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NIXONO JUOSTOS
"Nei šventas, nei nusikaltėlis”

Prezidentas Nixonas šio
mis dienomis priminė žmo
gų užpultą vilkų gaujos. 
Bėgdamas nuo jos jis nume
tė savo rūbus - kol vilkai 
juos sudrąskys, jis, gal būt, 
gaus kiek atsikvėpti. Taip 
atrodė pereitą antradienį 
kai prezidentas atidavė savo 
magnetinių juostų išrašus 
Atstovų Rūmų teisiniam ko
mitetui ir viešumai. Politiš
kai tai buvo gudrus žygis, 
nes vienu ypu sumažino to 
komiteto reikšmę: kiekvie
nas mūsų nusipirkęs už 15 
centų Chicago Tribūne tre
čiadienio vėlesnes laidas ar 
sekančią dieną oficialų lei
dinį už 12.50 dol., gali turė
ti beveik pilną tų juostų teks 
tą ir pasidaryti savo nuomo
nę apie prezidentą.

Iš tų juostų jis ateina 
pas mus ne nugrimuotas te
levizijos pasirodymui, bet, 
galima sakyti, visai nuo
gas. Jis tiesiog nepasako sa
vo bendrakalbiams: “vyrai 
esame atsakingi už padary
tą nusikaltimą”, bet neveng
damas stipresnių išsireiški
mų ieško geriausios išeities 
iš susidariusios keblios pa
dėties. Pirmuoju atveju jis 
būtų šventas, tačiau tarp 
politikų šventųjų tiek pat ra
si, kiek ir tarp vartotų au
tomobilių pardavinėtojų. Su 
tuo gyvenimo faktu sutin
kant galima tik ieškoti for
malaus nusikaltimo. 0 tokį 
sunku konstatuoti. Negali
ma teigti, kad jis bandė 
sulaikyti teismo tardymo 
procesą, o juo labiau, kad 
Nixonas būtų iš anksto žino
jęs apie Watergate įsilauži
mą. Susidarantį įspūdį tiks
liai nusako sekančios dienos 
Chicago Tribūne vedama
sis “Neither saint nor de- 
vil”.

Priešai, žinoma, gali šaky 
ti, kad toks žmogus negali 
būti prezidentas. Bet tokios 
pažiūros dr neužtenka jo nu
šalinimui iš pareigų. Šeimi
niam režime, tiesa, vyriau-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
sybės galva eina savo parei
gas, kol turi seimo pasiti
kėjimą. Nepasitikėjimo pa
reiškimas verčia jį atsistaty
dinti, bet palieka teisę kada 
nors grįžti į tas pareigas. 
Amerikinėje sistemoje pre
zidentas atstatomas tik už 
nusikaltimus ir jam atima
ma teisė kada nors kandida
tuoti į bet kokį politinį pos
tą. Jau ta sankcija prieš
tarauja išvedžiojimams, kad 
prezidentą galima nušalinti 
daugiau ar mažiau politi
niais sumetimais.

Atidavimas viešumai juos 
tų turinio aiškiai sumaišė 
teisinio komiteto daugumos 
kortas. Ji bus priversta aiš
kiau formuluoti kaltinimus

SKUNDAI DĖL APSILEIDIMO
O K. LIETUVOJE

Kiekvieną mielą dienelę 
okupuotos Lietuvos spau
da parneša nesibaigiančių 
nusiskundimų apie apsileidi
mus, brokdarystę, ūkininka
vimo neplaningumą. Kas 
kad ant popierio bei apy
skaitų viskas pritempta 
prie normos! Kitaip byloja 
eilinių žmogelių korespon
dencijos tarybinėje spaudo
je.

Tas korespondencijas de
da su tikslu įbauginti apsi
leidusius, blogus adminis
tratorius. Deda tas verkšle
nančias korespondencijas su 
‘pedagogiškais’ arba profi
laktiniais tikslais. Redakto
riai stengiasi nuversti reži
mo ir chaostinės santvar
kos nesekmes nelaimin
giems žmonėms, kurie reži
mo reikalavimų ir grasy
mų stumdomi, atbuko, pra
rado ūkinę iniciatyvą, tie
siog apkvaišo.

Išeivijos spaudai būtų 
naudinga tokių koresponden 
cijų santraukas skelbti ir ro
dyti laisvam pasauliui. Šią 

ir geriau juos pagrįsti. Sa
koma, kad prezidento nuša
linimo procese teisinis komi
tetas (ir visi atstovų rūmai 
balsuodami už jo pasiūlytą 
rezoliuciją) vaidina ‘Grand 
Jury’ vaidmenį. 0 toji, pagal 
įstatymus, veikia slaptai, 
nes jos funkcija yra ne ką 
nors nuteisti, bet tik pa
traukti atsakomybėn. Nėra 
tačiau abejonės, kad komite
tui gavus juostas nemalo
niausios prezidentui ištrau
kos tuojau pasirodytų spau
doje, todėl prezidentui apsi
mokėjo paskelbti visą me
džiagą, iš kurios eilinis žmo
gus gali pasidaryti savo iš
vadą, greičiausiai tokią, kad 
Nixonas buvo daugiau susi
dėjusių aplinkybių, o ne 

(Nukelta į 2 psl.) 

tendenciją matyti laisvojo 
krašto korespondentų re
portažuose iš už geležinės 
uždangos. Laisvasis pasaulis 
stebisi tais vergiškam pa
sauliui būdingais reiškiniais, 
kurių sovietinis gyvenimas 
prisotintas iki valiai. Tai 
laisvojo pasaulio žmonėms 
sudaro sensacijos faktus.

Tuo tarpu imame ‘Vals
tiečių laikraščio’ numerį 23. 
Viename tiktai puslapyje 
skundų ir aimanų dėl ne
tvarkos užderėjo kaip kel
mučių prie kelmo.

“Vilkaviškio rajono Mei
liūnų kolūkyje galėtų” - tvir 
tina korespondentas H. Ra
manauskas, “primelžti dau
giau pieno”. Galėtų, bet ne- 
primelžia. Kodėl? Nėra pa
kankamai pašarų karvėms. 
Todėl karvutės turi tenkin
tis “racionu”. Kur pasninko 
racionas, ten ir karvutės lie
sos. Gi pašarų stokoja dėl
to, kad 30 hektarų kultūri
nių ganyklų apsėjo netinka-

(Nukelta į 3 psl.)

Prezidento Antano Smetonos 
minėjimas New Yorke

Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos 
100 metų gimimo ir 30 me
tų mirties minėjimas, ren
giamas Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir New 
Yorko Lietuvių Organizaci
jų Komiteto, įvyks š. m. ge
gužės 12 d., sekmadienį, 
New Yorke.

11 vai. ryto bus iškilmin
gos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259 
N 5th St., Brooklyne.

Minėjimas - akademija 
įvyks 4 vai. po pietų Kul
tūros židinyje, 341 High- 
land Blvd., Brooklyne.

Paskaitą skaitys dr. An
tanas Butkus iš Clevelando.

Meninę dalį atliks: pia
nistas Antanas Smetona, 
prezidento vaikaitis, ir so
listė Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardson, akomponuojant 
muzikui Prižgintui.

Šiai reikšmingai sukak
čiai paminėti garbės komi
tetą sudaro:

• Lietuvos atstovas Juo- 
zas Rajeckas,

• Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke Anicetas Simu
tis,

• Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas dr. Kęstutis J. Va
liūnas,

• Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas inž. 
Bronius Nainys,

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas dr. Ka-
7.ys Bobelis,

• Lietuvos Laisvės Komi
teto — prof. dr. Bronius 
Nemickas,

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pir
mininkas Jonas Gaila,

• Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų-Savanorių Sąjungos 
pirmininkas pik. Jonas šve
das,

• Lietuvių Skautų Są
jungos Tarybos pirminin
kas v. s. Antanas Saulaitis,

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Cent
ro valdybos pirmininkas 
Vladas šoliūnas,

• Lietuvos šaulių Sąjun
gos Tremtyje Centro Val
dybos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas,

• Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Seniūnų Tarybos pir
mininkas Leonas Virbickas,

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkė Ire
na Banaitienė,

• Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdybos pirmininkas
J. Lendraitis.

KREMLIUI NAUJUS STRATEGIJOS 
BEIEŠKANT

Visokių diplomatinės veik 
los metodų esama. Nūdienis 
yra dialoginis. Atsakingiau- 
sieji pareigūnai vienos ša
lies lankosi pas atsakingiau
sius pareigūnus kitos šalies. 
Išviršinė diplomatinė kur
tuazija, komplimentai, šyps
niai, šampanas. Ir už tos 
širmos ... mažieji nežino, ar 
jie buvo sandėrių objektu, 
ar jie pirkti, ar jie parduo
ti?!

Pabaltijys nežino, kad už 
ribentropinio šampano taurę 
ir už statinę Baku naftos, 
Hitleris ir Stalinas skrodė 
Pabaltijo teritoriją. It nū
dienės dialoginės diplomati
jos padarinius kada nors 
pamatys praregėjusi atei
tis.

Sekant sovietinę spaudą 
matyti didokas jų susirūpini
mas gerokai suaktyvėjusiais 
amerikinių pareigūnų skrai
dymais. Sovietinė spauda 
nori raminti savo pavaldi
nius ir todėl nenutilstančia 
gaida skamba tvirtinimai: 
socialistinės sandraugos ša
lys užtikrins ilgalaikę talką!

Socialistinės santalkos ša
lys pristatomos kaip stabi
lumo bastionai. Čia ir valiu
tos krizės nėra, čia ener-

VIRŠUJE: Prieš 33 metus 
1941 m. kovo 13 d.,New 
Yorko ir apylinkių lietuviai, 
susirinkę įHotelPierre New 
Yorke, pagerbė atvykusį į 
Ameriką Lietuvos Respubli
kos Prezidentą Antaną Sme
toną ir Ponią. Daug to iškil
mingo sutikimo dalyvių šian
dien jau nebėra mūsų tarpe, 
bet kiti, be abejo, dalyvaus 
šį sekmadienį Prezidento
Antano Smetonos šimto me
tų gimimo ir 30 metų mirties 
sukakčių minėjime 4 vai. 
p.p. Kultūros Židinyje, 341 
Highland Blvd., Brooklyne. 
Šią istorinę nuotrauką, da
rytą Kruch studijos Maspe- 
the, Dirvai atsiuntė dr. Vac
lovas Paprockas.

RIMAS DAIGŪNAS

getikos resursai neišsemia
mi. Maisto kainos pastovios. 
Atlyginimai tvirti. Socialis
tinės šalys sėkmingai vyk
do savo ūkio planus, kelia 
pramonę, auga žmonių gero
vė.

Kapitalistiniame pasauly
je chaosas ir bėdos. Antiko
munistinės, imperialistinės 
jėgos atkakliai priešinasi so
vietų taikos planams. Impe
rialistai kelia kruvinas riau
šes.

Šiaurės Korėja nori suras
ti formulę, pagal kurią ga
lėtų įjungti savo sąstatan 
Pietų Korėją. Šios liaudis, 
pagal sovietų davinius, 
trokšta susijungti su Šiau
rės Korėja. Geram plani re
alizuoti ... trukdo pašaknės 
reakcinės pajėgos.

Nutilo, riaumoti patran
kos Indijos - Pakistano pa
sienyje, susinormavo san
tykiai su naujagimiu Bangla
dešu -- ir tai L. Brežne
vo 1973 metų lapkričio mė
nesio vizito Indijon išdava!

Paryžiuje pasirašytas su
sitarimas nutraukti karą 
Vietname, esą laužomas re
akcinių provokatorių veiks
mais. Maoistinė Kinija yra 

(Nukelta į. 3 psl.)
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a laiškai Dirvai
Apie mokyme; karo mokykloje 

ir mobilizacija
1936 metais, kai į karo 

mokyklą kariūnai aspirantai 
susirinkome karinės prievo
lės atlikti, buvo mums pa
aiškinta, jog mokslo prog
ramoje padaryta žymių pa
keitimų. Iki šiol pėstininkų 
sąvokon įeidavę ir kulko
svaidininkai. Ruošiant atsar
gos karininkus būrio vadais 
jie būdavę lygiai apmokomi 
vadovauti tiek vien pėstinin
kų šaulių, tiek sunkiųjų 
kulkosvaidžių būriui. Mo
derni karo technika parei
kalavusi, kad kulkosvaidi
ninkai būtų atskirai ruošia
mi.

Aiškinta, jog ateities ka
re lemiamą vaidmenį vai
dins ne pėstininkų šautuvas 
ir durtuvas, bet sutelktinė 
sunkiųjų ginklų ugnis. Į stip
rios jėgos ginklus esą ski
riami ir sunkieji kulkosvai
džiai, todėl ir sudarytas at
skiras kariūnų aspirantų kul 
kosvaidininkų būrys, kurie 
būsią paruošti atsargos ka
rininkais kulkosvaidinin
kais. Taip ir buvo. Ir toks 
atskiras kulkosvaidininkų 
ruošimo kursas karo mokyk
loje buvo iki pat bolševikų 
okupacijos.

Nepasekęs anais laikais, 
kokie mokslai dėstomi karo 
mokykloje, ir dabar nepa
sitikrinęs A. Šova (Dirva, 
74.iv.Nr. 32) ėmėsi tvirtin
ti, jog karininkų kulkosvai
džių specialybės nebuvę. 
Tebėra gyvas anų metų ka
ro mokyklos viršininkas, jei 
A. Šovai būtų nedrąsu jį pa
siklausti, žinau dar gyvus 
ir tuometinius žemesnius 
kariūnų aspirantų viršinin
kus, kurie galėtų general- 
štabistą apšviesti. Pranas 

' Skirmantas, anksčiau nema
žai Dirvai rašinėjęš, buvo 
būrininkas, kartais spaudo
je užtinkama ir A. Drabi- 
šiaus pavardė, o Balys Rau
gas labai veiklus visuome
nėje. Iš tos pat laidos, kai 
kulkosvaidininkai atskirai 
imta mokyti, Chicagoje žy-

N1X0 NO
JUOSTOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
savo paties piktos valios, au
ka. O susidariusios nuotai
kos galų gale nulems ir vie
nokį ar kitokį bylos spren
dimą, nes ir kongreso na
riai bei senatoriai taip pat 
nėra šventi, bet turi skaičiuo 
tis su savo perrinkimo gali
mybėmis.

Žmonių nuotaikų teismas, 
aišku, nėra 100% teisingas, 
bet turbūt patikimiausias 
koks tik gali būti. Pavyz
džiui, prisiekusiųjų teismas 
išteisino buvusius Nixono 
ministerius Mitchellį ir 
Stan. Pagal kaltinamąjį ak
tą, kuriam pritarė ‘Grand 
Jury’, jie atrodė baisūs nu
sikaltėliai, tačiau 12 prisie
kusiųjų, įvairiausių profesi
jų ir pažiūrų atstovų, ku
riems pirmininkavo 21 metų 
banko kasininkė, pati balsa
vusi už McGovern, kalti
namuosius išteisino. Nes 
grynai gyvenimiškai žiūrint 
kaltinamieji už 200.000 auką 
prezidento perrinkimo kam
panijai finansininkui Vesco 
nepadėjo ir jo iš bėdų neiš
gelbėjo. Panašiai ir Nixo- 
nas, nors ir daug kalbėjo 
apie visokias išsisukimo gali
mybes, galų gale nieko ne
padarė, kad sutrukdytų tei
singumo eigą. Už tat liau
dies opinijos- teismas jį dar 
gali išteisinti, o liaudimi 
paseks ir daugiau kaip treč
dalis senato, ko tik ir reikia 
Nixono išsilaikymui iki 1976 
metų.

ninko liudijime įrašą “Ypa
tingus karo pratimus” atli
kau nuo 1929 m. rugsėjo 18 
d. iki spalio 5 d. Ypatin
gais karo pratimais buvo ofi
cialiai po demobilizacijos pa
vadinta mobilizacija. Šią 
daugiau kaip dviejų savai
čių karo tarnybą baigiant 
kuopos vadas atsargos kari
ninkams pranešė, jog ne
ištarnautos algos pinigus, 
kas su savim turi, gali 
grąžinti į pulko iždinę. O 
kas prie savęs pinigų neturi, 
t.y. jei atidavė šeimai ar 
bankan padėjo, galės atsi
skaityti su Finansų minis
terija. Tuo patarimu pasi
naudojau. Po kelių mėnesių 
Fin. ministerija atsiuntė raš
tą, nurodydama banko sąs- 
skaitą, ir aš neištarnautą 
algą Lietuvos bankan grąži
nau. Šis faktas ne tik liudi
ninkais, bet ir dokumentais 
įrodomas. O jei kituose ka
riuomenės daliniuose šitaip 
nebuvo karininkam algos iš
mokėtos, tas tik parodo, jog 
šlubavo štabai.
Nepaisydamas faktų ir ap

silenkdamas su tiesa A. Šo
va skelbia, jog mano karinis 
parengimas buvęs 14-kos 
mėnesių. Mokymo laikas kar
tas nuo karto buvo keičia
mas - tai prailginamas, tai 
trumpinamas. Mano atsar
gos karininko liudijime yra 
tikra žinia, jog karinį mokslą 
išėjau per 12 mėnesių be tri
jų dienų. Tai buvo paskuti
nė atsargos karininkų laida, 
kuri karinį parengimą galė
jo atlikti tokiu trumpu laiku, 
todėl toje laidoje daug aspi
rantų jau buvome ‘pasenę’, 
mokslą universitete ėję ar 
baigę. Tos laidos kariūnu 
aspirantu buvo ir prez. A. 
Smetonos sūnus Julius Sme
tona, jau tada diplomuotas 
teisininkas.

Štai pagrindas sakyti, kad 
5-tas pėstininkų pulkas ne
pajėgė laiku susimobilizuoti. 
Iš pulko ūkio skyriaus gauti 
arkliams pašarą, kai kuriuos 
pakinktus ir balnus, nebuvo 
lengva. Iš sandėlio išduoda
vo tik su raštišku ūkio sky
riaus orderiu. Ūkio skyriaus 
viršininkas, pulkininkas, 
kaip supratau, labai sąžinin
gai darbą prižiūrėjo ir vaikš
čiojo nuo vieno sandėlio prie 
kito, bet buvo daug gaiša
ties jį surasti. Kai kartą pa
klausiau sandėlininkų, kur 
yra ūkio viršininkas, tai ka
reiviai atsakė: “Ieškok, kur 
nori, tik ne ramovėje, jis ne
geria”. Vos valandai laiko 
belikus pranešiau kuopos va 
dui, kokie darbai dar neat
likti ir kad kuopa nustaty
tu laiku negalės iš vietos 
pajudėti, nes mobilizuoti 
arkliai dar nepakaustyti, dar 
mūsų kuopos eilė nepriėjo. 
Tada kuopos vadas pasakė 
man nesirūpinti, esąs gautas 
įsakymas, jog kuopa nežy
giuos, tad turėsim laiko ir 
kitą dieną arklius pakausty
ti, darbus užbaigtu Taip ir 
buvo: su keliais kareiviais 
mobilizuotus arklius į kalvę 
jojome, kai jau seniai mobili
zacijos užbaigimo laikas pra
ėjęs.

mus gydytojas Maciūnas, 
Kanadoje pedagogas Rinkū- 
nas, Kalifornijoje broliai 
Naujokaičiai - vienas gydy
tojas, kitas inžinierius. Taip 
pat Kalifornijoje gyvena 
Emilis Sinkys, ne kartą 
esu spaudoje skaitęs ir apie 
gydytoją Aželį -- manau, 
kad jie visi dar atsimena, 
kokių mokslų buvome karo 
mokykloje mokomi.

A. Šova pasakoja, jog ne
priklausomybės kovose jie 
netiesiai į taikinį iš kulko
svaidžių nešaudė. Nešau
doma ir dabarties karuose, 
tačiau tikra, jog kulkosvai
dininkai kariūnai aspirantai 
Gaižiūnų poligone mokėsi 
netiesaus šaudymo ir atliki
nėjo šaudymo pratimus, o 
mes, ne kulkosvaidininkai, 
to malonumo neturėjome ir 
kulkosvaidininkų komandų 
nebuvome mokomi.

Kalbėdamas apie 1919 me
tus, šaukdamasis prieš pus
antro šimto metų buvusį 
Prūsijos generolą, A. Šova 
tvirtina, jog kulkosvaidžių 
būrio vadui nebuvęs skir
tas arklys. Pulkininkas ne
buvo 5-to pėstininkų pulko 
2-je kulkosvaidžių kuopoje ir 
nematė, kas ten dėjosi. Aš 
buvau ten per klaidą mobi
lizaciniu įsakymu paskir
tas. Kuopos vadas įsakė 
man priimti mobilizuotus 
arklius, pakinktus ir veži
mus. Arklių buvo ne tik kul
kosvaidžiams ir šaudme
nims vežti, bet ir kiekvie
nam karininkui (jų buvome 
penki) duotas arklys ir bal
nas. Nuo 1919 metų iki 1939 
metų tiek karininkų moky
me, tiek ginklavime padary
ta pakeitimų, gi Šova tik pa
sakoja, kaip jie nepriklauso
mybės karuose pėsti karia
vę.

Man buvo pavesta iš pul
ko ūkio skyriaus išgauti ark
liams pašarą, ir kai kuriuos 
pakinktus. Iš paštininkų vi
los A. Panemunėje iki pulko 
rajono gabalėlis kelio ir nie
kada nėjau pėsčias, bet kuo
pos vado palieptas jojau. Tik 
pirmas žygis buvo nesėk
mingas: pulko viršila pa
kelyje sustabdė ir pasakė, 
jog mano arklys blogai pa
balnotas, nėra po balnu de- 
kio. Jei pulko vadas pama
tytų šitaip pabalnotą arklį, 
man būtų blogai, esą, pulko 
vadas labai myli arklius.

Gražiai pasakojama, kaip 
Vileišio aikštėje A. Šova jo
jo, kaip karo mokyklai skir
tas raitelių eskadronas. Ir 
tai tikra tiesa, bet A. Šova 
nenuneigs to fakto, kad 1936 
-37 metų kariūnų aspiran
tų pirmoji kuopa, {skaityti
nai net kulkosvaidininkų bū
rį, neturėjo nė vienos joji
mo bei arklio balnojimo pa
mokos. Pačių aspirantų bu
vo klausinėta ne kartą kuo
pos vadą kap. Ramanaus
ką, kada bus jojimo pamo
kos, bet kažkas jas nudels- 
davo, kol mokslą be to ir 
baigėm. A. Šovos pašaipa, 
jog aš arklio nematęs, tegul 
būna jo pasilinksiminimui.

Pagrindinis A. Šovos ar
gumentas - žodis “netiesa", 
bet apie karininkų algas ra
šydamas pašaukia ir liudinin 
ką kalifornietį teisininką Pal 
tų. Tas algos už tris mėne
sius negavęs. Teisininkas 
Paltus į 5-to- pulko kulko
svaidžių kuopą nebuvo pa
šauktas, jis ten algos ir ne
gavo. Bet tarp kitų mobili
zuotų karininkų buvo teisi
ninkas Poškus, pedagoginių 
knygų autorius dr. A. šerkš
nas ir dar vienas atsargos 
leitenantas, kurio pavar
dės nebeprisimenu, jie algas 
už tris mėnesius, kaip ir aš, 
gavo. Pagal atsargos kari- 

sį keliais klausimais. Juk 
tikrai įdomu, kodėl atsiran
da seno asmens ir seno 
spaudos žmogaus toks pien- 
burniškumas? Ar tai "spau
dos banditizmas”, kurį a. a. 
prof. Vaclovas Biržiška api
budino kaip asmenų nieki
nimą prisidengus slapy
vardžiu ? Ar tai chamizmas, 
nelietuviškas bet visiems 
gerai suprantamas žodis? 
Ar tai kvaištelėjimas iš ne
turėjimo ką veikti, kuris 
tampa vandalizmu (ima ir 
išmuša lango stiklą, nes 
ranka "žygdarbių” pasiil
go) ?

Senas yra toks žemelio 
palinkimas, nuo Vliko nie
kinimo laikų.

Kunigui dr. J. Prunskiui, 
rengiančiam žurnalistikos 
vadovėlį, pritiktų aptarti ir 
Henriko žemelio "publicis
tikos” žanrą, pavadinus tą 
vadovėlio skyrelį "Banditiz
mas, chamizmas, kvaištelė
jimas?"

Savo pagalbon Henrikas 
žemelis stengiasi prisišauk

K. Januta

BANDITIZMAS, 
CHAMIZMAS, 

KVAIŠTELĖJIMAS?
Chicagoje- gyvenąs Hen

rikas žemelis, prisidengęs 
Vyt. Gedrimo slapyvardžiu, 
Akiračiuose niekina Dirvos 
bendradarbius, žemelio "pa
stabos” išeina iš objektyvu
mo ribų, asmeniškai adre
suotos. gali būti defamaci- 
jos ieškinio objektu.

Kaipo Dirvos skaitytojas, 
nenoriu, kad Dirvos bend
radarbiai liktų chuliganiš
kų užgauliojimų aukomis, 
tad noriu atkreipti žmonių 
dėmesį į tokį netoleruotiną 
žemelio elgesį. Tai visų Dir
vos skaitytojų reikalas, to
dėl nenoriu tylėti. Norėčiau 
įvertinti tokį žemelio elge-

AR NE RUSU EMIGRANTU PĖDOMIS?
Trumpai žvilgterėkime ko. 

kie nuotykiai kai kurioje mū
sų spaudoje pradėjo reikš
tis.

1) Draugo redaktorius Br. 
Kviklys 1973 m. kovo mėn. 
5 d. Drauge atspausdino 
straipsnį -- “Rusų emigra
cija - pamoka lietuviams”. 
Tarp kitko tame straipsny
je rašoma: “Vak. Vokietijos 
dienraštis Die Welt paskel
bė rašinį apie priemones, 
kurias bolševikai naudojo 
rusų emigracijai sunaikin
ti. Žinodami, kad visi emi
grantai nepaprastai neap 
kenčia bolševikų, jie iš pa
grindų pakeitė kovos takti
ką. Priemonės buvo šėtoniš
kos. Jie pradėjo “bolševikų 
agentais” apšaukti iškiliuo
sius emigrantų vadus, jų 
kultūrinius profesorius, gy
dytojus, net dvasininkus.

kraštų žvalgybai dirban
čius asmenis, kurių mūsų 
tarpe, deja, yra, buvo imtasi 
mus vienas prieš kitą 
kiršint, skleisti apie mus 
melus ir griebtis net šantažo 
priemonių. Visa ši akcija bu
vo nukreipta į Lietuvių 
B-nę, siekiant ją bet kokia 
kaina sunaikinti. Tačiau yra 
aiški tiesa, kad, norint su
naikinti organizaciją, pir
miausia reikia susidoroti su 
jos vadais. Taip ir pradėta 
daryti”. Citatos galas. Po 
šiuo laišku seka tokios pa
vardės, už kuriuos prašė bal
suoti: Ardys, Borevičius 
(jėzuitas), Kairys, Kijaus- 
kas (jėzuitas), Kisielius, Nai
nys, Razma, Šlajus, Vardys, 
Žadeikis, Žumbakis, Ambro- 
zaitis.

Skaitant tą laišką ne vie- 
______  nas pagalvojome, kaip moks- 

Agentai fabrikavo juos žmei lo vyrai galėjo tokias nesą- 
žiančius, ‘dokumentus’, rašė 
niekinančius laiškus, vadin
dami “Sovietų simpatikais, 
kolaborantais”. Dalis emi
grantų visuomenės nuo sa
vo vadų nusisuko. Tada gau
sūs Maskvos apmokami 
agentai įsirašydavo nariais 
į emigrantų organizacijas, 
pavieniu ar būriais ateidavo 
į susirinkimus ir čia trukš- 
maudami kaip “didžiausi 
priešbolševikiški patriotai” 
paimdavo organizaciją į sa
vo rankas”. Taip aprašytas 
buvęs rusų emigrantų gy
venimas ir likimas.

2. 1973 m. gegužės mėn. 
19-20 d. vyko rinkimai at
stovų į JAV Lietuvių B-nės 
VII Tarybą. Frontininkai 
prieš rinkimus išsiuntinėjo 
balsuotojams aną Br. Kvik
lio straipsnį. Gi laiške rašė: 
“siunčiame Jums 1973 m. 
kovo m. 5 d. Draugo veda
mąjį, kurio, gal būt, Jūs ne
pastebėjote arba, jį skaity
damas, neatkreipėte rei
kiamo dėmesio. Vedamasis 
yra labai svarbus, nes jis, 
faktais ir pavyzdžiais nu
šviesdamas rusų caristinės 
emigracijos likimą, parodo, 
kad tomis pačiomis priemo
nėmis okupantas stengiasi 
sunaikinti ir mūsų išeiviją. 
Kas po pirmo pasaulinio ka
ro vyko su rusų emigran
tais, tas dabar darosi su mu
mis. Tai paryškinti Jums pa
teikiame Draugo vedamojo 
komentarus. Okupantas sie
kia tą veiklą sustabdyti ar
ba tiek sumenkinti, kad ji 
taptų bereikšmė. Amerikos 
Lietuvių Taryba, ilgus me
tus sėkmingai dirbusi Lietu
vos laisvinimo darbą, išsi
sėmė ir jos veikla sumenko. 
Okupanto stebėtojai tai ma
to ir buvo patenkinti.. Ir taip 
prasidėjo lietuvių visuome
nės ardomasis darbas. Per 
specialiai sovietų bei kitų

ti Antano Gustaičio eiles, 
visiškai užmiršęs, kad jau 
anksčiau, "Anapus teisy
bės” rinkinyje, poetas eilia
vo ir apie publicistinius že
melio "talentus”:

Tas ne lietuvis, kurs 
nekando

Įtūžęs partijų vaiduos, 
Kursai liežuvio, kaip 

rakando
Dar savo priešams 

neparduos.

Tas ne lietuvis, kurs į 
žiauną

Supylęs taurę patylės,
Kursai pralobęs 

neapspiauna
Kitam lietuviui

skrybėlės
Lazda turi du galu. Su

laukusiam įspūdingo šešias
dešimties metų jubiliejaus 
Henrikui žemeliui nuošir
džiai linkėtina nedaryti iš 
"Akiračių” asmeniškų nie
kinimų spiaudyklės. Gerbk, 
vyre, bent savo "organą”.

M. Eidrigevičius 
Chicago, III. 

mones paskelbti viešai. Tai 
baisi provokacija. Dar prie
du Dr. Kisielius savo pacien
tams išsiuntinėjo atskirus 
laiškelius ragindamas bal
suoti tik už aukščiau paminė 
tus kandidatus. Dalis jų 
buvo išrinkti į Tarybą.

.Beveik praėjo vieneri me
tai nuo jų išrinkimo i B-nės 
Tarybą ir valdomuosius or
ganus. Per tą laiką daug kas 
paaiškėjo, kas vedė ir veda 
lietuvių visuomenės ardo
mąjį darbą. Kas kiršina vie
ną visuomenės dalį prieš 
kitą. Klasiškas pavyzdys 
Cicero ir Marąuette Parko 
buvę susiripkimai. Pagaliau 
matome, kas planingai ėmė 
žeminti vadovaujančių orga
nizacijų vadus.

3. Jau buvo rašyta, kaip 
vienas iš akiratininkų Vyt. 
Gedrimas (Henrikas Žeme
lis) senai veda kovą prieš 
Vliką. Kitas akiratininkas 
Z. Rekašius knygos recen
zentą išvadino “Pilypu iš Ka
napių” ir t.t. Dabar paimki
me 1974 m. vasario mėn. 
Akiračius ir atsivertę 10 
pusi, randame A. Daugvydo 
(slapyvardė) straipsnį -- “Iš
eivijos Ateitis”. Bendrai pa
ėmus ši tema įdomi, nes pa
sisako, kad mes turime du 
pagrindinius rūpesčius - Lie 
tuvos ateitį ir mūsų išeivi
jos ateitį. A. Daugvydas aiš
kina tik antrąjį klausimą. 
Jis pradžioje užsimena, kad 
yra dvi pagrindinės priemo
nės šiam tikslui siekti, tai 
jaunos kartos lietuviškas 
švietimas bei atitinkamas 
auklėjimas - šeimoj, mokyk
loj, organizacijoj. Antra, tai 
jos apsauga nuo asimilia
cijos. A. Daugvydas beaiš
kindamas šį klausimą ir ne
va pasiremdamas kaimyno 
pasakojimu, nuslydo į labai 
demagoginį kelią, palietė 
beveik vien tik šiuo metu

visuomeninių organizacijų 
kaip tai Balfo, Vliko, Altos 
vadovaujančius asmenis. A. 
Daugvydas rašo: -- “Tas 
klausimas, žinoma, negali 
būti išsamiau nagrinėjamas 
tokios skilties rėmuose. Čia 
tik norime paliesti vieną 
ypatingą dėmesio vertą fak
tą, kurį man aną dieną pri
minė mano kaimynas. Kur, 
sako, mūsų žymių visuome
nės veikėjų vaikai, kad jų 
pavardžių nematyti nei mū
sų spaudoje, nei organizaci
jų veikloj, nei kur kitur? 
Ir jis čia suminėjo tokias 
pavardes, kaipšimučiai, Ru
džiai, Bobeliai, Šidlauskai, 
Valiūnai, Kazickai, Baliai, 
Dambravai, Ramūnai ir t.t. 
Kai kurie jų turi net po ke
turis ar penkis vaikus, bet 
ar jie priklauso kokiai skau
tų, ateitininkų, neolituanų, 
vyčių, santariečių organiza
cijai, ar jie moka, bent 
kiek lietuviškai, ar jie iš viso 
palaiko kokius ryšius su 
savo amžiaus lietuviais”?

Skaitant ką tik pacituo
tas akiratininko A. Daugvy
do paskleistas demagogines 
mintis, ar nėra panašumo 
tarp anksčiau pacituoto Br. 
Kviklio straipsnio ir fronti
ninkų laiško apie rusų emi
gracijoje vykusias peštynes 
ir provokacijas? Anksčiau 
esame skaitę, kaip vienas iš 
akiratininkų Vyt. Gedrimas, 
rašytame Laiškai Lietu
viams straipsnyje paminėjo, 
kad mums toną duoda buvę 
raštininkai, paštininkai, var
gonininkai ir t.t. Dar nedrį
so suminėti pavardžių. Ant
ras akiratininkas Z. Reka
šius knygos recenzentą išva
dino “Pilypu iš Kanapių”. 
Gi trečias akiratininkas A. 
Daugvydas, lietuvybės var
dan, nuėjo dar toliau - visų 
visuomeninių organizacijų 
vadovaujančius asmenis su
metė į vieną nenaudėlių ka
tilą, dėl to, kad neva jų vai
kai nedalyvauja nei spaudo
je, nei organizacijose ir ne
kalba lietuviškai. Tai sąmo
ninga provokacija. Paimki
me Šimučio ar Rudžių 
vaikus. Jie gerai kalba lietu
viškai. Kai jie augo čia 
tada jokių ateitininkų, neoli
tuanų ar santariečių nebu
vo tai kaip jie galėjo toms 
organizacijoms priklausyti? 
Birutė Pūkelevičiūtė Drau
go romano laureatė š.m. ba
landžio m. 7 d. taip kalbė
jo: “Man nepaprastai malo
nu, kad šios knygos mecena
tai yra Marija ir Antanas 
Rudžiai - šauni, pasigėrėti
na pora, petys į petį besidar
buoją lietuvybei”. Toliau A. 
Daugvydas paskelbė di
džiausią demagogiją ir melą 
apie Altos pirmininko dr. K. 
Bobelio vaikus. Studentė 
Rūta Bobelytė ir studen
tas Jonas Bobelis priklau
so Lietuvių Studentų Tauti
ninkų Korp! Neo-Lithuania 
Chic agos padaliniui. Du ma
žieji lanko lituanistinę mo
kyklą ir berods, bus ateiti
ninkai. Švenčiant š.m. Va
sario 16 d. Chicagoje stud. 
Rūta Bobelytė su nepapras
tu įsijautimu ir gražia lietu
vių kalbos tarsena perskai
tė Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Visa spauda 
tą pastebėjo ir įvertino tik 
akiratininkai nežino.

Iš pacituotų ištraukų ma
tome, kad frontininkų ir aki
ratininkų koalicija veikia 
planingai. Frontininkai šau
kia, kad kas tai neva no
ri sunaikinti tą silpną B-nę, 
o akiratininkai per savo 
spaudą pradėjo nešvarią 
kampaniją prieš visuomeni
nių organizacijų vadovau- 

į jančius asmenis. Žinoma ir 
i frontininkų tarpe yra pro- 
i tingų vyrų, kaip VI. Būtė

nas, kuris savo reportaže ko- 
i vo mėn. 7 d. Dirvoje tarp 

kitko rašė: - “Iš naujo 
federacjos vado dr. P. Kisie
liaus laukiame kiek daugiau

> tolerancijos Amerikos Lie- 
i tuvių Tarybai ir kitoms or-
> ganizacijoms, kurios suvai- 
i (Nukelta į 4 psl.)
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MOTINA
Žemės gyventojas prieš 

kurį daugiausia žmonių len
kiasi ne iš baimės, bet iš dė
kingumo ir meilės - yra mo
tina. Gražiausiame metų lai
kotarpy, kai gamtoje trium
fas ryškėja, švenčiame Moti
nos Dieną. Minime didžiąją 
ir amžinąją pasaulio miste
riją -- motinystę. Mūsų min
tys ir visa kas gero mūsų 
sieloje, nukrypsta į mūsų 
pačių motinas ir, bendrai, 
Motiną, kaip gerąją pasau
lio dvasią, kaip į gėrio sim
bolį. Nėra pasaulyje kitos 
tokios būtybės, tiek save pa
čios mums atidavusios, kiek 
mūsų motina. Motinai len
kiasi ir ją gerbia visi prana
šesni žmonės ir asmenybės, 
daugiau matantieji, prakil
niau jaučiantieji ir plačiau 
galvojantieji už paprastus 
eilinius žmones. Mūsų tau
tos genijai, kaip: J. Basana
vičius, V. Kudirka, M.K. 
Čiurlionis, J. Baltrušaitis, 
kūrėjai - savanoriai, partiza
nai ir kt. už savo talentus 
už įkvėptą tėvynės meilę -- 
patriotizmą, už įgalinimą at
likti karžygiškus darbus, dė
kingi savo motinoms. Sūnus 
ar duktė, kurie negerbia, 
nevertina motinos, negali 
gerbti ir vertinti nė savo 
brolio, sesers, savęs paties 
ir tėvynės -- tos šalies, iš ku
rios per ištisas gentkartes 
atėjo pasaulin jų motina ir 
jie patys. Apie motinos vaid
menį, tautų ir žmonijos gy
venime mes daug žinome ir 
daug galime papasakoti. Ta
čiau šiandieną labiausia 
mums rūpi pažinti lietuvę 
motiną, garbingai perėjusią 
tris istorines epochas ir da
bar tremtyje gyvenančią 
ketvirtąją.

Lietuvė motina yra ypa
tingai nusipelniusi pagar
bos ir meilės, nes iš pačių 
seniausių laikų gyvenime ji 
yra lydima kančios, kilnu
mo ir pasiaukojimo. Iš senų 
senovės laikų lietuviai ger
bė savo motiną, kaip savo 
darbų ir nuopelnų bendri
ninkę, palydovę, nors ji bū
tų ir metų naštos prislėgta, 

Augino motina sūnelį, Lietuvos kareivėlį...

sulinkusi, vargų pagraužta 
ir rūpesčių raukšlių išvago
tu veidu, nebegraži. Motinai 
apdainuoti skirta daugybė 
mūsų tautos gražiausios ly
rikos, dainų - maldų, kuriose 
ji vadinama švelniausiais, 
maloniausiais vardais: sen
galvėlė motinėlė, močiutė 
širdelė ir t.t. Rytelį dukre
lė ją pamigdo, vakare glos
tydama žiluosius plaukelius, 
išpurena patalėlį, užvaduoja 
nuo sunkių darbų. Padorio
se šeimose motina visur tu
ri pirmąją vietą: už stalo so
dinama garbingiausioje vie
toje, maži ir suaugę vaikai, 
kad ir išėję į “didelius žmo
nes’’ jai lenkiasi, bučiuoja 
ranką, visur jai reiškiama 
pagarba. Lietuvė motina tos 
pagarbos yra nusipelniusi. 
Šiandieną jos paveikslas iš
kyla turtingas ir įvairus: 
motinos-gimdytojos, auklėto 
jos, rūpintojos, pirmosios 
gimtojo žodžio, maldos mo
kytojos, tautinės kultūros ir 
kultūrinės asmenybės kūrė
jos, namų ir šeimos židinio 
saugotojos. Lietuvos moti
nos vaikas, vaizduojamas 
S. Daukanto “Būde”, moko
mas klusnumo ir pagarbos 
vyresniesiems. Mergaičių 
kuklumas pakeltas į dory
bių laipsnį, amžinai išliko 
būdingas lietuvaitės paži- 
mys. Mūsų motina mokyda
ma mus gimtosios kalbos, 
įpareigojo kalbą saugoti, 
gerbti ir mylėti; nedarkyti 
jos, kalbėti gražiai ir savo 
kalbą tobulinti, ne susin
ti svetimybėmis. Iš čia ir ky
la lietuvės motinos tautinis 
heroizmas. Ir tamsiausiais 
tautai laikais, sveikos intu
icijos vedama, ji, mūsų mo
tina, nešė aukštai iškėlusi 
neužgesinamą ateities vil
ties deglą. Nepriklausomy
bės laikais plačiai sušvitu
si ir išsišakojusi šviesa ir 
buvo atnešta iš “Vargo Mo
kyklos”, nuo motinos rate
lio... Toji kukli šviesos 
nešėja mokėjo pasireikšti ir 
kitokiais žygdarbiais: Gra
žinos asmenyje ji kalaviju 
rankoje gynė tėvynę, Birutė

Regina Žymantaitė, Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė, balandžio 28 d. Veng
rų namuose New Yorke, Tarybos 27 metų sukakties minėjime pirmininkės pa
reigas perdavė latvių atstovei H. Osolins. Šalia stovi estų atstovė M. Jurma.
Apačioje minėjime dalyvavusi publika. Kalba prof. dr. Ivo John Lederer. Meninę 
didį atliko sol. D. Mongirdaitė, akompanuojant muz. S. Cibui.

L. Tamošaičio nuotraukos

IŠ Omahos skautų veiklos
Omahos skaučių Neries 

tuntas ir Dr. V. Kudirkos 
skautų vietininkija, balandž. 
7 d. suruošė pirmąją Kaziu
ko mugę Omahoje. Mugei 
buvo ruoštasi su dideliu at
sidėjimu ir kantrumu. Vie- 
tininkijos vietininko ps. Jo
no ir ps. Martos Šarkų na
mai, taip pat ir tuntininkės 
s. Irenos ir ps. Jono Lileikių 
namai pavirto tikromis dirb
tuvėmis. Čia žiemos vaka
rais, įvairaus amžiaus skau
tai ir skautės, kartu su vado
vais drožinėjo, piaustė, degi
no, lipino ir paišė, ruošda
mi kraitį būsimai mugei. To
kiu būdu, atėjus mugės die
nai, pridėję skrynias grožy
bių, atvežė, atgabeno, visų 
pasigrožėjimui daugybę iš 
dirbinių.

Balandžio 7 d. 11 vai. ry
to, į mokyklos patalpas su
sirinko gausus būrys žmo
nių į mugės atidarymą.

- ji kunigaikštienė, auginan
ti didvyrį Vytautą Didįjį, 
kuris iškėlė tėvynę Lietu
vą iki imperijos vardo. Lie
tuvė motina mokėjo ne tik 
heroiškai gyventi, bet ir he- 
roiškai mirti.

Užmirš draugas draugą, 
brolis seserį, žmona vyrą, 
bet motina savo žuvusių 
vaikų kol gyva neužmirš. 
Lietuvos motinos heroiškų 
darbų testamentas yra dva
singas, turtingas ir todėl 
vykdytinas. Nuoširdžiai lin
kime dabartinėm jaunom lie
tuvėm - motinom savo 
vaikus, ypač svetur-tremty- 
je, auklėti patriotinėje - lie
tuviškoje dvasioje, mokyti 
gražiosios gimtosios savo 
tėvų ir protėvių kalbos. Vi
sur ir visada eiti sengal
vėlės - motinėlės pramintais 
lietuvybės keliais, laikytis 
gražių lietuviškų tradicijų, 
papročių. Nepasiduoti, nesu
sižavėti aplinkybių ir laiko 
monams, nenuplaukti kos- 
mopolitizmo bangomis, ne
atiduoti savo vaikų sveti- 
mon įtakon ir tuo pačiu tau
tiniai nenumarinti!

Žinokime, kad mūsų, lie
tuvių, tauta negausi, komu
nistinio teroro po visą pa
saulį išblaškyta, daug išken- 
tėjusi sensta ir miršta, o jos 
dalis likusi Tėvynėje nutau
tinama ir įvairiais būdais 
pagreitintu tempu naikina
ma.

Motinos Dienos proga 
sveikiname visas lietuves 
Motinas ir linkime joms 
sveikatos ir laimės!

Kalpas Uoginius

Šauklys ps. Stasys Radžiū
nas, su pasididžiavimu skel
bė, pirmąją Kaziuko mugę 
prerijų krašte. Kvietė ap
lankyti mugės menes, kurio
se skautai ir skautės parduo
da jų prakaitu aplaistytus, 
gręžtus, tašytus, lipdytus ir 
daržytus rankdarbius. Prašė 
apsilankyti ir didžiojoje pi
lies menėje, kur ant baltai 
padengtų skobnių laukia 
šviežios jaunos stirnienos 
dešros, kopūstai, kugelis ir 
kiti įvairūs skanumynai. 
Šaukliui užbaigus tokį nuo
lankų kvietimą, buvęs vie- 
tin. vietininkas ps. Algis An
tanėlis perkirpo mugės kas
piną, asistuojant buvusioms 
tuntininkėms s. Romai Mi- 
cutaitei ir s. Gražinai Reš- 
kevičienei. Pirmieji mugėn 
įžengė svečiai iš Chicagos, 
skautų vidurio rajono vadei
va v.s. Aleksas Karaliūnas, 
skaučių vidurio rajono va
dovė s. filisterė Danutė 
Eidukienė ir s. Vanda Alek
nienė.

Lankytojai mugėje gėrė
josi pavyzdinga tvarka ir 
gražiu išdėstymu puikių 
eksponatų, kurių buvo la
bai įvairių ir gana daug. 
Neilgai laukus, gražūs išdir
biniai nuo stalų ir sienų 
pradėjo mažėti pereidami į 
pirkėjų rankas. Susižavėjusi 
skautų darbais, Marija Prat- 
kelienė, čia pat, skautų rei
kalams paaukojo 50 dol.

Didžiojoje salėje, kurio
je laukė garuojantys pie
tūs, taip pat viskas buvo su
tvarkyta su dideliu pedan
tiškumu. Baltavo stalai pa
puošti sprogstančiais kačiu
kais. Scenoje įruoštame pui
kiame daželyje žydėjo tul
pės, žaliavo sprogstantys 
berželiai, žilvičiai ir kiti pa
vasario šviežumu dvelkią 
pumpurėliai. Visų akys ilsė
josi ant pavasarį skelbiančio 
lietuviško darželio.

Regina Jonušaitė-Skubicz 
įdėjo daug meniškų gabumų 

Omahos skaučių ir skautų vadovai su v.s. Aleksu 
Karaliūnu, s. Danute Eidvkiene ir s. Vanda Alekniene.

ir širdies beruošdama šį pui
kų darželį.

Skautų tėvų komiteto dė
ka ir sumanumu, buvo pa
ruošti skanūs pietūs. Komi
teto ponios verbavo skautų 
rėmėjus, rinko aukas, ne
mažai ir pačios aukojo šiam 
reikalui, pašvęsdamos daug 
laiko ir kantrybės. Dabar
tinį komitetą sudaro: Bi
rutė Reškevičiūntė-Leik, Ge 
novaitė Gaidelienė, Regina 
Jonušaitė-Skubicz ir Alg. 
Totila.

5 vai. vakaro, po didelio 
pasisekimo mugė užsidarė. 
Skautų-čių vadovai ir jų tė
vų komitetas giliai atsikvėp
dami džiaugėsi gražiais šio 
didelio darbo rezultatais. Ne 
bodami nuovargio jau kalbė
jo, kad sekanti mugė bus 
dar geresnė.

Susipratusi lietuviškoji vi
suomenė džiaugiasi, kad 
skautai daugiau ar mažiau, 
kūrena lietuviškumo ugne
lę. kuri ypatingai sunki pa
laikyti mažoj kolonijoj. Tely
di ištvermė ir visuome 
nės parama jų ateities pla
nuose ir darbuose. Budėkit 
lietuvybės palaikymo ir iš
laikymo tarnyboje! (jp)

SKUNDAI DĖL 
APSILEIDIMO...

(Atkelta iš 1 psl.)

ma žole. Tą plotą dabar ap
leido, nebevalo, nebekulti- 
vuoja ir krūmynai vėl 
dengia plotą žemės, kurį 
prieš keletą metų valė, 
arė, apsėjo žolėmis...

Kelmės rajone Žemaitės 
kolūkyje gavo iš Kapsuko 
gamyklos vagoną paršave- 
dėms kiaulėms skirtų kom
binuotų pašarų. Pašarai bu
vo apkrėsti erkėmis ir tok
siškais grybais. Iš tokios 
siuntos kolūkis turėjo 2515 
rublių nuostolio. “Kas mo
kės už broką?” -- klausia 
korespondentas P. Bloškys. 
Mat sovietiniu žargonu kal

bant, nuodingieji pašarai va
dinami ‘broku’.

Tad gal atsiguosti po ne
sėkmingų protestų, po sun
kaus kolūkietiško darbo ko
lūkio kultūros namuose? Pa
gal užsieniuose platinamą 
propagandą, kultūriniuose 
namuose žemės ūkio darbuo
tojas randa atgaivą ir poilsį. 
Bet nelinksmai pavaizduoja 
‘kultūros namų’ veiklą Kap
suko rajono korespondentė 
J. šeškevičiūtė. Šiame ra
jone Braziūkų, Kūjų, Kar- 
dokų, Garankščių ir Lodiš- 
kės jaunimas neturi kultū
ros namų. Neturi jaunimas 
kokios nors salės, kur galė
tų praleisti laisvalaikį. “Jau 
ketveri ar penkeri metai 
mūsų salę uždarė remon
tuoti, ” - skundžiasi kores
pondentė. Artimiatisi kultū
ros namai nuo minimų 
kaimų už 7, už 10 kilometrų!

Paminėti keli kolūkinės 
buities vargai rodo visapu
sišką sovietinio tvarkymosi 
chaosą. Kaip sakoma, nors 
sovietuose Dievo nesą, vis
kas palikta Dievo valiai!

Žmonių iniciatyva atbuko, 
nes tokiose netvarkos aplin
kybėse su kakta sienos ne
pramušti.

Tenka prisiminti, kad lais
vojo ūkininkavimo sąlygose 
užnuodytų pašarų pristaty
mas iššaukia kriminalines 
sankcijas. Laisvoje Lietu
voje klestėjo įvairių kultū
ros reikalams pastatų veiki
mas. Patys žmonės tuos 
pastatus statė, puošė ir nau
dojosi jų pastogėmis.

(zž)

KREMLIUI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tikra grėsmė karo atžvil
giu. Maoistai didina ginkluo
tą įtampą. Čilės chunta yra 
tikras fašistinis pervers: 
mas. Izraelio agresoriai lau
žo Jungtinių Tautų nutari
mus.

Kapitalistinis pasaulis 
skęsta skurde ir nesantai
koje, provokuoja kraujo po
tvynį.

Sovietinė spauda pristato 
savo skaitytojams tikrai ne
linksmą kapitalistinio pasau
lio paveikslą. Dažai labai 
sutrištinami, akordai visai 
beviltiški. Tai daroma su 
tikslu. Detentės šurmulys 
silpnina tarptautinę įtampą, 
kuri būtina sovietinei vals
tybei. Kremliui visad rei
kia žmones gąsdinti karais, 
nes tada pateisinamas kari
nis biudžetas. Kada tas biu
džetas ginkluoja Raudoną
ją Armiją, Kremliaus valdy
tojai gali ramiau numigti.

Todėl, gretinant sovietinį 
gerbūvį su kapitalistiniu 
skurdu, galima jau kalbėti 
apie “savo laimėjimų gyny
bą”.

Įvairios ideologinės ere
zijos ir erezijėlės socialisti
nėse šalyse neteikia pasi
tikėjimo satelitais. Todėl 
J.B. Tito vizitas tapo dide
le, propagandine atrakcija. 
Gudrusis senis Tito, maini- 
kavęs Vakarais ir Rytais, 
Maskvoje pasakė: “suderin
ta socialistinių šalių politika 
buvo ir tebėra svarbiausias 
įtempimo mažinimo varik
lis.”

Tai reiškia, interpretuo
ja sovietinė spauda, so
cialistinės sandraugos būti
numas. Tai savotiškos var
žybos su maoistine Kinija 
dėl įtakos, tai būtinos pir
mosios barikados Vakaruo
se.

Naujos strategijos beieš
kant, tenka atsisakyti nuo 
buvusios. Dabar dogmomis 
nepasišvaistysi. Socialisti
nės šalys išpaiko, kaip ne
klusnūs vaikai. Nauja stra
tegija, be abejo, paremta 
slapta militarine įtaka. Išvir
šiniai ta strategija atrodo 
dialogų ieškojimu su savo 
“socialistinės sandraugos” 
draugais. Mat, dialogas da
bar madoje.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
- ANTINAS GRINIUS

VARGONŲ 
RESTAURAVIMAS

Mintis pagerinti vargo
nus brendo su parapijos 
choro pažanga ir iškilmingų 
pamaldų dažnėjimu tauti
nių ir religinių švenčių pro
gomis šv. Petro bažnyčio
je Detroito. Parapijiečiai, 
įvertindami choro vaidme
nį, pritarė vargonų pageri
nimo idėjai ir kelių savai
čių bėgyje suaukojo virš 
trijų tūkstančių dolerių. 
Pažymėtina, kad Bronius ir 
Birutė Girniai paaukojo 
tūkstantį dolerių, o kiti po 
200, 150 ir daug kas po 100 
dolerių.

Sutartis jau pasirašyta 
su A. J. Aebel Organ Serv-

Vida Rėklytė ir Linas 
Juškus balandžio 20 d. susi
tuokę Detroite. Praeitame 
Dirvos numeryje Detroito 
žiniose po jų nuotrauka bu
vo praleista jaunojo Juškos 
pavardė. Nuotrauką sumaži
nę kartojame ir atsiprašo
me. 

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį
lietuvį kailininką JjCJ 

Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 3||Bį1I
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Floor
Chicągo, III. 60601

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MENESIO 
NES NUOŠIMČIUS NUO 
MENESIO PIRMOS.

ice Co., kuri įmontuos di
džiuosius metalinius vamz
džius (dūdas) ir prijungs 
meniškoj formoj prie turi
mų vargonų. Restauravimo 
darbai bus baigti birželio 
mėn., prieš parapijos klebo
no kun. V. Kriščiunevičiaus 
kunigystės Sidabrinį jubi
liejų. Kiekvienas asmeniš
kai ir organizacijos savo au
kas prašomi įteikti Broniui 
Girniui arba Stasiui Vasi
liauskui prieš arba po lie
tuviškų pamaldų kiekvienų 
sekmadienį šv. Petro baž
nyčioje.

S. Sližys
***

Motinos minėjimas įvyks
ta gegužės 12 d. 12 vai. 
Kultūriniame Centre. Ren
gia LB Detroito apylinkės 
valdyba.

***
Vlado Putvio šaulių kuo

pos Toronte 20 metų sukak
ties paminėjime balandžio 
27 ir 28 d. iš Detroito daly
vavo šie šauliai:

LŠST einąs pirmininko 
pareigas Alfas Šukys su žmo 
na Angele, LŠST spaudos ir 
informacijos vadovas Vladas 
Mingėla su žmona Lidija, 
LŠST c.v. narys Vincas Rim
kevičius, šaudymo instruk
torius Jonas Balsys su žmo
na, Mykolas Kizys (Windso- 
ro), Jonas ir Diana Šosta- 
kai, Genė Vilkienė, Petras 
Želvys, Feliksas Blauzdys ir 
Kazys Sragauskas. Buvo nu
vežtos ir trys vėliavos: 
LŠST vėliava, LŠST moterų 
vėliava ir St. Butkaus šaulių 
kuopos vėliava.

♦ **

Gen. Teodoro Daukanto 
Jūrų šaulių kuopos Chicago-

Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos 100 metų gimimo ir 30 metų mirties 
sukakčių minėjimas įvyks š. m. gegužes 12 dienų, sekmadienį.

11 vai. ryto bus iškilmingos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259 North 5th Street, 

Brooklyne.
MINĖJIMAS-AKADEMIJA įvyks 4 vai. p. p.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyne 
Paskaitą skaitys dr. Antanas Butkus iš Clevelando

Meninę dalį atliks: pianistas Antanas Smetona ir 
solistė Daiva Mongirdaitė-Richardson, 

akompanuojant muz. A. Prižgintui 
Po programos kavutė. Įėjimo auka 5 dol. 
Studentams 2 dol. Vaikams iki 12 m. nemokamai.

Pianistas Antanas Smetona Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
> w Mongirdaitė-Itichardson

Rengimo Komitetas
...................—....... -... - — --------------

je 10 metų sukakties pami
nėjime balandžio 27 ir 28 d. 
iš Detroito dalyvavo šie 
šauliai:

LŠST jūrų skyriaus vado
vas Mykolas Vitkus su žmo
na Ona, Marija ir Juozas 

Kinčiai, Vincas Lorentas, 
Vera Kulbokienė, Ada Tely- 
čėnienė, Sofija Sirutienė ir 
Antanas Urbonavičius.

♦♦♦

Inž Jurgis Mikaila gegu
žės 1 d. išėjo į pensi
ją. Balandžio 27 savo namuo
se atšventė trigubą šven
tę. Gimimo dieną, vardines 
ir darbo užbaigimo. Šventė
je dalyvavo 50 svečių.

Jadvyga ir Juozas Čer
niauskai balandžio 24 d. at
šventė 9 metų vedybinę su
kaktį. Kai jie vedėsi buvo 
abu našliai ir turėjo: Jadvy
ga 2 dukras, Juozas 2 duk
ras ir sūnų.

♦♦♦

Balfo direktorių tarybos 
pirmininkas Vladas Selenis 
ir direktorė Elžbieta Paura- 
zienė balandžio 27 d. buvo 
nuvykę į Chicagą ir dalyva
vo Balfo direktorių suvažia
vime.

Arkivyskupijos rinkliava 
pradedama gegužės 5 d. Rin
kėjai į namus nebus siun
čiami. Švento Antano para
pijos nariai aukas galės 
įteikti parapijos kavinėje. 
Rinkliavos pravedimo pirmi
ninkas yra Petras Pagojus.

♦**

Lietuvių Fondo milijonui 
užbaigti paskutiniuoju laiku 
aukojo: Po 100 dol. Algir
das Pesys, Kazys Škėma ir 
vienas neskelbiamas. Pradė
jo įnašus mokėti Vincas 
Atko (Atkočiūnas).

MACH1NISTS
Fui! or part time. E.xperienced on 
LATHF.S, MILLING MACH1NES elc. 

Overlime, days only and fringes. 
VAN EPPS DESIGN & 

DEVELOPMENT CO. 
■4760 VAN EPPS RD. 

BROOKLYN HF.IGUTS, OHIO 
216-661-1337
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BALSAS IŠ MINIOS
JAV LB Detroito apylin

kės metinis narių susirinki
mas pirmą kartą savo istori
joje įvyko mažoje lietuvių 
parapijoje, Dievo Apvaizdos 
bažnyčios salėje, Detroito 
priemiestyje, Southfield, 
Michigan, 1974 m. kovo 
mėn. 24 d. sekmadienį, 12 
vai.

Minimo sekmadienio pa
rapijos padalytame biulete
nyje (biuletenis be datos) 
rašoma, kad vokelių išviso 
buvo išsiųsta 274, bet grįžo 
su auka parapijai tik 151 vo
kelis. Tokiu būdu reikia ma
nyti, kad parapijos vokelių 
buvo pasiusta ir kitų parapi
jų parapijiečiams ir tiems 
lietuviams kurie lietuviškos 
bažnyčios nebelanko ir lietu
viškas parapijas neberemia. 
Dievo Apvaizdos Lietuvių 
Parapijos biuletenyje lietu
vių kalbai paskirta tik vie
nas ketvirtadalis biuletenio.

Metiniame Bendruome
nės narių susirinkime daly
vavo 31 asmuo, nes suskai
čius 31 balsą susirinkimui 
pirmininkaujantis paskelbė, 
kad pabalsavo vienbalsiai. 
Daugiausiai balsavo 29 as
menys. Tik viena ponia gavo 
16 balsų, nes aukščiau be
kalbėdama pasirodė daliai 
frontininkų partijos žmo
nių nepriimtina, o turėjo tei
sę gauti 31 balsą.

Dalis frontininkų partijos 
žmonių ir bendruomenės 
metiniame narių susirinki
me nepamiršo parodyti ne
apykantą senųjų lietuvių 
ateivių sukurtoms organiza
cijoms. Ta pačia proga pa
sididžiavo ir savo praves
tais paskutiniais JAV LB 
rinkimais į PLB seimą ir į ta
rybą.

Pasigirdo stiprus balsas, 
kad anksčiau Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą, Amerikos Lietuvių Ta
rybą, Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centrą ir tų or
ganizacijų įkūrėjus garbino
te, o dabar tas organizaci
jas niekinate ir norite lik

viduoti. Buvo balsas, kad 
pradędame Lietuvių Bend
ruomene nepasitikėti. Prašė 
pažiūrėti į susirinkimą ir pa
skaičiuoti, kiek šiame susi
rinkime jau nebesimato, ne- 
beatvyko į šį susirinkimą 
dar pernai dalyvavusių veik
lių bendruomenininkų. Taip 
pat buvo pasakyta, kad ir jis 
dabar galvoja į kitų metų 
metinį susirinkimą nebeat- 
vykti ir jis mano, jog ir 
daugiau tokių gali būti.

Buvo balsų primenančių, 
kad lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje kas metai moki
nių skaičius mažėja ir numa
toma, jog kiekvienais me
tais vis mažės. Į pasakymą, 
kad šeštadieninėje mokyklo
je mokytojai dirba pusdy
kiai atsakyta, o kas bend
ruomenės valdybai už darbą 
apmoka. Nusiskųsta, kad 
detroitiečiai bendruomenės 
parengimų nelanko ir keli 
parengimai davė nuostolius. 
Susirinkimo sekretorė sakė, 
kad detroitiečiai lituanistinę 
šeštadieninę mokyklą remia 
ir darant parengimus siūlė 
garsinti, kad pelnas eis litu
anistinei šeštadieninei mo
kyklai.I priekaištus, kad 
Lietuvių Bendruomenė ma
žai rūpnasi lietuviška mo
kykla atsakyta, jei Lietu
vių Bendruomenė pradės 
rūpintis lietuviška mokykla, 
tada mokyklos tėvų komite
tas visai užmigs. Į Bendro
jo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo 76 skyriaus finan
sų sekretoriaus pasakymą, 
kad tada ir jis 16 Vasario 
proga parengime galės rink
ti aukas, gavo atsakymą, 
kad jis negalės, nes Bend
ras Amerikos Lietuvių šal
pos Fondas, pagal bendrą su 
sitarimą neturi monopolio 
aukas rinkti Lietuvą laisvin
ti - jo darbas tik šlapa.

LB Michigano apygardos 
sekretorius ir Detroito apy
linkės pirmininkas paskelbė, 
kad valdyba nutarė atstovų 
į apygardą nerinkti metinia
me narių susirinkime, bet

palikti atstovais atstovauti 
detroitiečius apygardoje 
anksčiau - 1973 m. valdy
bos paskirtus atstovus.

Šį kartą panašūs vėjai vi
są laiką pūtė JAV LB 
Detroito apylinkės metinia
me narių susirinkime.

Paprastas eilinis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės mi
nios žmogelis neklystamai 
tiki, kad žavingoji susirinki
mo sekretorė, puikiai žino
dama, kad žmonių nuomo
nės yra turtas, jų daugu
ma rodo žmogaus gabumus 
ir išsilavinimą, ir taip pat, 
kad nuomonės parodo šio 
amžiaus žmonių ir kvailumą, 
o jų nuslėpimas neš organi
zacijai didelius nuostolius, 
bus ji užrašiusi visai tiks
liai, kas ką kalbėjo ir kiek 
kalbėjo. O kalbėjusieji se
kančiame JAV LB Detroito 
apylinkės visuotiniame na
rių susirinkime, turės gerą 
progą savo gabumais, išsi
lavinimais pasigėrėti ir kvai
lumus suprasti, jei tam bus 
tautiniai politiniai ir asme
nybiniai pakankamai su
brendę.

Būkime iš anksto dėkin
gi, susirinkimo sekretorei, 
už tą labai sunkų bet būtiną 
darbą.

P.P. Detroit

Ar ne rusų 
emigrantų 
pėdomis...

(Atkelta iš 2 psl.) 
dino svarbų vaidmenį dar 
prieš mums atvykstant į šį 
kraštą, ir kurias nemaža da
lis ateitininkų stipriai re
mia”. Labai gražiai pasaky
ta, bet kol kas tos toleranci
jos nei iš to vado bei asis
tentų nematyti. Neseniai at
vykęs iš Argentinos Runi- 
mas įspėjo saugotis fronti
ninkų, kad neatsitiktų taip, 
kaip buvo Argentinoje, nes 
buvęs pirmininkas dirbo ko
munistams. Runimas taip 
kalbėjo Cicero B-nės susirin
kime.

V. Kriaunaitis
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NAUJOJI VILTIS -- Šeštasis numeris
JURGIS GLIAUDĄ

ŠEŠTASIS NUMERIS
Knygų platintojus, prenu

meratorių pašto dėžutes šio
mis dienomis pasiekė nau
jas politikos ir kultūros 
‘Naujoji Viltis’ žurnalo nu
meris. Pirmųjų numerių 
viršeliuose pripratome ma
tyti dailininkės Marijos Žy
mantienės piešinį. Jos pieši
nio turinys apeliavo į mus 
kovos dėl vilties dinami
ka. Vėlesnieji viršeliai, daili
ninko A. Tamošaičio darbo, 
atrodo disciplinuoti, piešinio 
elementai drausmingai iš
dėstyti. Ar Tamošaičio gra
fika neatrodo, dėl to susi- 
drausminimo, anemiška, ly
ginant su Žymantienės teks
tūros dinamika? Numerio 
medžiagoje atrandame daug 
židinių, kurie mums visad 
bus jautrūs, mus intriguoją 
savo komentarų šakotumu ir 
nuomonių dėl jų margumy
nų.

Žurnalas pradėtas leisti 
1970 metais. “Mums rūpės 
viskas, kas siejasi su Lietu
va ir lietuviais, su mūsų 
praeitimi, dabartimi ir atei
timi”, nustatė redakcinė ko
misija kelio gaires pirma
jame žurnalo numeryje. Tų 
gairių laikomasi. Plati temų 
amplitudė jungiasi su politi
kos ir kultūros pasauliais. 
Probleminė ir studijiniai- 
informacinė medžiaga sai
kingai išbalansuota 800 pus-y 
lapių (tai šeši numeriai) tu
rinyje.

Ideologiniai žurnalai yra 
puiki laisvos visuomenės 
vertenybė. Dabarčiai ir toli
mai ateičiai jie suponuoja 
savo aplinkos, savo visuome
nės vaizdą. Jie talkina giliau 
pažinti problemas, priver
čia tomis problemomis do
mėtis, mėginti jas spręs
ti. Tokių leidinių medžia
ga paranku ir verta naudo
tis, konstruoti išvadas, pa
stebėti klaidas, oponentų 
ginklus, žengti pirmyn, gi

Clevelando neolituanai talkinę Naujosios Vilties žurnalo nr. 6 ekspedijavime, 
kuris buvo atliktas Dirvos patalpose. Nuotraukoje iš kairės: Danutė Grigaliūnienė, 
Arūnas Čiuberkis, Jonas Grigaliūnas ir Ilona Giuberkytė.

liai įsisąmoninti savo ideolo
gijos savybes.

‘Naujoji Viltis’ yra ideolo
ginis leidinys. Informacinė 
ir teorizuojanti medžiaga 
tuo ir įdomi bendrame ide
ologinių leidinių kontekste, 
jeigu ji suformuoja savitų 
aspektų visumą. ‘Naujoji 
Viltis’ yra tautinės minties 
judėjimo periodinė deklara
cija: tai svarstybų išeities 
punktas, mąstymo ištakai. 
To atsiekiama politinių bei 
kultūrinių faktų vertinimu, 
polemika.

Žurnalą leidžia Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korpo
racija Neo-Lithuania ir Ame 
rikos Lietuvių Tautinė Są
junga. Redakcinė kolegija: 
dr. Jonas Balys, Aleksas 
Laikūnas ir dr. Bronius Ne- 
mickas. Leidėjų Taryba: 
Teodoras Blinstrubas, Emi
lija Čekienė, Bronius Kasa- 
kaitis, Jurgis Lendraitis ir 
Vaclovas Mažeika.

Numeris datuotas metų 
kaitos ženkle: 1973-74. Kai
na 3 dol. Spaudė Viltis Cle
velande. Tipografinė kokybė 
tikrai be priekaišto. Žurna
lo užsakymo adresas: 7150 
So. Spaulding Avė., Chica
go, III. 60629.

EMILIJOS ČEKIENĖS 
TEZĖS

“Organizacija, nepripažįs
tanti savo laiko uždavinių, 
atkurta vien savo malonu
mui, nesiaukojanti, neturi 
didžiųjų sąjūdžių savybės 
ir yra pasmerkta išnykti. 
Tai ne organizacija, ne sam
būris, o tik jaunystę prime
nantis žaidimas”, rašo Emili
ja Čekienė šio, aptariamojo, 
numerio įžanginiame. Pui
kus gyvybingos organizaci
jos aptarimas praturtintas 
aukos bei aukojimosi fakto
riumi. Hedonizmo epidemi
jai plintant tas aukojimo
si priminimas suponuoja 
pilną idėjinės organizacijos 
povaizdį. Juk ir tautą 
atgimdė ne hedonistiniai, 
bet savęs išsižadėjimo šū
kiai ir taip veikė tiems šū - 
kiams atsidavę ‘litvomanai’. 
Ši, organizacijų definicijos 
frazė, suskambėjusi E. Če- 
kienės rašiny j, įgauna pro
graminį, tezinį pobūdį.

Autorė, išeidama iš mū
sų praeities faktų, našiai su
niveliuoja tas prarajas, ku
rias pastaraisiais metais 
stengiasi gilinti kultūros nuo 
politikos atsiribojimo min
ties adeptai. E. Čekienė 
suteikia politikai, tai yra vi
suomenės tvarkymo menui, 

naują ir kilninančią prasmę. 
Politika organizuoja tokią 
buitį, kurioje gali klestėti 
kultūra. Tautos gyvybės po
reikiais orientuota politika 
(visuomenės tvarkymo me
nas) organizuoja buitį, ku
rioje klestėtų tautinė kul
tūra.

Iš tikrųjų, tai mes regime; 
kultūros sąvoka per daug 
jau vulgarinama, kada po 
“kultūriniais” vystyklais sū- 
pojami jau visai “nekultū- 
riniai” kūdikėliai.

“Tautinėse kultūrose ne
gali būti atmesta praeitis”, 
rašo E. Čekienė. Mes sutin
kame su autore dėl tikslios 
kultūrinės veiklos definici
jos. Juk kova dėl kultūros, 
dėl jos primato buityje, sa
vaime yra politika. Kultū
ra savyje nėra kažin kas efe
meriška, abstraktiška, slap
tingos dimensijos reiškinys. 
Kultūra yra mes, žmonės, 
lietuviai, išeiviškoji buitis. 
Ir šiame lauke politikos ir 
kultūros simbiozė yra didžio 
ji laisvos visuomenės privi
legija. Ta privilegija atvira 
prieinama. Tereikia tiktai, 
kaip nekartą jau rašiau: iš
tiesti ranką į mūsų knygą, 
sustoti ties mūsų paveiks
lu, pasidžiaugti dvasinės bū
senos atradimu -- galėjimu 
sutapti su savo žmonių, 
su savo tautos siekiais ir 
skausmais.

Tokiais kultūriniais sąjū
džiais buvo atrasta lietuvių 
tautoje sava mintis, tauti
nių ir valstybinių siekių 
konkretumas, jų realizacijos 
priemonės. Tad E. Čekienės 
“Mūsų bendrieji siekimai” 
rašinys žurnale skamba kaip 
programinė deklaracija. Dėl 
tolerancijos dvasios, dėl tei
ginių tokio plataus lietuviš
ko visuotinumo, kiekvienas 
gali tuos teiginius adoptuo- 
ti.

DIALOGAS SU ISTORIJA
Keturios istorinės temos 

suskamba šioje žurnalo lai
doje.

Algirdas Gustaitis didvy
riškai kaunasi dėl Kazimiero 
Semonavičiaus lietuvybės. 
A. Gustaitis nori teisėtai 
atimti iš lenkų šį raseiniškį, 
kuris prieš tris šimtmečius 
sukonstravo raketas. Lenkų 
propagandinis žurnalas ‘Po- 
land’ laiko Kazimierą Semo- 
navičių lenku.

“Lietuvis prieš tris šimt
mečius išrado raketas”, ra
šo A. Gustaitis. Raseiniškis
K. Semonavičius teoretiš
kai, brėžiniais, atrado rake

tų principus artilerijoje. 
1650 metais Amsterdame 
pasirodė lotynų kalba ne
mirštamas mūsų žemaičio 
darbas: “Didysis artilerijos 
menas”. Lietuvis atidavė 
savo genijaus duoklę raketų 
laidymo menui, būsimoms 
kelionėms į Mėnulį, nuotrau
kų stebuklui ties Venera, 
Marsu ir Merkurijumi. Žur
nalas ‘Poland’, kuris liuksu
siniai leidžiamas lenkų kul
tūros propagandai anglų 
kalba, neabejotinai laiko šį 
raseiniškį genijų savuoju!

“Stebimės mūsų tautiečio 
intuicija ir proto aštrumu”, 
patikina redakcijos post- 
scriptum.

“Lietuvos universitetų 
vaidmuo lietuvių tautinei 
kultūrai” yra prof. Jono Pu
zino paskaita, skaityta New 
Yorko lietuviams 1973 me
tais lapkričio 3 d. Tai įdomi, 
pažintinė, paskaitinio pobū
džio medžiaga. Dėlto ji turi 
įtaigumą: konspektiškas la
koniškumas, tačiau su davi
nių gausa. Paskaitininkas 
užgriebia lietuvių aukštojo 
mokslo sferas nuo pat anks
tyvųjų, nuo 1387 metų, kada 
lietuvių tauta davė akademi
kų Vakarų universitetams. 
Ši detalė, kad ir kaip pro- 
bėgminė, sukrečia skaityto
ją. Šešioliktojo šimtmečio 
Vilniaus akademija jau yra 
neatskiriama Lietuvos aukš
tojo mokslo dalis. Nepriklau
somybės periodo aukštosios 
mokyklos tėra logiška išves
tinė iš istorinio proceso. 
Aukštosios mokyklos atliko 
didelį vaidmenį tautos kul
tūros istorijoje. Gal būt at
skiros temos lauktinas raši
nys būtų aukštųjų mokyklų 
veiksnys: valstybinio suve
renumo idėjos užuomazga, 
brendimas tos idėjos per 
sunkmečius, sekusius Lietu
vos suverenumo paradimą. 
Ta tema susišauktų su da
bartimi.

Algirdas Budreckis pa
baigia epiškojo braižo raši
nį “Vilniaus ‘Varpas’ ir jo 
tautiška linkmė”, kuris buvo 
įpusėtas ankstesniame ‘Nau
josios Vilties’ numeryje ir 
pradeda jaudinančią, dina
mišką dėl savo temos, stu
diją ‘Voldemaras ir Vil
niaus byla’. Rašinio tąsos 
reikia laukti sekančiame nu
meryje.

Pavadinau dėstymą apie 
Vilniaus ‘Varpą’ epiniu. Tik
rai gi epocha buvo tada di
namiška, tačiau autoriaus pa 
naudotos gausios išnašos iš 
Antano Smetonos ano meto 
publicistikos, atrodo neįtikė
tino pasitikėjimo savo pozi
cija, tvirto savo siekių 
aiškinimo, kad ir dabar mes 
geidautumėm tokio pasitikė
jimo savimi egziliniuose są
myšiuose.

Pradėtoji studija apie 
prof. A. Voldemarą ir jo 
įnašą į Vilniaus atėmimo 
nuo Lietuvos bylą daugeliu 
požiūriu yra šviežiena mūsų 
istorinėje literatūroje. Savo 
dėstymą autorius parėmė 
.45 šaltiniais, skaitant ir pa
kartojimus. Tai rodo, kad te
mai šaltinių nestokoja. Sto
kojo, iki šiol, šaltinių sąva
do. Stokojo, iki šiol, istori
nių figūrų vaidmens atradi
mų. Susitikimas su tuo už
kulisiu, kuris vis dar mažai 
ištirtas, kuris mįslingai sto
vėjo už diplomatinių santy
kių su Lenkija nebuvimo. 
Tai yra iki šiol kontraversiš
kiausių išvadų sritis. Ima
ma teigti, kartu su kitatau
čių nuomonėmis, kad Lietu
vos politika, paremta netu
rinčiu istorijoje precedento 
atkaklumu, buvo pertempta 
į donkichotišką idealizmą, 
praradusi po savo kojomis 
realybės jausmą. Prof. A.

(Nukelta į 6 psl.)

Sol. Birutė O. 
pianistas Vytenis 
apdovanoti gėlėmis.

'Laisvės Varpo' sukaktuvinis 
koncertas Bostone

Šiandien mus plačiai pa
sklidusius pasaulyje jungia į 
vieną lietuvišką šeimą, gai
vina ir palaiko gimtosios tė
vynės tradicijas tik mūsų 
organizacijos, spauda, lietu
viškos radijo valandėlės 
ir kultūriniai parengimai.

Balandžio 21 dieną Bosto
no Lietuvių Radijo valan
da atšventė savo keturias
dešimties metų sukakti nuo 
to laiko, kada ji elektroninė
mis bangomis pasveikino 
apylinkės lietuvius lietuviš
kai, o jos įpėdinis ir tradi
cijos tęsėjas “Laisvės Var
pas” dvidešimties metų su
kaktį, kada pirmą kartą ra
dijo bangomis kreipėsi į Bos
tono ir aplinkinių kolonijų 
lietuvius dr. Sauerveino dai
nos žodžiais “... Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt...”

Ši dviguba ir garbinga lie
tuviško kultūrinio gyvenimo 
sukaktis buvo gražiai pami
nėta Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje Dainų ir 
operų arijų rečitaliu, kurį 
atliko solistė Birutė Ona 
Aleksaitė - sopranas, akom
panuojant Vyteniui Vasyliū- 
nui.Į minėjimą svečių prisi
rinko pilnutė salė abiejų kar
tų lietuvių ir nemaža jauni
mo. Visų buvo noras ir pa
gerbti lietuvišką žodį, sklin
dantį radijo bangomis kiek
vieną sekmadienį ir žingei
dumas pamatyti ir išgirsti 
jauną solistę Birutę Oną 
Aleksaitę, lietuvaitę iš Len
kijos. B.O. Aleksaitė, baigus 
Varšuvos konservatoriją dai
navimo ir muzikos klasę, at
vykusi pas gimines į Brock- 
toną, tobulinasi dainavime 
Naujosios Anglijos muzikos 
konservatorijoje ir šis reči
talis buvo solistės pirmas 
pasirodymas Amerikoje.

Minėjimo koncertinė pro
grama susidėjo iš dviejų da
lių. Pirmoje dalyje solistė, 
akompanuojant Vyt. Vasy- 
liūnui išpildė W.A. Mozarto, 
F. Schuberto, R. Schuman- 
no, C. Debussy, G. Verdi 
arijų ir dainų kompozicijas 
originalioje jų kalboje, ant
roje daly lietuvių kompozi
torių,. kaip K.V. Banai
čio, J. Gruodžio, S. Vai
niūno, J. Gaidelio kūrinių 
kompozicijas ir operų arijas.

Solistė pirmajam savo de
biutui pasirinko sudėtingą 
ir nelengvą dainų repertua

Aleksaitė ir jai akompanavęs 
Vasyliūnas po koncerto buvo

St. Urbono nuotrauka

rą ir gal dėl to, turint 
prieš save gausią ir naują 
publiką, pirmoje koncerto 
dalyje solistės laikysenoje 
matėsi įtampa ir šaltas rim
tumas. Antroje dalyje, dai
nuodama lietuvių kompozi
torių kūrinius gimtąja kalba, 
solistės judesiai tapo grakš
tesni, veide rodėsi lengvutė 
šypsena, buvo jaučiamas vi
dinis ryšys tarp publikos ir 
solistės. B. O. Aleksaitė, 
turėdama puikią mokyklą 
ir paveldėtą gerą balsinę 
medžiagą net ir aukštuti
niame registre, toliau dai
nos mene besitobulindama 
pasieks soprano laurų ir to 
mes visi mūsų viešniai nuo
širdžiai linkime. Būtų gera, 
kad kitos lietuvių koloni
jos sudarytų sąlygas pasi
klausyti viešnios iš anapus 
malonaus tembro balso.

Dėkinga bostoniečių pub
lika solistei nepagailėjo gau
sių aplodismentų, o mažo
sios lietuvaitės po komp. J. 
Gaidelio ‘Danos’ arijos solis
tę apdovanojo raudonų ro
žių puokšte už ką ji bisui 
padainavo “Kur bakūžė sa
manota”.

Koncerto pertraukos me
tu sukaktuvinį ‘Laisvės Var
pą’ gražiai pasveikino LB 
Bostono apylinkės'pirm. A. 
Matjoška, o abidvi radijo 
sukaktis ir jų nueitą kelią 
lietuviškos kultūros baruose 
plačiai apibūdino dr. A. Bud
reckis. Po minėjimo ir pro
gramos vyko bendros vai
šės ir pasilinksminimas.

J.V. Sūduvas

HAMILTONO AUKURAS 
ATVYKSTA Į BOSTONĄ

Kanados lietuvių Hamil
tono dramos teatras “Au
kuras" š. m. gegužės 12 die
ną atvyksta į Bostoną ir čia 
Lietuvių Piliečių draugijos 
III a. salėje, 3 vai. po pietų 
suvaidins Vytauto Alanto 3 
veiksmų komediją: "šiapus 
Uždangos”.

Vaidinimą rengia LB 
Bostono apylinkė drauge su 
skautais vyčiais.

žyniaus Kanados lietuvių 
teatro pasirodymas Bosto
no scenoje yra džiugus ir 
ne eilinis kultūrinis įvykis. 
Reikia tikėtis, kad kanadiš- 
kiai svečiai Bostono ir ap- 

(Nukelta į 6 psl.)
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NAUJOJI VILTIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

Voldemarui buvo lemta su
stoti tos skaudžios proble
mos sprendėjų avangarde. 
Jis suteikė problemai princi
pinį, beveik hamletinį, turi
nį. Tauta tam pritarė ir 
problema ilgam išliko Vol
demaro sudėtuose rėmuose.

A. Budreckis pristato te
mą chronologiškai. Pro įvy
kių sąrangos vaizdavimą 
matome tautos ir valstybės 
dramą, arbitrus kitataučius, 
europinę panoramą.

A. Budreckio studija nėra 
citatų bei kronikų kompilia
cija, bet žengia tam tikrų 
atradimų ženkle. Studija de
da nemažai taškų ant istori
niai nežinomų “i”, kas gali 
tenktinti istoriką, džiuginti 
smalsų skaitytoją.

Jonas Švoba, savo rašiny
je “Gruodžio 17 perversmo 
priežasčių apžvalga”, nagri
nėja socialinį ir politinį fo
ną, supusį Gruodžio 17 d. ak
tą. Autorius neišleidžia iš 
dėmesio K. Račkausko te
zes, kuriose Lietuvos demo
kratinės struktūros analizė. 
Šeiminė ar seimokratinė 
valstybė atėjo į žmones kaip 
tam tikra naujovė. Tai bu
vo, tvirtina autorius ir jo 
cituojamasis K. Račkauskas, 
reiškinys, rie kurios reikė
jo priprasti, sutapti su juo, 
įaugti į didžiąją jo esmę.

Pokarinis politinis klima
tas visoje Europoje gimdė 
aibes socialinių konfliktų, 
skubiai peraugančių į politi
nį nestabilumą. Visur tą 
reiškinį lydėjo lokalinės sa
vybės, o esmė buvo nesikei
čianti: reformizmas bet ku-

BOSTON
(Atkelta iš 5 psl.) 

linkinių kolonijų lietuvių 
bus džiaugsmingai sutikti.

Gausiai susirinkime pa
sveikinti Hamiltono "Au
kurą”.

• Lietuvių Piliečių Drau
gija Bostone, jos sekreto
riaus Antano Matjoškos rū
pesčiu, lietuviškiems laik
raščiams paremti paskyrė 
100 dolerių (iš jų Dirvai 
25 dol.). Tai gražus pavyz
dys pasekti ir kitoms lietu
vių organizacijomis susirū
pinti mūsų perijodinės 
spaudos išlikimu, nes be lai
kraščių informacijos jų vei
kimas taptų bereikšmis.

J. V. Sūduvas 

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
1974 METAIS

Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis!!!
American Travel Service Biuras šiais metais'yra suorga

nizavęs 10 grupinių kelionių į Lietuvę. Tai yra kelionių biu
ras, kuris pirmasis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir 
turįs didelį patyrimų šioje srityje. KIEKVIENĄ GRUPĘ LY
DĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 
dienų Kaune).
BIRŽELIO MĖN. 11 d. — Iš Chicagos $990.00. UŽPILDYTA. 
BIRŽELIO MĖN. 17 d- — Iš Chicagos — $1050.00; iš New 

Yorko — $945.00. UŽPILDYTA.
BIRŽELIO MĖN. 27 d. — Iš Chicagos — $1070.00; iš New 

Yorko — $955.00.
LIEPOS MĖN. 8 d. — Iš Chicagos — $1085.00; iš New Yorko 

— $975.00. UŽPILDYTA.
LIEPOS MĖN. 23 d. — Iš Chicagos — $1085.00.
LIEPOS MĖN. 31 d. — iš Chicagos — $1125.00; iš New 

Yorko — $1012.00. UŽPILDYTA.
RUGPIŪČIO MĖN. 4 d. — Iš Chicagos — $1050; iš New 

Yorko — $945.00.
RUGSĖJO MĖN. 1 d. — 15 dienų; iš Chicagos — $963.00; iš 

New Yorko — $857.00.
20 dienų su Roma; iš Chicagos — $1085.00; iš New 
Yorko — $980.00.

SPALIO MĖN. 2 d. — Iš Chicagos — $898.00; iš New 
Yorko — $792.00.

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED BASED ON TARIFFS AND EXCHANGES IN 
EFFECT APRIL 1, 1974.

Taipgi mūsų biuras rengia ekskursijas lietuvių į Havajus 
iš Chicagos — rugpiūčio mėn. 3 d. — 15 dienų kelionė (4 sa
los) — $670.00 asmeniui — skridimas ir viešbučiai. Rugpiūčio 
mėn. 16 d. — 10 dienų kelionė (3 salos) — $545.00 asmeniui — 
skridimas ir viešbučiai.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 
Tel. <312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome rei
kalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informa
cijas kelionių reikalais po visų Ameriką ir kitus pasaulio 
kraštus; parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname reikalingas 
vizas.

ria kaina! Tai buvo sunkiai 
išsprendžiamų konfliktų po
tvynis, interesų susikirtimo 
grandinė. Ir kaip tiktai 
tokioje įkaitintoje atmosfe
roje privalėjo kilti vėtros ir 
audros. Tema be galo plati, 
sudėtinga. Redakcijos prie
rašas nurodo, kad Jonas Švo 
ba ruošia ta tema veikalą.

RĖZOS MĮSLĖ
Žurnalo redaktorius dr. 

Jonas Balys pateikė Liudvi
ko Martyno Gedimino Rė
zos dainyno analizę. Tai 
studija: “L. Rėza ir jo 
‘dainos’.”

L. Rėza yra didelė mūsų 
literatūros figūra. 1825 me
tais Karaliaučiuje pasirodė 
L. Rėzos redaguotas lietu
viškų dainų rinkinys “Dai
nos oder Litauische Volks- 
lieder". Rinkinyje buvo 85 
dainos, jų vertimai vokiečių 
kalba. Nepaprastas tų dainų 
tekstų lyriškumas, mitologi
niai motyvai, gamtos sudie
vinimo arba egzaltacinės 
adoracijos skaistumas -- 
viskas tai L. Rėzos rinkinio 
dainas apsupo žavinčiu gro
žiu.

Garsieji vokiečių milžinai 
Lessingas, Goethe atidavė 
savo susižavėjimo duoklę 
lietuviškai dainai, kurią pažt 
no iš L. Rėzos rinkinio.

Tokie yra istoriniai fak
tai.

Atrodo, kad neeilinis L. 
Rėzos dainų rinkinio litera- 
tūriškumas patraukė griež
tų, įžvalgių folkloristų ir 
tautosakos tyrinėtojų dėme
sį. Mykolas ir Vaclovas Bir
žiškos, lenkų filologas Alek
sandras Bruckneris reiškė 
abejonių dėl tų dainų teksto 
autentiškumo. Įdomu (ir sa
vaip tragiška) suabejoti, ar 
pasaulį sužavėję tekstai 
“Mėnuo saulužę vedė”, 
“Aušrinė svodbą kėlė”, ir ki
ti, tikrai žmonių gentkarčių 
lūpose ir širdy išnešiotas 
turtas? Pastoralė, lyrizmas, 
mitologinis elementas, net 
teksto struktūra, instinkty
viai kurstė tyrinėtojų nepa
sitikėjimą veikalo autentiš
kumu. Juo labiau, kad L. 
Rėza rašė eilėraščius. Savo 
laiške J.W. Goethei L. Rėza 
didžiavosi jo surinktų dainų 
grožiu, tvirtindamas, kad 
tekstai sugauti žmonėse. Ta
čiau, dabar atrasti tų dainų 
tekstų variantai. L. Rėza 
taisė žodžius, epitetus. Pro 
jo atydų dėmesį daina pra
ėjo, kaip jo perkuriamas ei
lėraštis, kuris, kaip visad 

eilėraštis po poeto plunksna 
pergyvena kelių variantų 
kaitas, kisdamas, tai pasi
pildydamas, tai susiglausda- 
mas...

Dr. J. Balys peržvelgia 
kelias to dainyno dainas, 
atrasdamas, kad originalios, 
pirmykštės, medžiagos au
tentiškumas L. Rėzos pertei 
kime tapo ‘pseudo-mitolo- 
giniu’, ‘pseudo-istoriniu’. Ta
čiau autorius nesutinka su 
Biržiškų tvirtinimu, kad šios 
dainos esančios Rėzos kūry
ba. Dr. J. Balys rašo, kad L. 
Rėza apgaubė tautosakinę 
medžiagą romantiškais savo 
kūrybos papildiniais.

Naujai išėjusioje “Lietu
vių Literatūros Istorijoje” 
tomas pirmasis, Pranas Nau 
jokaitis taip pat neteigia, 
kad L. Rėzos dainos yra 
autentiškos. Monumenta
laus tomo autorius prilei
džia būsimų atradimų reikš
mę. Jis pažymi, kad dėl L. 
Rėzos dainų autentiškumo 
yra kelios nuomonės.

Kaip ten bebūtų, galime 
tarti: jeigu kūrybiniai L. 
Rėzos papildiniai paver
tė pirmykštę liaudinę for
mą tikrais šedevrais, mes 
turime netiktai L. Rėzą tau
tosakos rinkėją, bet L. Rė
zą poetą, davusi lietuvių po
ezijai šedevrų, kurie suteikė 
entuziazmą pasaulinės lite
ratūros genijui Goethei.

PETITAS, BET 
STAMBIOS REIKŠMĖS

Skyriuose, kurie atspaus
dinti petitu, smulkiu šriftu, 
“Naujos knygos”, “Lietuviš
koji veikla”, “Šiame kraš- 
“Spaudoje pasižvalgius” ir 
“Bibliografija”, skaitytojo 
laukia visas pastabų, faktų, 
žaibinių analizių, pritari
mų arba nuneigimų, tempe
ramentingų observacijų sū
kurys.

Šių skyrių dėstymas yra 
dinamiškas, pagaulus, taik
lus, principinis. Tai yra po
leminė žurnalo dalis, kurio
je kyla aikštėn politinės bei 
kultūrinės buities faktai, 
reiškinio stebėjimą seka ap
tartos, rūpestingai neišjun
gus aptariamojo objekto iš 
bendrojo žurnalo ideolo
ginio fono. Sarkazmas neap
dairiam posakiui (“Meno tau 
tiškumo klausimu”), nuovy- 
los tonas (“PLB kongre
sas”), amerikinės karuselės 
sąranga (“Prezidento tra
gedija”), kandi kritika (“M. 
Anyso atsiminimai”), pasi
piktinimas (“Socialistinis re
alizmas išeivių literatūro
je”)...

“Tokios rūšies literatūros 
dabar gausiai gaminama ok. 
Lietuvoje”, rašo žurnalo ap
žvalgininkas K. Radvilionis 
apie E. Cinzo romaną. “Tik 
mes stebimės, kad išeivių 
Rašytojų Draugijos nariai, 
nubalsavę Cinzui tūkstan- 
ties dolerių premiją, negalė
jo surasti nieko geresnio 
išeivijos rašytojų 1972 me
tų kūryboje, kaip tą ‘socia
listinio realizmo surogatą’, 
dėsto K. Radvilionis. Šiame 
tvirtinime slypi netikslu
mas. Rašytojų Draugijos na
riai nebebalsuoja savo pre
mijos reikalu. Premijuoja 
LRD valdybos sukviesta 
premijos skyrimo komisija. 
Reikia pridurti, kad LRD 
premijos skyrimas ne rašy
tojui, kaipo tokiame, bet tų 
metų knygai, kuri (to rūpes
tingai laikomasi) tais me
tais niekur nebuvo premi
juota, LRD premijos skyri
mo procesą paverčia vulga
ria “metų gražuolės” rinki
mo imitacija.

LRD-premija privalo res
pektuoti rašytoją už jo lite
ratūrinę veiklą, neignoruo
ti rašytojų nuopelnų dėl ko
kios sensaciją sukėlusios 
knygos, dėl kokio vienakny- 
gio autoriaus prabėginio 
efekto. Kuo pavirstų No
belio premijos efektas, jeigu 
jie ten vaikytųsi efekto iš 
bestsellerių sąrašu?

1972 metų premijos buvo 

vertas Vytautas Alantas su 
dviem savo monumentaliais 
veikalais atėjęs į 1972 me
tus, turėdamas už savęs il
gą ir našią beletristo ir dra
maturgo praeitį. O premijos 
skyrimas tapo pokeriu tarp 
dviejų ‘pažanginių’ grupių, 
kurių visad įsiveisia LRD 
sukviestose komisijose. 
Kvailų kvailiausia aritmeti
nė proporcija 3:2, be tradi
cinio kitur požvelgio į auto
riaus esmę, nuvarė LRD 
premijos orumą į pigios sen
sacijos rubriką.

Kada čia, pas mus, Ange
lų mieste, viešėjo LRD pir
mininkas Leonardas Andrie- 
kus, aš, lyg Pilypas iš ka
napių, paliečiau tą apmau
dingą temą. Tai, aišku, čia, 
apžvalgoje, arija iš kitos 
operos...

Dr. Bronis Kasias šiame 
numeryje atsiliepia į anksty
vesnę jo knygos recenziją, 
kuri tilpo ‘Naujosios Vilties’ 
Nr. 5 laidoje. Kalbama apie 
gana plačiai pagarsėjusį rin
kinį “The USSR - German 
Aggression Against Lithua- 
nia”. Tą stambų tomą buvo 
recenzavęs dr. Bronius Ne- 
mickas. Tai savotiškas Bro
nio revanšas Broniui. Re
dakcija respektyviai užleido 
vietą šiam atsakymui į re
cenziją. Kai kada autoriaus 
replikavimas gali talkinti 
priartėti bent prie reliaty
vios tiesos. Tačiau nevisad 
sveikas griežtokas poleminis 
tonas. Nuomonių skirtybes 
ir jų konfrontaciją privalu 
apvilkti ramesnių spalvų rū
bais. Iš bendro dialogo no
risi sulaukto naudingą mū
sų bendriems interesams 
santalką. Kažin kaip klaikiai 
baugina posakis: “Be reika
lo dr. Nemickas bando įrodi
nėti, kad lietuvių tauta ne
buvo antisemitinė”. Temoje, 
kuri sukaupta dr. B. Kaslo 
knygoje - rinkinyje, sukaup
tas mūsų bendras interesas 
įrodomoji mūsų reikalo galia 
Neišvengiama, natūralu at
rasti atskiras nuomones dėl 
detalių, netgi dėl pristaty
mo metodo, bet argi verta 
mums sukryžiuoti kardus ir, 
juo labiau, išbėgti į lankas 
dėl tų atskirų nuomonių?

FINALUI
Plačiame nekrologe J. Ju

revičius apžvelgia dr. Stepo
no Biežio visuomeniškumą, 
nuopelnus, asmenybės bruo
žus. Prof. Stasio Žymanto 
nuotrauka (Alg. Gustaičio), 
be nekrologo, vieniša, pri
mena apie jo nekrologo rei
kalą.

Šis atliepis į šeštąjį 
numerį nėra nei rašinių ana
lizė, nei jų kritika. Tai 
skaitytojo įspūdžiai, temas 
beįsavinant, kai kurias pra- 
čiuožusias mintis ta proga 
sugavus. Laidos tematika 
džiugina siužetiniu įvai
rumu. Ir ta mozaika, kur 
nuolat ir nuolat, taip vadina
moji politika vainikuojama 
kultūriniais aktais, o kultū
rinė veikla tampa politika, 
įrodo Emilijos Čekienės te
zes, kad politika ir kultūra 
yra neatraizgoma visuma. 
Cheminių elementų atskiri- 
mo metodas čia visiškai ne
pritaikomas.

ELECTRICIANS
Fully qualified joumeyman to 
inspect, repair, install and wire 
AC and DC apparatus, devices, 
circuits, of any voltage for plant 
maintenance.
High houriy rate, rotating Bhift. 
Many fringe benefits.

Apply in person 
UNITED STATĖS STEEL 

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway 
Lorraine, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(36-45)

WANTED AT ONCE 
SURFACE GRINDER HAND 

Mušt be experienced in tool roont 
work. High houriy rate. Paid hospi- 
talization, profit sharing and many 
other benefits- Days.

MACHINE TOOLING INC.
7507 EXCHANGE ST. 
CLEVELAND. OHIO 

(CANAL INDUSTRIAL PARK1 
(36-42)

JAV LB VIDURIO VAKARU APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų Apy
gardos suvažiavimas, įvy
kęs 1974 m. balandžio mėn. 
21 d. Jaunimo Centre Chi
cagoje, išklausęs Apygardos 
Valdybos ir kitų organų 
veiklos ir finansų apyskai
tas, Kontrolės Komisijos 
aktą, ir Apygardai priklau
sančių apylinkių praneši
mus, juos teigiamai įverti
no, visiems dirbusiems pa
reiškė padėką, ir priėmė se
kančius nutarimus:

1. Kviečia visus lietuvius 
į bendrą darbą, rodant dau
giau nuoširdumo, pakantos 
ir tolerancijos lietuviškų 
reikalų sprendimuose. Visi 
lietuviai kviečiami užmiršti 
tarpusavio nesutarimus, pa
klusti demokratinei tvarkai 
ir gerbti daugumos sprendi
mus.

2. Kreipiasi į lietuvių 
spaudą ir prašo talpinti tik 
tokius organizacinių įvykių 
aprašymus, kurie atitinka 
faktams ir yra pasirašyti 
tikromis pavardėmis.

3. Lietuvių Bendruome
nė ir jos rinktos valdybos 
kviečiamos aktyviai daly
vauti ir dirbti visose lietu
viškos veiklos srityse, nesi
gailint tam kūrybinių, or
ganizacinių ir finansinių jė
gų. Lietuvoje tauta yra pri
spausta okupacijos, todėl ji 
negali laisvai pasireikšti 
kūryboje ar ginti kiekvieno 
lietuvio teises. Tad mes 
laisvame pasaulyje esą lie
tuviai turime už juos atlik
ti šią Šventą misiją.

4. Skatina JAV LB Kraš
to Valdybą ir toliau rūpin
tis amerikiečių valdžios 
įstaigose ir visuomenėje 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių 200 metų sukakties mi
nėjimo reikalais, kad lietu
viai būtų tinkamai atsto
vaujami kaip tos šventės 
rengėjai ir dalyviai.

5. Prašo JAV LB Krašto 
Valdybą tęsti visas galimas 
pastangas išlaisvinti Simą 
Kudirką ir Bražinskus.

6. Paveda Apygardos Val
dybai išvystyti tinkamą 
akciją ir informaciją per 
lietuvių spaudą ir radiją, 
ninko, apylinkių atstovų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

dabar veikiančių apylinkių 
ir parapijų, ir kad nesilp- 
nėtų mūsų lietuviškumo ži
diniai, mokyklos ir visos 
lietuvių institucijos, kaip 
atsitiko kai kuriose buvu
siose apylinkėse.

Suvažiavimo Prezidiu
mas : Vytautas Kamantas, 
Antanas Būga, Petras In- 
dreika, Zuzana Galinienė, 
Apolinaras Bagdonas.

FURNITURE PATCHER
AND FINISHER

Excellent opportunity for an ex- 
perienced wood fumiture patcher 
in our newly established Kent- 
wood facility. Includes the re
pair patching and finai finishing 
of guaįity organ cabinets.

Candidates mušt possess a thor- 
ough knowledge of color match- 
ing, lacąuering, and finai touch 
up. Other assignments in gen- 
eral assembly will also be m adė.

Excellent benefits and working 
conditions. Please contact:

YAMAHA MUSICAL 
PRODUCTS, INC.

P. O. BOX 7271
GRAND RAPIDS, MICH. 49510

616-942-9223

UTILITY MAN
Needed full time. For East Side 
High Rise Apartment complex. 
Good starting salary, paid vaca- 
tion and other fringe benefits.

Mon. ikru Fri. 40 hour v»ork 
week.

(Mušt be able to read & write 
English).

FOR APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

JOURNEYMEN
TRUCK MECHANICS

Starting rate: $5.63 per hour and up. 
Plūs coet of living. 
Unlimited o ve r time. 

Comprehensive fringe benefits. 
For full details write or call 

JACK HOAGLIN (517) 629-2141 
Manager of Employee Service* 
Albion Malleable Division 

HAYES-ALBION CORP.
ALBION, M1CHIGAN

An Equal Opportunity Employer 
(36-39)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKtSE

MOTINOS DIENA
Clevelando Šaulių Kar. 

Juozapavičiaus Kuopos Mo
terų Sekcija, š.m. gegužės 
19-tą dieną, 4-tą vai. p.p., 
Lietuvių Namuose (East 185 
gt.) motinoms pagerbti ruo
šia iškilmingą motinos die
ną.

Už nukankintas, mirusias 
ir gyvąsias motinas savai
tinė Novena lietuvių Pranciš 
konų koplyčioje, New Yor
ke.

Motinos Dienos progra
moje: Dr. Marijos Žilinskie
nės paskaita. Motinų prista
tymas ir pagerbimas ir me
ninė dalis, kurią atliks šau
lės menininkės ir šv. Kazi
miero Lietuviškosios Mo
kyklos tautinių muzikos ins
trumentų orkestras.

Po programos - vaišės.
Šaulės ypatingai kviečia 

visą lietuvių jaunimą atvyk
ti su savo mamytėmis. Taip 
pat visą Clevelando ir apy
linkių visuomenę, iškilmin
gai pagerbti viso pasaulio 
vertinamą taurią motinos 
asmenybę.

Clevelando šaulės

PAKELTIEJI IR 
APDOVANOTIEJI 

CLEVELANDIEČIAI

Lietuvių Skautų Sąjun
gos Pirmi ja pakėlė j vyres
nius vyresniškumo laips
nius ar apdovanojo žymi
niais šiuos clevelandiečius 
skautų vadovus bei rėmė
jus:

Į vyresniojo skautininko 
(skautininkai): Stefa Ged
gaudienė, Birutė Juodikie
nė, Nijolė Kersnauskaitė, 
Nelė Mockuvienė, Regina 
Nasvytienė, Malvina švar- 
cienė.

Į paskautininkio: dr. 
Giedrė Matienė, Jonas Pa- 
žemis, Gediminas Puškorius 
ir Rauda Geležienė.

Apdovanoti ordinu ir žy
menimis :

Lelijos ordinu: v. s. Vy
tautas Jokūbaitis;

Padėkos ženklu: s. Jad
vyga Budrienė;

Padėkos ženklu su rėmėjo 
kaspinu: muz. Alfonsas Mi
kulskis ;

žymeniu už nuopelnus: 
Br. Mainelienė ir J. Gudė- 
nas.

GRANDINĖLĖ SERBŲ 
ŠVENTĖJE

Gegužės 11 įvyksta Ser
bų Tautinės Apsaugos Ta
rybos 19-ta metinė konven
cija. Plačioje programoje 
(kalbėtojai, dainininkai, in
strumentalistai) dalyvauja 
ir Grandinėlės šokėjai, ku
rie atliks eilę lietuviškų šo
kių.

Clevelando serbų bend
ruomenė jau ne pirmu kar
tu kviečia mūsų šokėjus da
lyvauti jų programose. Ser
bų šventė įvyksta Slovėnų 
salėje, 6409 St. Clair Avė.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savd gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

Š.m, birželio 8 d. Clevelande susituoks veiklūs jaunimo organizacijų nariai Ligija 
Teresė Neimanaitė ir Antanas Kalvaitis. Užpraeitą savaitę Teresei buvo suruoštas 
Lietuvių Namuose mergvakaris, kuriame dalyvavo ir daug jos draugų iš Čiurlionio 
ansamblio, kuriam ji priklausė. Nuotraukoje Teresė Neimanaitė tarp grupės 
svečių. '.J. Garlos nuotrauka

LSK ŽAIBAS VYKSTA Į JAV

TINKLINIO PIRMENYBES
Šiais metais Clevelando 

Sporto Klubo Žaibo mote
rų tinklinio komanda po ke
lių metų pertraukos vyks
ta j JAV-bių tinklinio pirme
nybes, kurios įvyks š.m. ge
gužės 15-18 d.d, Knoxville, 
Tennessee. Šioms pirmeny
bėms Žaibo moterys pradėjo 
ruoštis tik grįžę iš Europos 
ir atrodo, kad šių metų ko
manda yra geriausia, kokią 
bet kada Žaibas yra turėjęs. 
Šio sezono bėgyje ji yra lai
mėjusi aštuonius turnyrus 
ir yra nugalėjusi visą eilę 
pirmaujančių amerikiečių 
komandų.

Šio lygio pasiekimas nėra 
atsitiktinumas ir neatėjo dy
kai. Tas pareikalavo daug 
darbo valandų ir nemažai pi
nigų. Komandos narės yra 
daugumoje studentės ir 
visos jų sutaupos ir tėvų pa
rama išėjo ant turnyrų re
gistracijos mokesčių ir ke
lionių išlaidų. O be dalyva
vimo turnyruose tinklinio 
žaisti neišmoksi.

Dalyvavimas JAV-bių 
tinklinio pirmenybėse ko
mandai (neskaitant praleis
tų keturių darbo ar mokyk
los dienų) kainuos apie 
$800. Ir štai mes vėl krei
piamės į duosniąją lietuvių 
visuomenę, ypatingai į Cle
velando apylinkės sporto 
mėgėjus, prašydami finansi
nės pagalbos. Mes žinom, 
kad jau daug kam yra įgri
sęs nuolatinis pinigų rinki
mas įvairiems lietuviškiems 
reikalams, tačiau keliems 
žmonėms užsidėti šią naštą 
yra truputį per sunku, nors 
ji ir ne per daug didelė. O 
Žaibo moterų tinklinio ko
mandos jau daugiau kaip 15- 
ką metų rungtyniavimas 
aukščiausioje JAV-bių tink
linio klasėje ir dalyvavi
mas JAV-bių pirmenybėse 
bent maža dalimi prisideda 
prie Lietuvos vardo garsi
nimo ir lietuvių sportininkų 
susidomėjimo kėlimo ame
rikiečių tarpe. Taip pat vi
siems, tur būt, buvo malonu 
skaityti apie lietuvių tiiikli- 
ninkių pergales Europoje, o 
tas įvyko didele dalimi dėl 
LSK Žaibo ilgametės, pla

čios moterų tinklinio pro
gramos.

Tad Jūsų didelė ar maža 
auka padės mums tęsti šios 
sporto šakos tobulinimą, o 
komandos narėms sudarys 
sąlygas, be piniginių rūpes
čių, koncentruotis tik tinkli
nio žaidimui.

Malonėkit aukas siųsti ko
mandos administratorei Ri
tai Čyvaitei, 18301 La Šalie 
Avė., Cleveland, Ohio 44119, 
ant čekio ar ant pinigų 
perlaidos rašydami “Cleve
land Lithuanian Athletic 
Club”.

Už paramą iš anksto dė
kojame.

LSK žiabas

• LSK žaibo moterų tink
linio komanda š. m. balan
džio 27-28 laimėjo 24-sias 
Š. A. Lietuvių Sportines 
žaidynes New Yorke, baig
mėje sutriuškindama Cice
ro Vėtrą, 15:4, 15:7, o ba-, 
landžio 21 d., Clevelande, 
laimėjo Lake Erie AAU 
distrikto metines pirmeny
bes.

• LB Ohio Apygardos at
stovų suvažiavimas įvyks 
šį šeštadienį, š. m. gegužės 
mėn. 11 d. 6 vai. p. p. Cleve- 
landė, Lietuvių Namuose
(877 E, 185 St.). Darbo
tvarkėje: Apygardos pirmi
ninko, apylinkių atstovų 
pranešimai, švietimo vado
vo pastabos apie lituanisti
nių mokyklų vadovėlius ir 
įvairūs kiti reikalai. Visuo
menė maloniai kviečiama 
atsilankyti ir betarpiai su
sipažinti su Apygardos ir 
jos apylinkių veikla bei 
ateities rūpesčiais.

ĮSIGIJO LIETUVIŲ 
NAMŲ AKCIJAS

Per vasario ir kovo mė
nesį Lietuvių Namų akci
jas įsigijo:

Korp! Giedra — 1, Frat- 
cher Edw. (Salaikas) —-' 1, 
Balcanas Birutė — 5, Zylė 
Feliksas — 8, Johansonas 
Linas — Jaunimo Fondui — 
5, Johansonas’ Aldona — 
Jaunimo Fondui — 5, Kurk
lius Br. — Jaunimo Fondui 
auka 10 dol., adv. Frank 
O’Bell — 20, Nagevičius 
Povilas A. — 3, Snarskis 
Bronius — 5, Vyt. Mekeša 
— 1, Rūta Mekeša — 1, 
Frank Motiejūnas — 1, Ste
ponavičius Kęstutis — 3.

Vienos akcijos kaina 27 
dol.

Dėkojame visiems. Pra
šome įsigyti akcijų kas tik 
galit ir dar neturit. Padėkit 
mokėti Namų skolą.

Direkcija ir Finansų 
Komisija

• Cleveland Trust banko 
skyrius, Dirvos kaimynys
tėje Superior Avenue ir 71 
St., birželio 21 d. uždaromas 
ir šio skyriaus klijentai bus 
aptarnaujami naujai pasta
tytame banke St. Cl^ir Ave
nue ir E. 60th St., kur yra 
daug vietos automobiliams 
pasistatyti ir bus daug ge
resnis aptarnavimas.

• Kaune mirė Vincas Ka- 
sulaitis (Kovas) 52 m. 
amŽ., clevelandiečio visuo
menininko Algirdo Kasu- 
laičio brolis.

Velionis kovėsi Lietuvos 
partizanų eilėse ir Kazlų- 
Rūdos miškuose bolševikų 
buvo sugautas, teisiamas ir 
ištremtas į Sibirą. Išbuvęs 
11 metų sunkiųjų darbų 
stovykloje, grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno Kaune.

Palaidotas Kaune š. m. 
gegužės 3 d.

• Skulptoriaus P. Baltuo- 
nio kūrinių paroda įvyks 
Clevelande gegužės 11 ir 12 
d. Europa Travel Service 
patalpose. Rengia Korp 1 
Giedra. Visa lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama į 
parodą atsilankyti.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

TURRET LATHE
OPERATOR 
MACHINIST

First and second shift, full and 
part time. Company paid 

benefits.
THE THOMPSON 
ELECTRIC CO. 

5201 Richmond Rd. 
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(34-33)

OPPORTUNITY FOR 
FACTORY HELP 

SAW MEN 
PUNCH PRESS OPERATORS 

SUB ASSEMBLY 
also 

TRUCK DR1VER 
with Chauffeura License 

For work in a emali growing com
pany. Permanent work for ųunlifiecl 

matute people.
PLEASE APPLY IN PERSON

THERMAL-BARRIER 
PRODUCTS, INC. 

7230 NORTHFIELD RD. 
WALTON H1LLS. OHIO 
HOURS 8 TO 4:30 P. M.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

IST CLAS^ SKILLED 
Automatic screw machine net up mcn 
on New Britian 8c Brown & Sharp. 
Muąt be able to sėt up work from 

’blue prints & close tolerance.
Paid holidays 

Paid Insurance 
Paid Vacalionn 

Experience Necessary 
MACHINE TOOLS SPECIALTIES 

1516 Soulheast 89th St. 
Oklahoma City. Okla. 73149 

'405) 631-3628
(29-35)

I CLEVELJHIDO PARENGIMU
I_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GEGUŽES 11-12 D. Skulpto
riaus P. Baltuonio kūrinių pa
roda Europa Travel Service 
salėje. Rengia Korp. Giedra.

GEGUŽES 11 D. LB Ohio apy
gardos atstovų suvažiavimas Lie 
tuvių Namuose.

GEGUŽES 12 D. šv. Jurgio pa
rapijoje pietūs klebonui kun. B. 
Ivanauskui pagerbti.

GEGUŽES 18 D. Kamovėnų va
karonė Lietuvių Namuose.

GEGUŽES 19 D. Motino!} die
nos minėjimas. Rengia šaulių 
.kuopos moterų sekcija Lietuvių 
Namuose. Pradžia 4 vai. p.p.

Now for 38 years, THE PAYNE 
TOOL AND ENGINEERING 
COMPANY NEED: full and 
part-time DIE AND MOLD 
MAKERS. We will pay up to 
$7.00 per hour approximately 
$14,560 yearly plūs benefits, 
if you have the experience. 
Also needed are: Experienced 
Tool Makers, Machinists, Kel- 
ler and Jig Bore operators. 
RETIREES CONSIDERED. 
9-4:30 P. M. apply 1300-1400 
W. Columbia St., Springfield, 
Ohio 45501. (35-36)

STRUCTURAL 
STEEL 

FITTERS 
BURNERS 
WELDERS

Certified intershield 
experienced

KILROY STRUCTURAL 
STEEL CO.

8500 Union Avė.
Cleveland, Ohio 
(216) 883-3000 

(36-40)

■I 
/uperior Avino/

"AND ICAN ASSOCIAT1ON
yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 

finansinius patarnavimus. 
Automatinė, kompiuterizuota 

apskaičiavimų sistema.
★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama įy4%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama Q/z°/o — TVi/o 

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių į mokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland. Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadieni 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

GEGUŽES 25 D. 7 v.V. Lietu
vių Namuose kun. G. Kljausko 
paskaita.

GEGUŽES 26 D. Naujosios pa
rapijos klebono kun. J. Angelaičic 
jubiliejus.

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

Experienced setup man and operator 
Plant location in Wind«or, Canada 
area. Should be thoroughly experi- 
enced in rnultiples. Entimate know- 
ledge valuable būt not necessary. Op- 
porlurtity' for man with good work 
record and references to join a fast 
growing organization. Yoūt future 
is limited by your ability.

SEND REPL1ES TO OR PHONE:

HAMILTON-PAX„ 
3745 N. Kedzie, Chicago, III. 

312-588-0577
(32-38)

CUSTODIAN 
COUPLE

Needed for luxurious East Side 
High Rise Apartment complex. 
Suite and utilities furnished. 
Full time employment. Good 
starting salary, paid vacation 
and other fringe benefits.
(Mušt be able to read & write 

Engljsh).
FOR APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TOOL MAKERS 
Experienced on gagės & fixtures 

LATHE HANDS 
DAY SHIFT

No Die makers 
UNION CHOP 

8 Years Experience 
Complete 'fringe benefits 

ELECTRIC CO. 
LANGLOIS 
12730 Arnold 

(Corner of Glendale and Arnold) 
Redford Township, Mich. 

313-538-2180
(34-37)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA MOSII 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė;

• ALIAS ir Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija iš 
rengto pavasarinio baliaus 
pelno paskyrė 50 dol. įsigy
tos rinkimo mašinos skolai 
palengvinti mokėti.

• Dr. A. Pustelnikas, Chi
cagoje, spaustuvės pageri
nimui, atnaujindamas pre
numeratų, pridėjo aukų 12 
dol.

• M. Rėklaitis, Chicago
je, atnaujindamas prenu
meratų pridėjo aukų 10 dol. 
įsigytos rinkimo mašinos 
skolos sumažinimui.

• J. Okunis, Flushing, N. 
Y., prie prenumeratos pri
dėjo aukų 10 dol. spaustu
vės atnaujinimui.

Visiems aukotojams, pri- 
sidėjusiems auka padėti 
mums išmokėti skolų už įsi
gytų naujų rinkimo mašinė
lę nuoširdžiai dėkojame.

Mašinėlė su visais prie
dais mums kainavo 8,219.15 
dol. Iki šiam laikui Dirvos 
rėmėjai suaukojo 7,222.65 
dol. Dar lieka mokėti — 
996.50 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šių 
skolų išmokėti. Ačiū.

• Vytautas Alantas ir po
nia, šiuo metu atostogauja 
Palm Beach, Floridoje, 

PADĖKA

Š. m. kovo mėn. 19 d., Chicagoje, mirė mūsų 
mylima mama, uošvė, senelė ir prosenelė

A. A.
PRANĖ MACIJAUSKIENĖ.

širdingiausiai dėkojame kan. Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, šv. Mišių atnašavimų ir mal
das kapuose; p. G. Mažeikienei už giedojimų baž
nyčioje; už pareikštas mums užuojautas — žo
džiu, spaudoje, laiškais ar kitokiu būdu; už taip 
gausiai aukavusiems šv. Mišioms už velionės sie
lų; už aukas Lietuvos Dukterų Draugijai; Lietu
vių Fondui; karstų nešusiems; už taip gausiai 
atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į am
žino poilsio vietų šv. Kazimiero kapus, Chicagoje; 
Laidotuvių direktoriui Petkui už paslaugų patar
navimų. Dar kartų širdingai dėkojame visiems.

Giliame nuliūdime likę
dukterys, sūnūs su šeimomis 

ir giminės

A. A.

BARBORAI RUDVALIENEI

mirus, MUSTEIKIŲ ir KRIVIŲ šei

moms nuoširdžią užuojautą reiškiame

siunčia Dirvai linkėjimus ir 
rašo: ’\..dar nežinau, ar 
man čia patinka ,ar nepa
tinka, bet saulės ir vandens 
turime pakankamai . . .

Vytauto Alanto romano 
Šventaragis II tomas jau 
baigtas rinkti Vilties spaus
tuvėje. šis tomas bus dides
nis už pirmųjį, kuris baigia
mas išparduoti.

• Jaunimo Lituanistinė 
Savaitė įvyks š. m. liepos 
13-22 d. Beaumont stovyk
lavietėje prie Clevelando. 
Tikslas — sudaryti lietuviš
kų aplinkų lavintis lietuvių 
kalboje bei kitose lituanisti
nėse srityse.

• Ketvirtoji Pabaltijo 
studijų konferencija prasi
deda š. m. gegužės 15 d. H- 
linois Universiteto patalpo
se (Chicago Circle Center, 
Halsted ir Polk St.).

Šioje konferencijoje gali 
dalyvauti visi besidomį Pa
baltijo klausimais. Regis
tracija prasidės gegužės 15 
d. 7 vai. vak. Ramada Inn, 
Suit 200. Gegužės 16 d. 9 v. 
registracija tęsiama Illinois 
Room Lobby. Konferencija 
atidaroma 11 vai. Illinois 
Room 323. Pirmininkas dr. 
T. Remeikis. Atidaromų žo
dį tars dr. V. Vardys ir dr. 
R. Šilbajoris.

Per visas tris dienas bus 
pranešimai ir diskusijos 
įvairiom Pabaltijį liečian
čiom temom, kaip: Pabal
tijo literatūra, nacionaliz
mas, Pabaltijo kraštai prieš 
1000 m. pr. Kr., žemės ūkis, 
socialogija ir dvikalbišku- 
mas, Baltų kalbotyra, bib
liografijos problemos, rusi
fikacija, mokyklos ir visuo
menė, M. K. Čiurlionis šimt-

Anelė Žemaitienė 
ir

Jurkūnų šeima 

mečio gimimo sukaktuvių 
proga, Pabaltijo valstybių 
užsienio politika ir t.t.

Konferencijai pasibaigus 
įvyks banketas McCormick 
Inn, kur žodį tars AABS 
prezidentas dr. R. Šilbajoris 
ir bus atžymėjimų įteiki
mas.

• žum. VI. Bakūnas, gyv. 
Los Angeles, šiuo metu vie
ši Europoje ir Dirvai at
siuntė sveikinimus iš Lon
dono.

• Juozo Kaributo knyga 
"Kelionė aplink pasaulį” 
baigiama rinkti Brooklyne 
ir greit pasirodys pas kny
gų platintojus. Knyga bus 
gausiai iliustruota.

• Kanados lietuvių jau
nimo suvažiavimas įvyks š. 
m. gegužės 18-19 d. Toron
to universiteto patalpose.

Pirmų dieną bus paskai
tos ir PLJS statuto pritai
kymas Kanadai. Antrų die
nų įvyks Kanados Lietuvių 
Jaunimo S-gos valdybos 
rinkimai.

PHILADELPHIJOS 
JAUNIMAS VAIDINA

Philadelphijos Vinco Krė
vės Mokyklos ruošiami Mo
tinos Dienos minėjimai jau 
yra nusistovėjusi tradicija. 
Tačiau šiais metais minėji
mas bus šiek tiek kitokio 
pobūdžio. Nebus minėjimo 
su pusryčiais sekmadienį, 
nes speciali programa atke
liama į Motinos Dienos iš
vakares. šeštadienį, gegu
žės 11 d. 7 vai. vak. Lietu
vių Muzikalinio Klubo sa
lėje, Allgheny Avė., Aukš
tesniosios Lituanistinės ir 
Vinco Krėvės Mokyklų mo
kiniai suvaidins premijuo
tų Anatolijaus Kairio 3-jų 
veiksmų vaidinimų Du Bro
liukai.

Neabejotina, kad šis bus 
rimčiausias jaunimo bandy
mas išeiti į visuomenę su 
ilgesniu dramos veikalu. 
Jame vaizduojami šių laikų 
išeivijoje augantys jaunuo
liai, kurie trumpam laikui 
grįžta į Lietuvos praeitį. 
Turinys įdomus, pagaunan
tis ir jaunų ir vyresnių 
vaizduotes.

Vaidinimų režisuoja Ma
rytė Radikienė, pati dauge
lį kartų vaidinusi su Hart
fordo Dramos Sambūriu, 
kuris prieš keletu metų lan
kydavo rytinio pakraščio 
lietuvių kolonijas.

Poniai Radikienei talki
ninkauja Gema Kreivėnai- 
tė. Ji sukūrė ir pagamino 
visas vaidinimo dekoracijas 
bei kostiumus. Apšvietimu 
rūpinas Kęstutis Pliuškonis.

O kad žiūrovai ir artis
tai turėtų kuo atsigaivinti 
ir pasistiprinti, tėvų komi
tetas ruošia šaunias vaišes. 
Besivaišinant bus proga 
pasisvečiuoti ir pasilinks
minti.

Visi šio ypatingo vakaro 
pasiruošimai pareikalavo be 
galo daug valandų darbo. 
Jaunimas repetavo šeštadie
niais ir sekmadieniais. Nie
kas negali įkainuoti Mary
tės Radikienės ir Gemos 
Kreivenaitės rūpesčius ir 
pasiaukojimą. Philadelphi
jos visuomenė gali visa tai 
įvertinti atv.vkdama pama
tyti ir pasigėrėti jų darbo 
vaisiais. Be to visas pel
nas skiriamas litunistinianr 
švietimui paremti. T. G

WANTED F.XPI R1ENCF.D 
EXTRUDER OPERATORS 

AND
BLOWN POLY OPERATORS 

Steady work. Fringe benefits. Ilourly 
rate based on qualifica tions.

Apply to ROGER BACON
GREAT PLAINS BAG CORP.

P. O. Box 668
New Philadelphia. Ohio 44663 

216-364-771I
An Equal Opportunity Emplnver 

<29-38)

VLADAS BŪTĖNAS

Sol. Audronė Simonaitytė

• NE VIENAM iš mūsų 
būna džiugios tos akimir
kos, kai pamatom, kad pir
mosios lietuvių emigracijos 
palikuonys (jų vaikai ir vai
kaičiai) dar kartais gyvai 
pasirodo lietuvių visuomeni
niame bei kultūriniame gy
venime. Tai ryškiai teko pa
stebėti per dvi vasaras lan
kant senųsias Pennsylvani- 
jos lietuvių angliakasių kolo
nijas (to lankymosi išdavo
je šiemet 60-je Pennsylva- 
nijos Lietuvių dienoje me
ilinę programų atlikti pa
kviestas Clevelando vyrų 
oktetas, vadovaujamas R. 
Babicko, o pagrindinę kalbų 
lietuviškai pasakyti Elena 
Bradūnaitė), tuo džiaugė
mės ir balandžio 27 ir 28 d.d. 
Chicgoje, kai muz. K. Ste
ponavičiaus vedamas ‘Pir
myn’ choras, palydint simfo
niniam orkestrui, į Marijos 
aukšt. mokyklos scenos ram
pų išvedė pupuliarių R. Plan 
guette operetę ‘Kornevilio 
varpai’. Publikos susidomė
jimas abiems spektakliams 
buvo didelis ir žiūrovų tarpe 
matėsi įvairių generacijų 
atstovai. ‘Pirmyn’ choras 
yra pirmosios lietuvių emi
gracijos tvarinys ir šiemet 
švenčia 65 metų sukaktį. 
Tiesa, per dešimtmetį cho
ro veikla buvo sustojusi, 
bet po to choras vėl atsi
gavo ir kiekvienais metais 
pasirodo su nauju kūriniu. 
Kiekvienas susipratęs lietu
vis ‘Pirmyn’ chorui reiš
kia sentimentus dėl to, kad 
tas choras 1938 m. aplankė 
nepriklausomų Lietuvų, ten 
davė visų eilę koncertų. Dar 
ir šiandien choro eilėse te- 
bedainuoja vienas kitas tų 
žmonių, kurie prieš 35-36 
metus lankėsi Lietuvoje. Jų 
tarpe ir ištikimasis choro 
vedėjas muz. K. Steponavi
čius. Tik šių laikų ‘Pir
myn’ chore skirtumas tas, 
kad jame dainuoja ir nema
žai naujosios kartos lietu
vių ateivių, o taip pat ir gra
žus būrys jaunuolių, gimu
sių šiame krašte. Tai daugu
moje choro veteranų dukros 
bei sūnūs. Į visų tai visuo
menė atkreipia dėmesį ir 
‘Pirmyn’ chorui reiškia ne
mažas simpatijas.

• “KORNEVILIO varpų” 
pastatymas su gerai paruoš
tu choru, rodos, nepasiekė 
to meninio lygio, kurį matė
me ‘Kaukių baliuje’ ar ki
tuose Lietuvių operos pasta
tymuose. ‘Kornevilio var
pams’ trūko režisūros, trūko 
kūrybiškų dekoracijų ir ge

nimų, Audronė vedė įvai
rius chorus ir dar gilino 
studijas Vilniaus konserva
torijoje, chorinio dirigavimo 
katedroje. Atvykusi į JAV 
ir apsistojusi Chicagoje pas 
savo tėvelį, Audronė įsto
jo į Roosevelt universitetų 
mokytis anglų kalbos ir to 
paties universiteteo muzi
kos kolegijoje studijuoti 
muzikos. Šalia to, ji paėmė ir 
specialų dainavimo kursų. 
Tai buvo apie 1969 m., kai 
Audronė atvyko iš Lietuvos.

• ŠĮ PAVASARĮ Audronė 
Simonaitytė savo studijas ir 
ištvermingų darbų apvaini
kuoja muzikos pedagogikos 
diplomu. Ta proga Roose
velt u-to muzikos kolegijos 
vadovybė trečiadienį, gegu
žės 15 d. 8 vai. vak. Roose
velt u-to Ganz salėje rengia 
specialų Audronės Simonai
tytės dainų rečitalį. Į tų 
jaunos lietuvaitės muzikinės 
karjeros neeilinę šventę įėji
mas laisvas ir visi muzikos 
mylėtojai bei Audronės ger
bėjai kviečiami rečitalyje 
skaitlingai dalyvauti. Patį 
rečitalio repertuarų, kuria
me šį kartų lietuvių kompo
zitorių, deja, negirdėsime, 
nustatė kolegijos vadovybė 
pagal mokslo metu eitus įvai 
rių amžių bei stilių kompo
zitorius. Todėl repertuaro 
sudaryme Audronė pati 
jokio pasirinkimo negalėjo 
padaryti. Bet jos planai atei
čiai yra siekti magistro 
laipsnio dainavimo srityje ir 
tam universitetas paskyrė 
net stipendijų. Todėl Aud
ronė prasitarė, kad kai bus 
kitas rečitalis jos magistro 
laipsnio gavimo proga, tada 
ji jau turės laisvesnes ran
kas ir į programų galės 
įvesti ir lietuvius kompozi
torius, kuriuos ji gerbia ir 
aukštai vertina. Vos nepil
nus penkis metus išgyvenu
si JAV, Audronė iš viso čia 
jau yra davusi 58 koncertus, 
daugumų jų mokyklos ribose 
ar specialiems amerikiečių 
klubams. Lietuviams kon
certavo 15 kartų. Tarp 
svarbiųjų pasirodymų ji pri
simena dainavimų II-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
kongrese, gastroles su 
‘Grandimi’ P. Amerikoje, 
tikrai pasiekusius koncertus 
Toronto bei Montrealio lie
tuviams ir visų eilę kitų. Ša
lia nuolatinių studijų, ji 
vis randa laiko dalyvauti lie
tuvių gyvenime, ypač daug 
padėdama ‘Dainavai’. O susi-

rai nusimanančio apšvietė
jo rankų. Todėl spektaklis 
gal nebuvo tvirtai sulydin
tas į vienų meninę visumų, 
bet daugiau priminė statinį 
montažų. Bet buvo vietų, ku
rios klausytojus griebė už 
širdies. Tai ypač gerai pa
ruoštas choras ir nepamirš
tamos grafo Henriko de 
Korneville (Alg. Brazio) par
tijos. Jis pasirodė visa gal
va aukštesnis už kitus. Po 
Alg. Brazio geriausia buvo 
šykštuolio Gasparo auginti
nė Dalia Kučėnienė ir tikrai 
gražiu pasirodymu daugelį 
nustebinęs mažai gal kam 
žinomas Albertas Snarskis 
šykštuolio Gasparo vaid
menyje. Savo įnašų taip pat 
teigiamai atidavė E. Zapo- 
lienė, V. Liorentas, M.Ban- 
ky, A. Snarskienė, seserys 
Naureckaitės ir dar vienas 
kitas. Pačių didžiausių ova
cijų susilaukė Alg. Brazis, 
kurs ne tik kad stebinančiai 
atliko savo vaidmenį, bet 
taip pat yra ir choro valdy
bos pirmininkas. Kas be ko, 
didžiausių naštų tiek repeti
cijose, tiek ir spektakliuo
se nešė pilkieji choristai su 
vadovu muz. K. Steponavi
čium. Tik gaila, kad sekma
dienio vaišėse choristai buvo 
mažiausia minimi ir mažiau
sia jiems dėkojama. Simpa
tingam ‘Pirmyn’ chorui ir jo 
vadovui iš širdies linkime 
kūrybingu ateities metų.

• PRIEŠ tris ar keturis 
metus viename muz. A. Step- tikus visada iš jos trykšta 
hens vedamame ‘Aidučių’ gera nuotaika, šypsena, 
koncerte suspindėjo nauja, 
dar iki tol negirdėta jėga. 
Ji savo dainavimu, rodos, 
lenkė visas kitas kolegas 
ir iš publikos susilaukė la
bai šiltų aplodismentų. Tuoj 
pasklido kalbos, kad tai 
Audronė Simonaitytė, tik kų 
atvykusi iš Lietuvos. Ilgai
niui, kai ji įsijungė į 
Chicagos Lietuvių operos 
chorų, po to į ‘Grandį’, kai 
vėliau pradėjo eiti ‘Daina
vos’ ansamblio meno vado
vės pareigas ir sekmadie
niais vargonuoti bei diri
guoti šv. Kryžiaus bažny
čioje, įsitikinom, kad susi
laukėm didelės dovanos mū
sų muzikinės veiklos dar
bui. Ne laikas ir ne vie
ta čia aiškinti dėl ko ir ko
kiomis sųlygomis Audronė 
paliko Lietuvų. Tik reikia 
paminėti, kad ji Lietuvoje 
baigė konservatorijų gau
dama dvi kvalifikacijas: mu
zikos mokytojos gimnazijose 
ir choro dirigentės. Įsijungu
si į tenykštį muzikinį gyve-

draugiškumas ir tikrai tai
syklinga lietuvių kalba. To
dėl tikimės, kad jos uni
versiteto baigimo šventė
je - rečitalyje salė bus pil
na lietuvių, nes juk ir ji į šį 
laisvų kraštų atvyko lietu
viams dirbti ir lietuviška 
šviesa žėruoti.

♦ VAKARAS su Antanu 
Gustaičiu, rengiamas LŽS 
cv, įvyksta šį šeštadienį Jau
nimo centro didžiojoje salė
je. A. Gustaitis skaitys hu
moristinę poezijų ir pro
zų, jo kūrybą ir asmenį 
pristatys rašyt. Al. Baro
nas, gi įtarpuose bus ir mu
zikos. Tai bus viena iš pačių 
smagiausių šio pavasario 
švenčių, dalyvaujant dviem 
patiem kūrybingiausiems 
bei šmeikščiausiems humo
ristinės kūrybos atstovams. 
Bilietai tik po 3 dol. asme
niui.
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