
t V v Vk?

NACIONALINB 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA

S.Virpša
2558 W.69 Str.
CM c a f o,1X1,6 ‘^29

---------------- THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER ----------------

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

VOL. LIX Gruodis — December J8,1974 Nr. 93

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

'TAIKOS ZONA’ 
INDUOS 
VANDENYNE 
PLEČIAMA
Anglai šiomis dienomis 

pranešė, kad jie nutarė ati
traukti beveik visas savo ka
rines pajėgas, buvusias į ry
tus nuo Suezo kanalo. Bus 
palikta tik sumažinta įgula 
Hong Konge, pačioje raudo
nosios Kinijos panosėje. 
Taip pat bus žymiai suma
žintos aviacijos pajėgos, 
esančios Kipro saloje.

Taip atitraukinėjant ka
rines pajėgas, Indijos van
denyno erdvėje pasidarė va- 
kumas, kurį kas nors turi už
pildyti. Kai amerikiečiai vis 
dar nesusitaria, ar skirti 
ir kiek milijonų dolerių įreng 
ti Diego Garcia salelėje sa
vo Indijos vandenyne esan
čiam laivynui karinę bazę, 
sovietai išvystė nepaprastą 
aktyvumą užimti tą pasiliku
sį vakumą.

Suezo kanalas jau išvaly
tas ir daromi paskutiniai 
pasiruošimai jį atidaryti 
navigacijai. Egiptiečiai netgi 
pranešė, kad per kanalą 
jie perleisią netgi Izraelio 
prekybos laivus. Bet, kaip 
prieš keletą dienų New Yor
ko ‘Daily News’ rašė, iš ka
nalo atidarymo tik sovietai 
turėsią milžiniškos naudos. 
Dabar jie savo Indijos van
denyno erdvėje esančiam 
karo laivynui aprūpinti turė
davo siųsti laivus iš Juo
dosios jūros uostų per visą 
Viduržemio jūrą ir toliau ap
link visą Afriką, padaryda
mi nepaprastai ilgą ir išlai- 
dingą kelionę. Ne ką trum
pesnė kelionė buvo ir siun
čiant laivus iš Tolimųjų 
Rytų uostų. Dabar, kai ka
nalas atsidarys, tai ta ap
rūpinimo kelionė bus tik 
trumpas ‘pasivaikščiojimas’. 
O atgal kanalu jie gaben- 
sis naftą iš Artimųjų Rytų 
arabų kraštų, kai amerikie
čiams kanalas praktiškai 
daug naudos neatneš.

Dabar, kaip sakyta, pasi
dariusį vakumą sovietai sten 
giasi visu skubumu užpildy
ti ir, arba patys vyksta į 
Indijos vandenyną supan
čius kraštus, arba šaukiasi 
tų kraštų jiems palankius 
valdovus pas save ‘drau
giškiems’ pasisvečiavimams, 
lyg kokius maldininkus į 
Mekką.

Štai, paskutinis ‘Moscow 
News’ numeris (lapkričio 
23-30 d.) pranešė, kad lap
kričio 11 d. iškviesta Mask
voje lankėsi Šri Lankos 
(anksčiau buvusio Ceilono 
salos, arbatos karalystės) 
ministerė pirmininkė Mrs. 
Sirimavo R.D. Bandaranai- 
ke. Ji kartu eina krašto 
apsaugos ir užsienio reikalų 
ministrų pareigas. Taigi jos 
žinioje sutelktos visos svar
biausios jėgos. Jau seniai 
buvo žinoma, kad ji savo 
kraštą pasuko sovietams pa
lankia kryptimi (kaip ir kai
myninės Indijos Indira Gand 
hi), o krašto sostinėje ir 
svarbiausiam uoste Colom- 
bo, nuolat lankosi sovietų 
karo laivai ir čia turi kaip ir 
savo apsirūpinimo bazę.

Kaip toliau praneša ‘Mos- 
cow News’, Vnukovo aero
drome ministerę pirmininkę 
sutikęs pats Alexei Kosy
ginas, lydimas Šri Lankos 
ambasadoriaus C.E.S. Wee- 
ratunge, gausaus būrio so
vietinės diduomenės ir Cei
lono studentų, kurių nema
žas būrys studijuojąs Mask
vos universitetuose. Aero
dromas ir kelias į miestą bu-

IŠEITIES IEŠKANT
Ūkiniai sunkumai nežada lengvo sprendimo
Paskutinėmis dienomis 

pergyvenome labai aktyvią 
diplomatinę veiklą, kuri bu
vo apvainikuota Europos 
Bendrosios Rinkos valstybių 
viršūnių susitikimu Pary
žiuje bei Vokietijos kancle- 

vęs išpuoštas sovietų ir Šri 
Lankos vėliavomis.

Pasitarimų metu buvę 
svarstomi įvairūs ekonomi
niai ir kultūriniai reikalai 
ir sovietai pasižadėję visais 
galimais būdais remti Šri 
Lanką.

Po pasitarimų Kremliaus 
rūmuose buvusi suruošta 
ministerei pagerbti puota. 
Čia kėlė tostus ir Kosygi
nas, ir Gromyko, bei pati mi
nisterė. Kosyginas savo kal
boje džiaugėsi, kad Šri Lan
ka pasuko ‘teisingu keliu’ ir 
kad visa sovietinė liaudis 
sveikina ministerę ir linki 
jai ir toliau eiti ‘socialisti
niu keliu’. Jis priminė, kad 
Šri Lankos gyventojai, paty
rę, kaip po sovietų valdžia 
suklestėjo gyvenimas Sovie
tų Sąjungoje, patys panoro 
tokį gyvenimo būdą susiku- 
ti savo saloje. Bet čia pat 
Kosyginas įspėjo ceilonie- 
čius, kad jų pastangos nusi
kratyti kolonializmu ir da
bar neo-
kolonializmu dar nesibaigė 
ir kad buvusieji jų valdovai 
ir karo kurstytojai imperia
listai stengiasi prarastas 
pozicijas atgauti. O kad to 
neatsitiktų, tai sovietai vi
somis išgalėmis jiems pa
dės.

Toliau Kosyginas pasakė, 
kad Sovietų Sąjungos tiks
las yra sukurti Indijos van
denyno erdvėje ‘taikos zoną’ 
kad ten neįsigalėtų ‘karo 
kurstytojai ir imperialistai’. 
Dar toliau jis džiaugėsi, 
kad dabartinė ‘detente’ pa
dėjo baigti karą Vietname ir 
agresorius buvo sudraus
tas. Tik neišvardino, kas, 
būtent, ten buvo tuo agreso
rium. Sovietų Sąjungos tiks
las Pietryčių Azijoje esąs 
išlaikyti neutralumą ir kad 
tų kraštų gyventojai galė
tų bendrauti tarp savęs ir

(Nukelta į 2 psl.)

FRIEŠKALEDINE NUOTAIKA WASHINGTONE, D.C.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rio Schmidto ir Prancūzi
jos prezidento Valery Gis- 
card d’Estaing pasimaty
mais su prezidentu Fordu. 
Šalia to dar tarėsi NATO 
valstybių užsienio ir krašto 
apsaugos ministeriai.

Į tą paskutinį susibuvimą 
buvo kreipiama mažiau dė
mesio, nes šiaip ar taip 
NATO jau susilaukė 25 me
tus amžiaus, kurį visą laiką 
lydėjo nuolatinės krizės. 
NATO -r Šiaurės Atlanto 
Gynimosi' Organizacija dar 
gyvuoja, tačiau jos būtinu
mu vis daugiau abejojama. 
Mat visuotinu įsitikinimu, 
taikos išlaikymas priklauso 
ne nuo jos, bet amerikie- 
čių-sovietų pajėgų balanso, 
o agresyvių tikslų toji orga
nizacija niekados neturėjo.

Teoriškai galima būtų pri
leisti, kad NATO, pavyz
džiui, galėtų užtikrinti naf
tos tiekimą Vakarų pramo
ningiems kraštams, kurių 
ūkinis klestėjimas dabar pa
sidarė priklausomas nuo naf
tą eksportuojančių kraštų 
kaprizų. Praktiškai tačiau 
apie tai niekas negalvoja ir 
Washingtono administraci
jos pastangos sukurti bend
rą naftos vartotojų frontą, 
kuris galėtų pasipriešinti 
naftos tiekėjų tokiam pat 
fronui. dar netapo realy
be. Prancūzijos preziden
tas Giscard d’Estaing atsto
vauja pažiūrą, kad bet ko
kios konfrontacijos tarp tie
kėjų ir vartotojų reikia 
vengti, o tik reikia tartis 
su tiekėjais. Nuolaidą ame
rikiečių pažiūrai Giscard 
padarė tik tokią, kad suti
ko, jog prieš pradedant tar
tis su gamintojais, pirkėjai 
galėtų pasikalbėti savo tar
pe.

Vienu žodžiu, ir šiame - 
naftos fronte - JAV pasi
lieka vienos kaip ir gynybos 
fronte. Čia pat reikia paste
bėti, kad iš tikro Washing- 
tonas vienas gali tiek pat 
daug paveikti tolimesnę pa
saulio raidą naftos fronte 
kaip ir atominių ginklų. Jei, 
pavyzdžiui JAV galėtų visai 

apsieiti be arabų naftos, tai 
ilgainiui galėtų privesti prie 
naftos tiekėjų monopolio su
irimo ir kainų kritimo, kas 
išeitų į naudą visiems naf
tos vartotojams.

Washingtonas tai galėtų 
pasiekti, suvaržydamas naf
tos importą arba apdėdamas 
didesniais mokesčiais benzi
ną, kas turėtų privesti prie 
benzino vartojimo sumaži
nimo. Mokesčiai tam reika
lui turėtų būti dideli - apie 
pusė dolerio galionui, kas 
benzino kainą pakeltų iki do
lerio (kas vistiek benziną 
Amerikoje paliktų pigesnį 
negu Europoje). Kartu mo
kesčiai duotų didelių pajamų 
valstybės iždui, kuris galė
tų pagerinti bedarbių šelpi
mą.

Iš kitos pusės toks didelis 
benzino kainos pakilimas pa
didintų infliacijos spartą, 
nes pakeltų visas kainas ir 
būtų didelis smūgis automo
bilių ir turizmo pramo
nėm. Už tat tokie pasiūly
mai sulaukia nemažai opozi
cijos.

Washingtone viešėjęs Vo
kietijos kancleris Schmidtas 
ragino prezidentą Fordą 
griebtis kokių nors žygių 
ūkio atkutinimui, teigda
mas: “Tai ką mes padary
sime Bonnoje neturės jo
kios reikšmės, jei JAV ne
atsisakys nuo savo griež
tos anti-infliacinės politikos” 
Čia reikia pridurti, kad Va
karų Vokietijos ūkio atkuti- 
rimui Schmidto vyriausybė 
nutarė sumaž;nti mokes
čius. ir įvesti plačią viešų
jų darbų programą. Prezi
dentas Fordas užtikrinęs 
Schmidtą, kad ir jo adminis
tracija griebsis atitinkamų 
žygių kitų metų pradžioje. 
Kol kas tačiau Fordas, jei ir 
turi kokių idėjų, apie jas 
nekalba, kas tik sustiprina 
įspūdį, kad jis pats dar ne
žino ką reikia ir ką galima 
būtų padaryti. Jam labai ne
sinorėtų griebtis bet ko, kas 
pagreitintų infliaciją, kuri 
pradėjo rodyti lėtėjimo ženk 
lų. Iš kitos pusės spaudi
mas jau dabar pradėti su
žadinti ūkinį gyvenimą vis 
stiprėja. Prezidentas atsidū-

Adomas Kabašinskas, lydimas Jono Baranausko, ap
silankęs Dirvoje ir įteikęs auką 600 dolerių, svečių kny
goje įrašė šiuos žodžius: "Atjausdamas sunkią lietuvių 
spaudos padėtį išeivijoje, remiu ją pagal išgales - prenu
meruoju Dirvą ir, kad ji stipriai laikytųsi, įteikiu dar 
600 dolerių auką, linkėdamas visiems Dirvos tarnauto
jams ir leidėjams nepavargti ir tęsti šį taip vertingą lie
tuvių išeivijai ir Lietuvai darbą. Adomas Kaba
šinskas ”,

DIRVAI — 600 DOLERIU 
KALĖDINĖ DOVANA

Praėjusį penktadienį, 
gruodžio 13 d., Dirvoje ap
silankė simpatiškas, senyvo 
amžiaus lietuvis, pasiram- 

rė tarp kūjo ir priekalo. 
Tai yra situacijoje, kurios 
nesitikėjo ir nebuvo pasi
rengęs. Anot New York 
Times James Restono, vie
nintelė paguoda esanti tik 
tokia, kad Fordas ... visdėl- 
to esąs doras žmogus. Suk
tame pasaulyje tokia paguo
da tikrai nedidelė. 

stydamas dviem lazdom, 
lydimas Dirvos bičiulio Jo
no Baranausko. Tai senas 
clevelandietis Adomas Ka
bašinskas, 73 m. amžiaus, 
kilęs iš Birštono, kur prieš 
11 Pas. karą tarnavo miesto 
savivaldybėje.

— Mėgstu lietuvišką spau 
dą ir noriu Dirvą paremti 
stambesne auka, — pareiš
kė Adomas Kabašinskas pa
sisveikinęs. — štai GOO dol. 
čekis! Tegu tai būna mano 
parama Dirvai, kad ji gy
vuotų ir skleistų patriotinį 
žodį išeivijoje.

Adomas Kabašinskas 
šiuos 600 dol. paskyrė iš sa
vo kuklių santaupų. Jau eilę 
metų kąi jis tegalįs tik 
dviem lazdom pasiramsty
damas vaikščioti ir gyvena 
iš kuklios pensijos. Bet jis 
skaitąs lietuvišką spaudą ir 
Dirva jam patinkanti, štai 
kodėl ir nutaręs tapti anot 
jo žodžių, "Kalėdų seneliu" 
ir įteikti šią dovanėlę 600 
dol., kuri, palyginus su jo 
pajamomis, yra milžiniška 
ir Dirva jam yra labai dė
kinga.

Kol dar išeivijoje bus to
kių lietuvių, kaip Adomas 
Kabašinskas, lietuviškoji 
tautinė spauda gyvuos..

Redaktorius Vytautas 
Gedgaudas, dėkodamas Ado
mui Kabašinskui už šią 
stambią • auką, įteikė Vy
tauto Alanto istorinio ro
mano "Šventaragis" abu to
mus, kuriuose gražiai pa
vaizduota mindauginė Lie
tuva.

Adomas Kabašinskas yra 
didis patriotas, jau 1918 
metais partizanų eilėse prie 
Jezno kovojo prieš bolševi
kus, ir vėliau, antrosios 
bolševikų okupacijos metu 
dalyvavo rezistencijoje.

Dar kartą ačiū Adomui 
Kabašinskui už šią stambią 
paramą Dirvai.
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AU/TRRLIJO/ PADfifiGėjG
— ANTANAS LAUKAITIS

PAVYKUSI PARODA
Sydnėjuje mes turime vie

nokio ar kitokio žanro dai
lininkų, iš kurių jau kele
tas yra aukštai iškilę austra
lų tarpe. Tačiau keramikę 
mes čia teturime tik vieną. 
Tai maloni, daugiau dirban
ti, negu kalbanti, Jolanta Ja
navičienė, mirusio mūsų 
aviacijos majoro Garolio 
dukra. Šioje srityje dirba 
jau ji senai, daug nesirekla- 
muodama, išstatydama savo 
darbus įvairiose parodose ir 
kituose didesniuose pasireiš
kimuose, kas visuomet su
keldavo didelį susidomėjimą 
lankytojų tarpe. Neseniai 
Sydnėjuje ji surengė vie
ną iš didžiausių savo darbų 
parodų, kuri vyko Old Ba- 
kery Gallery’. Šioje parodo
je buvo išstatyta virš 300 
jos darbų, susidedančių iš 
įvairių indų, plakių, skulp
tūrų, plytelių ir kt. Dalis 
jos išdirbinių buvo glazuo- 
ta, dalis natūralaus molio, 
dekoruotų vario oxidu. Dau
gumas indų yra sukti ant 
specialių staklių, kai dide
lės lėkštės, 56 cm., padary
tos su kojomis. Daugumas 
ornamentinių dalykų buvo 
lipdyti rankomis.

Ši, mūsų vis daugiau ir 
daugiau kylančios dailinin
kės paroda, praėįo su labai 
dideliu pasisekimu ir darbų,

J. Janavičienės vaza 50 cm 
aukščio.

'TAIKOS ZONA’
(Atkelta iš 1 psl.) 

kurti kocializmąL nekliudo
mi.

Atsakydama ministerė pir 
mininkė Bandaranaike pasi
gyrė, kad Ceilono gyvento
jai, dar tebebūdami anglų 
kolonialinėje valdžioje/ jau 
žavėjęsi 1917 m. revoliucija 
Rusijoje ir kad revoliucio
nierių ir Lenino paskleistos 
idėjos plačiai buvo išgirstos 
ir Ceilono salos gyvenotojų. 
(O tikrų tikriausia, kad cei- 
loniečiai, būdami kažkur toli 
nuo Rusijos, nė apie tą revo
liuciją, nė apie patį Leniną 
anuomet nieko nebuvo gir
dėję). Ji pažadėjo dėti vi
sas pastangas paremti sovie
tų planuojamam Indijos van
denyno erdvėje steigiamam 
planui sukurti ten ‘taikos 
zoną’.

Toliau ministerė pasakė ir 
nelabai kur girdėtą naujie
ną, kad šiuo metu Šri Lan
koje lankosi būrys sovieti
nių ekspertų, kurie ten ieš
ko naftos ir prašė sovietų 
pagalbos sukurti saloje pra
monę. Tai va, kad ir naftos 
ieškojimas pamasino sovie
tus taip susidraugauti su ta 
sala. Jeigu jau jie ten naf
tos ras, tai patys ją ir nau
dos.

Vos išvykus ministerei iš 
Maskvos, pasklido gandas, 
kad netrukus į Maskvą vyks 
ir kitas ‘turistas’ - tai Fili
pinų prezidentas Marcos, 
kurio salyno valstybė taip 
pat yra sovietų numatytoje 
‘taikos zonoje’. (ab)

Jolanta Janavičienė
kurių kainos buvo ne perdi- 
delės, buvo parduota už dau
giau kaip 2000 dolerių. Ne- 
išparduotus darbus pasiėmė 
kitos meno galerijos ir ten 
eina tolimesnis jų pardavi
mas ir demonstracijos.

J. Janavičienė yra gerai 
žinoma ir gerbiama Sydnė
jaus lietuvių gyvenime, ku
rio kultūrinius, tautinius ir 
meninius parengimus ji vi
suomet aplanko ir dažnai ak
tyviai juose dalyvauja. Savo 
darbais ji paremia įvairių 
organizacijų ruošiamus pa
rengimus ir loterijas, kas vi
suomet atneša joms gražaus 
pelno. Tikėkimės, kad ir 
ateityje J. Janavičienė ne
nustos to savo darbingumo 
ir savo puikiais meininiais 
išdirbiniais iškils į pirmau
jančias Australijos kerami
kų eiles. Geriausios sėkmės.

*♦*

Centrinio Commonwealth 
Banko’ patalpose, pačiame 
miesto centre, buvo kita di
džiulė Pavergtųjų Tautų’ 
paroda, kurioje dalyvavo: 
estai, latviai, lietuviai, slovė
nai, kroatai, vengrai, gudai 
ir ukrainiečiai su savo tauti
niais išdirbiniais. Po Darbie- 
čių partijos Pabaltijo pripa
žinimo, šia paroda susidomė
jimas buvo ypatingai labai 
didelis ir ją aplankė tūks
tančiai australų. Lietuviai, 
latviai ir estai turėjo savo 
atskirą skyrių, su specialia 
iškaba The Baltic Statės’. 
Šios parodos skyrių organi
zavo menininkė v. Kabailie- 
nė. Joje buvo išstatyta ir 
labai meniškai sutvarkyta, 
įvairių spalvų gintaro pa
puošalai, gintariniai paveiks 
lai, įvairūs medžio išdirbi
niai, koplytėlės, drožiniai, 
įvairūs audiniai, staltiesės, 
juostos ir kitoki lietuviški 
išdirbiniai. Visas lietuviškas 
skyrius buvo išskirtinai gra
žus ir aiškiai matėsi me
niškai puikus V. Kabailienės 
sutvarkymas į kurį ji įdėjo 
labai daug savo darbo ir sie
los.

Šiai parodai atžymėti bu
vo išleista specialus anglų 
kalba leidinys, kuriame kiek 
vienai tautybei buvo skirta 
po 250 žodžių. Lietuvių sky
riuje visą laiką budėjo mer
ginos ir moterys, apsirengu
sios tautiniais drabužiais, 
paaiškindamos lankytojams 
mūsų tautos istoriją ir pla
čiau apibudindamos mūsų 
tautinius išdirbinius.

♦♦♦

Kai jau pradėjau apie

meną ir menininkus kalbėti, 
tai tikrai būtų didelė nuodė
mė nepaminint mūsų labai 
smarkiai garsėjančio, Ade
laidėje gyvenančio, jaunojo 
dailininko Vyto Šerelio. Lap
kričio mėn. pradžioje Ade
laidės dienraštis The Ad- 
vertiser’ štai ką apie jį ra
šo Pietų Australijos daili
ninkas Vytas šereiis laimė
jo pirmą premiją Alice 
Springs meno parodoje. Jo 
paveikslas ‘Tėvas ir Sūnus’, 

' už pirmosios vietos laimėji
mą gavo 500 dol. prizą. Šios 
parodos teisėjas Mr. Da- 
vid Dridan, įvertindamas šį 
paveikslą, apibudino jį kaip 
‘outstanding’, kai apie patį 
dailininką jis pasakė, kad V. 
Šereiis šiuo metu yra vienas 
iš žymiausių jaunųjų daili
ninkų visoje Austrlijoje. Šis 
laimėjimas buvo išrinktas 
iš parodoje buvusių 400 pa
veikslų. Laimėtą ‘Tėvo ir sū
naus’ paveikslą, ‘Alice 
Springs Art Foundation’ nu
pirko už 1000 dolerių.

Sydnėjaus didžiojoje aus
tralų spaudoje, didžiuliu 
straipsniu buvo paskelbta 
naujo teatro atidarymas. Šis 
teatras, pavadintas Punch- 
line Theatre’ vardu, skiria
si nuo visų kitų tuo, kad 
jame visi artistai yra - mo
terys, ar merginos. Tas 
mums gal ir nebūtų taip 
svarbu, jeigu viena iš šių 
naujojo teatro žvaigždžių 
nebūtų lietuvaitė Leonora 
Bartkus. Asmeniškai jos ne
pažįstu, tačiau mėginsiu atei 
tyje artimiau susirišti ir pa
pasakoti kaip sekasi mūsų 
jaunai ir tikrai gražiai artis
tei.

■ laiškai Dirvai

Newcastle Universiteto 
vyr. lektorius dr. Vytau
tas Doniela, kuris yra labai 
dažnas svečias Europoje ir 
Amerikoje, prieš kelias sa
vaites grįžo iš savo kelio
nės į Maskvą, kur Mask
vos universitete buvo suva
žiavimas Tarptautinės He- .- ,
gelio Draugijos, kuriai dr. V. / 
oniela priklauso ir kuri kas 
antri metai ruošia savo pa
saulines konferencijas, bent 
kuriame vakarų Europos 
universitete. Šios draugijos 
centras yra Austrijoje. Šių 
metų konferencija Maskvo
je, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 400 dalyvių, buvo 
pasirinkusi savo pagrindinę 
temą Hėgelio dialektika”. 
Pačios šios draugijos pirmi
ninko kvietimu, dr. V. Do
niela skaitė paskaitą anglų 
kalboje ir jo tema buvo 
Movement, Continuity, Con- 
tradietion’.

Po oficialiosios konferen
cijos, kaip turistas, dr. V. 
Doniela buvo nuvykęs pen
kioms dienoms į Lietuvą, 
kur be Vilniaus, vieną dieną 
su palydovu buvo ir Kaune. 
Praeitą sekmadienį Lietuvių 
Klube, Sydnėjaus Plunks
nos klubas buvo surengęs 
viešą subuvimą kurio metu 
dr. V. Doniela, pats būdamas 
šio Plunksnos klubo narys, 
labai įdomiai pasakojo savo 
kelionės įspūdžius ir atsa
kinėjo į jam duodamus klau
simus. Kaip ir visuomet, 
taip ir dabar, rengiamos 
Plunksnos klubo viešos pas
kaitos ar kiti subuvimai, 
sutraukia daug žmonių, ku
rių gana daug atsilankė ir į- 
šį įdomų dr. V. Donielos 
įspūdžių pasakojimą.

Kursų kolonija Tobago saloje
Dirvos 78-tame numeryje, 

atspausdintas Jurgio Jašins- 
ko laiškas užvardintas “Ieš
kokime pirmųjų lietuvių pėd 
sakų P. Amerikoje”. Pabė
ręs man porą žavių komp
limentų (už kuriuos nuošir
džiai dėkoju), J. Jašinskas 
cituoje įdomią Simano Dau
kanto rastų ištrauką apie 
ankstyvą latvių-lietuvių 
“naujokyną", įkurtą Karibų 
jūroje esančioje mažoje To
bago saloje (300 km2). Baig
damas, J. Jašinskas prašo 
pasiteirauti vietiniuose ar
chyvuose apie šį naujokyną.

Kadangi klausimas toli 
gražu nebuvo lengvas, su 
atsakymu teko užtrukti. Tuo 
tarpu, Dirvos 87 numeryje 
pasirodė įdomus Algirdo 
Budreckio straipnis, užvar
dintas “Kur lietuvių nebū
ta?”. Straipsnis cituoja C. 
W. Cruse bei kitus šaltinius, 
ir įneša jau nemaža šviesos 
į bendrą reikalą.

A. Budrecko atsiliepimas 
suteikia mūsų spaudai ma
lonią naujovę. Iki šiol pas 
mus būdavo įprasta dėl kiek
vieno, kad ir smulkiausio 
klausimo, fechtuotis: jei kas 
ka atranda, kitas tuoj pat 
bando užginčyti. Su šiuo 
Budreckio straipsniu štai įei
name į bendradarbiavimo, 
ne ginčų, stadiją. Kiekvie
nas sunešame tokias žinias, 
kokias jam pavyko surink
ti: nei vienas mūsų dėl su
rinktų žinių galvos neguldo, 
tiktai sudedame viską į krū
vą, ir žiūrime, kas iš to išei
na. Jei žinios viena kitą pa
tvirtina, jei surinkti skir
tinguose žemynuose davi
niai sutampa -- reiškia jau 
laikome rankoje siūlo galą. 
Jei kas nesutampa - mes ne
siginčijame, o tik suabejoja
me apie tai, kaip ten iš

tojų patiektas žinias apie 
kuršų koloniją Tobagoje.

Tiesa, kaip A. Budreckas 
jau nurodo, pats salos atida
vimas Kuršų hercogui abejo
nių nesukelia; dargi rašyda
ma Šį laišką turiu prieš 
akis vadinamosios ‘antrosios 
sutarties’ tekstą, datuotą 
1664 m. lapkričio 17 d., ir 
išvardinantį įvairias preky
bines bei politines kuršų ko
lonijos įkūrimo Tobagoje są
lygas. Pirmoji sutartis (ar 
salos pirkimo aktas?) buvusi 
pasirašyta - anot mano 
užtiktų šaltinių, maždaug 
1655 metais; anot A. Budrec 
ko davinių -- tiksliai 1654 
metais.

A. Budreckas rašo, kad Si- 
manas Daukantas minėjęs 
lietuvių kolonus išvykusius į 
Tobago kiek vėliau, apie 
1688-uosius metus. Ši data 
toli gražu nėra neįmanoma, 
nes Tobago sala priklausė 
Kuršo hercogams iki 1737 
metų, t.y. iki hercogo Jokū
bo sūnaus, Ferdinando, mir
ties. Atrodo, kad kaip tiktai 
S. Daukanto minimame lai
kotarpyje, tarp Kuršų ir To
bago vyko tiesioginis judėji
mas. Anot Caracase priei
namų šaltinių, tarp 1678 ir 
1693 metų, Kuršų hercogo 
agentas kapitonas Points 
aktyviai rūpinosi kuršų kolo
nijos atgaivinimu Tobagoje 
ir verbavo žmones salos ko
lonizavimui.

Čia, aišku, reiktų patik
rinti ką latviai žino apie to 
kapitono Points (arba 
Pointz) keliones. Gal kas iš 
skaitytojų turėtų ryšių su 
latvių istorikais ir galėtų 
pasiteirauti, kas pas juos 
yra žinoma apie kapitoną 
Points. Labai prašyčiau to
kiu atveju atsiliepti. Gal po-

nas Budreckas galėtų pa
dėti? (“Pointz” pavardę už
rašė prancūzas keliauninkas 
Dauxion Lavaysse, prancū
zų kalboje, t.y. raides ‘oi’ 
tektų skaityti ‘ua’, arba ‘uo’ 
garsu. Čia iškyla klaustu
kas, ar tai būta pavardės, ir 
ar stačiai žodžio ‘puons’ - 
ponas.)

Kitas įdomus to paties 
klausimo aspektas būtų apy
tikrė baltiškų vietovardžių 
Tobago saloje apžvalga. 
Pa v. reiktų pradėti nuo vie
tovės, kurioje kuršai išsikė
lė: Curland bay, ir išplėsti 
tyrimus visame, anuomet 
prancūzų geografų vadinta
me “ųuartier de Courland”.

Visa tai užims dar daug lai 
ko, taigi prašysiu pono Ja- 
šinsko Dakantrauti. Kai susi
darys šiek tiek pilnesnis vaiz 
das, mielai pasidalinsiu su 
penu Jašinsku ir su Dirvos 
skaitytojais tuomi, kas bus 
paaiškėję.

Jūratė Statkutė de Rosales 
Caracas

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For a 250 bed accredited hospital 
REGISTERED NURSES 

For all serviccs and all shifts. 
E.vcellent starting salary. Dif- 
ferential for evening and night 
shifts.

Also
LABORATORY 
TECHNICIANS 

NUCULEAR MEDICINE 
TECHNICIANS 

REGISTERED X-RAY 
TECHNICIANS 

Challenging opportunity to work 
in a community oriented hospital 
and participate in a progressive 
program of patient care. Excel- 
lent starting salaries commen- 
surate with training and experi- 
ence. Liberal benefit program 
and free lighted parking.

Sent resume to: 
DETROIT OSTEOPATHIC 

HOSPITAL
12523 3rd Avė.

Detroit, Michigan 48203 
313-869-1200 Ext. 43 

(90-2)

J. Jašinskas pastebėjo ir 
dėmesį atkreipė į Simano 
Daukanto užuominą apie 
Tobago salą; A. Budreckas 
įnešė citatas ir santraukas 
paimtas iš latvių, vokiečių 
ir anglų šaltinių; man tur
būt teks prisidėti su tuo 
menku derliumi, kurį pavy
ko nuimti čia pat, vietoje. 
Prie A. Budrecko paaiški
nimų iki šiol galiu pridėti 
asmenišką Karibų salų paži
nimą, ir ypač savo akimis 
matytos Tobago salos apra
šymą, bei ankstyvųjų keliau-

Jolantos Janavičienės "Vyras" (48 cm)

Australijos šachmatų laik
raštis plačiai aprašo Victo- 
rijos valstijos šachmatų pir
menybes, kuriose šios valsti
jos rezervo pirmenybes lai
mėjo lietuvis Virgilijus Ma- 
čiuiaitis. Jis jau eilę metų 
žaidžia už lietuvių klubą 
Varpą ir priklauso Victo- 
rijos šachmatų sąjungai, ku
rioje kelius metus buvo ka
sininkas. Victorijos pirme
nybėse Varpas turi savo 
komandą, kurią sudaro: V. 
Mačiulaitis, A. Baltutis, A. 
Rukšėnas, A. Rakštelis ir J. 
Smilgevičius.

»»«

Po Lietuvių Dienų Ade
laidėje vyks ir Australijos 
lietuvių skautų V-ji Rajoni
nė stovykla. Šiais metais lie
tuviai skautai stovyklaus 
didelėje ukrainiečių stovyk
lavietėje, esančioje netoli 
Adelaidės. Šios Rajoninės 
Stovyklos viršininku yra pa
skirtas fil. ps. V. Ilgūnas, į 
skautus įstojęs 1941 m., 
skautų organizacijai būnant 
jau pogrindyje ir 1942 me
tais duodant skauto vyčio 
įžodį. 1946 metais, studi
juodamas Vokietijoje, įstojo 
į akademinio skautų sąjū
džio korporaciją Vytį. At
vykęs į Australiją 1949 me
tais, nuo pirmųjų dienų 
įsijungė į skautų veiklą, 
aktyviai ir šiandien su jais 
dirbdamas.

Rajoninė stovykla Adelai- 
dje tęsis 10 dienų ir buvi
mas joje vienam asmeniui 
kaipuoja 22 doleriai.

Didžiausias kailių

pas vieni 
lietuvį kailininke; 
Chicagoje

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

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

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 — 4 metų su $1,000, minimum.
644', — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6 >/2 '< — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitoti 
įdėjus atitinkama sumą.

Member F.S.L.I.C., TVashington, D.C.,E<|ual Opportunity Lender

alnt 
thony

■ - įgp
J >i INbl l»l>

1447 So. 1.9th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tuos. Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas
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Sesės ir broliai
lietuviai! Vyskupas Vincentas Brizgys

KRISTAUS GIMIMAS Barthelemy Zeitblom (1483-1520) 
vitražas Ulm bažnyčioje.

Malonu dalintis su jumis 
nors iš tolo Kristaus gimi
mo, Naujų Metų švenčių 
nuotaikomis, visiems palin
kėti laimingų 1975 metų, 
gausių visokia Dievo palai
ma, paguoda.

Šių švenčių dienomis bū
tų permaža pagyventi tik 
jausmais, kokių sukelia pa
maldos bažnyčiose, susitiki
mai su žmonėmis, bendros 
šių dienų nuotaikos. Svar
biausia yra mąstyti, kokios 
reikšmės turi šių švenčių 
turinys mūsų dabarčiai ir 
ateičiai. Jeigu ne ši reikš
mė, kas žino ar iš viso mi
nėtume Kristaus gimimą. 
Kokia ta reikšmė? Niekas ki
tas nepasakė taip pilnai kaip 
Kristus kas yra mano gyve
nimo tikslas, prasmė, turi
nys, kaip gyventi. O kokia 
šviesi mintis, kad šis gyve
nimas yra tik pasiruošimas 
nesibaigiančiam gyvenimui, 
kad amžinai mylėjus ir gar
binus visatos Viešpati, kur 
bus šviesu, laisva žmogaus 
sielai.

Dažnai skaitome apie bai
sią tikrovę, kiek yra žemė
je badaujančių žmonių. Ta
čiau kasmet daug tūkstan
čių sočiųjų nusižudo nepa
keldami ne vargo, o dvasi
nės tuštumos. Permažai kal
bama apie tuos savanorius 
beturčius, kurie maisto ir ki
tokių medžiaginių gėrybių 
naudoja tik tiek, kiek būti
na sveikatai, o visą laiką, 
dėmesį skiria protui, dvasi
niam gyvenimui, pagalbai 
artimui. Tokių beturčių sie
loje šviesu, nes jie žino kaip

gyventi išmintingai, kad my
lėjus ir garbinus Dievą čia, 
to pat siekus amžinybėje. 
Jeigu daugiau žmonių pa
sektų jų pavyzdžiu, žemėje 
nebūtų bado, būtų visiems 
jauku gyventi. Ne alkanie
ji, o bedvasiai turtuoliai tu
rimą galią, mokslą panaudo
ja ne žmoniją kilninti, o net 
žudyti milijonus nekaltų jau
nų gyvybių, senelių, paliegė
lių. Jie patys nepatiria dva
sinio džiaugsmo, šviesos, ra
mybės, nemoka duoti jų nė 
kitiems. Kad lengviau supra 
tus skirtumą tarpe įvairių 
pažiūrų į gyvenimą pagal
vokime, ar galėtume sukelti 
pasaulio dėmesį mūsų tautos 
kančioms vergijoje, jeigu 
iš ten pasiektų gandai tik 
materialistinės dvasios, mo
ralinio nuosmukio, sielos ne
paisymo. Tokių žinių mes 
patys nenorėtume skaisti 
nė kiti jų klausytis. Ačiū 
Dievui, mus ir kitataučius 
jaudina žinios iš Lietuvos 
apie kovą ne vien už politi
nę, o už pilną laisvę žmo
gui ieškoti tiesos, siekti ne

Nuotaikingų Kalėdų švenčių ir geriausių 
1975 Naujų Metų — 

visiems draugams ir bičiuliams 
linki

Nora ir Aleksandras Griauzdės
Avon, Mass.

JAV LB Pietryčiu apygardos suvažiavimo, įvykusio š.m. lapkričio mėn. 2 d. 
Philadelphijoje, dalyviai: (pirmoje eilėje iš kairės) A. Gaigalas, K. Cesonis, naujai 
išrinktas apygardos vald. pirm., P. Genienė, dr. J. Genys, pirmininkavęs suva
žiavime, V. Volertas, V. Volertas, Jr.; antroje eilėje: J. Pūkelevičius, dr. K. Gu- 
dėnas, F. Andriūnas, V. Paulauskas, P. Paulauskienė, P. Didelis, B. Raugas, buv. 
apygardos pirm., J. Lukas ir J. Stelmokas. K. Čikoto nuotrauka

SOVIETUOS ŠEŠI ACHILO KULNAI
RIMAS DAIGŪNASSovietų sąjungos skersmuo

Skersmuo yra piūvis per 
skritulio centrą. Metaforinio 
vaizdingumo dėlei vadiname 
taip savo bandymą įžvelgti 
į didžiulio politekonominio 
reiškinio prigimtį, į Sovietų 
Sąjungos prigimtį. Su kurio
mis galiomis ir su kuriais 
negalavimais šis geografinis 
konglomeratas susitinka su 
nūdiena? Kokius kovos šar
vus per savo valdymo 
dekadą Leonidas Brežnevas 
nukalė savo valdomai teri
torijai? Ar nesimato pro šar
vus Achilio kulno, tokio am
žino reiškinio kiekvienoje 
valstybinėje struktūroje?

L. Brežnevas pradėjo kon
troliuoti Sovietų valstybę 
1964 metais spalio 14 d. Per 
dešimtį metų jis sugebėjo 
išsilaikyti Kremliaus soste 
ir suteikti krašto ekonomi
kai, užsienio politikai ir ideo- 
indoktrinacijai asmeniškų sa 
vo bruožų. Jis realistas, tai 
yra gerai suprantąs kapita
listinio pasaulio atsparumą. 
Jis pragmatistas, tai yra su
gebąs ieškoti kompromisų, 
galįs suslėpti savo tempera
mentą po sukalbamumo 
skraiste, paslankus sutikti 
su neišvengiamais dūriais ir 
politinių uodų zyzimu, tikė
damas, kaip liaudies išmin
tis sako, "Šansai yra mūsų 
pusėje”. Jis konservatyvus, 
tai yra žongleriškai išradin
gas užšaldyti esamos padė
ties formas. Status quo (po
litinis, geografinis, ideologi
nis ir ekonominis) yra L. 
Brežnevo visokeriopas ide
alas. Jo sosto papėdė yra tas 
visokeriopas status quo. Ši
tame status quo milžinišku- 
mo komplekse yra ir Pabal
tijo problematika. Šią prob
lematiką apšvelninti jam tal
kina pragmatistiniai suskiai 
ir kvailiai iš kapitalistinio 
užsienio.

Suskirstykime Sovietų Są 
jungos skersmenį į šešias 
dalis, vis besižvalgydami ar 
nekiša iš tų sferų sovietinio 
Achilio kulnas?

1. Krašto žemės ūkis 
reikalauja bilijonų rublių 
investicijų. Tai yra perma
nentinė valstybės pastanga 
industrializuoti kolūkius ir 
tarybinių ūkių latifundijas. 
Ši industrializacija yra nuo
latiniame konflikte su in- 
vestacija. Žemės ūkis neina 
tais progreso laiptais, nėra 
tų našių šuolių, kuriais šuo
liuoja kapitalistinis žemės 
ūkis dėl finansinių investa- 
cijų injekcijų. Sovietinis že
mės ūkis merdi. Gręsiančio 
ir į akis vis žiūrinčio bado 
problema nepašalinta. Tik
tai kapitalistinių kraštų tal
ka vis ir vis išbalansuoja 
maisto gavimo galvosūkius 
komunizmo statybos imperi
joje. Sovietinio žemės ūkio 
mizerija yra žinoma visam 
pasauliui. Tai, tačiau, abso
liuti paslaptis Sovietų Są
jungos pavaldiniams.

2. Ekonominė šalies struk
tūra pajungta ideo-teorizavi- 
mams. Nežiūrima rinkos ir 
žmonių poreikių realybės ir 
ekonominio tvarkymosi bū
das pajungtas kabinetiniam 

vien kasdieninės duonos, o 
gyvenimo su Dievu čia ir 
šviesios amžinybės.

Nuoširdžiai sveikindamas 
kiekvieną lietuvi linkiu pa
tirti tokio kalėdinio džiaugs
mo, kuris paraginu būti Kris 
taus Evangelijos ne tik se
kėjais, o apaštalais mums 
pasiekiamoje visuomenėje. 

vadovavimui. Partinės ideo
logijos specai, tiktai pasižiū
rėję į senus Markso-Engel- 
so pseudomokslinius postu
latus, priima ekonominius 
sprendimus, ir vis negali pa
taikyti į koją su modernios 
visuomenės poreikiais. Kraš 
tą dengia toks tirštas ir toks 
iniciatyviniai beviltiškas biu 
rokratijos tinklas, kad eko
nomika nusmerkta tūpčioti 
vietoje ir vis su regreso 
baime. Tokiai padėčiai esant 
industrinių gigantų ir naujų 
priemiesčių statybos įgauna 
Potemkino kaimų statybos 
pobūdį. Naujos statybos tam 
pa fasadu, už kurio slepia 
ekonominius negalavimus.

3. Technologinis progre
sas nesuskumba vytis kapi
talistinių kraštų skubą. Dėl 
to toks dėmesys kapitalisti- 
niems kraštams. Tai vis gaili 
pastanga ką nors gauti, 
ką nors iškaulyti iš kapita
listinio technologinio pasau
lio. Čia yra ta bazė, dėl ku 
rios vyko kova dėl labiausiai 
respektuojamos valstybės 
statuso pripažinimo, nuolai
dos eksportuojant žydus į 
kapitalistinį užsienį, viso
kios bendros technologinės 
parodos, reveransai Chase 
-Manhatan’o bankui. Čia, 
kartu, kova dėl moderniau
sios technologijos įvaldymo: 
Sovietų Sąjungai lengviau 
gauti komplikuočiausią ma
šineriją iš užsienio, sunkiau 
tą mašineriją operuoti. Kaip 
ir Petro Pirmojo laikais, so
vietai stokoja modernią tech 
nologiją išmanančių kadrų.

4. Iki, maždaug, 1967 me
tų, Sovietų Sąjunga mėga
vosi pasaulinio komunistinio 
judėjimo vadovo role. Bet ši 
padėtis palengva, nejučio
mis, išslydo iš Kremliaus 
dispozicijos. Užsienio kom
partijos nori turėti savo nuo
savų sprendimų ratą. Pasau
linis komunistinis judėjimas, 
anksčiau suveržtas Komin- 
ternų juostomis, dabar ne
betoks. Jis, kai kada, ožiuo- 
jasi, rodo Kremliui savo 
ataugančius ragus. Sovietų 
sąjungos išsišokimų dieno
mis: Dubčekas, Vengrija, 
Poznanė, ir kt. pasaulis ma
to pasaulinio komunistinio 
judėjimo nesandarumą. 
Kremlius nebepajėgia dik
tuoti. Praėjo stalininės die
nos, kada buvo taip lengva 
įsikviesti Maskvon žymesnį 
komunistinį ‘eretiką’ ir pri
taikyti jam ‘aukščiausio 
laipsnio bausmę’ -- nužudyti. 
Net tokios komunistinio ju
dėjimo muselės užsienyje, 
kokia buvo V. Andrulis, kaip 
velnias kryžiaus bijojo de
portacijos į Sovietiją. Juk 
ten, tomis dienomis, taip 
buvo lengva nužengti Ubo- 
revičiaus, Putnos arba Mic- 
kevičienės-Kapsukienės ta
kais - tiesiog į Lubiankos 
požemius...

5. Nuo Nikitos Chrščiovo 
laikų aštrėja ir komplikuo
jasi Kinijos-Sovietijos kon
flikto furunkulas. Jo pulsa
vimą jaučia Sovietų Sąjun
ga ir bailiai įsiklauso. Tokia 
komunistinių valstybių ne

du-sandara atidaro plačias 
ris į tarpusavį apsispiaudy- 
mą. Šios ‘operacijos’ išra
dingumas pralenkia kapita
listinių valstybių spaudos 
vertinimų aštrumą, jų išsa
mų korektiškumą. Pekinas 
Maskvai, o Maskva Pekinui 
degutuoja duris išradingai, 
tirštai, be pasigailėjimo. Dėl 
to ta bazė, ant kurios abi 
supervalstybės pastatytos, 
leninizmas, be abejo, trupa 
ir skeldėja. Tuo tarpu ne
pramatoma, kada, kokiam 
kompromisui atsiradus, šis 
brolžudiškas apsispiaudy- 
mas išgaiš, bus sustabdy
tas, pereis į istoriją.

6. Asmens teisių respek- 
tas, vis nykstantis Brežne
vui valdant, sukelia vis 
reikšmingesnį disidentizmą 
Sovietų Sąjungos valdose. 
Nuo režimo mizeriją demons 
travusio dailininkų parodos 
pogromo, pagarsėjusio vi
same pasaulyje, iki disiden
tų teisimo pagal Baudžia
mojo kodekso 64-68 straips
nius, matyti, kad Kremlius 
traktuoja asmens teises 
taip, kaip jam patinka. Pa
lengva grįžta Stalino eros 

/uperior Avino j
"and lcan association

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
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama — 7^2%
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio <14119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★
DARBO VALANDOS

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

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

teroro grasmė. Komunikaci
jai su laisvuoju užsieniu di
dėjant, ima vis labiau pri
sipildyti naujais ‘klijentais’ 
visokie gulagai ir stovyklos. 
Negirdėti jau komiškų ‘re
abilitacijų’ aktų. Negirdėti 
amnestijų garso,Bet ideolo
ginį uniformizmą užkrauti 
ne taip jau lengva. Tos 
priemonės pasiekia užsienį 
ir sukelia smerkimus Krem
liaus adresu.

Taip, į šešius sovietinio 
Achilio kulnus suvestini 
brežnevinės Sovietijos eko
nominiai, ideologiniai, poli
tiniai negalavimai. L. Brež
nevas, tuo tarpu, užtikrintai 
karaliauja. Ryškesnių asme
nybių stoka, griežta formu
luotų opozicinių teorijų ne
buvimas, talkina Leonido 
viešpatavimui. Jeigu jo opor 
tunistinė, pragmatistinė filo
sofija remiasi prielaida: “šan 
sai mūsų pusėje”. Brežne
vo amžius nėra jo pusėje. 
Jis jau peržengė tą amžiaus 
ribą, kuri Sovietų sąjungoj 
respektuojama valdžią tu
rinčiam politikui, šie postū
miai, tenka galvoti, įsodins 
naujus vardus, bet šeši pa
grindiniai ‘Achilio kulnai’ 
vis kyšos pro pratrintas 
“made in Moscow* kojines.

Ohio 
Ohio 
Ohio

44103 
44112 
44121
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Aldona Liaubaitė, Danelė Bieliauskaitė ir Rosemary 
Reifonaitė lietuvių paviljone teikusios informacijas.

Per vėjus ir audras Cincinnati 
lietuviai savo kultūrą skelbia

Kai yra mažai darbininkų, 
tai, norint ko nors atsiekti, 
tenka visiems daug įvairių 
darbų dirbti ir daug naujų 
dalykų išmokti. Tai bene ge
riausiai galėtų visiems pa
pasakoti Cincinnati, O. lietu
vių grupė, kuri šįmet vėl su 
pasisekimu prieš dvi savai- 

Jūratė Žibaitė lietuvių 
paviljone dirba šiaudinukus.

tęs dalyvavo tautų festivaly
je. Šiais metais lietuvių pa
viljono tema buvo parinkta: 
šventinio liaudies meno pa
rodymas. Tam tikslui buvo 
nutarta pasiskolinti iš Day- 
ton, O. iš p. Jurgio Mikalaus
ko jo paties gražiai padary
tą lietuviškos bakūžės prie- 
akį ir liaudies motyvais iš 
drožinėtą didelį kryžių. Bet 
tarp Cincinnati ir Dayton 
yra 45 mylios, o abu objek
tai dideli -- tik sunkveži
miu tegabenami. Taigi rei
kėjo kam nors pasidaryti 
sunkvežimio vairuotoju, nes 
mes čia tokios specialybės, 
deja, neturime. Sutiko ‘nau
ją profesiją’ pamėginti dipl. 
ekon. Horacijus žibąs. Ir 
taip jis pasisamdęs sunkve
žimį lapkr. 12 d. nuvyko į 
Daytoną, kur jam pakrovė 
bakūžę ir kryžių, ir ramiai 
išvažiavo atgal į Cincinnati. 
Buvo labai ramus, gana šil
tas vakaras. Deja, čia orai 
greit keičiasi. Pirm negu 
sunkvežimis pasiekė pusiau- 
kelį, staiga pakilo stiprus vė
jas, kuris tęsėsi tik 15-20 
minučių. Bet toks vėjas ba-

Asta Vitėnaitė ir Marytė Fedykaitė festivalyje prie 
lietuviškos eglutės.

kūžę sugebėjo iš sunkveži
mio išversti ir aplaužyti. 
Vėjui nustojus, su kitų pa
galba ‘naujasis šoferis’ vis 
dėl to bakūžę dabar jau ap
laužytą galų gale atvežė į 
Cincinnati. Tai buvo didelis 
nusivylimas, nes tai galėjo 
sugadinti visus mūsų pla
nus. Be šių objektų visas 
paviljono planas būtų griu
vęs, o naujo plano net ir 
energingoji mūsų paviljono 
organizatorė, kompiuterių 
specialistė Asta Vitėnaitė 
nebūtų galėjusi per vieną 
dieną sukurti. Taigi buvo 
nutarta bakūžę ‘suremon
tuoti’. Taip ir padaryta. Su
sirinko keli vyrai: Juozas 
Fedyk ir Dan Roketenetz, 
kurie su Horacijum Žibu - 
dabar jau ‘statybos inžinie
rium’ remonto darbą įvyk
dė ir dar net labai gerai.

Per audras ir vėjus Cin- . 
cinnati lietuvių parodėlė bu
vo realizuota. Ji buvo viena 
iš 22 tautybių parodėlių mas buvo suartėjimas su So- 
Cincinnati Suvažiavimų ir vietų Sąjunga ir pasiūlymas 
Parodų rūmuose lapkr. mėn. suteikti kapitalus sovietų 
15-17 d.d. Patį organizaci- naftos eksploatacijai.

■ ’ • ***
1972 metų vidury pradė

jau rašyti alarmuojančių 
straipsnių seriją. Ją užvar-

nį darbą šiemet atliko As
ta Vitėnaitė, kuri jį perėmė 
iš H. Žibo, nes jis dar vasa
rą buvo išrinktas viso festi
valio vicepirmininku (dar ki
ta ‘specialybė’). P. Vitėnai
tė į darbą atnešė savo jau
natvę, energiją ir entuziaz
mą. Ji sau talkon gavo 
studentų ir studenčių grup 
pę: Silviją, Marytę ir Danu
tę Fedykaites, Danelę ir Al
doną Bieliauskaitės, Sigutę 
ir Jūratę Žibaites, Aldoną 
Liaubaitę, Kornelijų Bie
liauską ir Rosemary Reifo- 
naitę. Prie jų dar prisidė
jo ir jų mamytės ir kitos 
ponios, kurios sutiko padėti 
su šiaudinukų gaminimu ir 
kiaušinių marginimu, nes šie 
du šventinio liaudies meno 
pavyzdžiai buvo rodomi 
parodoje. Daug pagalbos da
vė: Diane Roketenetz, Ona 
Viltrakienė, Aldona Žibienė, 
Marion Zimmerman, Mary
tė Fedykienė, Ona Russell, 
Kathe Reifonienė, Danutė 
Kregždienė ir Eugenija Mae 
zerienė.

Paroda pavyko puikiai. 
Be paviljono lietuvių grupė 
buvo papuošusi šiaudinukais 
Kalėdų eglutę, kuri buvo

DIRVA

Ar as Tau, sese, nesakiau? JŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

BAIMĖ PASAKYTI NEMALONIĄ TIESĄ
1971 metų vasario 4 dieną, 

OPEC (Organization of Pet- 
roleum Exporting Count- 
ries) nariai posėdžiavo Te
herano mieste. Posėdžio pa
sėkoje buvo pasirašyta rezo
liucija XXII, nusprendžian- 
ti, kad nenorinčios sutikti 
su naftos kainų pakėlimu 
bendrovės taps specialaus 
embargo objektu.

Anų 1971-ų metų pradžio
je naftos kainų pakėlimo 
projektai dar buvo labai 
nedrąsūs: OPEC tikėjosi pa
kelti kainas 40 centų per bbl. 
1971 metais, pasiekti 57 
centų pakėlimą 1972 metais, 
ir 87 centų pakėlimą 1975 
metais.

Žibalo tiekims buvo su
stabdytas palyginti trumpą 
laiką. Pirkėjai, pastebėję, 
kad be naftos sustoja jų visa 
pramonė, sutiko su OPEC 
reikalavimais ir naftos kai
nos visame pasaulyje nežy
miai pakilo.

Ledas buvo pralaužtas. 
Buvo įrodyta, kad naftą eks
portuojančių valstybėlių ko
alicija gali priversti jai pa
klusti didžiųjų aukštos pra
monės valstybių bloką su 
JAV-bėms, Japonija ir Eu
ropos bendros rinkos kraš
tais imtinai. OPEC pasijuto 
esanti visagalė, tolimesniam 
naftos kainų pakėlimui ke
lias buvo plačiai atviras.

Darėsi aišku, kad naftos 
kainos per trumpą laiką 
galės pasiekti astronomiš
kus aukščius. Naftą perkan
čios valstybės turės arba 
mokėti iš jų reikalaujamas 
kainas, arba skubiai išrasti 
naftos pakaitalą, arba ste
bėti savo pramonės lėtą mir
tį.

Kaip šachmatų lošime, 
JAV-bėms, lyg užšachuotam 
karaliui, teko ieškoti gelbėji
mosi ėjimų. Pirmas toks ėji- 

originaliausia iš visų eglu
čių. Papuošalai - šiaudinu
kai sukėlė labai didelio su
sidomėjimo, ypač dėl to, kad 
žiūrovai galėjo matyti pavil
jone, kaip jie yra daromi. 
Lietuvaitės su tautiniais 
drabužiais pavilijone margi
no kiaušinius ir gamino šiau
dinukus. Jos visos jau nuo 
vasaros mokėsi šio meno, 
taip kad demonstracija buvo 
tikra ir įdomi.

Tenka pasveikinti Cincin
nati lietuvių mažutę grupę 
su taip gražiu lietuviškos 
kultūros ir Lietuvos vardo 
platinimu. Pasiryžimas ir 
darbštumas leidžia didelius 
darbus atsiekti. Reikia pa
sveikinti Astą Vitėnaitę su 
įjungimu jaunimo į lietuviš
ką veiklą ir taip pat pasi
džiaugti dipl. ekon. Hora
cijaus Žibo pažanga visų 
tautybių plotmėje, nes jis 
dabar yra išrinktas tarptau
tinio festivalio president- 
elect, o 1976 etais - JAV 
dviejų šimtų metų jubilie
juje - jis bus festivalio 
prezidentu. 

J.V.

dinau ‘Klausimai be atsa
kymų’ ir joje liečiau ekono
mijos, naftos, valiutų bei 
aukso kainos klausimus. Se
rijos atspausdinimas Dirvo
je man tuomet išrodė gana 
problematiškas. JAV anuo 
metu plūduriavo rinkiminės 
kampanijos euforijoje, Nixo- 
no kelionės i Maskvą žadė
jo tautai atnaujinto ger
būvio rojus. JAV spauda 
vienbalsiai garbino JAV - 
sovietų suartėjimo politiką, 
neva tai žadančią atverti 
Amerikai nuostabias ekono
minio ir politinio atgimimo 
oazes. Kai visur Amerikos 
spaudoje skambėjo harmo
ningi ‘aleliuja’ chorai, - negi 
imsi žmogus karkti it varna 
apie tokius nepadorius daly
kus kaip deficitai, devalu- 
acijos, infliacijos, ir t.t.?

Jei “Klausimai be atsa
kymų” anuomet visgi buvo 
atspausdinti Dirvoje, tai bū
ta išimtino redaktoriaus V. 
Gedgaudo nuopelno. Laiš
kais jis sklaidė mano abejo
nes, drąsino, ragino, įkal
binėjo toliau rašyti. Svar
biausia: jis -nepabūgo at
spausdinti skaitytojui gal 
net labai nemalonias ‘pra
našystes’.

Ne lengva širdimi siun
tinėjau Dirvai savo straips 
nius. Bijojau polemikų, bau- 
ginaus, kad skaitytojai sta
čiai pasijuoks, pamatę, jog 
yra dėstomos tezės priešin
gos bendrai anuometinei 
JAV spaudos pakraipai. Ta
čiau prie redaktoriaus V. 
Gedgaudo raginimų netru

SĄVOKOS APVERSTOS
AUKŠTYN KOJOMIS

Sovietuose, tariamai dar
bininkų gerovei ginti, vei
kia ‘profesinės sąjungos’. 
Tokios organizacijos, aišku, 
veikia ir ok. Lietuvoje. Tad 
turime prieš akis lyg ir lais
vajam pasauliui familiarišką 
vaizdą: darbininkai, apsi
jungę savo interesų gyny
bai; darbdavys yra valsty
binis kapitalizmas sovietų 
sistemoje.

Bet Vilniuje leidžiamas 
žurnalas ‘Švyturys’, nr. 15, 
ir vėl primena, kad mums 
familiariškos sąvokos so
vietuose reiškia priešingas 
prasmes. ‘Švyturyje’ at
spausdintas žurnalo bendra
darbio pokalbis su respubli
kinės profesinių sąjungą ta
rybos pirmininku Kazimieru 
Mackevičiumi. Pokalbio te
mos tikrai apstulbina so
vietinės leksikos nepažįstan
tį skaitytoją. Darbininkų su
sivienijimo tarybos pirmi
ninkas nesirūpina kokiomis 
nors priemonėmis, kurios 
pažabotų darbdavio, vals
tybinio kapitalizmo, ėdru
mą. Priešingai, Kazimieras 
Mackevičius pilna burna kal
ba apie... darbininkų įsijun
gimą į socialistinį lenkty
niavimą, apie vis didinamas 
darbo žmogui išdirbio nor
mas, apie darbininkų skati
nimą varyti kylį vienas ki
tam.

Tokios kurjoziško pokal
bio temos rodo, kad ‘profe- 

kus prisidėjo skaitytojų laiš
kai. Nustebau pamačiusi, 
jog Dirvos skaitytojai gy
venantieji JAV-ėse nepasi
duoda vietinėms nuotai
koms ir moka išlaikyti as
menišką, rimtą nuomonę 
apie pasaulinius įvykius.

Atsidusau lengviau. JAV- 
bių lietuviai ir aš galvojo
me panašiai, mes davinius 
rūšiavome ir išvadas darė
me vienodai. Mes nesibijo
jome žvelgti nemaloniai tie
sai i akis. Deja, mūsų 
numatyta niūri ekonominė 
panorama šiandieną tapo 
tikrove.

*♦*

Nuo “Klausimų be atsa
kymų” praėjo dveji metai. 
Per tą laiko tarpą, JAV eko
nomija išgyveno neeilinius 
vidaus politikos spaudimus 
(prezidento atsistatydinimą) 
ir buvo priversta atlaikyti 
niekad istorijoje neregėtą 
ekonominę prievartą (impor 
tuojamos naftos kaina per 
šiuos dvejus metus pašoko 
nuo dviejų dolerių iki 
vienuolikos).

Šiandieną, lygindami 1972 
metais darytus spėjimus su 
tai, kas tikrumoje per tuos 
dvejus metus įvyko, galėsi
me nustatyti kur anuomet 
mano buvo suklysta, ir kur 
bei kas buvo numatyta tei
singai. Be to, mokydamiesi 
iš praeito bandymo, gal su
gebėsime bendrom jėgom 
įžvelgti vieną kitą galimybę 
sekančių dviejų metų laiko
tarpiui.

sinė sąjunga’ sovietuose ne
gina darbininko nuo išnau
dojimo, bet talkina jį iš 
naudoti. K. Mackevičius 
nurodo, kad darbininkų iš
naudojimo pradininkas buvo 
V. Leninas:

“V. Leninas yra pabrė
žęs, kad socialistinio lenk
tyniavimo organizavimui, 
kaip vienam svarbiausių vi
suomenės pertvarkymo už
davinių, priklauso svarbi vie 
ta Tarybų valdžios veiklo
je”.

Su Lenino talka Kazimie-
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be priverstinio darbo Sovie
tų Sąjungoje nė žingsnio 
iš vietos. Gulagų vergai ir 
vienas prieš kitą įsiundyti 
darbininkai (kurie dar neper 
kelti į gulagus) yra ‘komuniz 
mo rojaus statytojai’.

Sąvokos apverstos aukš
tyn kojom. Darbas pavers
tas piktybine parodija: visi 
dirba, statydami sau visasą
jungini gulagą!

Šioje santvarkoje geriau
siai jaučiasi milžiniškas 
biurokratinis sluoksnis, ku
ri 100% sudaro kompartie- 
čiai.

“Labai svarbi lenktynia
vimo sąlyga -- viešumas,” 
sako K. Mackevičius, nuro
dydamas rafinuotai pagerin
tus čekistinius darbininkų 
prievaizdavimo ir kontro
liavimo metodus.

“Profesinių sąjungų tary
bos” vadovui degte dega pri 
spausti darbininkus prie iš
dirbio normų didinimo, kuo 
žiauriausiai išnaudoti, kuo 
daugiausiai iš jų raumenų iš
spausti. Jam ir galvoj neky
la mintis išdrįsti ir užtarti 
‘atstovaujamus’ darbininkus 
prieš žiaurias išnaudojimo 
tendencijas, prieš potvar
kiu, kuriems darbininkai ‘sa
vanoriškai’ paklusta.,

.Socialinis lenktyniavimas 
įeis į istoriją, kaip žiau
rus valstybinio kapitalizmo 
žmonių eksploatavimo me
todas. Sovietinės ‘profesinės 
sąjungos’ bus žinomos, kaip 
botagas, kuriuo valstybinis 
kapitalizmas čaižė sovieti
nės valstybės vergus, (bio)

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą

MECHANICS
Factory and eųuipment mainten- 
ance. Mušt have some knowlede 
of Mechanical & Electrical wo-rk, 
Weldinę and Carpentry.
Will train also. Plant is at East 
79th St. near Woodland. Start
inę salary $4.00 per hour. Much 
■ruoni for advancenicnt dependinę 
on ability and desire.

Gali 216-881-5214
(92-1 )

WANTED JOURNEYMEN 
MACHINISTS 

TURRET L A THE
Mušt have job shop experienee 
and be able to sėt up and oper
ete from blue prints. High hour- 
ly waęe plūs overtime and ben- 
efits.

ACRE MACHINE l’RODUCT
1315 W. 78 St., Cleveland. Ohio

(92-1)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BIRUTĖS PŪ K ELEVlClOTĖS REČITALIS
JURGIS GLIAUDĄ

Renginio metrikai: Los 
Angeles, dėmesio sukausty
ta auditorija, viešnia iš toli
mos, vėjingos Chicagos ro
maniste ir poetė, aktorė ir 
režisierė Birutė Pūkelevičiū- 
tė.

Daug aplodismentų, daug 
gėlių. Eilė autografų prašan
čiųjų. Tradicinis tokio po
būdžio vakaro rengėjas: vie
tos LFB skyrius.

Tad -- gruodžio 8 d. Bi
rutė Pūkelevičiūtė susitiko 
su jos daugialypio kūrybinio 
pasaulio mylėtojais. Stebuk
lingai - bematant -- prabė
go trys bendravimo valan
dos. Tai buvo rūpestingai 
išieškotai parengtas kūry
binės išpažinties vakaras. 
Programos esmę, tikrą įspū
džių branduolį, sudarė pla
tūs, nuotaika ir turiniu 
mozaikiniai autorės įvadai į 
jos skaitytus kūrinius.

Sultingai ir reljefiškai ji 
paskaitė netrumpas ištrau
kas iš savo trijų premijuotų 

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų Val
dyba maloniai kviečia visus lietuvius dalyvau
ti tradiciniame

NAUJŲJŲ 1975 METŲ 
SUTIKIME

savuose namuose, 1974 gruodžio 31 d. 9 vai. 
30 min. vakaro.

Mūsų ponių pagaminti valgiai, šampanas, 
gera muzika ir šeimyninė aplinka užtikrins 
tikrai linksmą nuotaiką.

Įėjimas $8.00 asmeniui.

L. A. Tautinių Namų Valdyba

P. S. Dėl rezervacijų prašome kreiptis Į B. Dūdą tel. 
413-0192, Ed. Balcerj — 820-1620, G. Rukšėną 
— 663-4502.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania kviečia 
visus korporantus su šeimomis, draugais 
ir pažįstamais į

NAUJŲJŲ 1975 METŲ 
SUTIKIMĄ CHICAGOJE 

1974 m. gruodžio mėn. 31 d.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE 

6422 SO. KEDZIE AVĖ.
Telef. 778-9878

Vietos rezervuojamos ir pinigai sumokami iki 
gruodžio mėn. 21 d. pas Broniu Kasakaitį, 7150 So 
Spaulding Avė., Chicago. III. 60629, telef. 778-7707.

'Pasaulio Lietuvio' įgaliotinio Felikso Andriūno dovaną - dail. A. Staneikos pa
veikslą, LB Pietryčiu apygardos prenumeratoriui, loterijoje laimėjo Antanas 
Gailiušis iš Philadelphijos. Nuotraukoje, mecentas, laimėtojas ir loterijos talki
ninkės, iš kairės: - Juzė Augaitytė, F. Andriūnas. Nida Gailaitė, A. Gailiušis, 
Bronė Volertienė ir Marija Raugienė. K. Čikoto nuotrauka

romanų, iš eiliuotos apysa
kos vaikams, iš eilių rinkinio 
Metūgės, savo pagarsėjusią 
Raudą.

Šio įdomaus autorinio re
čitalio esmę sudarė unika
lus autorės atvirumas at
skleidžiant savo kūrybinių 
ieškojimų ir kūrybos proce
so substratą. Tai buvo nuo
širdus klausovų kvietimas į 
nokstančių siužetų sferą, į li
teratūrinių projektų ryškė- 
jimą, užuolaidos kilstelėji
mas ties scenų paruoša ir 
kaprizingas užuolaidos ne- 
praskleidimas ten, kur ten
ka sustoti. Tai buvo atviras 
literatės paslapčių išdavi
mas: pirmykščių kūrinių pa
vadinimai, jų kaita kitais 
vardais, motto motyvų prob
lemos, konkursinių slapyvar 
džių labirintai, detalių susin- 
tetinimas ir sintezių praradi
mas atskiram ir griežtam 
akordui prasiveržus.

Tas introdukcijų srautas 
visą vakarą pavertė auto

rinės išpažinties aktu. To
dėl kūrybinio darbo rezul
tatai, pristatomieji tekstai, 
neprasiveržė į avansceną, 
nesustojo rečitalio avangar
de, bet introdukcijų talkinin
kų rolėje.

Taip konstruoti vakarą 
buvo sveika, tikslu ir švie
žia. Gal būt šis vakaras 
buvo vienas iš labiausiai 
atitikusių savo tikslui, kada 
autorius ateina į auditoriją 
su noru suvesti klausovus 
su savo kūrybinio pasaulio 
verdenėmis?

Introdukcijos tilpo savai
mingo žaismo, staigaus eks
promto, emocijų ir erudici
jos proveržių rėmuose. Tai 
vertė auditoriją sustirti, il
sėtis ir džiugesio semtis po 
netikėtumų kaskadomis. 
Vos sugaunamos detalizaci- 
jos metė aibes problemų. 
Vilija skambanti puikiau 
už Nėrį. Kauno žargonas’ 
esąs mūsų literatūrinės kal
bos lopšys. Broliai Grimai 
neturį nuosavybės teisių į 
auksinės žąsies siužetą. Lie
tuviškų velnių ir miško barz- 
dukų pasaulis esąs mūsų 
gyvasties dalis. Ir mėlynas, 
žibuoklių Kaunas yra tik
tai tam, kas piajėgus tai ma
tyti...

Metūgės pasirodė be mot
to, kuris pamestas spaustu
vėje. Nuolatinė gyvenimo 
ir mirties kaita pilna krau
pios hofmaniškos misterijos. 
Lyrinės prozos pasažai dvel
kia elegija. Emocija yra kū
rybos stimulas. Ir autorės 
gaivalingas Raudos perteiki
mas yra apoteozė temai. Tai 
šiurpdo polėkiška emocija, 
tai apmaudo sukilinimas, 
mirties ir gyvybės ciklo dek
laracija. Savo apoeteoze te
mai Rauda suskamba nobe- 
lininko prancūzo St. John 
Perse fugomis. Tai įrleurer 
de grace, non de peine...” 
(tai ašaros malonės, ne kan
čios) galime tarti kartu su 
poetu prancūzu apie Pūke- 
ievičiūtės Raudą.

Patriotinė Raudos pateti
ka virpa emocija. Tai yra su
stojimas prie elegijos rubi
kono, kutį peržengus malo
nė virstų kančia. Toki rubi
koną peržengus juntame ne
realybės realumą ir nebema- 
sina iliuzija, nes ji praras
ta...

Gyvenimo procesas tenki
na autorę. Ir mirtį ji gerbia 
už jos efektą, už spektak- 
liškumą ir geležinę logiką. 
Ji familiariškai laiko mirtį 
gyvenimo proceso detale.

Improvizacinių introdukci
jų pasažus Pūkelevičiūtė pa
teikė artistiškai - išbaigtai. 
Siužetinis Ariadnos siūlas 
nenutrūksta. Pareiškimų mo 
zaika švytėte švyti spalvin
go vitražo reljefu. Sakinių 
kadencija, jų intuityvus tra
pumas, prasmingas vienur

Hamiltono mergaičių choras AIDAS vadovaujamas muziko Vaclovo Veri- 
kaičio atlikęs meninę programę Balfo 30-ties metų veiklos paminėjime š.m. 
lapkr. 30 d. Chicagoje. K Bacevičiaus nuotrauka

AIDO KONCERTAS CHICAGOJE IR JO
ŽAISMINGAS DIRIGENTAS

Balfo Chicagos apskr. val
dybos pastangomis š.m. 
lapkr. 30 d. buvo atžymėta 
Balfo 30-ties metų sukaktis 
labai gerai pavykusiu Ha
miltono mergaičių choro 
‘Aidas’ koncertu.

Atsilankiusieji į šį koncer
tą užgirdo gražų lietuviškų 
dainų, daugumas jų estradi
nio pobūdžio, gerai aran
žuotų, skambių ir nuotaikin
gų. Tokios dainos klausyto
jams labai patiko. Koncerto 
programa buvo sudaryta vy
kusiai, nenuobodžiai. Gyvai 
pynėsi rimtesnio pobūdžio 
dainos su nuotaikingomis 
linksmomis, šokio ritmo dai
nomis, kurias dar solo pa
įvairino pats ansamblio di
rigentas Verikaitis. Jis yra 
išmokslintas muzikas, pra
dėjęs dainavimo mokslus 
dar Lietuvoje. Vėliau chor
vedybos ir dainavimo mokė
si Kanados konservatorijo
se. Verikaitis daug kartų 
dalyvavo Kanados operų pa
statymuose: Tosca, Užbur
toji Fleita, Manon ir kitose 
operose, bei televizijos pro
gramose. Čia dainuodamas 
įsigijo sceninį patyrimą kai
po solistas.

Šiame koncerte jis su cho
ru vykusiai solo atliko Ud- 
rio dainą iš op. ‘Pilėnai’ Klo- 

nedasakymas ir sultingas ki
tur išbaigtumas, ornamen
tika, barokiniai anstatai - 
viskas tai buvo menas savy
je. Minčių ir atradimų poli
fonija, medžiagos perteiki
mo metodo sraute verčia 
įtemptai sekti autorės dės
tymą, sarkazmo skambesį, 
kalambūriškas išdaigas, po
lemikos kartelį, kapriziškai 
išdykėlišką akordą, pašaipū- 
nišką sakinį, apmaudingą 
atodūsį, kaip varpas suskam 
bėjusią mintį, kuri staiga iš
niro iš sub specie aeterni- 
tatis arsenalo.

Improvizacinės medžiagos 
gausa ir artizmo bei erudi
cijos masyvas, kalbant rai
diškai, sudarė šio reto auto
rinės išpažinties rečitalio 
branduolį. Tai burtininkiš- 
kai perkeitė klausovų psi
chiką trims renginio valan
doms. Pūkelevičiūtė priver
tė auditoriją pajusti ir įsą
moninti kūrybinės kančios ir 
džiugesio skonį.

WANTED EXPERIENCED
FINISH REPAIRMAN

Full time. Paying top wage», and 
have ideal vvorking conditions. Paid 
vacations, & other benefits. Working 
45 hours per week.

HEKMAN FURN1TURE CO.
1400 BUCHANAN SW 

GRANO RAP1DS. MICH. 
616-02-1411

An EqUal Opporlunity Ehiplover 
(B6-92) 

vos. Mozarto arijoje iš op. 
‘Figaro’ aukštutines gaidas 
turėjo padainuoti falcetinio 
pobūdžio technika, nepilnu 
balsu, nes pasireiškė nuo
vargio žymės. Verikaitis tu
ri neabejotiną dovaną in
terpretuoti solo kūrinius, 
ypač jautriai ir mokamai pa
dainuoja paprastas liet, liau
dies dainas. Liaudies dainų 
interpretacijos savybių ga
lėtų daug kas iš mūsų dai
nininkų pas jį pasimokyti.

Gerą įspūdį paliko jo mo
kėjimas chorui vadovauti. 
Taupūs, iš šalies beveik 
nepastebimi judesiai, be ne
reikalingų didesnių mostų, 
disciplinuotai laikė chorą sa
vo rankose, tačiau pats lais
vai vaikščiojo po sceną, ne
kenkdamas sklandžiam dai
nos pravedimui, net ir tada, 
kada atlikdamas solo parti
ją su choru, atsigrįždavo į 
chorą nugara. Toks dirigen

VYTAUTO ALANTO istorinis romanas "ŠVENTA
RAGIS” antrasis tomas jau išsiuntinėtas knygų platin
tojams. Norintieji gali įsigyti ir tiesiog Dirvoje. Knyga 
616 psl. kietais viršeliais 9 dol. Minkštais viršeliais 8 dol. 
Galima dar gauti ir pirmąjį tomą (kietais viršeliais 6 dol., 
minkštais — 5 dol.).

— — — — ATKIRPTI — — — —

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ....................... dol. ir prašau atsiųsti man:

Šventaragis I tom. kiet. virš..............  minkšt. virš............

Šventaragis .11 tom. kiet. virš............ , minkšt. virš.............

Pavardė ir vardas .........:........................ ................. ..............

Adresas .....................................................................................

to laisvumas bei judrumas 
ypač gerai derinosi su es
tradinio pobūdžio dainomis, 
kurių programoje buvo aps
tu. Dirigento žaismingumas 
su jaunatvišku choru, buvo 
labai vietoje.

Bandžiau suskaičiuoti 
kiek scenoje išsirikiavo dai
nininkių, be nesugebėjau. 
Turbūt Verikaitis jas užbū
rė. Skaičiuojant vis užkliū
davau už kurio nors gra
žaus veido, (o jų buvo daug) 
ir stebėdavau kaip ji dainuo
ja ir pasimesdavau, pradė
davau vėl iš naujo. Taip ir 
nesuskaičiavau, parodyda
mas savo silpnybę. Berods, 
kad jų būta 52. Verikaitis, 
turbūt vienas iš laimingiau
sių choro dirigentų, kuriam 
solo dainuojant, niekad ne
trūksta klausytojų. Blogiau
siu atveju, net ir tuščioje sa
lėje (kuri šiame koncerte bu- 

(Nukelta į 6 psl.)

’ŠVENTARAGIS*

GERIAUSIA 
KALĖDOMS 

DOVANA
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AIDO KONCERTAS... BALTISTIKAI SKIRTAS ŽURNALO
(Atkelta iš 5 psl.) 

vo pilna) jo klausosi bent 52 
entuziastingi sutvėrimai. 
Scenoje mūsų dirigentas 
jaučiasi kaip Maroko sulto
nas, vaikščiodamas tarp 
savo pavaldinių, kurios lau
kia įsakymo...

Programoje dominavo ne
tik liaudies dainos, bet aps
tu buvo ir originalių A. Bra
žinsko, B. Jonušo, V. Klo
vos, J. Kairiūkščio ir kitų 
kompoz. dainų.

Vykdant didesnius užsi
mojimus, neprofesionalinis 
moterų choras nėra idealus 
vienetas. Mėgėjų chore sun
ku išgauti vientisinį skam
bėjimą arba piano su išlygin
tu balsų stiprumu. Nevisos 
ir ‘Aido’ choristės vienodo 
balsinio pajėgumo. 52-jų 
skaičius mažai tereiškia. Ir 
su mažesniu vienetu galimi 
didesni rezultatai. Jei ‘Aido’ 
chorui tektų koncertuoti 
svetimtaučių varžybose, tai 
reikėtų kruopščiai išskaičiuo 
ti daugelį griežtesnių mote
rų chorui statomų reikala
vimų. Tuo tarpu chorui pa- 
linkėtina tobulėti, nes jis, 
palyginamai, dar labai jau
nas vienetas. Be abejo pats 
dirigentas gerai jaučia silp
nesnius savo choro pasireiš
kimus.

Mūsų klausytojams norė
čiau tik priminti, kad ne vis
ką reikia matuoti ant patrio
tinio kurpalio. Ką girdėjo
me ir matėme yra tik išori
nis. malonus klausai ir akims 
žaismas už kurio slepiasi 
nemaloni tikrovė, didelis, 
įkyrus, nemalonus, daug va

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIU KELIONEI 

I ARGENTINĄ 
Išskrenda š. m. gruodžio mčn. 19 dieną 

per New Yorką.
Bilieto kaina iš Chicagos —

14/28 dienoms $770.00 asmeniui
28/45 dienoms $694.90 asmeniui

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJOMIS

Vasario mėn. 1 d. — EKSKURSIJA Į HAVAJUS —
4 salos. .15 dienu kelionė 

$549.00 -f- 10 7( mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 d. — EKSKURSIJA Į MEKSIKĄ — 
7 dienų kelionė (Mexico City, Acapulco) 

$339.00 -Į- 10' < mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Kovo mėn. 10 d. — EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 
ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ, 10 dienų kelionė 
$939.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Balandžio mėn. 19 d. — ŠVENTŲ METŲ 
EKSKURSIJA Į ROMĄ — 11 dienų kelionė 

$659.00 asmeniui (dvigubam kambary)
PRICES & AIR KARES SUB.JECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED MASEI) ON TA RIKES AND EKCIIANGES IN 

EEEECT AUGUST 1, 1974.

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, sttdaronjc 

reikalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame in
formacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pa
saulio kraštus: parduodame lėktuvu bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.

LAIDOTU VIV DIREKTORIAI

» ■

landų reikalaujantis darbas, 
kada choro repetitoriui ir 
choristėms, besilavinant su 
atskirais balsais arba cho
ro grupėmis, vieną muziki
nę frazę reikia kartoti 10- 
15 arba daugiau kartų, kol 
balsai išsilygina, gaunasi 
geresnis (toli gražu dar ne
tobulas; skambėjimas.

Verikaitis yra šio choro 
geroji dvasia, ramstis. Be jo 
choras negalėtų išsilaikyti.

Talentingas akompaniato
rius J. Goveda daug prisi
dėjo prie solisto partijų ir 
choro dainų atlikimo.

Choristės vertos didelės 
padėkos už savo pasišven
timą. Scenoje įos atrodė 
kaip jaunatviškas gėlių bu
kietas. Gal dėl to, po koncer
to, begrįžtant namo, man 
skambėjo ausyse Brazdžio
nio posmai: “Mano tėviškės 

tolimos liepos. Mano tėviš
kės sodai balti. Pasakykit, 
kada jūs man buvot, prie 
širdies taip arti? Aš jaučiu 
jūsų žydintį kvapą. Aš kaip 
gyvas visur jus matau. Ir 
kiek jūsų be rudenio lapų, 
kiek dienų man nukrito 
skaitau”.

NAUJOS GAIDOS
Bronius Jonušas. VĖL 

SAKYSI. Daina solo sopra
nui. žodžiai Ados Karvely
tės. Išleido Omahos lietuvių 
choras "Rambynas". 1974 
m. Visas išleidas apmokėjo 
autorius. Viršelį piešė Vita
lis Gaidelis. Kaina 1.25 dol. 
Galima gauti pas T. Gaide- 
lyte, 3715 U St., Omaha, 
Nebr. 68107.

NUMERIS
Rytų Vokietijoje leidžia

mo žurnalo ‘Zeitschrift fur 
Slawistik’ visas 1974 m. 2 
nr-is (p. 141-310) yra paskir
tas baltų (lietuvių, latvių ir 
senprūsių) kalbos ir litera
tūros klausimams nagrinė
ti. Redaktorius R. Ecker- 
tas pats yra išleidęs knygą, 
savo straipsnių rinkinį ‘Bal- 
tische Studien’ (1971) ir pa
kankamai moka lietuviškai, 
nes jis ir G. Bense išvertė 
vokiškai okup. Lietuvos kal
bininkų lietuviškai parašy
tus straipsnius. Rašo šie lie
tuviai: V. Ambrazas, E. 
Geniušienė (jos str. paskelb
tas rusiškai), S. Karaliū
nas, V. Mažiulis ir A. Saba
liauskas. Apie latvių dainų 
mitologines būtybes ir jų at
garsius latvių literatūroje 
parašė G. Spielhaus, o apie 
latvių priežodžius -- F. Red- 
lichas, abu vokiškai. Šalia 
vokiškos ir rusų kalba nau
dojasi pilnomis teisėmis, ru
siškai parašytų straipsnių 
nei vokiškos santraukos 
neduodamos. Taip rusiškai 
rašo V. V. Ivanovas ir V.N. 
Toparovas apie baltų mitolo
giją, palygindami ją su in
doeuropietiška senove, gry
nai kalbiniu būdu. L.G. Nevs 
kaja rusiškai rašo apie bal
tų geografinius terminus, 
palygindama juos su slaviš
kais. Įdomus yra K. Gut- 
schmidto straipsnis apie 
baltiškus skolinius gudų lite
ratūrinėje kalboje, kur jis 
remiasi daugiausia V. Ur- 
bučio tyrinėjimais, paskelb
tais ‘Baltistikos’ žurnale 
(Vilniuje, 1969 m.) Dar
mums įdomūs straipsniai 
apie Zauerweino tyrinėji-

PRASMINGA KALĖDŲ 
DOVANA

Tai Lietuvių Fondo iš
leisti Lietuvos 3-jų prezi
dentų ir karaliaus Mindaugo 
medaliai. Kai šiandien yra 
viskas labai pabrangę, me
dalius galite gauti sena kai
na, būtent: 3-jų prezidentų 

$10.00 ir Mindaugo — 
$12.50. Medalių dėžutė — 
$2.50. Užsakant paštu, pri
dėti 75 c. pašto išlaidoms. 
Adr.: L. F., 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, Illinois 
60629.

• Jurgio Gliaudės knv- 
ga "SUNKIAUSIU KELIU" 
apie M. Sleževičių ir daug 
kitų nepriklausomos Lietu
vos kūrėjų gaunama Chica- 
goj "Drauge", Marginiuose, 
Terroje, Vaznelių prekybo
je ir kitur pas knygų platin
tojus. Kietais viršeliais su 
Br. Murino aplanku graži 
dovana šventėms. Kaina 
$5.00. Leidėjo adresas: J. 
Urbelis, 1649 No. Broad- 
way, Melrose Park, Illinois 
60160.

• B.L.P.T. Krivūlės klu
bas ši pavasarį išleido kny
gą iš policijos tarnybos at
siminimų: — "Lietuvos Po
licijos įstatymų ir tvarkos 
tarnyboje”. Knyga įrišta 
kietuose viršeliuose, gero 
popieriaus, 430 psl. paįvai
rinta paveikslais, kaina $8. 
Norintieji šią knygą įsigyti 
prašoma kreiptis Į įgalioti
nį Praną Eigelį 2618 W. 71 
St.. Chicago, III. 60629. Tel. 
476-3371 arba pas V. Pocių 
1336 So. Campbell St., Chi
cago, 111. 60632. tel. 523-0148

WANTED JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS
For DAVEN PORT and BROVVN & SHARP

Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance. 
IST & 2ND SHIETS

Excellent opportunity, paid holidays and medical plan. 
Apply call or write to: PLANT MANAGER 
THE BRISTOL SOCKET SCREW CO. 

4 PI N ES BR1DGE RD.
BEACON FALLS, CONN. 06403

203-888-0504
(65*941

mus ir apie lietuvių kalbos 
seminarą Hallėje, veikusį 
jau nuo 1725 m. (kitas veikė 
Karaliaučiuje nuo 1723 m. 
daugiau kaip šimtmetį), kai 
Vilniaus univ-te tokio dalyko 
nebuvo.

Mums įdomu, kad redak
torius R. Eckertas labai 
šiltai atsiliepia apie Joną 
Kazlauską ir apgailestauja 
jo tragišką žuvimą, plačiai 
recenzuodamas (p. 298-306) 
priedą prie ‘Baltistikos’ žur
nalo, kuriame buvo aprašy
ta 1970 m. Vilniuje įvykusi 
antroji ‘visasąjunginė’ bal
tistų konferencija, suorgani
zuota Kazlausko ir ten buvo 
paskelbti skaityti referatai 
tomis kalbomis, kaip jie 
buvo konferencijai pateikti. 
Recenzijos pradžioje kursy
vu padėta dedikacija: “Prof. 
Dr. Jonas Kazlauskas in 
ehrendem Andenken”. Iš va
kariečių tame suvažiavime 
davė savo referatus latvė 
V. Rūke-Dravina, gyvenan
ti Stockholme, W.R. Schmal 
stiegas iš JAV, W. P. 
Schmidtas iš Vak. Vokieti
jos ir R. Eckertas iš Rytų 
Vokietijos. Referatus skai
tė šie lietuviai: V. Ambra
zas, A. Girdenis, J. Kaz
lauskas, J. Lipčiūtė, V. Ma
žiulis, J. Palionis, A. Piroč
kinas, ir Z. Zinkevičius. 
Dar dalyvavo šeši latviai ir 
aštuoni rusai, kurių refera
tai ten irgi atspausdinti.

J. Balys

DETROIT

MADŲ PARODA
Lapkričio 23 d. suruošta 

Filisterių Skautų Kultūri
niame Centre madų paroda 
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Į ją atsilankė 400 žmo
nių. Madų parodos vakarą 
atidarė Jonas Asminas ir po 
trumpo tarto žodžio toliau 
programai vesti pakvietė 
parodos rengimo komiteto 
pirmininkę Danguolę Jurgu- 
tienę.

Parodoje buvo modeliuo
jami siūti, mėgsti ir tauti
niai rūbai. Siūtus rūbus at
gabeno Stasė Koronkevičie- 
nė iš Kalifornijos. Megstus 
rūbus atgabeno Elena Blan- 
dytė iš Chicagos. Modeliuo
jami tautiniai rūbai vieni bu
vo vietiniai, o kiti paskolin
ti iš kitų miestų. Modeliuo
jant rūbus komentatorė 
Danguolė Jurgutienė smul
kiai papasakojo jų medžia
gą, spalvą ir kada ir kur jie 
naudojami. O su lietuvių 
tautiniais rūbais supažindi
no Gražina Urbonienė.

Modeliavimo metu muz. 
P. Mykolaitienė skambino 
pianinu ir St. Butkaus šau
lių kuopos kanklininkės, va
dovaujamos vadovės Danu
tės Petronienės skambino 
kanklėmis. Taip pat scenoje 
buvo parodyta natūrali ir 
prie tikro medinio ratelio 
vargo mokykla. Motina ap
sirengusi tautiniais rūbais 
prie ratelio moko savo duk
relę. Vaizdavo: motiną Vio
leta Tatarūnienė ir dukte
rį - Danutė Petrusevičiūtė.

Rūbus modeliavo: Vilija 
Baukytė, Yolanda Baužienė, 
Elena Blandytė (Chicago), 
Rūta Čerškutė :Windsor), 
Gintrė Duobaitė, Gina Januš 
kienė, Liolė Kizlauskienė, 
Izabelė Korsakienė, Audro
nė Tamulionytė, Kristina 
Mižiūnaitė, Regina Minge- 
lienė, Dalia Orantaitė (Cle
veland), Loreta Petersonai- 

tė, Genutė Rūkštelytė, Asta 
Stašytė, Violeta Tatarūnie
nė, Aldona Tautkevičiūtė 
(Windsor), Karolė Veselkai
tė, Regina ir Kristina But- 
kūnaitės, Asta Jurgutytė ir 
Vida Skiotytė.

Madų parodos pelnas bus 
atiduotas jaunimui ir litu
anistinei mokyklai, o lote
rijos -- Kultūriniam Cent
rui.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 24 d. Detroito 

karinės organizacijos LKK 
savanoriai, ramovėnai, šau
liai ir birutininkės suruošė 
Lietuvos Kariuomenės atkū
rimo 56 metų sukakties pa
minėjimą.

Akademija ir oficialus mi
nėjimas pradėtas 12:30 Lie
tuvių Namuose. Jį atidarė 
ir atvykusius svečius pa
sveikino LKV S-gos Ramo
vė Detroito skyriaus pirmi
ninkas teisininkas Stasys 
Šimoliūnas. Jis ir minėjimą 
pravedė. Vėliavas tvarkė 
Romas Macionis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. K. Simaitis. 
Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti kritę dėl 
Lietuvos laisvės. Po to įvyko 
savanorių, ramovėnų ir visų 
karių pagerbimas. Kariuo
menės šventės proga LŠST 
pirmininkas Vincas Tamošių 
nas prisegė šaulių žymenis: 
šauliams Juozui Kincevi- 
čiui, Vincui Rinkevičiui, Ve
rai Kulbokienei, Jonui Bal
siui, Klemensui Urbšaičiui 
ir Nelei Urbšaitienei.

Paskaitą apie Lietuvių 
Kariuomenės dalinius -- dar
bo kuopas įsikūrusias po 
karo Vokietijoje prie ameri
kiečių kariuomenės, skai
tė tuose daliniuose tarna
vęs ats. leitenantas teisinin
kas Marijonas šnapštys. Po 
pertraukos sekė meninė da
lis.

Solistė Danutė Petronie
nė padainavo tris dainas: 
Jai akompanavo p. Mykolai
tienė. Stasio Butkaus šaulių 
kuopos kanklininkės vado
vaujamos Danutės Petronie
nės paskambino tris liaudies 
dainas.

Į minėjimą atsilankė daug 
Detroito ir apylinkių lietu
vių, o pietuose dalyvavo 
netoli 150 žmonių. Rengė
jai tokiam dideliam skaičiui 
nebuvo pasiruošę. Teko ant 
greitųjų pristatyti naujų 
stalų.

NAUJA ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS TARYBA

Į šv. Antano parapijos ta
rybą išrinkti: Pranas Za- 
ranka, Jurgis Mikaila, Pra
nas Polteraitis, Edvardas 
Russell, Genovaitė Viskan
tienė, Birutė Barauskienė 
ir Leonardas Šulcas.

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935

Krautuvė atidaryta pirmad-. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 
Penktad. 9-9 v. v. geštad. 9-6 v. v. 

Sekmrid. 10-3 v. p. p.

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS - - - - - - -

GRUODŽIO 24 D. Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

GRUODŽIO 31 D. Nauj. Metų 
sutikimas šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia studentai ateiti
ninkai.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų Sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.
SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero 

m-los mokinių kalėdinis pasi
rodymas ir popietė su užkan
džiais.

SAUSIO 25 D. Lietuvių Na
muose vakaronė. Rengia LB 
kult, parengimų komisija.

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D. Lietuvių Na
muose vakaronė. Rengia LB 
kult, parengimų komisija.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

KOVO 15-16 Adomo Galdiko 
paroda. Ruošia ateitininkai.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė
Nauj. parapijos salėje.
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 6 D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 3-4 D, Ateitininkų 
šeimos šventė.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽES 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

BIRŽELIO 1 D. šv. Kazimiero 
lit. mokyklos mokslo metų pa - 
baigtuvių aktas N. parap. salėje.

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

LŠST vicepirmininkas Al
fa Šūkis ir St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas 
Juozas Lesčinskas, su cen
tro valdybos ir St. Butkaus 
kuopos vėliavomis lapkričio 
23 d. dalyvavo St. Peters- 
burgo Floridoje šaulių Romo 
Kalantos kuopos vėliavos 
pašventinimo šventėje.

A. Grinius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Holiday Inn, pačiame 
Clevelando miesto centre 
Lakside ir East 12th St., 
gražiame Players Room, pa
našiai, kaip New Yorke gar
siajame Asti restorane, pa
tarnautojai dainuoja arijas 
iš operų ir operečių, o Nor
mali Knuth ir jo Starliters 
groja šokių muziką.

Naujas 416 kambarių Ho
liday Inn turi dvi saunas ir 
viduje maudymosi baseiną. 
Čia įrengtoje galerijoje Cle
velando meno instituto ir 
universitetų studentai rodo 
savo darbus.

Didelė baliams salė talpi
na iki 600 žmonių, čia įvyks 
Naujųjų Metų sutikimas, 
porai tik 25 dol., įskaitant 
vakarienę, šokius ir progra
mą.

• šventėms geriausių 
maisto produktų, importuo
tų ii- vietinių, didžiausias 
pasirinkimas lietuviškoje 
krautuvėje Parmoj — Meat 
Mart Inc. (savininkas V. Ja
nonis), 10405 Pleasant Val- 
ley and York Rd., Parma, 
Ohio, tel. 845-4935. Sekma
dieniais krautuvė atidaryta 
nuo 10 iki 3 vai. p. p.

• Globė Parcel Service
Inc. Clevelando skyrius, 
esantis Lietuvių Namuose, 
bus uždarytas nuo š. m. 
gruodžio 22 d. iki 1975 m. 
sausio 2 d. (pr.)

dėmesio jaunime i
Pradėkite Kalėdų atosto

gas su savo draugais, ir tuo 
pačiu laiku galėsite parem
ti Lietuvių Jaunimo Kultū
rinį Kambarį.

Gruodžio 20 d., 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Namuose, 
Jaunimo Komitetas rengia 
filmų festivalį. Bus viso
kių įdomių filmų: tylios ir 
garsinės. Turėsime ”pop- 
corn”, ir tie kurie bus iš
troškę, galės nusipirkti ką 
nors gerti. Taip pat bus mu
zika pasišokti.

Mūsų kambarys dar ne
įrengtas jau 2 metai. Ne
seniai Ohio Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga įteikė $1,000, 
kad galėtume pradėti dar
bą. Yra ir daugiau žmonių, 
kurie mūsų darbą remia. 
Tiem visiem geraširdžiams 
didelis ačiū!

Bet jau laikas jaunimui

Pianistas Vytautas Puškorius po koncerto su savo motina
V. Bacevičiaus nuotrauka

VYTAUTO PUŠKORIAUS 
PIANO REČITALIS

Š.m. gruodžio 8 d. Cleve
lando Lietuvių namų salė
je gausi (apie 200 asm.) pu
blika turėjo progą pasiklau
syti gero, rūpestingai pa
ruošto ir sėkmingai atlikto 
piano koncerto. Jaunas, ta
lentingas ir darbštus pia
nistas, ankstyvesniuose sa
vo pasirodymuose vis nu
džiugindavęs klausytojus to
bulėjančia technika ir pažan
ga, ir šį kartą mūsų ne
apvylė.

Koncerto programa pra
dėta a.a. Juliaus Smetonos 
atminimui paskambintu M. 
K. Čiurlionio preliudu B- 
moll. Šia proga pravertu pa
stebėti, kad V. Puškorius 
savo muzikinės karjeros ke
lyje nepamirš ir bus dėkin
gas savo mokytojų B. Sme
tonienės ir Antano Smeto
nos nuoširdžiai ir lemiamai 
pagalbai.

Pirmoje programos daly
je girdėjome senesniųjų lai
kų, bene 17 amž. gyvenu
sio D. Scarlatti sonatą E- 
dur L 23. Tai tipingas pa
vyzdys ano meto lengvos, 
žaismingos muzikos.

Fr. Schubert Moments 
Musicaux op 94 kaip ir visa 
šio kompozitoriaus muzika,

prisidėti prie tikrai didelio 
darbo, surinkti pakankamai 
pinigų, kad galėtume pradė
ti statybą. Mes žinome, kad 
moksleiviai ir studentai ne
turi pinigų akcijų pirkimui, 
tat dalyvaudami festivaly
je prisidėsite prie kambario 
įrengimo. Įėjimas vienam 
asmeniui $3.00.

Įėjimo kaina aukšta, bet 
kilniam tikslui neperdidelė. 
Tat kvieskite savo draugus 
ir iki pasimatymo filmų fes
tivalyje.

Jaunimo Komitetas

klausytojų suprantama ir vi
sada klausoma kaip savos 
rūšies atgaiva. Šiame kūri
nyje ir nostalgiškasis An- 
dantino ir linksmas, melo
dingas Allegro buvo atlik
tas be priekaištų. Gerai iš
lavinta dešinės rankos pirš
tų technika, pedalų naudoji
mas, gražiai tekantis ritmas 
ir dinamika -- viskas suteikė 
pasigėrėtinų darnios visu
mos momentų.

M. K. Čiurlionio noktiur
nas Cis-moll buvo atliktas 
užtikrintai, laisvai, nesu
keldamas pianistui bet ko
kių techniškų problemų.

Ilgesniame R. Schumann 
Papillons D-dur, op. 2 V. 
Puškorius turėjo nelengvą 
uždavinį išlaikyti klausyto
jų dėmesį, nes eiliniam be 
didesnio muzikinio išsilavini
mo žmogui, atvirai kalbant, 
kaip Fr. Schubert’o, taip ir 
R. Schumann’o kūriniai 
skamba panašiai be ypatin
gų skirtingumų. O kada to
kios pačios muzikos per
daug - klausytojo dėmesys 
ir susikaupimas silpnėja.

Antrojoj programos daly 
W.A. Mozarto Sonata B-dur 
K 570 su labai gyva Alleg
ro ir Allegretto ir dainuo
jančia, švelnia Adagio klau
sytojų buvo susikaupus iš
klausyta. Šioj daly girdėjo
me 3 Fr. Chopin kūrinius. 
Etiudas C-moll Op. 10 Nr. 12 
ir Polonezas As-dur, op. 53 
Nr. 6 - tie tipingi triukš
mingos ir garsios ekspresi
jos kūriniai, pareikalavę iš 
pianisto pilnutinio jėgų įtem 
pimo ir virtuozo technikos 
(ypač kairiosios rankos dar
be), atlikti visiškai sėkmin
gai ir sukėlę klausytojų nuo
širdžiai išreikštą entuziaz
mą.

Vytauto Puškoriaus lig 
šiol pasiekti kruopštaus dar
bo rezultatai, sėkmingai pa-

S

SAUNAS

1111 Lakeside Avė., Cleveland, Ohio 44114

INDOOR PARKING
416 ROOMS — SWIMMING POOLS

f pląyeis
^INN PLACE'

VAIKŠČIOJĄ DAINUOJĄ PATARNAUTOJAI IR PATARNAUTOJOS

OPERA OPERETE TEATRO MELODIJOS
NUO 6 P. M. IKI 10 P. M.

NORMAN KNUTH’S STARLIGHTERS grojama šokių muzika 
nuo 9 p. m. iki 2 a. m. — Pirmad. iki šeštad.

Specialus Nauju Metu sutikimo balius
$25.00 porai įskaitant vakarienę, šokius, programą ir kitus priedus.

PERNAKVOJIMO GALIMYBĖ. Kambarys 2 asmenims, įskaitant priešpie
čius prie baseino $30.00 papildomai.

REACH OUT FOR MORE
For reservations please call Mr. Al Monachino at 241-5100 ext. 599

Daina Čepulytė sega gėlę pianistui Vytautui Puško-
V. Bacevičiaus nuotrauka

LINKSMU ŠVENČIŲ!

Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 
skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1975 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S 
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056
Tel. 467-2221

demonstruoti šiame koncer
te, leidžia mums su pasi
tenkinimu pranašauti jam 
gražią ir garbingą muziko - 
pianisto ateitį. Lietuviams 
ypatingai džiugu sveikint V. 
Puškorių kaip nuoširdų lie
tuvį patriotą, aktyviai da
lyvaujantį lietuviškoje kul
tūrinėje veikloje ir talkinan
tį daugelyje mūsų parengi
mų. Skoningai atspausdin
tose programose buvo išvar
dinta didelis skaičius (64) 
rečitalio rėmėjų, jų tarpe ir 
visa eilė nelietuvių, čia nuo
pelnas pianisto “gerosios fė
jos” jo tetos Ant. Puško- 
riūtės, kuri labai energin
gai pagelbėjo rečitalio rengė 
jui Ateities Klubui suruoš
ti šią mielą, aukšto meninio 
lygio popietę. Po koncerto 
visi svečiai buvo pavaišinti 
kavute ir skaniais namų ga
mybos pyragais - tortais.

Pr. Karalius

T,500 DOL. RELIGINEI 
ŠALPAI

Religinė šalpa Clevelande 
aukų vajų vykdo kasmet ga
vėnios metu. Toks vajus vy
ko ir šiais metais ir aukoto
jai vajui užsibaigus buvo 
paskelbti spaudoje. Tačiau 
ir vėliau aukų gavome (ir 
tebegauname), todėl čia 
skelbiame vėlesnių (dar ne
paskelbtų) aukotojų sąrašą. 

Stef. Radzevičiūtė, Dr. 
Dom. Kesiūnaitės atmini
mui, Religinei šalpai paau
kojo — 200 dol. Dr. A. ir E. 
Bridžiai ir Al. Karklius po 
40 dol. A. Buknis ir dr. G. 
Matas po 25 dol. E. ir Pr. 
Jogai, dr. J. ir T. šuntai ir 
VI. šniolis po 15 dol. Stef. 
Radzevičiūtė — 12 dol.

Po 10 dol.: V. ir S. Ake
laičiai, A. Babickienė, VI. 
Dautas, Z. ir K. Gobiai, J.

Mikonis, Al. Nevulis, A. ir 
Pr. Razgaičiai, A. ir M. 
Smelstoriai ir O. ir K. žy- 
gai.

Po 5 dol.: V. Apanius, A. 
Brazaitis, Pr. Butkuvienė,
J. ir M. Damušiai, A. Eidu- 
kaitienė, A. Kasulaitis, J. 
Klimaitienė, J. Krygeris, O. 
ir K. Raliai, J. šarkauskas,
K. šlapelis ir B. ir S. Ur
bonavičiai.

Po 3 dol.: V. Miškinis ir 
K. širvinis. Po 2 dol.: A. 
Balasevičius ir Merry Sku- 
džinskas.

Iš viso šiais metais gau
ta 1,507 dol. — 149 aukoto
jai. širdingai dėkojame vi
siems. Jeigu dar kurie norė
tų aukoti — mielai laukia
me. Rel. šalpos adresas: O. 
Žilinskienė, 1840 Caronia 
Dr., Lyndhūrst, Ohio 44124. 
Tel.: 449-1703.

Ačiū ir linksmų šv. Ka
lėdų.

Rel. šalpos Komitetas

SUTIKIME NAUJUS 
METUS

šiais metais Clevelando 
studentai ateitininkai pra
deda naują tradiciją — 
drauge sutikti Naujuosius 
Metus ir išlydėti senuosius. 
Kviečiame visą universite
tinio amžiaus jaunimą, jau
nus sendraugius, jų drau
gus ir pažįstamus jungtis 
kartu šiam vakarui — pa
bendrauti, pasišokti, palin
kėti vieni kitiem viltingos 
ateities, ir kartu pasitikti 
artėjančius Naujuosius Me
tus.

Užtikrinam puikų orkes
trą, smagią ir linksmą pro
gramą, skanius užkandžius 
ir pakilią nuotaiką. Užsisa
kant iš anksto, bilietai $6, 
prie durų — $7. Stalai 10

žmonių. Dėl informacijos ar 
bilietų skambinti Elenutei 
Razgaitytei (524-2307), Lo
retai Nykštėnaitei (943- 
5368) arba Kęstučiui Ci- 
vinskui (481-6522). Sutiki
mas įvyks šv. Jurgio para
pijos salėj, gruodžio 31 d., 
8 vai. vak.

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

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

DESIGNER

ENGINEER 
DESIGNER

Present prolecfs expected to contlnue 
Into loto 1976 at hloh overtime. Ex- 
cellent opportunltles to work on 
challenoins prolects offerlne vary 
hloh basa earnlnos, hloh overtime 
and time and ona half baslį and 
eood Mneobontllft:

STRUCTURAL 
FOUNDATIONS 

PIPING 
MATERIAL 
HANDLING 

Oualifylno canaldales wlll work In our 
headouarters convenlenlly located 
on the shorevray, on tha E. KO M. 
Exlt In Cleveland. For a personai In- 
lervlew, please send a retume or 
ca«

DON DIELAAAN 
216-486-7800 
CENTERLINE 

INC.
19201 VILLAVIEVV RD.
CLEVELAND, O. 44119 

A NESCO COMPANY

(93-95)

WANTED AT ONCE
COLOR MATCHERS

Experienced persona to work 
with colored coatings to coordin- 
ate and monitor machine runs. 
Please contact:

Jim Anderson 
LUDLOW SPECIALTY 

PAPERS 
Cummings St., 

Ware, Mass. 01082 
413-967-6204

An EmuhI OMportunity r.iiipfc»v*r 
(92-4)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

i



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUKOS 
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą. ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
A. Masiulis, Chicago ....$7.00 
A. Milaknis, Santa Monica 2.00
A. Norus, Detroit.............. 2.00
K. Algenis, Woodhaven ..15.00 
S. Radzys, Chicago .......... 2.00
B. Maželis, S. Euclid .... 7.00 
V. Palubinskas, Cleveland 2.00 
P. Kudukis, Cleveland .. 2.00 
V. Vaičiūnas, Kalamazoo 7.00 
M. Thomas, Worcester .. 2.00 
D. Mekišius, Long Beach 2.00 
R. Tamulionis, Detroit .. 2.00 
J. Gilvydis, Franklin .... 7.00 
P. Drabišius, Cleveland .. 7.00

V. Slavinskas, Monticello 7.00 
K. Karalis, Cleveland .... 15.00
A. Liutkus, Shaker Hts. .. 2.00 
S. Butrimas, Cleveland .. 5.00
J. A. Puteris, Toronto .... 7.00
R. Gintautas, Caseyville .. 3.00
V. Andrašiūnienė, Cleve. 2.00 
Jonas Maurukas, Ęlyria 24.00
J. Tautvilą, Gary.............. 7.00
G. Vidmantas, Rochester 1.00
P. Ausiejus, Avon ............ 2.00
K. Miškinis, Rochester .. 2.00
K. Sakalas, Cleveland .. 7.00 
Juozas Šalčiūnas,

Palos Hts......................... 7.00
A. Andrulis,

Daytona Beach............. 15.00
K. Pažemėnas, Los Angeles 5.00 
J. Sniečkus, Cleveland .. 2.00
P. Milašius, Cleveland .... 2.00
A. Krakauskas, Chicago .. 2.00
P. Pečiulis, Hobart .......... 25.00
K. Degutis, Linden...... 7.00

A. A.

GRAŽINAI MUSTEIKYTEI

taip anksti Amžinybėn iškeliavusiai, 

tragizmo slegiamus Jos Tėvus GRAŽI

NĄ if KAZĮ MUSTEIKIUS bei kitus 

artimuosius, užjaučia ir skausmu da

linasi

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos
Chicagos Skyrius

A. t A.

GRAŽINAI MUSTEIKYTEI

mirus, jos didžiai gerbiamus tėveliui 

GRAŽINĄ ir KAZĮ MUSTEIKIUS gi

liai užjaučia ir kartu liūdi

Ina ir Kostas 
Nenortai 

ir
Bronė ir Jonas

Vašiai

Mylimai motinai

A. A.

MARCELEI PETRAITIENEI

Lietuvoje mirus, mūsų brangiam prie- 

teliui PRANUI PETRAIČIUI, žmonai 

ANTANINAI ir šeimai reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Kazys ir Ona Adomaičiai
ir šeima

A. A.

JULIUI SMETONAI
mirus, Jo žmonai BIRUTEI, sūnums, seseriai ir 

visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškiame

Vincas ir Barbora 
Juodžiai

A. Siliūnas, Chicago .... 2.00 
Alf. Mūrelis, Chicago ....12.00 
G. Marchertas, Wauwatosa 7.00 
M. Vinclovas, Cleveland .. 2.00 
J. Jonušas, Rochester .... 3.00 
M. Tijūnėlis, Euclid .... 5.00 
V. Nungaudas, Chicago .. 7.00 
Pr. Dulevičius, Forest Hills 5.00 
A. Česonis, Philadelphia .. 3.00 
A. Pakalnis, Linden.......... 2.00
E. Juodėnas, Cleveland .. 5.00 
T. Savickas, Monticello .. 7.00
L. Kerulis, Chicago.........  2.00
P. Mockaitis, Chicago .... 3.00 
J. Černius, Upland .......... 2.00
A. Laucevičius, Chicago .. 2.00 
D. Trimakas. Westlake .. 7.00 
A. Tėvelis, Hamilton .... 2.00
V. Šarka, Detroit.............. 2.00
S. Žadeikis, Forest Hills 7.00
VI. Skirmuntas, Kenosha 5.00 
Br. Kazėnas, Cleveland .. 5.00
L. Jurgutis, Montreal .... 7.00 
VI. Tervydis, Collinville .. 5.00 
J. Brantas, Millbury .... 2.00 
R. J. Povilaitis, Brandon 1.00 
J. Nausėda,

Woodland Hills.............. 2.00
P. Keturka,

Ville Lasalle .................  2.00
M. Purvinas, Chicago .... 5.00 
M. Petrulis, Toronto .... 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Dalis svečių dalyvavusių minėjime. Apie Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukaktį kalba R. Gintautas.

J. Gumbelevičiaus nuotrauka

St. Louis lietuviai paminėjo 
prez. A. Smetonos sukaktį

9 « 1

v

Matėsi ir jaunimo, kurį mes 
nuoširdžiai sveikiname.

Apie Lietuvos kariuome
nę kalbėjo Romas Gintau
tas. Kalbos pradžioje jis pa
kvietė visus atsilankiusiu0 
tylos minute pagerbti karius 
ir partizanus žuvusius ko
vos lauke beginant tautos

NAUJAS ANATOLIJAUS 
KAIRIO DRAMINIS VEIKA
LAS

epilogas, 318 J- Gumbelevičiaus nuotr.

Istorinė drama — poema 
iš Mindaugo laikų — nuo 
1237 iki 1268 metų'— pa
rašyta eiliuota kalba ir su
sideda iš trijų savaimingų 
dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, 
vaizduoja Mindaugo kovas 
į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, 
apima krikšto, karūnacijos 
ir jau suvienytos valstybės 
problemas. Trečioji — Ka
rūnos vaisiai, 3 v. tragedi
ja, sprendžia Mindaugo mir
ties, o kartu ir Lietuvos 
tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 
veiksmai, 27 paveikslai, 
prologas ir 
puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai 
iliustruota ir gražiai išleis
ta. KARŪNA tinka vaidin
ti, skaityti, deklamuoti mo
kyklose, parengimuose, mi
nėjimuose, graži, taisyklin
ga ir vaizdi kalba. Tai ver
tinga dovana švenčių, var
dadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar beį ku
ria kita proga savo vaikams, 
anūkams ar draugams, lie
tuviško teatro darbuoto
jams.

KARŪNĄ išleido knygų 
leidykla DIALOGAS. Kaina 
$6.50 su persiuntimu. Gali
ma gauti DRAUGE, DAR
BININKE, KELEIVYJE, 
MARGINIUOSE, VAZNE- 
LIŲ PREKYBOJE, TER- 
ROJE, įvairiuose spaudos 
kioskuose ir pas platintojus, 
arba užsisakyti tiesiai iŠ 
leidyklos tokiu adresu: Lei
dykla DIALOGAS, 8457 So. 
Pulaski Rd., Chicago, III. 
60652.

Lapkričio mėn. 23 d. 
Fisherio restorane, Belle- 
ville, III. ALTS-gos pastan
gomis buvo suruošta Lie
tuvos Kariuomenės atsikū
rimo 56 metinių prisimini
mas ir prez. A. Smetonos 
100-jo gimtadienio paminė
jimas.

Parengimą tvarkė ir jam 
vadovavo inž. Jonas Gum- 
belevičius. Svečių buvo susi
rinkę daugiau negu tikėtasi.

Dr. P. Švarcas, Vilties 
d-jos vicepirmininkds kalba 
minėjime apie Prezidentą A. 
Smetoną.

Tik 1 doleris!

SIMO knygos antrosios 
laidos liko tik kelios de
šimt egzempliorių. Norėda
mi, kad. ji plačiau pasklistų 
skaitytojuose, vietoj 3 dol 
nutarėme atpiginti iki 1 dol. 
Užsisakykit tuoj pat Dir
voje, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.

FLORIDA — DAYTONA BEACH 
SEASCAPE BEACH MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti Seascape 
Motei ant jūros kranto. Mūsų motelis randasi 
visų Floridos įdomiausių vietų centre.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gra
žius ir švarius kambarius, spalvota TV, stalo 
tenisą, 2 plaukimo baseinus, žiemos metu šil
domus.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. 
Dėl informacijos rašykite:

SEASCAPE MOTEL
AD. ANDRULIS

3321 S. Atlantic Avė.
Daytona Beach, Fla. 32018 

Telef. 904-767-1372 

laisvę ir ta pačia proga, lin
kėdamas ilgiausių metų pa
sveikino svečių tarpe buvu
sį savanorį-kūrėją Antaną 
Vaičekauską.

Prelegentas trumpai per
žvelgęs nepalankias kariuo
menės organizavimo sąly
gas ir sunkias, kartais be
viltiškas kovas, ilgiau susto
jo prie neramios taikos. O 
toji nerami taika, sekant 
kalbėtojo žodžius, tesėsi nuo 
paskutinio šūvio kautynių 
lauke iki klastingos sovie
tų okupacijos, kuri atnešė 
mūsų tautai skurdą, vergiją 
ir genocidą.

Dr. P. Švarcas trumpai, 
bet išsamiai apibūdino buv. 
prezidento A. Smetonos as
menį ir papasakojo jo bio
grafiją.

Ponios M. Kikutienė ir A. 
Gumbelevičienė padainavo 
keletą harmonizuotų liau
dies dainų.

Svečiai prieš išsiskirsty
dami lietuviškai spaudai -- 
Dirvai paremti suaukojo 
virš $60. (rg)

Visus kolegas korporantus 

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

KORP! NEO-LITHUANIA 
VYR. VALDYBA

KALĖDŲ ir 1975 METŲ 

proga, sveikiname visus gimines, 

draugus ir pažįstamus.

Birutė ir Bronius

K
i • v> • •asakaiciai

Visus mielus lietuvius, kur jie be

būtų, švenčių proga sveikina

Alice ir Edmundas Mažiai
iš Californijos

Linksmų ir Laimingų šv. Kalėdų ir 

geriausių Naujųjų Metų linkime savo 

giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

o ypatingai savo mieliems klijentams.

Dana ir Stasys Čipkai su šeima
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