkai ar jų įga
lioti atstovai ir jųjų pa
kviesti simpoziumui 
rengti talkininkai, sričių 
vadovai. Šio susitikimo 
tikslas — išryškinti ir 
sutarti simpoziumo or
ganizaciją, sistemą ir 
programą. Posėdžiuose 
dalyvavo per 20 mūsų 
mokslo vyrų ir visuome
nininkų iš įvairių gyven
viečių. Posėdžiai vyko 
darnioje nuotaikoje, aka
deminiame stiliuje ir jų
jų baigmėje surikuota šio 
neeilinio renginio vado
vybė, išskirti paskiroms 
darbo sritims atsakingi 
vadovai.

Simpoziumo bendrinės 
programos sudarymo va
dovais pakviesti:prof. R. 
Šilbajoris, Dr. S. Matas, 
Dr. J. Valaitis, Dr. E. 
Lenkauskas, Dr. J. Gim
butas. Vyriausias progra
minės dalies koordina
torius prof. Dr. Vytautas 
Vardys.

Simpoziumo techniki
niu parengimu rūpintis 
sudaryta atskira komisi- (Nukelta į 2 psl.)

New Yorke Kultūros Židinyje balandžio 7 d. {vyko egzilų skautų vady pirmojo pasitarimo dalyviai. 
Antroje eilėje iš kairės sėdi: R. Molienė, L. Milukienė, S, Gedgaudienė, Gudauskas, P. Molis ir prie
šais j( pirmoje eilėje Č, Kiliulis. Salės gale matyti I. Alksninienė. Vakare, tose pat patalpose įvyko 
Skauty Aido 50 mėty sukakties minėjimas, kuriame dalyvavo lietuvių skauty Įsteigėjas P. Jurgėla, ilga
metis skauty Aido redaktorius ir LSS Tarybos pirmininkas v.s. A. Saulaitis. (minėjimą atsilankė Lie
tuvos gen. kons. A. Simutis, LB New Yorko apyg. pirm. A, Vakselis, LNF pirm. E. Čekienė ir kt. Li
teratūrinę programą atliko A. Bružas ir A. Rigelytė.A. Samušio rūpesčiu buvo surengta parodėlė, pa
vaizduojanti Skauty Aido 50 mėty gyvavimo kelią G. Peniko nuotrauka

Jei ne kas kitas, tai 
bent kylančios benzino 
kainos turėtų kiekvieną 
priversti kiek pagalvoti 
apie dabar plačiai links
niuojamą energijos kri
zę ir pasigesti... ūkinio 
planavimo. Juk jau seno
kai buvo žinoma, kad JAV 
naftos ištekliai greitai 
senka ir šis kraštas vis 
daugiau ir daugiau turės 
naftos importuoti iš kitų 
kraštų, tačiau automobi
lių šiame krašte gamina
ma daugiau, negu bet ka
da, ir vis su galinges
niais t.y. daugiau skysto 
kuro suvartojančiais mo
torais. Šiandien JAV esa
ma jau netoli 100 milijo
nų registruotų automobi- 
lų t.y. dažnos šeimos ir 
net paskiri asmenys turi 
po kelis, tačiau auto pra
monininkai vis dar kal
ba apie gerus ateinančius 
metus! Kongresas dar 
prieš kelias dienas at
metė pasiūlymą skirti da
lį iš mokesčių už benzi
ną surenkamų milžiniš
kų sumų masinio vežio

ja Chicagoje, kuriai pir
mininkauti pakviestas 
inž. J. Jurkūnas. Jis jau 
beesąs sudaręs komisi
jos branduolį ir greitu lai 
ku numato jį praplėsti, 
įtraukiant įvairių sričių 
atstovus, talkininkus.

Rengiamojo simpoziu
mo uždavinys esąs ke
leriopas: a) Geresnės ko
munikacijos tarp lietu
vių, dirbančių mokslo ar 
mokslinių tyrimų institu
cijose, sudarymas, b) 
Reikiamos ir pastovios 
komunikacijos tarp lietu
vių mokslo darbuotojų ir 
lietuviškosios visuome
nės sudarymas, o taip pat 
supažindinimas su moks
lininkais bei jųjų pasie
kimais mokslo pakopose, 
c) Iškelti' mūsų mokslo 
žmonių kūrybinius svars
tymus, kuriuose jie pasi 
sakytų lietuvių išeivijos 
gyvenimo tėkmėje išky-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

jimo priemonių praplė
timui. Dabar tos lėšos 
skiriamos naujiems ke
liams tiesti ir tuo pačiu 
skatina privačių automo
bilių skaičiaus didini
mui. Nes kam važiuoti 
autobusu ar traukiniu, jei 
gali grečiau, patogiau ir 
saugiau nuvažiuoti savo 
automobiliu! Bet kokie 
pasiūlymai radikaliai 
pakeisti motorus, sie
kiant benzino suvartoji
mo sumažinimą, pramo
nės buvo atmetami, nes 
ji nebuvo tuo suinteresuo 
ta.

Baisus energijos ištek
lių eikvojimas buvo ska
tinamas ne tik skysto 
kuro, bet ir kitose ener
gijos srityse. Kaina už 
elektrą buvo tokia nedi
delė, kad ji buvo naudo
jama be tikro reikalo. 
Dėl to visos kalbos apie 
energijos krizę yra labai 
sveikintinas reiškinys 
net tuo atveju, jei ji fak- 
tinai dar neprasidėjo. 
Prezidentas Nixonas sa 
vo pranešime tuo reika
lu nekalba apie "Ener- 
gy crisis", bet tik "ener- 
gy challenge".

Jo pasiūlymai yra kuk
lūs, tačiau suprantat 
turint galvoje santvar
ką. Federalinė vyriau
sybė ūkiškoje srityje ne
gali daug padaryti. Ji 
gali tačiau panaikinti 
varžtus importui ir mo
kestinėm lengvatom pa
skatinti naujų energijos 
šaltinių ieškojimą. Tą 
prezidentas ir siūlo.

Kol kas ir artimiau
sioje ateityje Ameri
kos, kaip ir Europos bei 
Japonijos dabartinio gy
venimo stiliaus išlaiky
mas priklauso nuo naf
tos importo iš Artimųjų 
Rytų, kurių kraštai turi 
daugiau pusės viso pa
saulio išteklių. Dar ne
seniai tie kraštai savo 
naftą turėjo parduoti Va 
karams už juokingą kai

ną. Bet kai 1951 m. Per
sijos premjeras Mos- 
sadegh norėjo nusikra
tyti užsienio tarpininkais 
ir naftos šaltinius su
valstybino, jis savo kraš
tą įstūmė į tokius ūki
nius sunkumus, kad ne
trukus pats buvo nuvers
tas. Dėl to, kad neužten
ka vien tik turėti naftą, 
reikia ją dar nugabenti 
į vartotojų kraštus ir ten 
turėti organizaciją jos 
pardavimui. Nuo to lai
ko naftos savininkai ge
rokai padidino savo pel
ną. Taip, kad šiandien 
kai kurie tų kraštų val
dovai turi prisirinkę tiek 
dolerių, kad nežino ką 
su jais daryti. Teoriš
kai visai galima, kad po 
kelių dešimčių metų ga
lėtų turėti didelį balsą 
Amerikos pramonėje, ku
rios akcijų jie gali įsigy
ti. Žinoma, jei iki to lai
ko nebus nuversti.

Iš kitos pusės, čia pra
vartu atsiminti ūkinin
kus. Juk be maisto nie
kas negali gyventi. Er
go, ūkininkai turėtų vis
ką valdyti. Praktijoje ne 
jie miestelėnus, bet tie 
išnaudoja ūkininkus. Už 
tai ir spaudojepasirodęs 
būkštavimas apie arabų 
valdovų įsigalėjimą yra 
tur būt per ankstyvas.

Kol kas aukštenės kai
nos už benziną, kaip ir 
maistą, amerikiečius tu
rėtų priversti pagalvoti 
apie energijos taupymą. 
Tai jau būtų nemažas 
laimėjimas.

• Vaclovas Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės komiteto 
pirmininkas, buvęs VLIKo 
pirmininkas, balandžio 10 
d. atšventė 80-ties metų 
amžiaus sukaktį. V. Sidzi
kauskas baigęs teisės moks
lus, 1919-22 m. buvo Švei
carijoje Lietuvos misijos 
pirmasis sekretorius, vėliau 
atstovas. 1922-81 m. Lietu
vos atstovas Berlyne, o nuo 
1925 m. kartu Vienoje ir 
Berne. 1931-34 m. buvo įga
liotas ministeris Londone ir 
Hagoje. 1920-34 m. su trum 
pomis pertraukomis Lietu
vos atstovas prie Tautų Są
jungos. Visuomeninėje veik
loje reiškiasi nuo 1917 m. 
Išeivijoje darbavosi Lietu
vių sąjungoje ir vėliau Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete. Nuo bolše- 
kų pabėgęs, buvo suimtas 
nacių ir kankintas Soldau 
ir Auschwitzo koncentraci
jos stovyklose. New Yorke 
darbavosi ne tik lietuvių 
visuomenėje, bet taip pat 
ir Pavergtųjų tautų orga
nizacijose.

• Dr. Vytautas A. Dam- 
brava, JAV ambasados Ar
gentinoje pirmasis sekre
torius, prezidento Nixono 
pristatytas senatui patvir
tinti karjeros diplomatu. 
Šiuo pakėlimu dr. V. Dam- 
brava atsiduria Amerikos 
diplomatinės karjeros vir
šūnėse.

Dr. V. Dambrava kilimo 
uteniškis, universitetą bai
gė Vilniuje, teisių daktara
tą įsigijo Innsbrucke, Aus
trijoje.

Rašytojas Romualdas Spalis, atvykęs iš Anglijos, literatūrinėje 
popietėje Chicagoje. A. Plaušinaičio nuotrauka

POPIETĖ SO RAŠYTOJU 
ROMUALDU SPALIU

ANTANAS JUODVALKIS

Susitikimas su rašy
toju Romualdu Spaliu - 
Giedraičiu įvyko š.m. ba 
landžio 15 d. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, Chica
goje. Jo knygų skaitytojų, 
gerbėjų bei bičiulių ir ko 
legų neolituanų prisirin
ko pilnutėlė salė. Susirin
kusių tarpe matėsi ir ne 
vienas poetas bei rašyto 
jas, panorėjęs arčiau su
sipažinti su tolimoje Ang. 
lijoje gyvenančiu ir ku
riančiu rašytoju R. Spa
liu.

Popietę atidarė ir ją 
pravedė Korp! Neo-Li
thuania Chicagos padali
nio pirm. dr. Algis Moc- 
kaitis. Pasveikinęs sve
čią korporacijos filiste
rį, rašytoją Romualdą 
Spalį ir pasidžiaugęs gau
sia auditorija, pakvietė 
jauną rašytoją Nijolę Jan
kutę - Užubalienę tarti 
žodį.

Rašytoja N. Jankutė 
žvilgterėjo į R. Spalio 
gyvenimą ir kūrybą. Ne
lengvas yra R. Spalio gy
venimas ir kūrybos sąly
gos. Gyvenimas sveti
moje aplinkoje, darbas 
anglų gimnazijoje, nesu
daro tinkamų lietuviškai 
kūrybai sąlygų, bet rašy
tojas R. Spalis dirba kie
tai ir išleidžia į gyveni

Vincas Ališauskas ir Petras Kisielius, Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentai, dideliu įsijautimu aktoriškai reČitavo sce
ną iš R. Spalio Gatvės berniuko nuotykių. A. Plaušinaičio nuotrauka

mą vieną po kitos savo 
raštų knygas... Kas iš jau
nųjų skaitytojų nėra skai
tęs jo "Gatvės berniuko

Eglė Juodvalkytė skaito iš R, 
Spalio knygos Rezistencija,

nuotykių" ir kitų šio cik
lo veikalų: "Ant ribos", 
"Alma Mater" ir "Rezis- 
tecijos". Šie jo veikalai 
įsirikiavo į lietuvių kla
sikų eiles ir sudaro pa
sididžiavimą knygų len
tynose. Reikia paminėti 
ir porą novelių rinkinių: 
"Didžiosios Atgailos" 

(Nukelta į 5 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

AUSTRALIŠKOS NUOTRUPOS

Jau penkeri mėnesiai Austra
lijoje vyksta tikras perversmas, 
kokio nebuvo per paskutiniuosius 
24-rius metus. Visa tai padarė 
praeitų metų darbiečių partijos 
laimėjimas ir naujosios vyriau
sybės perėmimas viso valdomo
jo aparato. Naujasis ministeris 
pirmininkas G. Whitlam, iš pro
fesijos būdamas teisininkas, yra 
iškalbus ir geras politikas, tik 
jis pačioje savo partijoje turi 
nemažai sunkumų. Australijos 
darbiečių partija yra pati di
džiausia ir lengvai galėtų būti 
ir pati stipriausia, tačiau vidų-

Mokslo ir 
kūrybos •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
lančiais klausimais,pro
blemomis.

Pirminis (provizori
nis) simpoziumo progra
mos projektas nutarta pa 
rengti ir leisti jį viešu
moje svarstyti bei pasta 
boms reikšti,ikiš.m.bir
želio mėnesio, o galutinė 
simpoziumo programa 
numatoma paskelbti spa 
lio mėnesį. Prof. V. Var
dys įsakmiai akcentavo 
mintį, kad simpoziumo 
programos sudaryme, sa
vo pasiūlymais ir pasta
bomis, turėtų dalyvauti 
kuo didesnis talkininkų, 
įvairių sričių, profesijų 
ir pažiūrų, skaičius. Pa
ties simpoziumo eigoje, 
jo svarstybose, diskusi
jose, sekcijų posėdžiuo
se laukiama aktyvaus da
lyvavimo ne vien moks
lininkų (referentų ar ko- 
referentų), bet ir visos 
plačiosios lietuvių visuo
menės paskirų narių.

Simpoziumo metu vi
sa sutelktoji svarstybų, 
referatų ir paskaitų me ■■ 
džiaga numatoma iš
spausdinti paskiruose lei
diniuose. Jei ateityje ne
bus kitaip nutarta, nūnai 
numatoma humanitari
nių mokslų srities me
džiagą atspausdinti Li
tuanistikos Instituto Dar
buose (leidiniuose), tech
nologijos ~ mokslų — 
Technikos Žodyje ir me
dicinos, mokslų — Lietu
vių Gydytojų Biuleteniuo
se.

Siekiama, ypač to bū
tinumą pabrėžė Dr. V. 
Vardys, kad šis lietuvių 
mokslo ir kūrybos sim
poziumas liktųsi su tęsti
numu ateičiai, įsteigiant 
Lietuvių Mokslo Draugi
ją ar bent sudarant ko
ordinacinę, federacinę 
jungtį tarp šio simpoziu 
mo rengėjų organizaci
jų

Čia kalbamuose pasi
tarimuose simpoziumo 
rengėjus - organizaci
jas atstovavo: JAV Lie
tuvių Bendruomenės 
Centro Valdybą — Alek
sas Vaškelis, Lietuvių 
Gydytojų draugiją — Dr. 
F. Kaunas, Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Są
jungą — inž. Dr. P. Ma
žeika, Lituanistikos Ins
titutą — inž. Dr. J. Gim-.. 
butas.

Baigiant šią informa
ciją, belieka pasidžiaug
ti darbinga nuotaika ir 
ryžtu visų ligšiol įsijun
gusių į didį darbą, sie
kiant surengti šį nekas
dienį lietuvių mokslo ir 
kūrybos žmonių susitiki
mą pažinti juos, išgirs
ti jų mintis, planus, ku
rie neabejotinai turės įta
kos į visą mūsų išeivijos 
nusiteikimą ir veiklą. 

jiniai kivirčai tarp kraštutiniu 
kairiųjų ir kraštutinių dešinių
jų partijos narių yra labai stip
rūs ir dažnai nerandantieji bend
ro sutarimo, kas ir pačiai par
tijai neleido per paskutinius 24 
metus laimėti rinkimų.

Naujasis ministeris pirminin
kas yra labai gerai pažįstamas 
ir lietuviams. Būdamas opozi
cijos vadu, .jis gyveno Cabra- 
mattos priemiestyje, kur taip pat 
gyvena ir nemažai lietuvių. Jo 
artimi kaimynai taip pat buvo 
Sydnėjaus lietuvių bendruome
nei gerai žinomi mūsų veikėjai 
Uodaičiai, DeikaiirVeteikiai,su 
kuriais jis palaikydavo artimus 
ryšius. Teko ir man susipažin
ti su juo ir jo žmona viename 
mūsų Tautos Šventės minėjime, 
kur labai įdomiai ir nuoširdžiai 
išsišnekėjome. Visą Lietuvos ir 
lietuvių padėtį jis labai gerai 
žino ir supranta ir, manau, kad 
ir dabar, gyvendamas sostinėje 
Canberroje, jis ir jo aukštoji 
— visuomenininkė žmona lietu
vius labai gerai atsimena.

Per pirmuosius savo valdymo 
mėnesius naujoji vyriausybė 
aiškiai pasisakė, kad jie nenori 
jokių kolonialinių ryšių turėti 
su Anglija ir tuo pačiu nepri
klausyti nuo bent kurios kitos 
didžiosios valstybės. Atrodo, 
kad labai greitai Australija gali 
pasiskelbti nepriklausoma. Jei
gu ankstyvesnieji liberalų minis- 
teriai pirmininkai R. Menzies ir 
vėliau, nelaimingai nuskendęs
H. H o lt, i kurio laidotuves net 
specialiai buvo atskridęs Ame
rikos prezidentas L.B. Johnson 
ir kuris pasauliui buvo paskel
bęs savo garsųjį šūkį "All the 
way with L.B.J". laikėsi 1007-> 
Amerikos politikos ir amerikie • 
čius Korėjos ir Vietnamo ka
ruose besąlyginiai rėmė, tai nau
jasis pirmininkas tuoj pat ati
traukė visas Australijos kari
nes pajėgas iš Vietnamo, labai 
griežtai protestavo už pakarto
tiną Vietnamo bombardavimą,at
šaukė Tautinės Kinijos pripaži
nimą ir pripažino komunistinę 
Kiniją, kai apie santykius su Ame
rika pareiškė, kad iki šiol Aus
tralijos santykiai su Amerika bu
vo kaip tėvo su vaiku, kai dabar 
jie pasidarys santykiai kaip pil
nai suaugusių žmonių, niekam 
nediktuojant ir neįsakant ką Aus - 
tralija turi daryti.

Vidujiniame savo gyvenime 
darbiečiai ir padarė ir dar da
rys daug pakeitimų. Visiems 
dirbantiesiems pridėjo po savai 
tę atostogų ir dabar privačiose 
įmonėse dirbą turi keturias sa~ 
vaites ir valdiškose penkias sa
vaites metinių atostogų, kai il
go išdirbimo atostogos ir yra 
geriau pagerinamos. Labai 
daug vilties yra, kad darbo sa
vaitė tuoj bus 35 valandos, kai 
pačios algos dirbantiesiems 
yra, kaip ir pensijos padidintos. 
Šiuo metu vidurkis australo už
darbio yra apie 110 australiškų 
dolerių. Kai visas daugumoje pa 
saulis per paskutinį pusmetį nu
vertino savo pinigus, Amerikai 
tą padarant net du kartus, tai 
Australija savo dolerio ne tik 
kad nenuvertino, bet jį pakėlė ir 
jei prieš kelis mėnesius, dar 
man keliaujant po pasaulį, už 
australišką dolerį gaudavau tik
I. 17 amerikoniškų dolerių, tai 
dabar mūsų doleris yra jau ver 
tas SC.S. 1.42 ir atrodo, kad 
australai savo dolerio nenuver
tins, nes jis yra tvirtai parem
tas auksu, kai Australijos vilnos, 
mėsa, kviečiai ir visi kiti eks
portuojami produktai yra labai 
pasaulyje pareikalaujami.

Viena, ypatingai Rytų Euro
pos ateivių akimis žiūrint blo
gybė yra, kad visa politinė Aus
tralijos vyriausybės pažiūra pa
krypo smarkiai kairėn, nors mi
nisteris pirmininkas, būdamas 
visai nekraštutinis, stengiasi la
viruoti ir to pasėkoje turi daug 
nemalonumų su kraštutiniais kai
riaisiais.

Visas gyvenimas ir naujos 
permainos čia dabar vyksta to
kiu dideliu greičiu, kad ir mums 
čia gyvenant, ne viską ir visada 
gali suprasti ir suderinti, nors 
bendroje išvadoje, eiliniam žmo
gui, yra padaryta daug palengvi
nimų ir numaToma jų dar dau
giau padaryti. Pagyvensim - pa 
matysim.

Au tralijos "MažojiAmerika” 

yra vadinamas Vakarų Australi
joje esantis dykumose pastaty
tas naujas "Exmouth" miestas, 
kuriame gyvena virš 2000 ame
rikiečių su savo šeimomis, ku
rie dirba čia esamame "U.S. 
Navy Communication Centre". 
Tokių slaptų ir pusiau slaptų 
centrų Australijos pakraščiuo
se yra daugiau ir juose, daugu
moje, gyvena amerikiečiai. Šia
me mieste jautiesi kaip Ameri
koje; naujos gražios ameriko
niškos laivyno uniformos, kairė, 
je pusėje esantieji automobilių 
vairai, australams neįprastas 
amerikoniškas akcentas, mies
tą padaro visai australų aplin
kai svetimą. Lygiai taip pat ir 
namų statyba skiriasi. Čia yra 
karštas tropikinis klimatas ir 
amerikiečiai savo namus yra 
pasistatę nuo ciklonų apsaugo
tus žemus, cementinių blokų pa
vidalo, turinčius savo oro vėsi
nimus, kai australiškieji namai 
yra stiprių lengvų medžiagų, iš 
kelti aukštai, kad galėtų pagauti 
kiekvieno vėjelio pūstelėjimą. 
Netoli šio miesto yra naftos šal
tiniai, kur irgi gyvenimas vyks
ta pilnu tempu, padarant dirban
čiųjų uždarbius labai didelius. 
Šie miesteliai turi įrengtus vi
sus patogumus, kaip kotelius, 
plaukimo baseinus, sporto aikš
tes ir kt. todėl ir gyvenimas 
nėra ten nuobodus, ypatingai, 
kai amerikiečiai su australais 
tarpsuavyje labai gražiai sugy
vena. Siuntimo ir priėmimo ban
gų bokštas yra 1271 pėdos aukš
tumo ir per jį galima kiekvienu 
metu susisiekti su visame pa
saulyje plaukiojančiais amerikie 
čių laivais.

«««
Australijos vedybinių biurų 

ekspertai pareiškė, kad iš visų 
jaunuolių vedybų nuo 18-kos me
tų amžiaus, tik Wo laimingai 
gyvena, kai visos kitos jaunuolių 
sukurtos šeimos anksčiau ar vė
liau baigiasi skyrybomis. Seniau 
Australijoje oficialiai galima 
buvo vestis be tėvų leidimo tik 
nuo 21 metų, jaunesniems gau
nant tėvų ar teismo leidimą, kai 
naujoji vyriausybė šią ribą su
mažino iki 18 metų.

•«*
Jeigu australai yra skaitomi 

vieni iš didžiausių pasaulyje 
alaus gėrėjų (alaus stiprumas 
čia yra 8%), tai pagal pasaulines 
statistikas, australai yra dau
giausiai mėsos suvalgantieji 
žmonės. Per paskutiniuosius me • 
tus Australijoje buvo maistui 
papjauta 53 milijonai gyvulių į 
tai neįskaitant paukštienos. Iš 
šio skaičiaus du trečdaliai buvo 
sunaudota vietos rinkai paval- 
gidinant 13 milijonų čia gyvenan 
čių žmonių. Australijos gyvento
jas per metus suvalgo 209 sva
rus mėsos, iš ko yra: 93 sva
rai jautienos, 49 sv. avienos, 
41 sv. veršienos, 15 svarų kiau
lienos ir 11 svarų kitos mėsos, 
kai tuo tarpu Japonijos eilinis 
žmogus per metus suvalgo tik 
19 svarų mėsos. Amerikoje žmo 
gaus suvalgymo metinis vidur
kis yra 173 svarai ir Anglijoje 
137 svarai. Iki šiol Argentina 
buvo didžiausias mėsos ekspor
tuotojas, tačiau pereitais me 
tais Australija juos pralenkė 
su savo jautienos pardavimu 
Amerikai, viso 328.000tonų,kas 
buvo jautienos pasaulinis parda
vimo rekordas ir kurią ameri
kiečiai daugiausiai sunaudoja sa 
vo "tautinio" valgio hamburgers 
paruošimui.

Londone išleidžiamas žurna
las "Economist” paskelbė, pa
gal jų surinktus davinius geriau
sių pasaulyje žmogui gyventi 
valstybių sąrašą. Pirmoji vie
ta tenka Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, II-ji --Australijai, 
III—ji Kanadai ir toliau eilė se
ka sekančiai: Anglija, Prancūzi 
ja, Olandija, Japonija, Belgija, 
V. Vokietija ir kt. Apskaičiuo
jant gyvenimo standartą,punktai 
už ir prieš buvo duodami lygi
nant pragyvenimą, uždarbius, 
skyrybas, ankstyvas vedybas, gy 
ventojų skaičių tenkančiam vie
nam gydytojui, socialinį aprūpi
nimą, mirimų skaičių katastro
fose, nužudymus, išprievartavi
mus, apiplėšimus, mokslo stan
dartą ir jo išlaidas, automobi
lių skaičių pagal gyventojus, vals
tybinių mokesčių didumą, apsi
pirkimą, namų kainas, vonias 
esančias pagal gyventojus namuo 
se, kur australai paėmė pirmą 
vietą, palikdami amerikiečius 
antroje. Žurnalas, kalbėdamas 
apie automobilius, padarė išva
dą, kad daugumas žmonių norė
tų geriau būti saugūs gulėdami 
lovoje, negu turėdami automobi-

klevo lapo šaly
O O PRARYS ALŠĖNAS

SIDABRINĖ SUKAKTIS HAMILTONE

Aušros Vartų Mergeles Marijos lietuvių parapijos bažnyčia Ha
miltone, Ont.

Hamiltonas yra trečioji didu
mu lietuvių kolonija Kanadoje. 
Negana to, savo veiklumu, pa
reigingumu ir, svarbiausia, dos
numu, ji skaitytina, mažiausiai 
antroj, o gal net pirmoj vietoj, 
nes eilę metų pirmavusi ypač 
Laisvės reikalui — Tautos Fon
dui aukų surinkimu. O ir šiaip 
pas hamiltoniečius lietuvius tvar
kos ir veiklos -- su kaupu.

Vienok prieš dvidešimt pen
kerius metus Hamiltono mies
tas Kanadoje lietuviams, galima 
sakyti, buvo tarytum tuščia vie
ta. Senesniosios ateivijos lietu
vių jame labai maža gyveno, o 
apie kokią nors lietuvišką para
piją, tuo labiau savą lietuvišką 
bažnyčią ar kitus pastatus, nė 
kalbos negalėjo būti.

Reikalai pasikeitė gerojon pu
sėn tik tada, kai po II Pasauli
nio karo lietuvių ateiviu skaičius 
Hamiltone žymiai padidėjo, o 
taip pat ten atsirado jaunas, ener
gingas lietuvis kunigas, Juozas 
Tadarauskas, atvykęs iš Švedi
jos.

Šis dvasiškis pradėjo judinti, 
o vėliau ir labai sparčiai sukti 
’.etuviško gyvenimo ir tautinės 
bei religinės kultūros ratą. Šia
me darbe jam labai sekėsi. Bu
vo įsigyta sava lietuviška bažny
čia, paskirta Aušros Vartų Ma
rijos vardo garbei, vėliau ji pa
grindinai perstatyta ir galutinai

Hamiltono lietuvių parapijos 
klebonija.

lį ir, išvažiavę su juo nebūtų tik
ri ar sveiki griš atgal į savo na
mus, nors žmonėms labai nepa
tiktų, jei bent kokia vyriausybė 
bandytų uždrausti ar riboti au
tomobilių turėjimą, ar sumažin
ti judėjimo policiją, kuri net ir 
žiauriais metodais bando sustab
dyti turimas ir vis augančias pa
saulyje judėjimo katastrofas.

Sydnėjaus didžiausio ir se
niausio Australijoje universite-
to laikraštis "The Union Recor- 
der” pareiškė, kad jeigu studen
tė, pasiekusi trečiąjį kursą dar 
negali susirasti sau partnerio - 
draugo, tai ją eiliniam studentui 
jau reikia visai pamiršti ir lai
kyti ją iš studentų socialinio gy
venimo išbraukta, nes ji turi bū 
ti arba patetiška-graudi, arba 
savo išvaizda nepatraukli ir net 
biauri. Universitetuose sociali
nis spaudimas yra daug didesnis 
merginoms, todėl jos turi ir 
daug daugiau psichologinių pro
blemų, kas tokiais atžvilgiais 
jas padaro atskalūnėmis nuo vi
so studentiško gyvenimo, kai ne
turėjimas nuolatinio savo drati 

go studento labai dažnai studen
tes nustumia į desperaciją ir 
kraštutinumus.

pritaikyta lietuviškai atmosfe
rai, tinkančiam religiniam, o 
taip pat ir kultūriniam darbui. 
Kultūrinei veiklai plėtotis po baž
nyčia įrengta salė. Gi pati bažny
čia įruošta ir išdekoruota taip, 
tarytum ji būtų ne kanadiškam 
Hamiltone, bet kurioj nors vie
tovėj Lietuvoj. Viršum didžiojo 
altoriaus puikus Aušros Vartų 
Marijos paveikslas; visi užra
šai po Kryžiaus kelių stotimis, 
po langų vitražais ir kitur — tik 
lietuviški.

1948 m. spalio 3 d. įvyko šios 
bažnyčios pašventinimas, kuria
me teko ir man dalyvauti. Pa
šventinimo iškilmėse -- žmonių 
minios iš Hamiltono, Toronto, 
Montrealio, Londono, Whelando. 
St. Catharines ir kitur. Šventini
mo apeigas atlikti buvo pažadė
jęs Hamiltono vyskupas „bet jam 
staiga susirgus ir atsigulus ligo 
ninėn, jas atliko vyskupo dele
gatas monsignoras Obraim. Šven
tinimo ceremonijos ir iškilmės 
buvo itin gražios ir didingos. 
Maloniai nustebino dalyvius še- 
šetos anglų garbės sargyba. Jie 
visi buvo frakuoti ir su kardais. 
Kiekvienu iškilmingų pamaldų 
momentu jie saliutavo, gerbdami 
žemiškaisiais ginklais — kar
dais. Jie buvo užėmę priekinę 
vietą bažnyčioje.

Pamaldų metu giedojo Hamil
tono lietuvių choras, vadovauja
mas chorvedžio Vyt. Babecko, 
Iškilmingų pamaldų nuotaiką dar 
daugiau padidino solistai: Šče- 
pavičienj Marijošius, Kovelis 
ir Rimkus, kurie visi, akompa
nuojant muz. Dvarionui, V. Ba
becko choras ir taut. šokių gru
pė vadovaujama E. Olšausko, 
vėliau išpildė meninę progra
ma. Tai įvyko Čekoslovakų sa
lėje.

Ir, štai, nuo to gražuas mo
mento jau praslinko ne dvide
šimt penkios dienos, savaitės 
ar mėnesiai, bet dvidešimt pen 
keri metai. Greituolis laikas, 
bėgdamas tarytum vanduo, už
krovė ne tik ant kleb. J. Tada- 
rusko, bet ir ant mūsų pečių 
ketvirčio amžiaus metų naštą, 
toniškėj lietuvių parapijoj visbtt 
vo dirbama, krutamą.

Perstačius, sutvarkius ir iš
gražinus bažnyčią, nukreiptas 
žvilgsnis i klebonijos statymą. 
Ir taip, po neilgo laiko, prie baž. 
nyčios prįsirikiavo naujas, mo
dernus pastataš-klebonija, ku
rios išorės puošnumui ir susi
kaupimo nuotaikai padidinti prie
kyje pastatyta didžiulė Šv. Juo
zapo su Kūdikėliu Jėzumi statu
la. Gi prie bažnyčios išorinėj 
pusėj — išdygo pasigėrėtinai 
gražus lietuviškas kryžius, de
dikuotas Lietuvos kankiniams pa 
gerbti.
Pagaliau, pastačius ir sutvar

An Equal Opportunity 
Employer

Hamiltono lietuvių jaunimo centro pastatas.

kius du pastatus -- bažnyčią 
ir kleboniją — dar nesustota 
vietoj. Klebono mons. dr. J. Ta - 
darausko rūpesčiu ir parapijie
čių dosniomis aukomis siekta 
lietuviškos religinės ir kultūri
nės veiklos pastatų trilogijos — 
pastatytas ir trečias puikus, vi
sais atžvilgiais patogus statinys 
— Lietuvių Jaunimo Centras Ha
miltone, kuris didelėmis ir gra
žiomis iškilmėmis pašventintas 
ir atidarytas kultūrinei veiklai 
1965 m. birželio 20 d. Iškilmėse 
teko dalyvauti ir jūsų bendra
darbiui.

Naujai pastatytame Hamiltono 
Jaunimo Centre esama apie 900 
sėdimų vietų, o be to balkonas 
dar galįs sutalpinti apie 200 as
menų. Taigi, statinys labai tal
pus. Prie Centro dar yra didelė 
virtuvė su reikiamais įrengi
mais, baras ir kiti kambariai. 
Šiuo centru naudojasi Hamilto
no lietuviai — jaunimas ir seni 
mas, nežiūrint, kad Centro dedi
kacija skirta jaunimui, nes tiki
masi iš jų mūsiškės ateities. 
Ten randa užuovėją ir pastogę 
visos Hamiltono lietuvių koloni
jos organizacijos ir kultūriniai 
bei meno sambūriai.

Ir taip, kaip matome, toli nuo 
Tėvynės, už jttriųmarių,atsira- 
do lietuviškų trijų pastatų trilo
gija — tarytum mažytė Lietuvė
lė, užimanti didoką žemės plotą 
Hamiltono pakrašty — Dundurn 
gatvės šiaurinėj daly, kuri liu
dys ne tik lietuviams, bet ir 
kanadiečiams apie lietuvių lais
vės troškimą savam kraštui jOCv * 
vai žemei Lietuvai. Ne be reika
lo Hamiltono meras V. Copps 
savo kalboje pabrėžė, jog šio
mis patalpomis džiaugiasi ir di
džiuojasi ne tik lietuviai, bet ir 
hamiltono kanadiečiai.

Pagirtina Hamiltono veikli ir 
ypatingai dosni lietuvių kolonija. 
Toji kolonija negausi (tik per 
2000 asmenų), bet jos darbai 
ir dosnumas dideli.
Čia dar žodis, kitas ir apie 

Hamiltono lietuvių parapijos kle
boną. Per tą ketvirtį šimtmečio 
(nuo parapijos įsteigimo) kun. J. 
Tadarauskas ne tik begaliniai 
da.ug rūpesčių ir pastangų dėjo 
pastoraciniam ir kultūriniam bei 
visuomeniniam darbui, bet pa
sirūpino ir savo dvasinėmis ver
tybėmis intelektualumo srity
je — įsigydamas daktaratą, gi 
Šventasis Sostas dr. J. Tada- 
rauską paaukštino į monsin
jorus.

Parapijos įsteigimo sidabri
nę sukaktį Hamiltono lietuvių kle. 
bonas ir parapijiečiai ruošiasi 
iškilmingai atšvęsti ir paminė, 
ti 1973 m. birželio mėn. 3 d.

INSTALLATION 
SUPERINTENDENT

WITH A LEADER 
SINCE 1911

Complete responsibility for 
installation of materials 
handling systems. The sue- 
eessful eandidate will have 
turnkey experienee with elec- 
trical, mechanical, and hyd- 
raulic eomponents. A’ssign- 
ments involve estensive tra
vel. If you are considered an 
aggręssive selfstartcr and 
vvould likę to know niore 
about this challenging op
portunity, niail rentime in 
confidenee.

Director of Personnel

AI.VEY INC.
9301 Olive Blvd.

St. I.ouis, M o. 63132



1973 m. balandžio 25 d. DIRVA Nr. 32-3

Į TH£ LITHUANIAN
NEWSPAPER

PASIKALBĖJIMAS GEN. K. MUSTEIKIO
6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

Telephone: (216) 431-6344

MAILING ADDRESS
P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO « 
PUBLISHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY AND 
FRIDAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS'N. VILTIS, 
INC. « SUBSCRIPTION PER YEAR 413.00 • SINGLE COPY IS CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 

PRENUMERATA MEAMS *13.00, PUSEI METŲ *7.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA IS CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA • NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRAŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIRAŠYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONE • UŽ 
SKELBIMŲ TURINI LR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.

IŠNIEKINIMAS VILNIAUS

Generolo Stasio 
Raštikio III-jai kny
gai pasirodžius pra
eitais metais, iki 
šiol pasigendama iš
samesnių jos apta
rimų ir pasisakymų. 
Kadangi knygoje ap
rašomas kritiškasis 
mūsų Nepriklauso
mybės laikotarpis 
su jo įvykiais ir žmo
nėmis — daugkas no
rėtų išgirsti ir kitų 
dalyvių nuomones 
apie tuos įvykius. 
Šoje 
kartų 
buvęs
Krašto Apsaugos Mi
nisteris gen. Kazys 
Musteikis, tad krei
pėmės į jį su keliais 
klausimais.

knygoje daug 
yra minimas 
paskutinysis

MIESTO ISTORIJOS
"Mūsų mieste savo re

voliucinę veiklą pradėjo 
V. Lenino bendražygis F. 
Dzeržinskis, čia veikė V. 
Mickevičius - Kapsukas, 
Z. Angarietis, P. Eidu
kevičius ir daugelis ki
tų, kurie vienijo Vilniaus

Šiais metais, tvirtina
ma, Vilniui sukanka 650 
metų.

Nėra abejonės, kad iš
eivijos spauda, vilniečių 
sąjunga, istorikai, paly
dės tą sukaktį susibūri
mais, minėjimais, pa
skaitomis, rašiniais. Vi- proletariatą, ragino ko- 
sa tai padarys Lietuvos voti su engėjais", dėstė 
sostinės jubiliejų artimą revoliucinius faktus Pet- 
išeivio širdžiai. Juk Vii- ras Griškevičius, 
niaus istorija yra neišse- "1918 m. spalio mėne- 
miamas šaltinis lietuviš- sį Vilniuje įvyko pirma- 
koms temoms. Vilniaus 
istorija yra integralinė 
Lietuvos istorijos dalis. 
Datos ir įvykiai jungiasi 
į puošnią grandinę. Neuž
mirštami Lietuvos istori
jos asmenys iš amžių gi 
lumos masina mūsų jaus 
mus savo žygdarbiais ir 
Lietuvos meile.

Puikusis miestas vi
duramžiuose garsėjo 
Europoje. I Vilnių vyko 
popiežių, imperatorių ir 
karalių pasiuntiniai,kur, 
kaip lygūs su lygiais, kon- 
feravo ir aptarinėjo mil
žiniškų teritorijų likimą 
ir dalinosi įtakų sfero
mis. Brutali lenkų impe
rializmo jėga s-utrukdė 
lietuvius Nepriklauso
mybės periodą išgyventi 
Vilniuje. Kaip ir Kaunas, 
Vilnius būtų pajutęs gai
vią Naujosios Lietuvos 
atstatytojų dvasią. Liki
mas lėmė Lietuvos sos
tinei patekti iš vienos 
okupacijos pragaišties 
į kitos okupacijos nieki
nimą. Šie Vilnių pavertė 
provincijos miestu, "są
junginės respublikos sos
tine", kas faktinai reiš
kia pilną subordinaciją, 
pilną paklusnumą Mask
vai.

Ir dabar išniekintas 
Vilnius, kadaise savo ku
nigaikščio Algirdo kar
du beldęs į Maskvos var 
tus, bailiai klauso Mask
vos raudonųjų kunigaikš
čių "įsakus".

Visa ta tragedija itin 
ryški Vilniui minint savo 
prakilnią 650 metų sukak
tį. Bolševikinė Elta pa
skelbė pasikalbėjimą su 
Kompartijos Vilniaus 
miesto komiteto pirmuo 
ju sekretoriumi Petru 
Griškevičium. Šis bol
ševikas "akcentavo" kuo 
Vilnius garsus irįkąbus 
atkreiptas dėmesys mi
nint jubiliejų.

"Vilnius — vienas se 
niausiu šalies miestų, re 
voliucinio judėjimo Lie
tuvoje lopšys," pasakė 
kompartijos pirmasis 
sekretorius.

Ir jis išdėstė, kad Vil
niuje XIX amžiaus pabai
goje įsikūrė marksisti
niai rateliai. "Didelę 
reikšmę visam revoliu
ciniam judėjimui" pasa
kė Griškevičius, "turė
jo Lenino atvykimas į 
Vilnių 1895 m".

bolševiki- 
klasto-

Kapsukas

sis Lietuvos Komunistų 
partijos suvažiavimas, o 
po kelių mėnesių suda
ryta Laikinoji revoliuci
nė darbininkų ir valstie
čių vyriausybė", aiškiai 
melavo ir kraipė istori 
nius faktus 
nis istorijos 
jas.

(Tuo laiku
tupėjo Daugpilyje. Mini
mos "vyriausybės" pa
skelbimas buvo popie
rinis blefas. Tada veikė 
Lietuvos ir Baltarusijos 
jungtinė kompartija. Tik 
Raudonosios Armijos 
ginkluota invazija, komi
sarui Joffe betvarkant 
padėtį, ir Kapuską pašau
kus , įgalino Kapsuką 
trumpą laiką pabūvoti 
Vilniuje).

Įžūliai neradęs nei vie
no lietuviško fakto prakil 
nioje Vilniaus istorijoje, 
Griškevičius kalba apie 
Vilniaus išvadavimą (iš
vadavo, aišku Raudono

ji Armija), apie Vilniaus 
augimą tarybiniais me
tais, apie industrijos di
dėjimą, itin džiaugdama
sis, kad Maskva "apdo
vanojo" išniekintą Lie
tuvos sostinę "Lenino or
dinu".

Šitaip bolševikinė El
ta sudarė savo biuletenį 
apie Vilniaus jubiliejų ir 
patiekė jįmaskvinei agen 
tūrai (TASS). Tokio tu
rinio biuletenis bus pa
skelbtas sovietinės vals
tybės spaudoje. Lietuvos 
sostinės jubiliejus pa-

— Koks Jūsų bendras 
įspūdis šią gen. Rašti
kio knygą perskaičius?

— Paėmus knygą įran 
kas jos išviršinė išvaiz
da daro teigiamą įspūdį. 
Bet ją pavarčius ir pa
skaičius įspūdis keičia
si. Pirmiausia, visuose 
knygos skyriuose kren
ta į akis Raštikio noras 
save kaip nors iškelti ir 
pasireklamuoti. Bet ku
riame jo ano meto įvy
kių aprašyme neužtiksi 
mažiausio šešėlio prie
laidos dėl jo pasisakymų, 
veiklos ar bendros atsa
komybės. Visur kiti kal
ti, tik ne jis. Tam pavyz
džiu gali būti lenkų ulti
matumas, Klaipėdos 
krašto atplėšimas, dery
bos dėl rusų įgulų arba 
rusų ultimatumas. Juos 
svarstant mūsų ilgame
tis, drąsusis kariuome
nės vadas nei ką siū’o, 
nei veikia. Jo lyg nebū
ta. Jau sutikęs sudaryti 
naują vyriausybę, rusų 
ultimatumą svarstant pa
sisako, kad nereikiaprie- 
šintis, nereikia rusų er
zinti, reikia juos gražiai 
sutikti.

Antras dalykas, kas 
knygą skaitant neskaniai 
nuteikia, tai jo nesivar
žymas iškraipyti faktus. 
Jo straipsnio "Karde" 
konfiskavimo, Kariuome
nės Vadovybės įstatymo 
projekto svarstymo ar 
grįžimo į Kariuomenės 
Vado pareigas sąlygų ap
rašymai taip iškraipyti, 
kad sunku patikėti jog 
tai jo ramiai apgalvoti 
pasisakymai siekiant "is
torinei tiesai" pasitar
nauti.

Akį rėžia daugybė vi
sokių ištraukų iš laikraš-

jungtas grubiai ir įžūliai 
komunistinei propagan
dai.

VASARVIETĖ “DAINA“
CAPE CODE, ”0LD SILVER BEACH” 

W. FALM0UTH (MASS.) prie šiltos Gulfo 
srovės, švaraus pajūrio, išnuomojami patogūs 
ir gražiai įrengti kambariai. Poilsiui rami ir 
geriausia vieta. Maistas šviežias ir gerai pa
gamintas, nuoširdi bei šeimyniška aplinka. 
Taip pat gaminamas dietinis maistas ir svečiai 
gali patys maistą gamintis. Kas mėgsta žūk
lauti 
ma.

nauja motorinė valtis. Kaina prieina-

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pra
leisti atostogas prašomi skubiai rašyti:

"DAINA”
Sav. A. DAUKANTIENĖ-MORIARTY

124 BELLEVUE RD.
SQUANTUM, MASS. 02171

Čių, žurnalų, net okupan 
to leidžiamų, ir vis ko
kiai nors jo "tiesai" pa
grįsti ar save pateisinti. 
Storoje knygoje yra pri
rašyta gausybė visokių 
smulkmenų, bet pasigen
dama pasisakymų kodėl 
Raštikis tokiu kritišku 
Lietuvai metu sugalvojo 
išeiti iš Kariuomenės Va
do pareigų; kieno ragina
mas ar kurstomas jis tai 
padarė? Kodėl savo kny
goje Raštikis nė žodeliu 
neužsimena mūsų ka
riuomenės didžiosios tra
gedijos — jos likvidavi
mo? Juk jis kaip likvi
dacinės komisijos pirmi
ninkas geriausiai apie tai 
žino.

— Ar nesiruošiate pla
čiau dėl tos knygos pasi
sakyti?

— Pradžioje abejojau 
ar verta pasisakyti, bet 
savo knygoje Raštikis 
man pašventė net du sky
rius: vieną man asme
niškai, o kitą apie mano 
"Prisiminimų Fragmen
tus, tad noroms - neno- 
roms turėjau atsiliepti. 
Kiek ilgesnis mano raši
nys tilps "Naujosios Vii 
ties" žurnale, kuris pasi
rodys š.m. gegužės pa
baigoje.

jų ir mirusiųjų žmonių 
charakteristikas gen. 
Raštikio knygoje?

— Raštikis nesivar
žo ir tai daro lyg jaus
tųsi esąs neabejotinas au 
toritetas. Savo laiku bu
vo pratęs charakterizuo
ti tarnybiniu požiūriu sa
vo pavaldinius karius.Sa
vo knygoje jis nesivaržo 
vertinti — apibūdinti ir 
asmenis, kurie amžiumi 
ir gyvenimo patyrimu 
yra buvę už jį pranašes
ni, kaip Prezidentai, Mi 
nisteriai Pirmininkai ir 
pan. Rašyti apie gyvuo
sius yra vienas dalykas. 
Netiesą jie gali atitaisy
ti, bet kaip su tais kurių 
jau nėra gyvųjų tarpe? Pa
vyzdžiui, mane Raštikis 
padarė slaptos karininkų 
organizacijos nariu ir 
tautininku, o aš nei vie
nu, nei kitu nebuvau. Iš 
"anapus" kaip kiti, taip ir 
aš su Raštikiu ginčytis 
negalėčiau ir jo "istori
nė tiesa" būtų priim
ta.

— Ankstesnieji klau
simai buvo dėl praeities

įvykių. Norėtume taip pat 
išgirsti Tamstos nuomo
nę dėl dabarties rūpes^- 
čių. Kaip laisvieji lietu
viai geriausiai galėtų 
prisidėti tautos laisvei 
sugrąžinti?

— Šis klausimas jau 
nebeįeina į pokalbį apie 
Raštikio knygą, nes tuo 
klausimu jis nepasisako. 
Pirmiausia reikėtų pasi
džiaugti, kad po tiek metų 
užtrukusios okupacijos 
Lietuvos klausimas tebė
ra gyvas ir tebebado 
okupantui akis. Veikian
čios Lietuvos Pasiunti
nybės ir Konsulatai, gau
sybė straipsnių pasauli
nėje spaudoje ir teigiami 
valdžios žmonių pasisa
kymai Lietuvos reikalu 
yra nepaprastos svar
bos. Visa tai savaime ne. 
atsitinka. Didele dalimi 
tai yra laisvųjų lietuvių 
veiklos nuopelnai.

Ne kartą yra tekę iš
girsti iš amerikiečių, 
kad lietuviai moka veik
lą organizuoti. Ir tikrai 
lietuvių organizuotumu 
ir jų darbo pasidalinimu 
galima pasidžiaugti. De
ja, pastaruoju laiku kai- 

(Nukelta į 4 psl.)

šit (ei
— Kas ypatingai įstri

go šią gen. Raštikio kny
gą perskaičius?

— Kaip jau anksčiau 
minėjau, jo noras visur 
kaltę versti kitiems, o 
save teisinti. Gal ryškiau
sias to pavyzdys, tai nuo 
latinis kartojimas apie 
jo "priverstinas atosto
gas" ir jo "pašalinimą" 
iš kariuomenės. Savotiš
kai skamba ir jo pasissu. 
kymas užginčyti faktą, 
kad jo giminystė su Res 
publikos Prezidentu ne
turėjusi nieko bendro su 
jo paskyrimu Kariuome
nės Vadu.

— Kaip atsitiko, kad 
tiek metų neturėjus jo
kių santykių su lenkais, 
netrukus po ultimatumo 
priėmimo net Kariuome
nės Vadas padarė len
kams draugišką vizitą?

— Kieno iniciatyva vi
zitas įvyko tikrai negalė
čiau pasakyti. Buvo gan
dų, kad to norėjusi Užsie
nių Reikalų Ministerija. 
Buvo ir tokių, kurie tei
gė, kad pradžia išėjusi iš 
Prezidentūros. Šiam tei
gimui reikėtų labai abe
joti, nes Prezidentas ma
ne būtų informavęs. Pa
gal lenkų karo atstovo 
pulk. Mitkiewicz prisimi
nimus išeitų, kad iniciaty
va kilo iš Raštikio drau
giško pasikalbėjimo su 
minėtu pulkininku. Kuri 
versija tikresnė — neno
rėčiau spėlioti.

— Ar nenumatote pa
pildyti ar pratęsti savo 
"Prisiminimų Fragmen
tus"?

— Greičiaus a ne. Ką 
reikšmingesnio prisimi
niau — parašiau, o į be
reikšmes smulkmenas 
leistis, atrodo, nebūtų 
prasmės. Šia proga no
rėčiau primygtinai pa
brėžti, kad atsiminimuo
se stengiaus parašyti ne 
kokius gandus, o tik tą 
iš ano metų įvykių ką ir 
kaip pats esu pergyvenęs 
kaip tų įvykių dalyvis ar 
pats kitų dalyvavusių as
menų pasisakymus gir
dėjęs.

— Kaip žiūrite į gyvų-

Kanadoje Len Petersen sukūrė radijo pjesę, kurios turinys 
yra apie pabaltiečius imigrantus. Žinoma, jam medžiagos suteikė 
patys imigrantai, rodos, ypač pasistengė tą užmojį pagelbėti {vyk
dyti lietuviai. Tai puikus bandymas prasiveržti kultūrinėm priemo
nėm į platesnį pasaulį su mūsiškėm problemom, su Pabaltijo kraš
tų ir tautų populiarinimu. Tikrai nemažas laimėjimas. Bet, regis, 
tai praėjo vien su partizanine iniciatyva — svetimtaučiui autoriui 
pagalba iš lietuvių pusės atėjo tik pavienių, privačių asmenų jėgom 
ir išmanymu. Todėl negalima nė tikėtis, kad šis gana svarbus atve
jis būtų buvęs tikslingai išnaudotas ligi maksimumo. Argi mes kul
tūros darbams, ypač kuriais pakylame { svetimųjų akivaizdą, ligi 
šiol neturime jokios vadovybės?

• Girdėti, kad ta radijo drama {domi ir įspūdingą, suglausto 
turinio, atverianti pabaltiečių dabartinius rūpesčius — didį troš
kimą atgauti laisvę savo kraštams. Ir labai malonu, kad autorius 
pjesės pagr. veikėju įrašė lietuvį: Jonas Bielinis. Vardas ir pavar
dė skamba gražiai, trumpi ir sklandos tarti. Deja, jie yra lietu
viški... tik galūnėmis, o šaknys -- esminė žodžio dalis! — jau sve
timos. Mes vis dar nesuprantam, kokią išskirtinę tautinę garbę 
svetimųjų tarpan mums neša tikrieji savi vardai. Juk lietuvių kal
ba yra kaip deimantas kitų kalbų tarpe -- nepalyginama ilgu am
žiumi, turtingu skambumu. Dar prieš Kolumbo laikus, prieš Ame
rikos atradimą mūsų žmonės jau vadinosi Vytautais, Lengveniais, 
Skirgailom, Birutėm ir panašiau Vardas yra žmogui pats pirma
sis, pats ryškusis jo tapatybės ženklas, jo asmens emblema, tar
tum jo kaktos vėliava ir savigarbos šaltinis, susitinkant svetimuo
sius. Vardas — tai viso gyvenimo talismanas! Jei eilinėj kasdie
nybėj tai mažiau svarbu, betgi žengiant į kitataučių areną ir ryž
tantis garsinti save ir savo tautą platesniame pasauly — tai bran 
gi būtinybė. Grynas lietuviškas vardas ne tik iš karto kitus supa
žindina su mūsų kalbos grakščiu skambėjimu, bet drauge ir neša 
kalbos garbingą istoriją, o ir tautos kultūros turtingą originalu
mą, net ir mūsų dabartinį tautinį tvirtumą branginti kas sava ir ne
mėgdžioti svetimųjų.

• Štai kur pasigendame vėl savo Kultūros Tarybos,kuri pana
šius atvejus laiku pastebėtų ir planingai paglobotų,o ne rankas su
klojus lauktų, kada į ją kas oficialiai kreipsis ir ko nors paprašys. 
Reikia ir savai visuomenei, kad kas nors tikslingai ugdytų ir sau
gotų nuo pasimetimo nuo nukultūrėjimo. O dabar pavienių veikėjų 
partizaninės pastangos neišvengia stambių klaidų.

Lietuviškų vardų garbė pas mus kažkodėl iš viso nustumta į 
užkrosnį, o reikėtų dažniau ir pilna burna apie tai kalbėti. Daug 
turime įvairių vadovų (bendruomenės valdybos, tarybos, komite
tai, fondai), tik niekas neįparcigotas rūpintis lietuviškos kalbos 
kultūra, nors iš tiesų kalba yra kultūros pats pirmasis pagrindi
nis ramstis. Jei savą kalbą nevertiname, tai nekokios reikšmės 
bus ir visi kiti mūsų kultūros žygiai.

• O vardai yra svarbūs. Žymusis Airijos kovotojas ir tautos 
vadovas (prezidentu jau sulaukęs 90 meti;) De Valera iš mažens 
turėtą Edvardo vardą, vos ėmęs darbuoti savo tautos laisvei -- pa
keitė savitu airišku Eaman, kuriuo tebesivadina ligi šiol. Mus ste
bina airių gajus ir kovingas atkaklumas nepasiduodant nutautini
mui ar nuvergimui, bet ar mes pasimokome iš jų taip savo tautą 
mylėti, kaip ir De Valera, pats sąmoningai nusikratęs svetimo var 
do? O ir mūsų miško broliai, tragišku heroizmu spyręsi prieš 
okupantą, dažnai rinkosi lietuviškus vardus: Daumantas, Rimvy
das, Žilvitis, Girinis, Pušelė... Mes ne vien paviršutiniškais žo
džiais juos minėkime, bet reikia sekti jų darbais, reikia lygiai 
taip pagerbti lietuvybę, savą kalbą.

• Indijos iškilioji politikė Gandhi po pasaulį garsina tautinį var.. 
dą: Indira! Izraelio viešpatė šaukiasi irgi savu vardu -- Goldą! 
Jungt. Tautose buvo švedas Dago, antras skandinavas tenai norve
gas Trygvie. Jau vien tie vardai pabrėžia tų tautų savitumą, tvir
tumą. Neseniai palaidojom Amerikos prezidentą, kuris garbėn kė
lė savitus vardus Lyndon Baines (nors Amerika, tokia jauna ir 
mišriai- susikūrusi tauta, atrodo, originalumo nedaug turi). 
Tad apsigalvokime, ypač kurie einame į svetimuosius savo tautą 
garsinti ar populiarinti -- ar mes pakankamai suprantame savo 
tautos kultūros reikalus? Gal būt, mūsų meilė lietuvybei reiškia
ma tik tuščiais žodžiais, o ne giliu nuoširdumu? Iš tikrųjų, ir va
dovams, ir eilinei visuomenei verta rimčiau atsigrįžti į savos kul
tūros šaltinius ir nuodugniau, visuotiniau nagrinėti, kad išsiugdy- 
tume gilesnę nuovoką apie tai, kas mus kelia aukštyn, kas atlaiko 
tautinę gyvybę ir garbę.
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Kaip Įsigyti automobilį 
ok. Lietuvoje?

— Kaip įsigyti auto
mobilį? — paklausus 
Amerikoje, Italijoje, Vo
kietijoje, Danijoje, net 
mikroskopiškoje Mona
ko kunigaikštijoje, jums 
atsakys:

— Reikia turėti atitin
kamą sumą pirmam įmo- 
kėjimui, pakenčiamą kre- 
ditą. Galima, aišku, iš 
karto sumokėti visą su
mą. Reikia dar nueiti į au
tomobilių prekybą, išsi
rinkti patikusį modelį, 
sėsti į vairuotojo sėdy
nę, įjungti motorą. Rei
kia dar, aišku aiškiau
siai, mokėti vairuoti 
automobilį.

— Viskas? — nuste
bęs paklaustų sovietinis 
žmogus.

— Viskas! — atsaky
tų, sovietinio žmogaus 
nusistebėjimu nustebęs 
laisvos rinkos žmogus.

Toks dialogas s avim e 
suprantamas greta sovie
tinio žmogaus proble
mos — kaip įsigyti auto
mašiną? Kai laisvoji pra
monė, iniciatyva ir suma
numas iš nieko, per porą 
dekadų, Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos autopra- 
monę padarė pasaulinės 
automobilių rinkos fakto 
riumi, Sovietinės valsty
bės autopramonė merdė
ja, skursta, nejuda iš 
mirties taško. Italijos ka
pitalai pastatė Rusijoje 
" Žiguli-Fiat" pramonės 
užuomazgą, pastatė net 
ištisą miestą itališkojo 
komunisto Togli jočio var
du, bet, vis dėl to, Sovie 
tinė valstybė tikros, svei 
kos, rinkai pritaikintos 
autopramonės neturi.

Nėra pramonės, nėra 
ir produkto. Automobilis 
tebėra vis sovietinės ari
stokratijos privilegija. 
Vargšas sovietinis auto
mobilis, ant negrįstų, pri
mityviškai grubių kelių, 
be benzino stočių pakelė
je, be... atsarginių da
lių!

Bet žmonės nori turėti 
savo "gaziką". Jie jų ieš
ko, dėl jų įsivelia į rizi
kingas, kalėjimais kve
piančias, kombinacijas.

"Komjaunimo tiesoje" 
(Nr. 63) tilpo toks būdin 
gas laiškas — paklausi
mas.

"Gerbiama redakcija, 
ar negalėtumėte savo 
laikraščio puslapiuose 
paaiškinti, kaip būtų gali
ma įsigyti lengvąją ma
šiną. Mane, manyčiau, 
kad ir kitus skaitytojus, 
domintų šie klausimai: 
ar mašinos skirstomos 
eilės tvarka, ar pagal ko
kius nors kitus princi
pus. R. Strelninkovas. 
Vilnius".

Redakcija paaiškino:
"Lengvosioms maši

noms įsigyti eilė nenusta
toma. Prekybos valdyba

ir vykdomieji komitetai 
s avo sprendimu įstai
goms, įmonėms, organi
zacijoms paskiria tam 
tikrą skaičių mašinų, ku
rias profsąjungos vietos 
komitetai paskirsto dar
buotojams, padavusiems 
pareiškimus mašinai 
gauti. Pirmenybė sutei
kiama geriems darbuoto
jams. Ypač skatinami as
menys, pasižymėję visuo 
meninėje veikloje".

Šitaip, "beklasėje" vi
suomenėje sovietinė aris
tokratija garantavo sau 
pirmenybę apsirūpinti au
tomobiliu. "Mašinos" ga
vimas absoliučiai pri
klauso nuo tam tikrų or
ganų, kurie seka "pasi
žymėjimą visuomeninė
je veikloje". Tai režimo 
Šulų ir tūzų privilegi
jos!

Nenuostabu, kad auto
mobilis ir jo atsarginės 
dalys pasidarė juodos 
rinkos objektais.

Gaudydami dolerius, 
nors savo verte apsmu
kusius, sovietai jau ko
voja dėl "favorizuotos 
importo valstybės" sta
tuso, kad tiktai galėtų 
savo "volgas", "zaporo- 
žecus", "žigulius" ir 
"čaikas" importuoti į 
Jungtines Amerikos vals
tybes. Nežinia, kaip pri 
ims Amerikos klijentūra 
tą sovietiniai - itališką 
išdirbinį? Daug kas čia 
gali priklausyti nuo kai
nos. Turėdami menkai 
apmokamą darbo jėgą, 
sovietai stengsis varyti, 
jau jų nekartą praktikuo
tą dumpingą. Jie stengsis 
išvežti kuo daugiausiai 
automobilių į užsienio 
rinką. Bet koks sunkus 
kelias įsigyti automaši
nas paliks sovietiniam 
žmogui! Nors sunkiai 
traukia sovietiniais pur
vinais keliais automobi
lis, bet sovietinio žmo
gaus noras turėti tą žais
liuką dėlto nemažėja.

(v.s.)

Gen.

K. Musteikis...
(Atkelta iš 3 psl.) 

kas nebenori anksčiau su
tarto darbo pasidalinimo 
laikytis. Tas neabejoti
nai įneša trinties pagrin 
dinėse organizacijose. 
Negausios dirbančiųjų jė
gos imamos eikvoti tarpu 
savio ginčams ir stabdan
čiai atsiliepia įmūsųpas- 
tangas prisidėti prie Lie 
tuvos išlaisvinimo. At
rodo, kai kas iš veikėjų 
pradeda per siaurai — 
"parapijiniai" galvoti: 
"jei aš įsitraukiau į vie
ną organizaciją, tai man 
kitų ne tik nereikia, bet 
jos turi išnykti". Tai 
yra nesveikas reiškinys.

JŪRATĖ STATKUTĖ OE HOSALES

ŠOKIAI IR SAMBŪRIAI m
BRANGI SESUTE,

Gerai žinau, kad praeitame laiške išdėstytos 
mintys apie senojo mūsų šokio atstatymo būtinumą 
Tau sudarė įspūdį, jog aš esu priešinga moderniai 
šokių stilizacijai.

Anaiptol, brangioji, anaiptol! Ne tiktai nema
tau jokio prieštaravimo jei greta autentiško šokio 
gyvuoja naujoviška to šokio išraiška, bet dargi esu 
absoliuti tos naujoviškos išraiškos šalininkė. Jei 
nori, štai čia pat, šiame laiške, esu pasiryžusi 
Tau įrodinėti, kad naujovišką mūsų šokio versiją 
sukūręs vadovas ne tiktai nenutolsta, bet dargi vi
siškai įsijungia į lietuviško liaudies meno tradiciją, 
Primenu tačiau, kad vertingos naujoviškos šokio 
versijos kūrybą turi paremti gilus, moksliškas 
mūsų senojo šokio pažinimas. Praktika rodo, kad 
meniškai šokio stilizacijai atsiekti griežtuose liau
dies šokio rėmuose labai daug padeda mūsų liau
dies šokio sudėtis. Mūsų liaudies meno natūrali di
namika kartais išrodo esanti tokia tobula, kad joje 
be sunkumų gražiausiais žiedais gali prasiverti 
skirtingų kūrėjų būdas ir įsijungti įvairiausių lai
kotarpių atspindžiai.

Mūsų meno dinaminiai bruožai vėlgi yra būdin
gi ne tiktai šokiui, bet ir aplamai visoms lietuviš
ko meno sritims. Pamenu, kai kartą parodžiau 
garsiam avangardo skulptoriui A. Otero lietuviškų 
kryžių nuotraukas. Anuomet Otero itin susižavėjo 
medžio dirbiniuose vyraujančiu dinaminės formos 
stiliumi. O kai kadaise Grandinėlės koncerte suti
kau geriausią Venezuelos bei canto dėstytoją latvę 
I. Ebersteins, ji, būdama pati tapytoja ir žinomo 
latvių menininko žmona, susijaudinusi man tarė: 
"Pas jus ne tiktai šokiuose regisi dinamizmas, 
pas jus net iš rūbų raštų veržiasi spalvų dinami
ka!"

Lietuviško liaudies meno nemarumo priežas
tis gal ir bus kaip tiktai tame, kad mūsų tolimos 
senovės statiniai elementai nešasi savyje dinami
kos principą. Mūsų tautos meno amžino gyvastin
gumo paslapties turbūt reiktų ieškoti senuose ve
dų raštuose, kurių kiekvienas tekstas prasidėda
vo ir užsibaigdavo simboliniu amžinos evoliucijos 
ženklu: OM, AUM, ėjimo, eismo žodžiu.

Mūsų dainos nuolatinio atnaujinimo paprotį 
įdomiai aprašo XIX šmtm. Prūsijoje gyvenęs E. 
Gizevijus. Jis pasakoja, jog kartą, išvažiuojant 
jam iš vienos vietovės, merginos jįpalydėjusios 
daina: "... viena pradėjo dainą, o kitos visos pri
tarė, ir tol jos dainavo, kol nuvažiavo vežimas". 
Kai Gizevijus vėliau paprašė tą pačią dainą pa
kartoti, jis gavo atsakymą: "Tos pat dainos mes 
negalime padainuoti, ji dainuojant čia pat sude
dama, ir anos dainininkės nebegalėtų jos tau pa
kartoti. Bet po valgymo mielai padainuosime tau 
tiek gerų dainų, kiek tik mokame".

Dainos atsinaujinimą improvizacijoje liudija 
ypatingai gausūs tos pačios dainos variantai, ku=

rių daugiau ar mažiau skirtingos versijos kloja
si šimtais, ir net tūkstančiais, viena ant kitos 
liaudies dainų klasifikacijos kataloguose. Pav. 
vestuvinės grįžtuvių dainos "O aš viena dukre
lė" šiuo metu Lietuvoje yra surašyta 1464 vari
antai; išvažiavimo pas jaunąjį dainos "Dėkui tau 
močiute" — yra 1115 variantų, ir t.t. Čia tenka 
cituoti Bronės Kazlauskienės puikaus įžvalgumo 
nuomonę: "Tradicija ir improvizacija — svar
biausi dainų variantų kūrimosi veiksniai. Impro
vizuojant kuriami nauji variantai, o tradicija ne
leidžia jiems visiškai laisvai vystytis, pernelyg nu
tolti nuo pirmojo pagrindo".

Praktikoje, mūsų šokių stilizavimas eina se
nosios dainos variantų kūrybos keliu.

Ansamblio vadovą, sukūrusį naują šokio ver
siją, tampriai kontroliuoja tradicijos reikalaujanti 
publika. Jei naujas šokio brėžinys išlaikys aukštą 
meninį lygį, jei jis bus ištikimas tautos dvasiai ir 
jei jis drauge atitiks modernaus gyvenimo reika
lavimus — naują šokio variantą netrukus perims 
kiti šokių vadovai ir jis gyvuos. O jei inovacija ne 
išlaikys šių trigubų egzaminų — naujas šokis 
dings, kaipo nereikalingas.

Mūsų protėviai, sukurdami religinės kalbos, 
skaičiuotų judesių, skaičiuotų taktų ir simbolinių 
figūrų lietuvišką šokį, ieškojo atsakymo į tam tik
ro mūsų tautos istorinio momento problematiką. 
Šiandieninis tautinių šokių vadovas, siekdamas 
scenai reikalingo šviesų ir spalvų žaismo bei ban 
dydamas estetiniai apipavidalinti žingsnius, jude
sius ir figūras — tuomi patenkina kito mūsų tau
tos istorinio momento reikalavimus. O visgi,nors 
abu kūrėjus veda nevienoda motyvacija ir nors juos 
skiria milžiniškas laiko tarpas — visgi, anuome
tinio šokio "parikonio" (*) ir dabartinio mūsų "cho 
reografo" bendras vardiklis buvo ir tebėra tauta. 
Šokanti tauta.

Čia iškyla daugybė neišspręstų klausimų, į ku
riuos mūsų tyrinėtojai, sociologai ir psichologai 
turės su laiku atsakyti. Sociologui išpultų aptarti 
ne tiktai mūsų pirmykščio šokio formą» prasmę 
ir kultūrinę reikšmę, bet ir įžvelgti, ant kiek ra
cionaliai skaičiuotinu būdu sukurtos mūsų senojo 
meno formos yra įtaigojusios dabartinį estetikos 
supratimą? Psichologui tektų išvaikščioti tuos 
pasąmonės labirinto kelius, kuriais eidami seno
viško mūsų šokio elementai, kadaise buvę "kon
kretaus susikalbėjimo" reikalu, šiandieną patapo 
instinktyviai siekiamos šokio harmonijos jausmu. 
O šokio stilizuotojui priklausys įspėti kokie gi 
yra tie atavizmo pančiai, kurie jį verčia moder
niame pasaulyje išvystytą meną prilaikyti tradi
cijos ribose?

Lik sveika,
Jūratė

(*) — "Parikonis" — rikiuotojas, senasis šokių 
vadovo vardas.
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Atrodytų, kad kiekvie
nas laisvas lietuvis yra 
reikalingas visoms bend
rinėms - pagrindinėms 
organizacijoms, nes kiek
viena tų organizacijų at
lieka visiems lietuviams 
būtinus darbus. Darbo pa
sidalinimas yra sėkmin
gos veiklos pagrindas. 
Tik susiklausydami ir 
organizuoti geriausiai ga
lime Lietuvai pasitar
nauti. Pagal reikalą tas 
pats lietuvis savo darbu 
ar auka turėtų veikti, tal
kininkauti visoms bend
rinėms organizacijoms. 
Jaunimas, ypač akade
minis, turėtų gausiau 
jungtis į šią lietuvišką 
veiklą. Neturėtume pa
miršti savo atstovybių 
ir konsulatų, ištikimai 
nešančių Lietuvos tri
spalvę ir atliekančių jų 
jėgas viršijančius užda

vinius. Jiems reikalinga 
ne tik moralinė, bet ir vi
sokeriopa parama.

SECR ET ARIES

WANTED 
HUSBANDS

Who uxiderstand their wiVe and en- 
courase them to return to business. 
\Ve desperately need experienced sec- 
retaries. tvpists, business machine 
operators, cierks an kevpunch opera
tors for

Temporary 
Assignments

Beconie a BETTINGF.R TEMPOR
ARY. Be paid Friday the week you 
work. NF.VER A FEE. WE d love to 

assign you to our companies wh<» 
need and appreciate you būt we can't 
unless you register with lis. Drop in 
at you r earliest convenience. \Ve 
vvelcorne Misses & Ms. Too. See Mrs. 
Thorne for friendly confidential in- 

lerview.

THE BETTINGER CO.
42 S. 15th St. Suite 1210 

LO 4-0700 
Philadelphia, Pa.

( 24-261

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiausko, 
1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų j Lietuvą. Lietuvoje visos 
ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
VValter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos 
vyksta sklandžiai. VISOS GRUPES TURI PATYRUSIUS PALYDOVUS.

Nr. I, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4-4A, Nr. 5-5A ■ Jau užpildytos
Nr. 1 Gegužės 21 d.

Iš CHICAGOS — $750.00 
Nr. 2 Gegužės 28 d.

K CHICAGOS — $798.00 
Nr. 3 Birželio 3 d.

Iš CHICAGOS — $863.00, 
Nr. 4 Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS — $815.00 
Nr. 4A Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS —$980.00 
Nr. 5 Liepos 9 d.

Iš CHICAGOS — $825.00, 
Nr. 5A Liepos 9 d.

Iš CHICAGOS — $980.00,

15 dienų kelionė

18 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

15 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

21 diena (su Roma) 
iš NEW YORKO — $880.00

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
HMSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANU8AITIS 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.

Nr. 6 Liepos 15 d.
Iš CHICAGOS — $835.00,

Nr. 7 Liepos 19 d.
Iš CHICAGOS — $825.00 

Nr. 8 Rugpiūčio 1 d.
Iš CHICAGOS — $825.00 

Nr. 9 Rugpiūčio 13 d.
Iš CHICAGOS — $980.00 

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d.
Iš CHICAGOS — $800.00, 

Nr. 11 Spalio 1 d.
Iš CHICAGOS — $720.00 

Nr. 12 Gruodžio 19 d.
Iš CHICAGOS — $735.00,

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $738.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

14 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė
iš NEW YORKO — $700.00

15 dienų kelionė

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $635.00

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, 
nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmokėjimas asmeniui $100.00. Pa
skelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 
papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT 
APPROVAL

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietu®



1973 m. balandžio 25 d. DIRVA .Nr. 32-5

Banaičio operos plokštelių albumo viršelis, dail. Vytauto Jonyno 
kūryba. Plokštelės bus parduodamos "Carmen" operos spektaklių 
metu. V. Jasinevičiaus nuotrauka

Jūratė ir Carmen
Op eros dienos Chicagoje

Vytautas Meškauskas

Šeštadienį, balandžio 14 d. ge
neralinė konsulė J. Daužvardie- 
nė Lieuvos vardu priėmė Chi
cagos Lietuvių Operos išleistą 
Kazimiero Viktoro Banaičio JŪ
RATĖS IR KASTYČIO Operos 
plokštelių albumą. Tai vienas 
gražiausių ir turbūt patvariau
sių 1944 metų lietuvių išeivijos 
paminklų, kurio statyba varga
nose išeivijos sąlygose užtruko 
beveik 18 metų. Faktinai dar il
giau, jei atsiminsime, kad kom
pozitorius tą operą parašyti bu
vo jau sumanęs Lietuvoje. Bet 
18 metų jau praėjo nuo to, kai 
tuometinis Chicagos Vyrų cho
ro pirmininkas Vytautas Ra- 
džius paprašė kompozitoriaus 
leidimo tą operą pastatyti. Ba 
naitis atsakė tik po metų, pra
nešdamas, kad dėl nesveikatos 
ir sunkių gyvenimo sąlygų dar 
neesąs baigęs jos redaguoti. Iš 
eivijos pastangos įgalinti kom
pozitoriaus kūrybinį darbą fak
tinai prasidėjo jau 1952 metais, 
kada X. Strumskis suorganiza
vo rėmėjų būrelį. Jų būta viso 
labo šešių. Į tokiu būdu pradė
tą "operos fondą" po dviejų me
tų, pačiam steigėjui mirus, sa
vo įnašus po 10 dol. į mėnesi 
mokėjo tik J. Bačiūnas ir N. 
Gugienė.

Vyrų choras ilgainiui persi
organizavęs į Chicagos Lietu
vių operą (1962 m.) savo operi
nę veiklą pradėjo 1957 m. "Ri- 

NERUA LINKEVIČIŪTE, kuri prieš kiek metų laimėjo Dirvos 
dainininkų skelbtame konkurse Pirmąją vietą, ir kuri reiškiasi ne
seniai sudarytame trio, dainuodamas soprano-partijas, Chicagos 
Lietuvių Operos "Carmen" spelctakliuose balandžio 28, 29 ir gegu
žės 5 ir 6 dienomis atliks puikiąją čigoniukės Mercedes partiją. 
Kviečiami visi šį pavasarį {"Carmen" operos spektaklius Chicago
je.

goletto" pastatymu. Toji pasto
vi veikla neleido paskęsti užmir- 
šiman ir Banaičio operai, nors 
kompozitorius ir mirė jos ne- 
suorkestravęs. Dėl to, kad chi- 
cagiškės operos tikslas yra vi
sų pirma sava muzika, sveti
mieji veikalai naudojami tik to 
meno patyrimui ir įgyvendini
mui. Šalia operos sukurtas spe 
cialus komitetas įgalino ope
ros klaviro išleidimą ir vėliau 
suorkestravimą.

Atvirai kalbant, sunku būti 
pranašu savųjų tarpe. Kai A, 
Kučiūnas pasiūlė operą pasta
tyti jo redakcijoje, būta daugiau 
abejonių negu entuziazmo. Būk
lė dramatiškai pasikeitė po pa
statymo pasisekimo. Entuziaz
mas buvo toks, kad kaip šian
dien prisimena Stasys Baras, 
kaž kaip spontaniškai kilo no
ras savo pastangų vaisių įrašy
ti į plokšteles. Tačiau toks su
manymas vėl reikalavo nema
žos pinigų sumos, kurios nebu
vo ižde. Laimei pinigus be nuo
šimčių paskolino bankininkas 
Justinas Mackievičius j r. Po to 
reikėjo paskubėti, kad {groji
mą galima būtų padaryti bebran 
gių orkestrinių repeticijų. Jū
ratės ir Kastyčio pasaulinė prem 
jera buvo pereitų metų balandžio 
29 dieną. Įgrojimas "Universal" 
studijoje įvyko birželio 3 d. Jis 
užtruko netoli 5 valandų. Visiš
kai tobulam {grojimui sunaudo-

POPIETE SU
R. SPALIU...

(Atkelta iš 1 psl.) 
bei "Angelai ir Nuodė
mės"!

R. Spalis yra ne tik 
novelistas ir romanis
tas, bet taip pat ir ge
ras feljetonistas. Mes 
turime du feljetonų rinki
nius: "Trylika nelaimių" 
ir "Tarp dangaus ir že
mės". Gera humoristi- 
ka yra didelis rašytojo 
talentas.

Rašytojas R. Spalis jau 
turi parašęs naują roma
ną — "Mergaitė iš gheto" 
o taip pat ruošia savo cik- 
lo penktąją knygą, kurio
je tie patys veikėjai tęs 
gyvenimą pokario me
tais. Linkėjo Romui Spa
liui, kad ši viešnagė Ame
rikoje būtų maloni ir pra
turtintų rašytojo hori
zontus.

Aktorės Eglės Vilutie- 
nės vadovybėje būrys jau
nųjų talentų ekspresin- 
gai ir raiškiai paskaitė 
ištraukas iš R. Spalio 
raštų: iš "Gatvės berniu
ko nuotykių" paskaitė Pe 
dagoginio Lituanistikos 
Instituto studentai Vin
cas Ališauskas ir Petras 
Kisielius; iš "Alma Ma- 
ter" — studentė Audra 
Matutytė, o iš "Rezis
tencijos" — studentė Eg
lė Juodvalkytė. Iš "Tarp 
dangaus ir žemės" felje
toną — Vedybos — per
skaitė Aldis Naris.

Popietės vadovas dr.

jamos net kurios savaitės. Mū
sų atveju tai būtų neįmanoma 
prabanga. Reikia tačiau žinovo, 
kad ką prikišus dabartiniam {gro
jimui.

Buvo tikėtasi plokšteles gauti 
jau per Kalėdas, tačiau atsira
do kliūčių. Visų pirma sugedo 
spaustuvės mašinos. (Prie al
bumo yra pridėtas 32 puslapių 
informacinis leidinys su libre 
to lietuviškai ir angliškai teks
tu). O pačiame gale "RCA Vic 
tor", gaminęs plokšteles, ne
teisingai užlipdė antraštes. Vėl 
viską reikėjo padaryti iš nau
jo. Dėl viso to plokštelės (jų vi 
so yra trys -- šešios pusės) 
buvo gautos tik dabar.

Jos skamba taip gražiai, kad 
ilgainiui sunku įsivaizduoti lie
tuvių namus, kur jų nebūtų. La 
bai gražiai įpakuotos jos yraide 
ali dovana savam ir svetimam 
muzikos mėgėjui ar ir tokiam, 
kuris "jau viską turi". Albumo 
kain 17 dol.

...

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Kad išlaikytų savo organizaciją 
Chicagos Lieuvių Operai reikia 
vėl ką nors statyti. Šį kartą bu
vo pasirinkta 'Carmen*, jau sta
tyta prieš 15 metų. Vienas iš pa 
sirinkimo motyvų buvo tas, kad 
Don Jose partiją labai norėjo 
padainuoti Stasys Baras, kurio 
gausūs gerbėjai turėtų nepraleis 
ti progos juo pasigėrėti Jūratės 
ir Kastyčio plokštelėse. Baras 
tačiau sunkiai susirgo ir nors da 
bar jaučiasi visai gerai,gydyto
jai jam žada leisti pradėti dai
nuoti tik kitą mėnesį. Jo pakai
talas, jau kelis sykius mūsų ope 
roję dalyvavęs, simpatingas 
lenkas S. Vičekas šiuo metu yra 
pačiame savo pajėgume, dainuo
ja labai gražiai ir gražiai bei 
suprantamai taria lietuviškai. 
Nepaisant to. Baro sunegalavi
mas buvo didelis smūgis. Nete
kus 'žvaigždės* daugiau dėme
sio skiriama į viso pastatymo 
lygio pakėlimą. Čia labai daug 
dirba dailininkas A. Valeška, 
kurdamas labai įspūdingą sce
novaizdį, Naujiena bus vaikųcho- 
ras, kurio dalyviai, tikėkime 
užtikrins iki šiol buvusios taip 
gražios ir vaisingos veiklos pra
tęsimą dabartiniems veikėjams 
pavargus.

Dalis rašytojų ir kultūrininkų, dalyvavusių R. Spalio literatūrinėj popietėj. Matyti: Aloyzas Baro
nas, Tėvas J. Vaišnys, S.J., Julija-Švabaitė, Vincas Ramonas, Nijolė Jankutė, popietės prelegentė, su
pažindinusi su Romualdu Spaliu ir jo raštija, Kazys Bradūnas; Baronienė ir K. Bradūnienė.

A. Plaušinaičio nuotrauka

Algis Mockaitis, padė
kojęs E. Vilutienei už 
įdomiai paruoštą lite
ratūrinę programą, pa
kvietė patį rašytoją R. 
Spalį prie mikrofono.

Rašytojas R. Spalis pa
sidžiaugė susidariusia 
proga atvykti į Ameriką 
ir susitikti su lietuvių 
sostinės Chicagos lietu
viais. Jam didelį įspū
dį sudaręs Marųuette 
Parko rajonas su savo 
lietuviškomis įstaigo
mis, prekybomis ir gat
vėje girdima lietuvių 
kalba. Dėkojo Mečiui Va
liukėnui už parodytą ini
ciatyvą suruošti šį su
sitikimą, rašytojai N. 
Jankutei ir jauniesiems 
aktoriams už jo ir jo 
raštų pristatymą. Neuž
miršo ir knygų leidėjų 
bei skaitytojų, be kurių 
bet koks rašymas būtų 
neįmanomas.

Plačiau stabtelėjo ties 
vaizduojamais jo knygo
se personažais bei įvy
kiais. Pagrindiniai veikė
jai yra paimti iš tikro gy 
venimo, o dauguma įvy
kių yra autentiški, nors 
apvilkti literatūriniu rū
bu. Jo raštų istorinis cik
las yra dovana Lietuvos 
nepriklausomam gyveni
mui, kurio laikotarpyje 
ir pats rašytojas išsi
mokslino bei brendo. Ši 
lietuvių karta parodė ne
paprastą gajumą, ryžtą 
ir kovingumą. Mūsų kla
sikų skaitytos knygos da
vė daug džiaugsmo ir bu
vo lemiamas veiknys im
tis istorinio ciklo rašy
mo.

Džiaugėsi, kad jo "Gat
vės berniuko nuotykiai" 
jaunųjų yra skaitomi ir la
bai mėgiami. Jis nats ski
riąs jaunimui ypatingą dė
mesį ir norįs, kad jaunie
ji akademikai įsijungtų į 
lietuvišką veiklą ir tęs
tų lietuvybės išlaikymo 
darbą. Savo knygose no
rėjęs parodyti, kad Lietu
va buvo graži, garbinga, 
darbinga ir didinga.

"Skautų Aido" redak
torius Juozas Toliušis, 
rašytojui R. Spaliui. įtei
kė jubiliejinių metų nume
rį. Tremties dienomis 
Vokietijoje, R. Spalis bu 
vo "Skautų Aido" redak
torius, yra pats skautas 
ir didelis skautybės puo
selėtojas.

Neolituanų tautinių šo
kių grupė, vadovaujama 
Nijolės Pupienės, gyvai 
pašoko keletą šokių.

Pertraukos metu, su
sirinkusieji buvo pavai
šinti kava su pyragai
čiais.

Audronė Matutytė skaito iš R. 
Spalio knygos Alma Mater.

A. Plaušinaičio nuotrauka

PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Premijos įteikimui 
vadovavo Mečys Valiukė
nas. Mecenatas Simas Ka- 
šelionis pasveikino ra
šytoją R. Spalį, laimėju
sį 1972 m. Dirvos nove
lės konkursą ir įteikė 
500 dol. čekį. Savo žo
dyje S. Kašelionis pasi
džiaugė, kad per gerą de
šimtmetį skirtos premi
jos už lietuvišką novelę, 
paskatino rašytojus kur
ti. Buvo labai gerų ir il
giau pasiliekančių atmin
tyje, buvo gal ir silpnes
nių, bet vistiek praturti
nusių lietuvišką raštiją. 
Džiaugėsi, kad gali už to
limo Atlanto gyvenan
čiam rašytojui asmeniš
kai įteikti premiją ir pa
linkėti tolimesnės kūry
bos. Žadėjo ilgai gyventi 
ir kasmet skirti premi
jas.

VILTIES d-jos vicepir
mininkas Mečys Šimkus 

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’/4% on 

escrow accounts

- 2 yr. certrfkates (Min. $5,000)
53A 3/O- l-yr certificates( Min. $1,000)

HUOŠIMČIAI IŠMOKAMI K>S MĖNESĮ
Member F.S.L.I.C., Washington, O.C. Equal Opportunity lender 

alnt 
ttiony 

avings
1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

sveikino laureatą rašy
toją R. Spalį VILTIES 
d-jos ir DIRVOS redak
toriaus vardu ir dėkojo 
nepailstamam mecena
tui Simui Kašelioniui už 
jo dosnumą ir literatūri
nę meilę.

Rašytojas R. Spalis 
savo trumpame žodyje 
išreiškė pasitenkinimą, 
kad mecenato laiškas nu
lėmė jo atvykimą į Chi
cagą ir džiaugėsi būda
mas šioje šventėje. Kū
rėjui yra labai svarbu, 
kad jis būtų suprastas ir 
įvertintas.

Šio epizodo vadovas 
Mečys Valiukėnas padė
kojo visiems dalyviams, 
ypač poetams ir rašyto
jams, atsilankiusiems į 
šią popietę ir tuo pager
busiems savo užjūrinį 
kolegą.

Rožansko parengtas ra
šytojo R. Spalio knygų sta
las buvo susirinkusių dė
mesio centre ir ne vieno 
leidinio pritrūko, nes sa
vas knygas rašytojas au- 
tografavo.

WANTED 
JOURNEYMEN 

TOOL and DIE MAKERS
OR

PLASTIC MOLD MUILDERS 
To work in air condition plant. Muši 
be able to sei up work from blue 
prints and close tolerance. Sleadv 
work for qualified men, overtime and 
fringe benefits.

D & J TOOL & DIE INC.
462 7 COTTRELL RD. 

VASSAR, MICH.
5 17-823-70’02

(31-33)

BILLING CLERK
JOIN OUR LIVELY GROUP IN JOB 
you‘11 enjoy. You can qualify if you’rc 
a high school graduate with ai least 
a year of general billing experience 
plūs be able to do lifc typing 6c heln 
ansvver our busy phones. Full ben
efits. of course. Call for an intervievv 
& start work immediately.

John Lorio
SAVIN

BUSINESS MACHINE 
CORP.

450 COMMERCE DRIVE 
FORT WASUINGTON INDUSTR1AL 

PARK. PA.

643-5300
(26-301

y
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ATOSLŪGIO ŠVENTĖ
J. Šoliūnas

Po įspūdingų ir įdomių 
Išvykos Europon kandi
datų žaidynių Chicagoje 
buvo jaučiamas tam tik
ras atoslūgis; ypač vi
suomenės atžvilgiu. Ta
čiau pati sportinė šei-- 
ma nemiega. Va, balan
džio 7-8 dienomis čia 
įvyko Vidurio Vakarų 
Sporto Apygardos krep
šinio ir tinklinio pirme
nybės. Varžybose dalyva 
vo daug jaunimo, bet žiū
rovų buvo mažai. Atrodo, 
kad žiūrovai dar nebuvo 
atsigavę nuo įdomių kan
didatų žaidynių.

Vistiek apygardinę 
sporto šventę tenka lai
kyti pavykusią. Tai spor 

A MAJOR 
MIDWEST-BASED CORP.

EXPERIENCING STRONG SALES GROWTH IS SEEK- 

ING AN AMBITIOUS TOOL AND DIE ESTIMATOR. 

THREE TO FIVE YEARS EXPERIENCE IN ESTIMAT-

ING COSTS.

PLEASE ALLOW US TO CONSIDER YOU BY FOR- 

WARDING YOUR RESUME IN CONFIDENCE INDICAT- 

ING SALARY REQUIRERMENTS.

To BOX S-5
LITHUANIAN PAPER

466 THE ARCADE
CLEVELAND, OHIO 44114

(30-32)

Give your child an educational 

experience at HOLY CHILD SCHOOL 

in Old Westbury

If your’re a parent who’s been thinking about a 
private, Catholic education for your child, you’ll be 
interested in Holy Child’s uniąue educational atmos- 
phere. Small classes, individualized instruction, open 
classrooms and a Fine Arts program are pust some 
of the advantages Holy Child offers on its sprawling 
14 acre campus in Old Westbury.

Whether your child will be ready for High School 
next fall of Kindergarten age, or somewhere in be- 
tween Holy Child is now accepting applications for 
Upper School pupils (boys and girls,Kindergarten 
through the sixth grade). Tuition rangės from Kin
dergarten $850 to High School $1.600.

For further information about Holy Child call Sr. 
Anne O’Mara (Lower School) at 626-0508, or Mr. 
Bernier L. Mayo (Upper School) at 626-3433.

HOLY CHILD SCHOOL
25 STORE HILL ROAD

(WEST SERVICE ROAD OF L. I. EXPRESSWAY)

OLD WESTBURY. N. Y. 11568

to vadovų nuopelnas. 
Ypač daug pasidarbavo 
apygardos vadovai Liš- 
kūnas ir Žiupsnys. Gai
la, kad iš "užsienio" — 
Detroito ir Clevelandone
atvyko daugiau sporti
ninkų. Užtat visa šventė 
tapo savo kiemo peštynė
mis.

Žinoma didelių ste
buklų nebuvo- parodyta, 
tačiau buvo suteikta gra. 
ži proga jaunimuiparung 
tyniauti.

Tinklinio aikštėse daly
vavo Chicagos Neris ir 
Cicero Vėtra. Gi iš Cle
velando Žaibas šį kart 
teatvežė tik mergaičių 
komandą.

Dovana laimėtojams: apyg. vadovas A. LiSkŪnas įteikia dovaną 
Neries mergaičių tinklinio žaidėjai R. Žiupsnytei.

Z. Degučio nuotrauka

Kiek netikėtas laimė
tojas išėjo moterų kla
sės varžybose, kur Vėt
ra įveikė Nerį 3:2. Ta
čiau mergaičių A klasės 
varžybėse Neris atsigrie
bė ir laimėjo. Vėtrai te
ko antra vieta.

Mergaičių B klasės 
varžybas laimėjo taip pat 
Vėtra.

Vyrų ir berniukų krep- 
šinyje dominavo Litua- 
nica ir Neris. Šį kart vi
sas pirmas vietas laimė 
jo Neris: berniukų A,B, 
C ir D klasės ir vyrų.

įdomiausios pirmeny
bių kovos buvo jaunių A 
klasės ir vyrų baigmėse.

Jei Lituanica nieko ge
ro neparodė vyrų baig
mės rungtynėse, tai to ne
galima pasakyti apie jau
nių A klasės baigmę. O 
tai įvyko dėlto, kad Litu 
anicai pasisekė prisivi- 
liuoti garsųjį gimnazis
tą iš I<įwa valstijos Alek
są Mažeiką. Pastarasis 
buvo lygus priešininkas 
gerajam Neries Puido
kui. Šįkart Puidokas ne
galėjo šluostyti lentų ir 
užtat baigminės rungty
nės buvo apylygio ir ko
vingo pobūdžio. Neris 
per visą rungtynių laiką 
galėjo pirmauti tikneryš 
kia kelių taškų persvara 
ir miesterystę šiaip taip 
laimėjo 54:50 pasekme. 
Atrodo, kad Nerei perga 
lę lėmė puikus Vaitkaus 
ir Butkaus žaidimas. Ši 
tie du jauniai tvarkė vi
sų rungtynių eigą ir Li
tuanica, be Mažeikos, nie
ko geresnio jų žaidimui 
atsverti nebeturėjo.

TECHNIŠKOS 
PASEKMES

NERIS -- Butkus —18, 
Vaitkus — 16, Puidokas 
— 13, Mikužis — 5 ir 
Juozevičius — 2;

LITUANICA — Mažei
ka — 22, Neimantas — 
10, Dailidė — 6, Smai
lis — 5, Žymantas — 3, 
V. Ambutas — 2 ir Ka
zėnas — 2.

Lituanicos - Neries 
vyrų krepšinio baigmi
nės rungtynės buvo tuš
čias burbulas. O tokio 
burbulo priežastim tektų 
laikyti karštas Varno ran
kas ir silpną Lituanicos 
žaidimą. Varnas buvo ge
riausioje savo formoje. 
Jo metimai buvo nuosta
būs, praėjimai — žavin
gi ir gynimas — stebuk
lingas. Varnui puikiai tal
kininkavo Mikutaitis ir 
Jesevičius. Gerai žaidė 
ir Stankevičius.

Tuo tarpu Lituanicos 
vakarų fronte nebuvo nie
ko naujo. Tik vienas jau 
nasis Baris žaidė gerai 
ir pastoviai. Tačiau Ba
ris negalėjo atlaikyti pa
šėlusių Neries antpuolių 
ir Lituanica tapo sutriuš 
kinta skaudžia 107:51 pa
sekme.

Žinoma, po tokios ne
įtikėtinos pamokos, Li
tuanicos vadovas tegalė
jo sakyti, kad "chebra" 
sulošė labai blogai. Ši
tam Lituanicos vadovo 
pareiškimui tegalime pri
dėti garsų Amen.

Chicagos lietuvių sporto paži
ba: Stepas Puidokas, Neries jau
nių krepšinio žvaigždė ir geriau
sias Illinois valstijos gimnazijų 
krepšinio rinktinės žaidėjas.

Z. Degučio nuotrauka

TECHNIŠKOS 
PASEKMĖS

NERIS: Varnas — 28, 
Miknaitis —-t 21, Jesevi
čius — 15, Stankevičius
— 14, Kinčinas — 14, Da
gys — 6, Galinaitis —2,

LITUANICA: Baris — 
14, Juška—8, Vaičkus — 
8, Naujokas — 7, Genčius
— 4, Sabutis — 2 ir Ge
rulis — 1.

Beje, buvo rungtynės 
ir tarp inžinierių bei 
spaudos darbuotojų. Jas 
laimėjo inžinieriai (pa
stiprinti Lituanicos at
sarginiais) 28:17.

BODY MAN
Ist class only. To do 
body & fiame work. 
Name your own price.

1-302-658-8208
(28-32)

\VANTI.D Al ONCE
EXPER1F.NCI.D

ALL AROUND MACHINISTS. 
For TURRET LAIMI, and MIELINU 

MAGMINES.
Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.

day si n r r
Retirrd machinists wr|comc

J. & M. MACHINE INC.
12 3 4 E. 28<> ST. 

Behind RAMADA l\'N 
CLEVELAND. OHIO 

216-289-1234
(2‘> Sti

MA1OR MFG. CO. IN SECURITY 
INDUSTRY EXPANDING OPERA
TION TO PHILA. AREA. COM
PANY SEEKS A NUMBF.R OF 
1NDIVIDUALS WHO W1SH TO 
GET INTO THE SALES AND OR 
MANAGEMENT FIELD......................
WHO ARE CAPA1BLE OF EARN- 
1NG AND DESIRE TOP DOLLAR 
IF GIVEN THE OPPORTUNITY. 
CALL MR. VE1SBLATT OR MR. 
VICKERS AT (215) 757-0929.

(29-31)

LOS ANGELES 
LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 

KVIEČIA VISUS LIETUVIUS Į RENGIAMĄ

GEGUŽĖS ŽIEDU BALIUc <-

š. m. gegužės mėn. 12 d., 8 vai. vak. 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca. 90039.
Bus įdomi trumpa programa, vakarienė ir baras. 

Šokiams gros suomių "LATVALA” orkestras.

Vietas prašome rezervuoti skambinant pas:
H. Balcerienė 8201620,
V. Mažeikiene 255-6961,
G. Raibiene 934-2123,
B. Maekiala 664-7036

SEWING MACHINE 
TRAINEES

NO EXPER1ENCF. NECESSARY. 
Will train on power sewing equipment 
Permanent, steady work, piece vrork 

rates.

Apply in person Between 
8:30-11 A. M. and 1-4 P. M.

THE JOSEPH AND FEISS 
CO.

2149 West 53rd St.
Cleveland, Ohio

(2 Blocks South of Loraine Avė.) 
An F.qual Opportunity T.mployer 

(29-31)

MACHINE OPERATORS
GROW1NG FIRM NEEDS FULL TIME 
MACHINE OPERATORS ON BOTH 

IST & 2ND SHIFT.

COMPANY PAID 1IOSP1TAL1ZA- 
TION, LIFE INSURANCE AND PRO- 

F1T SHARING.

NO SEASONABLE LAY OFFS. 

APPLY 9 A. M. TO 5 P. M.

HI-VOLTAGE EQUIPMENT 
DIVISION

4000 EAST 116 ST. 
CLEVELAND. OHIO 44105 

An F.qual Opportunity Employer 
(28-32)

WANTED EXPERIENCED 
ARC WELDERS 

Medium sized company needs persons 
with 5 or more years of experiencc 
in reading blueprints and performinu 
hand welding operations in most po- 
sitions. Excellent frings benefits in- 
clude cos-of-living allovvance, paid 
hospitalization for employee and fa 
mily, liberal vacation, holiday and 
pcnsion plans.

APPLY AT
HARLO PRODUCTS CORP. 

4210 FERRY ST. 
GRANDVILLE. MICH. 494 18 

(29-31)

FAIRBURN, GA. PLANT OF 
OWENS-CORNING FIBERGLAS! 

HAS CAREER OPPORTUNUIES AVAILABLE IN 

PRODUCTION and MAITENANCE 
For Interview Appointment 

CALL 404-964-9811

OWENS/COR’MNG

FIBERGLAS
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

(28-31)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MACHINISTS / APPRENTICES
Severai openings. Immediate, steady 
year ’round employment in clean, 
pleasant shop. Pay commensurate 
with ability and experience. Most 
benefits.
LATHE HANDS 1. D. GRINDF.RS 
CABINET MAKERS and CABINET 

MAKERS HF.LPERS.
Mr. J. Lindę 201-227-6092

THE MARVEL MFG. CO.
204 Passaic Avė. Fairfield. N. J. 

(31-33)

\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

SĖT UP 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)

JOURNEYMAN
MILLING MACHINE HANDS 

Experience in CAV1TY RUBBER 
MOLD MAKJNG and doing own sėt 
ups.

Day shift. Overtime. 
Good benefits. 

ROBIN INiDUSTRIES 
1265 W. 65 Si.

CLEVELAND. OHIO
(30-33)

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS lietuvei pensinin
kei moteriai. Netoli E. 185 
gatvės. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti savaitės 
dienomis po 3:30 vai. vak. 
telef. 481-7081. (30-31)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KANDIDATAI J LB 
TARYBĄ IR PLB SEIMĄ

JAV LB Ohio Apygardos 
rinkimų komisija praneša, 
kad š. m. gegužės 19-20 d. 
d. rinkimams j LB VII Ta
rybą ir IV PLB Seimą yra 
pasiūlyti sekantys kandi
datai :

Į Tarybą
Akelaitis Vincas (Cleve

land), Bieliauskas Vytau
tas (Columbus, O.), Darnu
sis Adolfas (Detroit), 
Daugėla Jonas (Cleveland), 
Karalius Pranas (Cleve
land), Klimas Antanas (Ro
chester, N. Y.), Kudukis 
Reimondas (Cleveland), 
Kutkus Vytautas (Detroit) 
Laikūnas Aleksas (Cleve
land), Lenkauskas Edmun
das (Cleveland), Matas Ste
ponas (Cleveland), Mikonis 
Juozas (Cleveland), Mi
kulskis Alfonsas (Cleve
land), Mitalas Paulius (Cle
veland) , Pautienis Algi
mantas (Cleveland), Pauža 
Vladas (Detroit), Razgaitis 
Pranas (Cleveland), Rugie
nius Algis (Detroit), Sele
nis Robertas (Detroit), Se
lenis Vladas (Detroit), 
Smalinskaitė Aida (De
troit) Stankus Viktoras 
(Cleveland), Šilbajoris Rim 
vydas (Columbus, O.), Ur
bonas Jonas (Detroit), Yu- 
cius Vytautas (Pittsburgh)

Į Seimą
Bieliauskas Vytautas 

(Columbus, O.)> čyvas Vla
das (Cleveland), Damušis 
Adolfas (Detroit), Daugėla 
Jonas (Cleveland), Jokū- 
baitienė Ona (Cleveland), 
Keblys Kęstutis (Detroit), 
Klimas Antanas (Roches
ter, N. Y.), Kudukis Rei
mondas (Cleveland), Kut
kus Vytautas (Detroit), 
Laikūnas Aleksas (Cleve
land), Lenkauskas Edmun
das (Cleveland), Matas Ste
ponas (Cleveland), Mikonis 
Juozas (Cleveland), Mikuls
kis Alfonsas (Cleveland) 
Šilbajoris Rimvydas (Co- 
lumbus, O.), Urbonas Jonas 
(Detroit), Yucius Vytau
tas (Pittsburgh), Zaparac- 
kas Algis (Detroit).

Į Tarybą galima balsuoti 
tik už 9 kandidatus ir j Sei
mą už 10 kandidatų.

Rinkimams Ohio Apy
gardai priklauso penkios 
LB Apylinkės: Clevelando, 
Columbus, Detroito, Pitts- 
burgho ir Rochesterio.

RŪPINSIS PARAMA IR 
ŠVIETIMU

Š. m. balandžio mėn. 1 d. 
išrinktoji apylinkės valdy
ba, aptarusi savo veiklos 
gaires, numato daugiau rū
pintis tais bendruomenės 
žmonėmis, kuriems ar tai 
dėl senatvės, ai’ tai dėl ligų 
ar kitokių pavienius asme
nis ar šeimas ištinkančių 
nelaimių reikia vienokios 
ar kitokios paramos. Net dir 
valdybos nariai ir pakvies
tas advokatas (p. širvaitis) 
ir gausus būrys savanorių 
talkininkių ir talkininkų ir 
mūsų jaunimo organizaci
jos įsijungs į šių darbų pro
gramą.

Gerų ir realių sumanymų 
turi ir valdybos narė jauni
mo reikalams.

Valdyba taip pat turi 
paruošusi realų planą su
telkti reikalingų lėšų įreng- -

j VYSK. M. VALANČIAUS LITUANISTINĖS J
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

Į 1973 m. balandžio 28 d., 7:30 vai. vak. j
ŠV. JURGIO SALĖJE RENGIA 1

PAVARIO BALIŲ
Programoje: Išraiškos šokėja REGINA KRYŽANAUSKAITĖ-GINIOTIE- J 

rį NĖ ir ČIURLIONIO ANSAMBLIO ŠOKIŲ GRUPĖ, palydima kanklių orkestro. Vado- 3 
g vai — muz. ALFONSAS ir ONA MIKULSKIAI ir PETRAS MAŽELIS. 3

Karšta vakarienė ir gėrimai. Gros CONTINENTAL MUSIC kapela.

KAINA: 15 DOL. PORAI; 8 DOL. VIENAM ASMENIUI ir STUDENTAMS BEI 
H MOKSLEIVIAMS 3 DOL.
[ Dėl Bilietų kreiptis pas E. Alšėnienę, tel. 526-6831, B. Mainelienę, tel.

692-1690, L. Nagevičienę, tel. 845-4954 ir Z. Gobį, tel. 442-0022.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
TĖVŲ KOMITETAS

• REGINA KRYŽANAUSKAI- 
TE - GINIOTIENE išraiškos 
šokio šokėja, atliks dalį progra
mos Pavasario Baliuje, kurį 
ruošia Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos tėvą komitetas balandžio 
28 d. Šv. Jurgio salėje Clevelan
de.

niai ištekliai leis, mokyk
las parems.

Numatyta ruošti keletas 
parengimų, būtent; Čiur
lionio Ansamblio koncertas, 
Tautos šventė, Lietuvių 
Dienos, Naujųjų Meti] su
tikimas ir kit.

Linkime naujajai valdy
bai sėkmės ir ištvermės, 
siekina užsibrėžtų tikslų.

Pr. K.

ti bendruomenės kambariui 
naujuose lietuvių namuose.

Ne paskutinėj vietoj bus 
ir švietimo reikalai. Praei
tos kadencijos metu Cleve
lando apylinkės švietimo 
reikalams bendruomenė pa
skyrė $1329.50. Tatai yra 
rekordinė suma, atsime
nant, kad visos JAV apy
linkės praeitų mokslo metų 
bėgyje lituanistinėms mo
kykloms davė tik $1889.00.

Reikia tikėtis, kad ir šioj 
kadencijoj apylinkės valdy
ba kiek jos riboti finansi

• Sol. Irena Grigaliūnai- 
tė, su Clevelando Vyrų Ok
tetu dalyvaus 100 dainų 
maratone, šeštadienį, gegu
žės 12 d., Čiurlionio An
samblio namuose.

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų namas prie 

Huntmere, 1 tuščias butas. 
Vienos šeimos prie Mohi- 
can, tuščias. Arti lietuvių 
parapijos. Skambinti: KE 
1-9286 ir IV 1-1626. (32-35)

NET* 
YIELD 
PER 
ANNUM 
PAYABLE 
MONTHLY

BACKED BY THE FULL FAITH 
AND CREDIT OF THE UNITED 
STATĖS GOVERNMENT AS 
TO THE TIMELY PAYMENT 
OF BOTH PRINCIPAL & IN- 
TEREST AT THE SECURITY 
RATE.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT

MORTGAGE SEGURITIES, ING.
1375 Euclid Avenue 

Phone 623-3200
Call toll-free anywhere in Ohio

1-800-362-2830
* BASE D ON PRICE OF 957, AND.67,% SECURITY WITH 
ESTIMATED 12 YEAR PRE-PAYMENT ON 30 YEAR VA-
FHA MORTGAGE I.OANS. MINIMUM INVESTMENT $25.000.

• Martiną Arroyo, Met
ropolitan operos solistė dai
nuos Puccini operoje ”Tos- 
ca” balandžio 30 d. meti
niame Metropolitan operos 
spektaklyj Clevelande, Pub
lic Auditorium.

Metropolitan opera Cle
velande spektaklius prade
da balandžio 30 d. iki gegu
žės 5 d.

”Tosca” bus statoma ba
landžio 30, ”Lucia di Lam- 
mermoor” — gegužės 1 d., 
”11 Travatore” — gegužės
2 d., ”Carmen” — gegužės
3 d., ”Macbeth” — gegužės
4 d., ”Aida” — gegužės 5 
d. po pietų ir "Barber of 
Seville” geyužės 5 d. va
kare.

Bilietai parduodami ope
ros kasoje Broadview Sav
ings and Loan Co., 299 Eu
clid Avė., Cleveland Ohio 
44114.

• Clevelando Vyrų Okte
to maratonas įvyks gegu
žės 12 d., Čiurlionio An
samblio namuose. Pradžio 
7 vai. vakaro, pabaiga 2 
vai. ryto. Koncerto metu 
svečiai patogiai sėdės prie 
staliukų ir galės gaivinti 
sielą daina, o kūną savo 
mėgstamu gėrimu. Durys 
bus atrakintos 6:30 v. v. 
Svečiai kviečiami ateiti bet 
kuriuo laiku ir išklausyti 
dalį programos ar visas 
septynias.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne. Didelis mūrinis dviejų 
šeimų namas po 7 kamba
rius kiekviename bute, di
delis kiemas, 2*2 garažai, 
gražiai įrengta.

ČIPKUS REALTY
_______ 943-0910_______

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

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

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

CLEVELANDO PARENGIMU I
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _ .1

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

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

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

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

GEGŪŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando Šaulių Moterų Sekcija.

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

BIRŽELIO 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 10 D. Algio Rukšė
no knygos apie Simą Kudirką pri 
statymas visuomenei. Rengia 
Clevelando neolituanai.

BIRŽELIO 17 D. Lietuvosoku 
pacijos — tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

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

LIEPOS 1 D. SLA 136 kuopos 
gegužinė.

LIEPOS 8 D. sekmadienį šau
lių kuopos susirinkimas ir gegu
žinė K. O. Pautienių sodyboje.

LIEPOS 15 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė.

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

RUGSĖJO 23 D. šv. Jurgio 
parapijos salėje Šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktį.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

PARDUODAMAS NAMAS

East 185 gatvės rajone. 3 
miegamųjų, colonial. 20x22 
garažas. Moderni virtuvė ir 
vonia. Parduoda savinin
kas. Tel. 531-2554. (29-32)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

SYCOR, INC.
Due to continuing expansion, Sycor, Ine. has the following 
additional reąuirements:

TOOL MAKER
Journeyman tool maker experienced in building fixtures 
and gauges and fabrication of sheet metai.

N. C. MACHINE OPERATOR 
Experienced operator of numerically controlled machines. 
Specific experience on N. C. Bergmaster essential.

Excellent wages and fringe benefits.

For appointment for interview, call:

HELEN SHINAVAR

SYCOR, INC.
100 Phoenix Drive

Ann Arbor, Michigan 481 04 
313-971-0900, ext. 212
An Equal Opportunity Employer

(28-32)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• A. L. Tautinės S-gos 
skyrių valdybos yra ragi
namos jau siųsti Sgos val
dybai žinias, kurios buvo 
prašomos valdybos bendra- 
raščiu #7, išsiuntinėtu Są
jungos seimo reikalais.

• A. L. Tautinės S-gos 
Tarybos nariai, skyrių pir
mininkai, skyrių atstovai ir 
visi S-gos nariai yra kvie
čiami gausiai dalyvauti 
S-gos seime, kuris įvyks š. 
m. gegužės mėn. 26 ir 27 d. 
Detroite — Troy Hilton 
Inn, — ir raginami iš anks
to užsisakyti viešbuty kant
rius. Kambarių užsakymų 
(rezervacijų) lapelių, jei 
kas dar neturi, galima gau
ti pas skyrių valdybų pir
mininkus.

• Neolithuanų žiniai. At
šventę auksinę sukaktį rei
kia pradėti galvoti apie va
saros stovyklą, šiais me
tais vasaros stovyklą ruo
šia Vyr. Valdyba. Laikas 
numatytas nuo 1973 m. 
rugpiūčio mėn. 27 iki rug
sėjo 3 d. Stovyklai pasibai
gus ten pat šaukiamas 
Korporacijos suvažiavimas. 
Kol kas stovyklai vieta nu
matyta Wiscansin.

Smulkesnė programo bus 
paskelbta vėliau.

Tad visi kolegos ir kole
gės prašomi šiais metais 
savo vasaros atostogas de
rinti prie stovyklos laiko ir 
kai tik bus paskelbta smul
kesnė programa registruo
tis.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

• JAV LB VI-SIOS TA
RYBOS penktoji ir pas
kutinė sesija įvyks balan
džio 28-29 (šeštadienį ir
sekmadienį) New Yorke, 
Howard Johnson Motor
Lodge prie J.F. Kennedy 
aerodromo. Posėdžiai 
abi dienas prasidės 10 
vai. ryto. Posėdžiams 
pirmininkaus tarybos 
prezidiumas: Vytautas
Kamantas, Vaclovas Klei- Grandinėlės 
za, dr. Edmuntas Len
kauskas, dr. Stepas Ma
tas ir dr. Antanas Raz
ma.

JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Vytautas Vo
lertas pateiks pranešimą 
apie krašto valdybos at
liktus darbus per visą 
praėjusią kadenciją. Sa
vo sričių pranešimus pa
teiks ir kiti krašto val
dybos nariai: Algiman
tas Gečys, Juozas Gaila, 
Aleksas Vaškelis, Anta
nas Novasitis, Aušra 
Zerr (Mačiulaitytė), Pet
ras Mitalas ir Vytautas 

Mielam Kolegai

ANTANUI BANIONIUI 

mirus, jo žmonai RŪTAI, dukrai 

ASTAI, broliui POVILUI ir sese

riai AGOTAI (Lietuvoje), užuo

jautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania, 
Detroite

Maciūnas, Švietimo tary
bos pirm. Jonas Kavaliū
nas , Kultūros fondo 
pirm. Anatolijus Kairys, 
Kontrolės komisijos 
pirm. Eligijus Sužiedė
lis ir Garbės Teismo 
pirm. Jonas Naš liūnas.

Sesijoje pagrindinis dė
mesys bus skirtas lietu
vių kultūrinės veiklos rei
kalams. Balandžio 29 por 
s ėdyje siūlymus pateiks 
ir diskusijoms pradžią 
duos Lietuvių Fondo tary
bos pirm. dr. Kazys Am
brozaitis, LF Pelno 
skirstymo komisijos 
pirm. dr. Antanas Raz
ma ir rašytojas bei re
daktorius Kazys Bradū
nas. Plačiau kultūriniais 
klausimais kalbės rašy
tojas Kazys Bradūnas. 
Lietuvių visuomenė ir 
ypatingai kultūrininkai 
kviečiami gausiai daly
vauti, nes sesijos posė
džiai yra visiems atviri.

KAS DOMISI MOKYTIS 
VASARIO 16 D. 
GIMNAZIJOJE?

Vasario 16 d. gimnazijos 
lietuvių ir anglų kalbų mo
kytoja Marija Saulaitytė 
mokyklos Velykų atostogų 
metu grįžta paviešėti pas 
savo tėvus ir, gimnazijos 
vadovybės prašyta, mielai 
galėtų suteikti informacijų 
apie sąlygas Vasario 16 d. 
gimnazijoje mokytis bei 
mokyklos bendrabučiuose 
gyventi moksleiviams iš 
JAV ar Kanados.

Mokytoja M. Saulaitytė 
atsiveža ir norintiems pa
rodyti'skaidrių iš Vasario 
16 d. gimnazijos gyvenimo. 

Nuo balandžio 13 d. iki 29 
d. M. Saulaitytės adresas: 
01d Colonial R oad, Oak- 
ville, Conn. 06779. Telef.: 
(203) 274-8395. K.

PATIKSLINIMAS

Dirvos 27 Nr. po nuo
traukomis padėti šie klai
dingi užrašai:. 2 psl. po 

nuotrauka pa
rašyta: Toronto LB apyl. 
pirm. E. čaplinskas dėkoja 
šokėjams . . . Turėjo būti: 
KLB Krašto Valdybos pirm. 
E. čuplinskas . . .

5 psl., Putvių šeima . . . 
Emilija Putvienė, sūnūs 
Vytautas, buvęs Lietuvos 
žemės ūkio ministeris . . . 
Ne Vytautas, bet jo brolis 
Stasys buvo žemės ūkio mi
nisteriu.

P. Lelis, Toronto

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Liutkonis, So. Boston .... 2.00 
M. Wiener, Ft. Lauderdale 2.00 
P. Dirda, Chicago............... 5.00
S. Jankauskas, Toledo........ 5.00
V. Ploplys, Rockford......... 2.00
A. Daunys, Syosset.............. 2.00
S. J’abrinkis, Cleveland..... 2.00
A. Martus, Cleveland.........7.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland ... 2.00 
G. Lorenz, Chicago   3.00
L. Barbačauskas,Toronto.. 7.00 
Lithuaniai Village, Ine.

Cleveland....................25.00
R. Sakalas, Richmond..........7.00
M. Rėklaitis, Chicago....... 7.00
A. Mekeša, Wickliffe..........2.00
M. Smelstorius, Euclid .... 2.00
ALTS-gos L.A. Skyrius ... 10.00’ 
J. Šidagis, Detroit............. 2.00
J. Pipiras, Worcester........ 3.00
J. Černius, Flint................. 3.00
J. Račila, Cleveland...........2.00
A. Ščiuka, Elizabeth ..........2.00
P. KaspariDnas, Rahway .. 2.00 
G. Žebertavičius,Cleveland 2.00 
J. Abraitis, Cleveand.......1.00
E. Stepas, Cleveland........ 5.00
LVS Ramovė, Cleveland .. 10.00
S. Bučmys, Dayton...........10.00
A. Jonaitis, Cleveland .... 2.00
N. Reikalas, Kenosha ...... 2.00
P. Kleinotas, Racine ....... 7.00
A. Čepulis, Philadelphia .. 1.00 
V. čyvas, Cleveland ..........3.00
V. Baltrušaitis, Chicago .. 2.00 
M. Rumbaitis, Lakewood .. 2.00 
J. Saladžius, Rochester ... 3.00 
I. Geštartas, Australia .... 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

LINOTYPE
OPERATOR

Experienced Linotype Operators 
needed to maintain and super- 
vise new linotype operation. 
Mušt be familiar with equipment 
and capable of repairing, ad- 
justing, and minimizing down- 
time.

Write detailing experience and 
salary desired or apply in person 
to:

SPENCER GIFTS
BOX 35

ATLANTIC CITY, N. J. 08411
(28-30)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
W&S 2 AC 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE

Mušt be capable of own setup. Ex- 
perienced in short runs to close 
tolerances. Pleasant South Euclid lo- 
cation. Excellent fringe benefits.

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS 

DIVISION 
4223 Monticello

Near Green Rd.

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(26-35)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

PIPE FITTERS 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS 
Expanding float glass plant in a 
rural community just southwest of 
Detroit seeks experienced general 
maintenance personnel, pipe fitters, 
and electricians. We offer lor.g term, 
steady employment and excellent 
working conditions, providing career 
opportunilies in addition to a compe- 
titive salary and benefit prograrns, a 
generous stock purchase plan and 
unique bonus program are provided. 
Other unique features include: All 
employees on salary, no time clo.ck 
stalus, and a non-union fnendly 
atmosphere.
For additional information call or 
Write:

GEORGE TREGLOWN, 

GUARDIAN INDUSTRIES, 
14600 ROMINE ROAD 

CARLETON, MICHIGAN 48117 
TELEPHONE (I) 313-654-6264 

(26-32)

W A N T ED I XP E RIT N (' I D 
or 

1RA1N1-.ES
MELDERS. DR1LL PRESS OPERA 

TORS. MACHINISTS. TRAILER 
BUILDERS ELECTRICAl. 

VVORKERS.
Steady year rounrl wolk. 
KING AMUSF.MENT CO. 

58580 VicĮoria St. 
New Haven, Mieli.

C.’.O 3 I >

SUPERVISOR
FOR MANUFACTURING 

PLANT
NIGHT SHIFT

4:30 P. M. to 2 A. M.
STEADY WORK.

WEST S1DE LOCAT1ON 
Call 216-267-6200 J- Kylm

JAV LB Tarybos pirm. inž. V. Kamantas vienoje spaudos konfe= 
rencijoje. Iš kairės: R. Rudaitienė, Draugo red. kun. P. Garšva, 
inž. V. Kamantas, žurn. A. Kasniūnas.

• NEW YORKE balandžio 
28-29 d.d. įvyks LB Vl-sios Ta
rybos penktoji ir paskutinė se
sija. Kadangi LB Vl-sios Tary
bos prezidiumo pirmininku buvo 
Chicągos apylinkėse gyvenantis 
inž. Vytautas Kamantas, jo ka- 
dencijai baigiantis įdomu trum
pai peržvelgti Tarybos bei pre
zidiumo atliktus darbus,pasise
kimus bei pralaimėjimus, jei to
kių, žinoma, buvo. Inž. Vytautas 
Kamantas, gimnaziją baigęs 1949 
m. Eichstaette, o universitetą 
1959 m. -- Clevelande, į neeili
nius visuomenės veikėjus iškilo 
išeivijoje, savo laiku atstovau
damas jaunąją kartą, o dabar jau 
vidurinę. Eidamas mechanikos 
vyr. inžinieriaus pareigas vieno 
je didelėje statybos bendrovėje 
Chicagoje, visą savo laisvalaikį 
inž. V, Kamantas skiria LB, 
skautams, lit. mokyklai, kur mo
kosi jo šeimos atžalynas. §į kar
tą pokalbis nukrypo tik apie LB 
Tarybos darbą.
• KANDIDATUOJANT į Ta

rybą, pasakoja inž. V, Kamantas, 
mūsų noras buvo, kad Taryba pa
sidarytų darbingesnė, kad tuo ji 
įgąutų didesnį autoritetą LB bei 
visuomenėje ir kad LB sprendi
mai būtų daromi ne tik Krašto 
valdybos, LB Tarybos prezidiu
mo, bet visos Tarybos. Atseit, 
norėjom sesijose įvesti tikrą 
parlamentarinę tvarką. Šian
dien, mūsų kadencijai baigiantis, 
atrodo, kad visi šie uždaviniai 
pavyko -- beveik viskas atsiek
ta. Tarybos autoritetas yra paki
lęs. ši Taryba jau renkasi į penk
tąją sesiją. Iki šiol nė viena Ta
ryba tiek sesijų nėra turėjusi. 
Prezidiumo sekretorius V. Klei
za palaikė ryšį su visais Tary
bos nariais. Jis Tarybos na
riams išsiuntinėjo net 20 bendra- 
raščių. Tokius pat bendra raš- 
čius gavo LB apylinkių valdybos 
ir lietuvių spauda. Tarybos sesi
jos būna tvarkingos, nes jose va 
dovaujamasi pagal gerai paruoš
tą planą. Darbotvarkėje nusta
tomos valandos ir jų tiksliai lai
komasi. Todėl sesijos būna pun- 
tualios ir viskas nusprendžiama 
daugumos balsavimu. Daug dar
bo pareikalavo LB įstatų perre- 
dagavimas. Komisija dirbo pus
antrų metų, kol įstatus perre
dagavo.

Vaikų choras, sudarytas iš Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių, atliks vaikų parti
ją "Carmen" operos spektakliuose Chicagoje. Vaikų chorą paruošė Fmi'i’- Pak’hU.r.ė, Pirmas vaikų 
choro susitikimas su dirigentu Aleksandru Kučiūnų. V, jasinevičiaus nuotrauka

• LB TARYBAI pradėjus dar 
bą, pasiryžta dirbti trijose sri
tyse: švietimo, kultūros ir poli
tinės informacijos. Iš šių ypač 
švietimo srityje padarytas mil
žiniškas šuolis, nors visuomenė 
tokio įspūdžio gal nesusidaro, 
nes švietimo sritis mažiausia 
reklamuojama. Bet už tai kalba 
patys faktai: LB Švietimo tary
ba operuoja 25,000 dol. biudže
tu per metus, kurį pagrinde gau
na iš Lietuvių Fondo. Prie tos 
sumos dar reikia pridėti 150,000 
dol., kuriuos per metus sumoka 
lit, mokyklas lankančių mokinių 
tėvai. Viso JAV veikia 44 lit. 
mokyklos su 3,000 mokinių. Kad 
šis visas ratas taip gyvai su
kasi, reikia daug kredito atiduo
ti ir LB Švietimo tarybai. Pa
čiai LB Tarybai švietimo reika
lai visą laiką rūpėjo ir tam rei
kalui 1972 m. spalio mėn. Cleve
lande buvo sušaukta speciali Ta
rybos sesija. Visi sesijoje dary
ti pranešimai buvo išsiuntinėti 
spaudai. Daugiausia apie tai ra
šė DIRVA, kiek mažiau Darbi
ninkas ir Draugas, o kita lietu
vių spauda į tai žiūrėjo pro pirš
tus, tarsi švietimas būtų visai 
nereikalinga sritis, tęsė pokal
bį inž. V. Kamantas.

• LB TARYBOS prezidiumo 
pirmininko žodžiais, per trumpą 
laiką daugiausia buvo pasidarbuo. 
ta politinėj-informacinėj srity, 
nes 1971 m. Philadelphijoje įvyku
si Tarybos sesija aiškiai nutarė, 
kad LB aktyviai dalyvaus ir Lie
tuvos laisvinimo darbe, nes kiek
vieno laisvojo lietuvio pagrindi
nis tikslas yra padėti pavergtai 
lietuvių tautai atgauti laisvę ir, 
svarbiausia, valstybinę Lietu
vos nepriklausomybę. "Kad Lie
tuva atgaus valstybinę nepriklau
somybę anksčiau ar vėliau, aš 
šventai tikiu, o per švietimą bei. 
kultūrinius užmojus mes kaip 
tik paruošiam jaunąjį avangar
dą tolimesniam darbui kovojant 
už Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atstatymą ir jį kar
tu {jungiam į LB ar kitų bendri
nių organizacijų politinę veiklą. 
Tame darbe vieni gal esame kon
servatyvūs, kiti liberalūs, ski
riasi įvairių mūsų ėjimų taktika, 
bet visi siekiam ir toliau siek- 
sim Lietuvai laisvės. Čia ir yra 
LB prasmė bei pagrindas", —pa

brėžė inž. V. Kamantas. LB po
litinis-informacinis darbas už- W 
ėmė labai stiprią patriotinę lini
ją. Reaguojama tiksliai ir efek
tingai. Todėl JAV vyriausybei, 
o ypač Valst. Departamentui LB 
vykdoma politinė - informacinė' 
veikla nėra taip priimtina, kaip 
pvz. Altos, nes mūsiškė daug . 
veržlesnė. Žinoma, toks LB ak
tyvumas nepatinka Altai ir Nau
jienoms. Mūsų niekas neverčia 
valdžiai nusilenkti, nes ji yra 
mūsų rinkta valdžia ir, ją res- 
pektuodami, turim teisę iš jos 
šio to ir prašyti. Todėl mūsų 
visų (ir LB ir Altos) pareiga 
nuolat prašyti, kad Lietuva ne
būtų amžinai palikta rusams.

• BLOGIAUSIAI sekėsi dar
bas kultūrinėje srityje. Mūsų 
surengtos dvi didžiulės šven
tės — IV Dainų šventė ir IV 
Tautinių šokių šventė. Ypač ant 
roji savo didingumu pralenkė vi
sas iki šiol turėtas panašias 
šventes, nes J ją buvo atvykusį • 
net pati JAV prezidento žmona.
Už tai LB Taryba šalia kitų, su 
pagarba mini veiklių LB narių — 
inž. V. Adamkaus ir dr. L. 
Kriaučeliūno — pavardes, kurie 
taip efektingai atliko savo parei
gas ruošiant ir pravedant IV 
Taut. šokių šventę. LB Kultū
ros fondas neparodė didesnės 
veiklos, išskyrus teatro festi
valio surengimą ir vieną kitą 
teatrinį spektaklį. Dabar tik iš fe- 
apyskaitų sužinojom, kad Kul
tūros fondas banke turi 12,000 
dol. LB krašto valdyba kultūri
niuose reikaluose nebuvo labai 
ryžtinga. Buvom prašę suorga
nizuoti lanksčią keliu menininkų 
trupę, kuri lankytų įvairias lie
tuvių kolonijas su meninėmis pro
gramomis. Bet tai nepadaryta. 
Matydami spragą kultūrinėjesri- 
tyje, šią sesiją pagrinde ir ruo- 
šiame daugiausia kultūriniams 
reikalams aptarti.

• ALTO’s ir LB santykius 
aštrino LB aktyvus išėjimas į 
politinę - informacinę veiklą, 
taip pat aštrino ir Altos bei LB 
vadovų ambicingumas. Bet svar
biausia, kad LB krašto valdyba 
neįvykdė visų Tarybos nutari
mų. O tie nutarimai įpareigojo 
LB Krašto valdybą sudaryti spe
cialią komisiją, kuri sutartų kaip 
Altos ir LB darbus būtų galima • 
koordinuoti. Beje, per metus LB 
Krašto valdyba nesugebėjo to pa
daryti. Ir Tarybos prezidiumas
bei Tarybos nariai jaučiam už 
tai atsakomybę, kad laiku ir stip
riau nepaspaudėm Krašto valdy
bą sudaryti tokią komisiją ir pra
dėti darbą. Juk dar niekad vie
nybė mums nebuvo taip reikalin
ga, kaip šiandien.

• PAVASARIO saulė skaidriai 
švietė virš baigiamo statyti aukš- 
čiausio pasaulyje dangoraižio — 
Sears kompanijos milžiniškų na
mų Chicągos vidurmiestyje, ku
rie jau yra prašokę 100 svečių, 
kai mudu, šio dangoraižio pavė
syje esančiame restorane pralei
dę valandėlę ir plačiau pasikal
bėję, skyrėmės grįžti j savąsias 
darbovietes. Šviesi nuotaika bu
vo ir manyje pasikalbėjus su 
žmogumi, kurs tiek daug dirba 
LB ir tiki, kad Lietuva vieną 
dieną vėl atgaus valstybinę ne
priklausomybę. Ir mus labiau
sia džiugina darbas bei tikėji- W 
mas to žmogąus, kurs prieš 30
m. degančią Lietuvą paliko dar 
būdamas jaunas gimnazistas.
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