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Kauno žiburiai. J- Čikoto nuotrauka

DETENTE BE BUDRUMO
V- ŽABANGAI BRONIUS AUŠROTAS

VIDAUS POLITIKA
Respublikonų posūkis į dešinę — vėl Kennedy?
Nors iki prezidento rinki

mų dar pusantrų metų ir 
įvykiai labai greitai keičia
si, Amerikos politiniuose 
sluoksniuose jau nemažai 
dėl jų sukamos galvos.

Iš pirmo žvilgsnio atrody
tų, kad laimėti turėtų demo
kratų kandidatas. Juk gali
ma sakyti, kad respubliko
nai neturėjo laimės nei 
vidaus nei užsienio politiko
je. Kol kas tačiau demokra
tai neturi nei bendros politi
kos, nei kandidato, kuris 
juos visus vienytų. Kurį lai 
ką atrodė, kad gal senato
rius Jacksonas išsikovos 
sau pirmaujančią vietą. Sa
vo šansus jis tačiau susigadi
no, bendrai reikalaudamas 
griežtesnės laikysenos so
vietų atžvilgiu, o konkrečiai 
siūlydamas ūkine pagalba 
nupirkti žydų emigracijos 
teisę. -.Kaip žinia iš to nie
ko neišėjo, nes viešai sovie
tai su tuo negalėjo sutikti, 
o be to naftos ir visų kitų ža
liavų pabrangimas pasauli
nėje rinkoje jų ūkinę padėtį 
staiga sustiprino. Su kredi
tais jiems paskubėjo Pran
cūzija ir D. Britanija, o pas
kutinėmis žiniomis 500 mili
jonų dolerių kreditą jiems 
pasiūlė ir didžiausias pasau
lyje bankas - Bank of Ame
rica, kurio didžiausias akci
ninkas, sakoma, yra... jėzui
tų ordinas...

Kaip ten būtų, paties 
Jacksono akcijos politinėje 
biržoje krito. Politiniai ste
bėtojai yra linkę manyti, 
kad demokratų nominaciją 
gali laimėti tik politikas su 
dideliu asmeniniu prestižu, 
kaip tai buvo praeityje. Pri
siminkime tik Franklino 
Roosevelto, Dvvight Eisen- 
howerio ir John Kennedy iš
rinkimus. Už tat neišskirti
na dar galimybė, kad labai 
prašomas sutiks kandidatuo
ti ir Edwardas Kennedy...

Tai turint galvoje na
tūralaus respublikonų kan
didato prezidentų Fordo no
minacija atrodytų užtikrin
ta. Didžiausias jo galimas 
priešas -- ūkinė būklė nū
dien atrodo ne taip blogai. 
Infliacija pasiekusi perei
tais metais rekordinį dydį 
14°/o, šiais metais žinovų tei
gimu kris iki 4-6°/o, kas lai
koma ne tik pakenčiama, bet 
ir pageidautina. Jei nebus 
kokių sukrėtimų užsienio po
litikoje, benzino visiems už-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

teks ir jis šiame krašte vis 
dar kainuoja tik pusę to, ką 
Europoje. Bedarbių skaičius 
žinoma, yra neigiama pusė, 
tačiau jį galima išaiškinti 
kaip kaina už infliacijos su
stabdymą. Juk šiaip ar taip 
nieko negalima gauti už dy
ką. Jei algų pakilimas ne- 
silygiuoja su darbo našumo 
pakilimu, anksčiau ar vėliau 
sukelta infliacija veda į de
presiją. Tą galima būtų rin
kikams išaiškinti, ypač, jei 
ūkinis gyvenimas pradėtų 
rodyti atkutimo žymių.

Žinia, dėl to atkutimo kre
ditą norės sau pasiimti de
mokratai, turį daugumą kon
grese, kuri iš savo pusės pa
didins prezidento siūlomą 
mokesčių sumažinimą ir iš 
viso federalinio biudžeto de
ficitą. Respublikonai galės 
tačiau atsikirsti, kad tokia 
per didelė vaistų doza tik 
vėl gražins infliaciją.

Ta proga reikia pastebėti, 
kad prezidento Fordo, o 
ypač viceprezidento Rocke 
fellerio nominaciją respubli
konų konvencijoje nėra visai 
tikras dalykas. Dešinysis tos 
partijos sparnas mano, kad

Okupuotoje Lietuvoje

APIE DEFICITINES PREKES
ST. PERMINĄS

‘Deficitinė prekė’ yra so
vietinio gyvenimo šešėlis ir 
pastovus palydovas. ‘Defici
tinė prekė’ yra objektas, ku
ris arba nerandamas krau
tuvėse, arba randamas ne
reguliariai, arba gaunamas 
‘sendaikčių prekyboje’ už 
keturgubai aukštesnę kainą. 
Sovietinės prekybos nepa
jėgumas, prekybininkų ini
ciatyvos suvaržymas, ryšio 
tarp gamintojo ir prekybi
ninko griozdiškumas, gamy
bininko nejudrumas mados 
ir skonio ypatybėms paten
kinti ir, dažnai, iki 95°/o 
siekiantis gaminių brokas -- 
visa tai rodo, kad ‘defi
citinė prekė’ ilgai dar bus 
didžiausias sovietinės bui
ties skaudulys.

‘Deficitinės prekės’ gali 
būti stambūs objektai: tele
vizoriai, viryklos, įvairūs 
baldai... Ir smulkūs objek- 

kaip tik ūkinė būklė duoda 
nemažai paramos jos ideolo
gijai, reikalaujančios svei
kos konservatyvios ūkinės 
politikos, galimo biudžeto 
subalansavimo ir ne tik mo
kesčių - valstybės pajamų, 
bet ir išlaidų sumažinimo.

Ten pat manoma, kad 
krašto nuotaikas i dešinę tu
rėtų nukreipti ir nepasise
kimai Pietryčių Azijoje. 
Cambodijos netekimą ir dra
matišką padėties pablogė
jimą Pietų Vietname galima 
bus nurašyti demokratų 
daugumos kongrese sąskai
tom Nors dabar atrodo, kad 
tautos dauguma, teigiama 
net 78°/o, yra prieš tolimes
nę karinę pagalbą, Cambo
dijos ir Vietnamo netekimas 
po tiek daug nuostolių su
kels naujų diskusijų dėl 
pralaimėjimo kaltės, pana
šiai, kaip ir po paliaubų Ko
rėjoje padidėjo išdavikų 
savo tarpe ieškojimas ir iš
kilo senatorius Joe Mc 
Carthy...

Dėl viso to dar bus išlie
ta nemažai rašalo. Eventu
alios trečios konservatyvios 
partijos iš respublikonų ir 
demokratų dešiniųjų sparnų 
susidarymas dar nėra visai 
negalimas dalykas.

tai: adatos, šepečiai, kvepa
lų bonkutės, nosinės... Kaip 
jau įprasta, mėnesiui bai
giantis, arba metų ketvir
čiui artėjant, ima smarkiau 
judėti prekių ‘išmetimo grą- 
fikas. Tomis dienomis pirkė
jai puola krautuves. Perka 
viską, kas pirkėjų nuomo
ne, atrodo ‘deficitinės pre
kės’ grupėje. Vėliau, kai 
kurie pirkiniai pasirodo ir 
‘sendaikčių’ prekyboje.

Švyturio, nr. 2, bendra
darbis Vytautas Žemaitis, 
savo įdomiame reportaže 
‘Deficitas’, puikiai pavaiz
duoja tą neįtikėtiną ‘defici
tinių prekių’ problemą vals
tybėje, kuri jau tris deka
das po karo nesugeba pa
tenkinti savo vartotojų inte
resų.

Vytautas Žemaitis susiti 
ko su Minsko ‘deficitiniu’ 
žinovu ir abu koresponden 

tai aptarė šią komišką ir 
kvailą problemą, lygindami 
Vilnių ir Minską. Pasirodo, 
vienur ir kitur, viskas ab
soliučiai panašu: ‘deficitinė 
prekė’ yra sovietinio ūkinin
kavimo produktas. Gal būt 
variantai sudaro vietos kolo
ritą. Vienur trūksta vienų 
prekių, kitur gi trūksta ki
to asortimento. Minsko kal
bėtojas sako atvirai:

-- Žiūrėkite, kas ketvirtas 
mūsų respublikoje pasiūtas 
batas tinka į niekalą! Argi 
ne dėl to graibstyte graibs
toma importinė avalynė ir 
nusidriekia ilgiausios eilės?

, Vilnietis Vytautas Žemai
tis prisimena savo bėdas ir 
papasakoja tokį vaizdelį:

-- Birželio 29-ąją, kai po 
universalinę nuvilnijo ‘kaž- 

, ką išmetė’, pabijojau likti 
be sagų. Per visą aukštą iš- 
sivingiavusios eilės galo taip 
pat neradau. Vargais nega
lais prasiskyniau kelią iki 
pirmutinių, kur į akis krito 
jauna motina, laikiusi už 
rankos mažylę. “Kiek valan
dų stovite eilėje?” paklau
siau. “Jau penktą” tiesiai 
atsakė ir pridūrė:“Nieko, 
tuoj ir mudvi gausim”.

Vytautas Žemaitis pate
tiškai sušunka: “Kodėl paga
liau tos begalinės eilės pre
kybininkams nebado akių?” 
Tuo tarpu Minsko bendra
kalbis jau patenkintai tvir
tina: “mes pagaminome pa
kankamai mėsai malti maši
nėlių ir ta mašinėlė jau ne
be deficitinė prekė”. Galima 
įtarti, kad mėsa pasidarė 
‘deficitinė prekė’, todėl mė
sai malti mašinėlių neper
kama!

Sovietinė prekybinė maši
nerija turi savo ūpą, tempe
ramentą ir kaprizus. Su ma
dos įnoriais gamyklos nesi
skaito. Rūbai turį būti tokie, 
kokie buvo užplanuoti. Jei
gu tokių neperka, sudėtin
ga komisija pagal sudėtin
gas taisykles, tuos objek
tus ‘nukainuoja’. Kyla klau
simas, kur tokias neperka
mas prekes dėti? Į tai dialo
go dalyviai neatsako.

- Basi mes jau labai 
seniai nevaikštome, čia mū
sų ekonomikos laimėjimas, 
-- kukliai pastebi Vytautas 
Žemaitis. Ir vyras tuoj pat 
užsikerta, vos kalba prasi
deda apie avalynės kokybę. 
Jis patikslina problemą: 
“pikta, kai specializuotoje 
batų parduotuvėje neran
dame sau batų”.

Sužinome, kad “lietuviai 
apsipirkti važinėja į Balta
rusiją, o baltarusiai į Lietu
vą. Rodo tyrimai, kas penk
tas tiek vienos tiek kitos 
respublikos kolūkietis pra
moninių prekių ieško ne 

(Nukelta į 2 psl.)

Šiame laisvių krašte, po 
ilgokai užtrukusio svaigulio, 
kurį atpūtė nuo Sibiro taigų 
detentes vėjai, pasiekę net 
Baltųjų Rūmų politiškų va
dovų persiorientavimo kur
sus, atsiranda vis daugiau ir 
daugiau blaivių balsų, smer
kiančių vergišką pataikavi
mą bolševizmui. Ir visa ne
laimė glūdi tame, kad šį po
litišką detente žaidimą, Kis- 
singerio įtaigojamas, pradė
jo ne kas kitas, bet šiandien 
negarbingai nuvainikuotas 
buvęs prezidentas R. Nixo- 
nas.

Šiame prieš detente nu
kreiptame chore jau pradėjo 
reikštis ne vien busimieji 
demokratų partijos prezi
dento sostui užimti kandi
datai, bet taip pat ir dau
gelis detentes šalininkų pra
deda suprasti, padarę nedo
vanotinas klaidas, įsileisda
mi į per daug sudėtingą žai
dimą su bolševikais. Štai 
‘Human Events’ nr. 15, III.8 
atspausdintas žinomo prieš- 
bolševikinio rašytojo R. de 
Toledano straipsnis, smer
kiąs detentę, kurioje nesa
ma varžtų jai sutramdyti. 
Straipsnio autorius yra pa
rašęs keletą knygų, iš kurių 
žinomesnė -- “Šnipai, Kvai
liai ir Diplomatai” buvo iš
leista 1952 m.

Pradėdamas savo straips
nį autorius cituoja JAV se
natorių James A. McClure 
(R-Idaho), kuris neseniai kai 
bedamas savo kolegoms 
priminė tokį V. I. Lenino 
pareiškimą, kad “kada ka
pitalistinės valstybės pra
dės bizniauti su Sovietija, 
tai nuo to momento jos pra
dės riedėti į savo pačių 
pasiruoštą prarają”. Mat, šia 
me V.I. Lenino pareiškime 
glūdi dialektinės komunizmo 
filosofijos reikšmė: gi komu
nizmas ne tam prekiauja su 
Vakarais, kad abudu partne
riai turėtų naudos iš tokios 
prekybos, bet tik tam, kad 
kuo greičiau sužlugdžius va
karų civilizaciją.

Be abejonės mes dar ir 
šiandien jaučiame nelemto 
kviečių biznio pasėkas, kai
navusias mums, mokesčių 

ĮTEIKTA DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSO PREMIJA

Dirvos novelės konkurso 1974 m. laureatė Birutė 
Pūkelevičiūtė ir novelės konkurso nuolatinis mecena
tas Simas'"Kašelionis. Plačiau apie premijos įteikimo ii- 
kilmes žiūr. M. Valiukėno reportažą 5 psl. K. Pociaus 
nuotrauka

mokėtojams, milijonus dole
rių ir atnešusią nesibaigian
čią infliaciją. Taip pat pri
siminkime, kad II-jo Pasau
linio karo dienomis, tuo me
tu kai Stalinas viena ranka 
priėmė lend-lease paramą 
iš Vakarų išgelbėjusią bolše
vizmo imperiją nuo totališko 
subyrėjimo, tas pat diktato
rius, kita ranka ruošė planus 
Rytų Europai pavergti. Tuo 
metu kai amerikiečiai siun
tė Stalinui maistą ir gink
lus, kad apsigintų nuo nacių, 
jo šnipai nepaliaujamai dar
bavosi, išvogdami atominės 
energijos ir bombų gamini
mo paslaptis.

Reikia sutikti, kad ne tik 
dabartiniai SSSR diktato
riai, bet ir pats Leninas 
būtų džiaugęsis tokia de
tente, kurią jiems suteikė 
Strategiškų Ginklų Apribo
jimo Susitarimas (SALT I). 
Nes gi ši detentes pažanga 
yra buvusi ne kas kita kaip 
svaiginanti nirvana ameri
kiečių budrumui užslopinti; 
ir tuo metu, kai JAV 
save svaigino detentes nar
kotikais, Sovietai visomis 
įmanomomis jėgomis stūmė 
pirmyn Marso dviratį...

Dabar jau yra žinoma, kad 
“dar gerai rašalui nenudžiū- 
vus nuo SALT sutarties pa
sirašymo, jog sovietai ją 
tuč tuojau pažeidė, sulaužy
dami erdvės ginklų susita
rimo raidę”. Ir šio pažeidi
mo proga senatorius McClu
re toliau pareiškė: “Šio su
sitarimo (SALT) tekstas 
draudė perkelti atomiškus 
ginklus į aplink žemę besi
sukančią bet kokią orbitą. 
Tačiau mes turime neginči
jamus įrodymus, kad Sovie
tai vykdė nenutrūkstamus 
bandymus atomiškais gink
lais bombarduoti žemės tai
kinius iš erdvės... Ir tuo me
tu, kai mes su jais derėjo
mės, jie tobulino šią bombar
davimo sistemą. Tada kai 
JAV Senatas šį susitarimą 
patvirtino, uždrausdamas 
bet kokius atominius gink
lus naudoti erdvėje. Gi mū
sų vyriausybė, ne tik kad ne-

(Nukelta į 2 psl.)
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Melbourno lietuviuose
Vasario 16 išvakarėse 

Melbourno Lietuvių Namuo
se buvo iškilmingai atidary
ta Klubo Svetainė. Tuo bu
vo atbaigtas, be dar smulkes 
nio pobūdžio likusių darbų 
ir detalių, galutinis patalpų 
pertvarkymas ir įruošimas 
lietuviškos bendruomenės 
naudojimuisi. Svetainei yra 
gauta nuolatinė gėrimams li
cenzija ir prie to savaitga
liais yra paruošiami pietūs.

Po didelių pastangų ir ilgo 

Melburno dainininkių kvintetas. Iš kairės: E. Šeikienė;
A. Baltrūnienė, E. Balčiūnienė, L. Milvydienė ir E. 
Čypienė.

intensyvaus darbo, Mel
bourno lietuviai, pagaliau, 
turi saviems suėjimams, 
vestuvėms, minėjimams, 
koncertams erdvias, nors ir 
kukliai, bet skoningai, su 
tautiniu atspalviu, įruoštas 
patalpas: koncertų salę su 
balkonu -- 400 vietų, pobū
vių - šokių salę, talpinan
čią 200 svečių, mažesniems 
atskirų organizacijų susi
rinkimams, priėmimams -- 
menę, kavutėms -- moterų 
seklyčią, jų pačių skoniu iš
ruoštą atskirą kambarį jau
nimui, meno galeriją, biblio
teką, tautinių išdirbinių 
parduotuvę, patogias patal
pas Liet. Kred. Koop. Tal
ka, tautiniam susikaupimui 
ir maldai koplyčią ir paga
liau nuolatiniam pasisvečia
vimui ir poilsiui -- svetai
nę. Prie jos yra erdvi vir
tuvė, bufetas ir pakanka
mos patalpos įvairiam pasi- 
dėjimui, gėrimams, indams 
ir t.t.

Svetainė įruošta iniciaty
va ir pastangomis dabarti
nės Melbourno Lietuvių 
Klubo Tarybos, kurią suda
ro: V. Adomavičius, A. Kli
mas, S. Tamošauskas, M. 
Didžys, V. Žiogas, J. Kviete-

DETENTE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pareiškė Sovietams protes
to, bet slėpė nuo savo vi
suomenės žinias, kad sovie
tai vykdė tokius bandy
mus”.

Taip pat yra žinoma, kad 
Sovietai, pažeisdami SALT 
susitarimus naujai perrikia
vo ir patobulino SA-5 iš 
žemės į erdves šaudančias 
raketas, įjungdami šiuos 
ginklus į savo priešraketi- 
nių šaudmenų arsenalą; to 
viso pasėkoje, SA-5 gali su
sekti į SSSR atskrendan- 
čias vairuojamas raketas ir 
susprogdinti jas erdvėse 
prieš joms pasiekiant skirtą 
taikinį.

Žinoma, kad senatorius 
McClure, pranešdamas šiuos 
faktus Prezidentui Fordui ir
H. Kissingeriui, neatrado ... 
Amerikos! Anaiptol ne. Šie 
visi vykdomi susitarimo pa
žeidimai jau senokai žinomi 
JAV žvalgybos įstaigoms. 
Tik nėra žinoma ar JAV 
Prezidentas šiuos faktus 
taip pat pateikė tinkamoje 
šviesoje ir L. Brežnevui, 
kai jie buvo susitikę Vla
divostoke.

Tačiau kas yra nuosta
biausia, kad “tie jau labai 
stropūs korespondentai - ty
rinėtojai, iškasę Watergate 
bylos duomenis, šį kartą ne
parodo savo sekimo gabu
mų, kai reikia kelti balsą 
prieš bolševikų suktybes", 
rašo autorius. 

laitis pirmininkaujant A. Ra
manauskui.

Namų pertvarkymą, pro
jektuojant ir vykdant Klu
bo Tarybai, artimai talkinin
kavo tam tikslui specialiai 
pakviesta Patariamoji Ko
misija iš architektų A. Kli
mo, J, Žalkausko ir dail. 
A. Vingio.

Svetainė dekoruota jūros 
tema, dail. A. Vingio moder
nia versija ir atbaigimu pa
gal tautinių pasakų motyvus

- Eglė Žalčių Karalienė, 
trijuose paveiksluose ir Jū
ratės ir Kastyčio vėtrungė
mis suskaidytu bereljefu.

Įėjime į svetainę, kori
doriaus sienose išdėstyta še
šiuose paveiksluose Melbour 
no lietuviško jaunimo - 
skautų, sporto, dainos, tauti
nių šokių, mokyklų reiški
masis foto nuotraukų monta
žais, tuo iškeliant netik jų 
veiklos aktualumą, bet ir su
teikiant praeinantiems, ypač 
svečiams iš svetur, apytik
rį Melbourno Lietuvių Bend
ruomenės tautinio reiškimo
si vaizdą.

Atidarymo vakarienėje, 
joje dalyvavusieji ir austra
lai svečiai, buvo vaišinami 
ir, labai rūpestingai aptar
naujami, bendros moterų 
organizacijų talkos, vado
vaujant ponioms H. Stat
kuvienei ir E. Šeikienei.

Galinė svetainės siena su Melbourno Lietuvių Klubo 
ženklu. Projektas dail. V. Simankevičiaus.

Bendras svetainės vaizdas.

Suprojektavę ir pravedę Melburno lietuvių svetainės 
įrengimą arch. A. Klimas, arch. J. Žalkauskas ir dail. 
A. Vingis

Programą dainomis atli
ko: vyrų kvartetas -- P. 
Kviecinskas, P. Dranginis, 
J. Petrašiūnas, J. Stepona
vičius, akomp. A. Juškai ir 
moterų kvintetas-A. Baltrū- 
nienė, L. Milvydienė, E. 
Čypienė, E. Balčiūnienė, E. 
Šeikienė, akomp. D. Levic
kienė. Atskirai solo dainom 
pasirodė ir publikos labai 
šiltai ir nuoširdžiai buvo 
priimta ponia E. Čypienė.

Svetainės atidarymą atli
ko MLK tarybos pirm. A. 
Ramanauskas, iškeldamas 
tautinį patriotizmą ir pa
brėžęs Melbourno lietuvių 
entuziazmą ir nuoširdų rū
pinimąsi Namais. Vakarie
nę pravedė labai nuotaikin
gai V. Alekna.

♦♦♦

Kiekvienais metais, Vely
kų švenčių metu, Sydnė
jaus parodų didžiajame pa- 
vilione vyksta metinė Vely
kų paroda, kuri skaitoma sa
vo didžiuliu eksponatų skai
čiumi, žemės ūkio produk
tais ir kt., viena iš didžiau
sių pasaulyje. Prieš šią pa
rodą yra premijuojama pa
skiri gaminiai ir kt. Taip 
pat šios parodos metu vyks
ta ir didžiulė šios valstijos 
geriausių menininkų dailės 
paroda, kurios paveikslai 
jau buvo anksčiau jai paduo
ti ir vakar vakare, per spe

cialias iškilmes, buvo pa
skelbta jos laimėtojai. Pa
čią didžiausią $1500 (apie 
2000 amerikoniškų) Sir Char 
les Lloyd Jonės premiją, už 
nutapytą savo kolegos dai
lininko D. Grant portretą, 
gavo gerai Australioj žino
mas portretistas, sydnėjiš- 
kis Vladas Meškėnas, kuris, 
betapydamas šį portretą, ga 
na rimtai susirgo ir jam tu
rėjo būti padaryta tuoj pat 
operacija. Tačiau, baigian
tis terminuotam laikui, aus
tralas daktaras savąja rizi
ka, operaciją atidėjo savai
tei laiko ir leido V. Meš
kėnui baigti jo prizinį por
tretą, kurį jis komisijai 
atidavė jau laikui baigian
tis.

Vladas Meškėnas, gimęs 
1916 metais, studijavo Kau
no Meno Mokykloje. Jau 
1936 metais, konkurse už 
Vaitkaus pašto ženklus, lai
mėjo trečią premiją. Po ka
ro gyveno Austrijoje ir nuo 
1949 metų įsikūrė Australi
joje. Pirmoje Australijos lie
tuvių dailininkų parodoje 
1953 m. Sydnėjuje jis laimė
jo pirmą premiją už tapy- 

* bos darbą ‘Tapytojo šei
ma’. 1958 m. didžiausio Aus
tralijos savaitinio žurnalo 
‘The Australian Women’s 
Weekly’ suruoštame kon
kurse jo tapybos darbas pa
teko į finalus, kai religinio 
meno konkurse, portretistas 
meno konkurse, su darbu 
‘Kristaus galva’, jis gavo 
‘Highly commended’ atžy- 
mėjimą. Kaip portretistas 
V. Meškėnas yra labai pla
čiai žinomas visoje Australi
joje ir dalyvaudamas pačioje 
didžiausioje ‘Archibald Pri
ze’ portretų konkursinėje 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

parodoje, jis jau 1962 me
tais, nors ir nelaimėjo pir
mosios premijos, bet buvo 
daugelio žymiųjų meno kri
tikų už savo darbą paskai
tytas geriausiu parodos por
tretistu. Per paskutiniuo
sius kelis metus v. Meškė
nas turi tiek daug portreti
nių užsakymų, jog visų ir 
patenkinti negali. Jo noras, 
kaip jis man nelabai seniai 
išsireiškė, yra aplankyti 
Ameriką ir Kanadą, susipa
žįstant su vietinėmis darbo 
sąlygomis ir, jei sąlygos 
leis, pabandyti ką nors ir sa
vo parodyti Amerikos ir lie
tuvių visuomenėms.

♦♦♦

Jei jau pradėjau apie dai
lininkus, tai tur būt reikia 
ir toliau juos paminėti. Syd
nėjaus ir Australijos garsie
ji lietuviai dailininkai Hen
rikas Šalkauskas ir Eva 
Kubbos buvo pakviesti 
‘American Water Colour So- 
ciety’ dalyvauti jų rengia
moje tradicinėje, kiekvie
nais metais įvykstančioje, 
meno parodoje Amerikoje, 
kur abu lietuviai dailinin
kai išstatė po vieną savo 
meno kūrinį.

Dailininkas H. Šalkauskas 
yra ne tik pasižymėjęs su 
savo darbais, bet vis dažniau 
ir dažniau jis yra kviečia
mas kaip įvairių meno paro
dų teisėjas. Šių metų rugsė
jo mėn. Kempsey mieste 
yra rengiamas didžiulis me
no festivalis, kurį atidarys 
ir bus vienas iš pagrindi
nių teisėjų mūsų iškilusis 
H. Šalkauskas.

Australijos laikraščių pir
mieji puslapiai yra išmargin
ti žiniomis, kad rusas smui
kininkas G. Ermolenko su 
savo tėvais yra pakeliui iš 
Austrijos į Austraiją. Prieš 
aštuonis mėnesius, šis jau
nas smuikininkas buvo pa
saulyje didžiulė sensacija, 
kai jis, atsiskyręs nuo sovie
tų grupės, Pertho mieste 
pasiprašė būti paliekamas 
Australijoje. Po įvairiausių 
unijų streikų, neišleidžiant 
lėktuvo, Australijos vyriau
sybė jį išskraidino savo ka
rišku lėktuvu į Singapoore 
ir iš ten į Maskvą. Ermolen
ko mama yra žydė ir todėl 
jie gavo leidimą išvykti iš 
Sov. S-gos į Izraelį, tačiau 
jau Austrijoj jie pasiprašė 
imigravimo į Australiją ir, 
gavę sutikimą, atskrenda į 
šį kraštą. Abu jaunojo smui
kininko tėvai buvo pirmieji 
smuikininkai Maskvos teat
ruose. Apie G. Ermolenko, 
anglų kalba knygą, rašė lie
tuvis A. Zubras.

Deficitinės 
prekės •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
savo rajono, o Minsko ar 
Vilniaus parduotuvėse”.

Sužinome, kad iki šiol kai 
kurių prekių pirkimas lei
džiamas tiktai pagal ‘talo
nus’. Ryšy su ‘talonais’ kyla 
aibės problemų. Kada ‘talo
nų’ galiojimo laikas pasi
baigia, pirkėjas stveria, ką 
gali nustverti. Tai yra 
‘medžioklė’. Pagal ‘talonus’, 
nurodo autorius perkama au 
tomašinos, motociklai, šal
dytuvai, baldų komplektai, 
kilimai... Tų prekių per visą 
mėnesį nėra parduotuvėje. 
Jas, tradicingai, ‘išmeta’ me
tų ketvirčiui baigiantis. Ta
da pirkėjų eilėsė žmonės net 
sagas nusidrasko...

Galioja šventa taisyklė: 
“čiupk dabar, arba niekad!"

Prekių ‘išmetimo’ dieno
mis parduotuvėse žemės dre 
bėjimas. ‘Audinių’ parduotu
vėje Lenino prospekte pri
reikė netgi specialių ‘at
stovų ir komisijos’ kontro
liuoti tą dieną ‘prekių išme
timą’. Žmonės žino preky
bos nereguliarumą, seka ‘iš
metimo’ dienas. Ši tvarka ta 
pati Vilniuje ir Minske.

Kalba eina apie prekes, 
kuriose pirkėjas nepastebi 
broko, defektų, blogų savy
bių. Brokinių prekių lenty
nose daug. Brokinės prekės, 
kurių žmonės neperka, suda
ro krautuvių pripildymo 
vaizdą, gal būt, šitokias bro- 
kines prekes turistai mato 
ir laiko tai parduotuvių 
pripildymu! Taip, tačiau, nė
ra. Brokinės prekės ‘nukai
nuojamos’. Kitos grąžina
mos gamykloms. Per 1973 
metus Vilniaus ‘Prampreky- 
ba’ grąžino gamykloms 
13,500 porų avalynės. 814 
poras ‘nukainavo’, pervedė į 
prasčiausią rūšį. Daug grąži
nama blogai ir neskoningai 
pasiūtų drabužių, trikotažo 
gaminių, odinės galanteri
jos ir t.t. Parduotuvėse ga
lima rasti brangių, dekora
tyvinių indaujų, vazų, bet 
neįmanoma rasti paprastų 
virtuvinių indų ir pan.

Vytautas Žemaitis sarkas
tiškai pastebi:

- Juk be retesnių daik
tų, kad ir tų pačių brangių 
lėkščių rinkinių, mums dar 
reikalingi ir kiti, paprastes
ni, kasdieniški daiktai...

Abu bendrakalbiai, vilnie
tis ir minskietis, suėję savo 
prekiavimo bėdas aptarti, 
problemos sprendimo neat
rado. Problema yra absoliu
tus ir tobulas biurokratiz
mas, milžiniška stagnacija 
judriausioje buitinio patar
navimo šakoje -- prekyboje. 
Apie prekių atsiradimą suži
noma iš lūpų, iš draugų, iš 
užpirktos iš anksto pardavė
jos! Nėra informacijos, nė
ra skelbimų. Ir taip metų 
metais, dešimtmečiais! Pa
dėtis negerėja. Jeigu paga
mino mėsai mašinėles, rin
koje dingo mėsa!

Minsko žurnalistas sako, 
kad Minsko pirkėjai džiū
gauja, kada parduotuvėse 
pasirodo ... Šiauliuose pa
gaminti dviračiai. Vilnietis 
Vytautas Žemaitis prisime
na, kad tų dviračių nusi
pirkti šiauliečiai važiuoja į 
Minską!

WANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

Need B&S and W&S screw machine 
operators Jor 2nd shift. 10 pct. pre- 
mium also toolroom machinists. Ist 
and 2nd shifts. Mušt be experienced. 
make own setups and have own tools. 
Exce)lent frinues plūs profit sharing. 

JERGENS, INC.
19320 REDWOOD AVĖ.

Off Nottingham 
CLEVELAND. OHIO 

216 486-2100 Ext. 200 
An F.qual Opportunity Employer M 'F

(1521)

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL 

TECHNOLOGIST
MT(ASCP) Registered or Candidate. 
Good salary & benefits. In a new 110 
bed modern hospital located in a 
town of 50,000. Call collect (405) 
234-3371, Ext. 382.

Apply or write:
To Chief Laboratory Technologist

ENID MEMORIAL HOSPITAL
EN1D, OKLAHOMA 73701 

(18-24)
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EUROPOS TAIKA 
BE TEISINGUMO

Britu dienraštis ‘The Guar 
dian’ kovo 3 d. išsispausdi
no šitaip pavadintą vedamą
jį, kuriame rašoma:

Jaltoje prieš 30 metų kaip 
tik šią savaitę laimėjimo 
akivaizdoje sąjungininkai 
perbraižė Europos žemėlapį 
lemtinga prasme rusų nau
dai. Lenkai buvo pastumti į 
vakarus. Vokiečiai turėjo 
apsiriboti mažesne teritori
ja. Suomiai neteko Kareli
jos sąsmaukos. Baltijos vals
tybės -- Estija, Latvija ir 
Lietuva -- jau įjungtos į 
Sov. Sąjungą, buvo patyliai 
užmirštos. Dabar, kai jau 
praėjo 30 metų, pirminis so
vietinės diplomatijos sieki
mas tebėra užsitikrinti, kad 
35 Europos ir kitų valstybių 
vyriausybės dar kartą pa
tvirtintų tas neteisybes, ku
rios buvo padarytos Jalto
je. Kai rusai sako, kad Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje susi
tikę valstybių vadai turės 
patvirtinti ‘sienų neliečia
mybę’, tai šitai pagal jų gal
vojimą reiškia, kad 35 vals
tybės vietoj anų trijų turės 
pasirašyti po Jaltos sutarti
mi.

Jaltoje nustatytosios sie
nos buvo neteisingos dau
geliui tautų, ypač lenkams, 
jos buvo sauvališkai praves
tos, ir jos buvo padaras 
beveik atsitiktinio sandėrio 
tarp trijų valstybininkų -- 
Stalino, kuris žinojo, ko no
ri; Roosevelto, kuriam var
gu ar rūpėjo, kas iš to išeis, 
jei tik Stalinas sutinka rem
ti jį prieš japonus; ir 
Churchillio, kuris žinojo, kai 
jau anų buvo nugalėtas. Jal
tos susitarimas buvo toks 
pat supiaustymas Europos, 
kaip Berlyno sutartis, pagal 
kurią išsidalyta Afrika. Bet 
šio susitarimo sienos išliko.

Pirmiausia, jos pasirodė 
pastovesnės, negu naujosios 
sienos, Versalio sutarties 
nubrėžtos, kurių dalis buvo 
jėga Hitlerio pakeistos ne
praėjus dar nė 20 metų 
po pirmojo pasaulinio karo 
ir kurių didžioji dalis buvo 
pažeistos dar po trejeto 
metų. Jaltos nustatytosios 
sienos, nors daugeliu atve
jų labiau neteisingos negu 
tos, kurios buvo nubrėžtos 
Versalyje, išsilaikė daugiau
sia dėl jėgų pusiausvyros 
tarp Sov. Sąjungos ir Jung
tinių Valstybių ir, tegu ir 
mažiau reikšmingos jėgų pu
siausvyros tarp NATO ir 
Varšuvos pakto. Kraštutinis 
Jaltoje nustatytųjų sienų 
laidas pirmiausia buvo ame
rikiečių bomba, o paskui ir 
sovietinė bomba. Vyriausy
bės nerizikuoja sunaikinti 
savo kraštų gyventojus, kad 
laimėtų teritorijų savo re
miamiesiems.

Jaltos sandėris, nors bu
vo ir tebėra neteisingas, pa
dėjo išlaikyti taiką Europo
je per trisdešimt metų, ku
riais, kaip rodytų kas ant
ras Europoje įvykęs nesusi
pratimas, antraip būtų buvę 
susilaukta karo. Kas taip pat 
būtų pažymėtina dėl Jaltos 
sandėrio, tai kad Sov. Są
junga laikėsi jo tiek dvasios, 
tiek ir raidės. Sovietų vadai 
tikrai nekreipė dėmesio į ki
tus susitarimus ir įsiparei
gojimus, ypač į Atlanto 

chartą, kuri skirta garantuo
ti asmens laisvei, tautų ap
sisprendimui ir idėjų lais
vam plitimui. Tačiau jie lai
kėsi Jaltos susitarimų. Savo 
valią jie žiauriu būdu prime
tė savo satelitams, - kraš
tutiniai atvejai čia yra Veng
rija 1956 m. ir Čekolslova- 
kija 1948 ir 1968 m., -- bet 
jie neskatino perversmų va
karinėje Geležinės uždangos 
pusėje, ką be sunkumų bū
tų galėję daryti.

Sovietų vyriausybė reika
lus tvarko su Prancūzijos 
vyriausybe, o ne su pran
cūzų komunistų partija, su 
Italijos vyriausybe, o ne su 
gausiais, stipriais ir inte
ligentiškais italų komunis
tais. Atrodo, kad sovietinė 
užsienio politika nuo 1945 m. 
vadovaujasi ta pačia dvasia, 
kuria vadovautasi sandėry
je tarp Stalino ir Churchil
lio dėl Balkanų. Stalinas pa
žadėjo Churchilliui, kad jis 
nesikiš į graikų pilietinį ka
rą, jeigu Churchillis paža
dės nebandyti kištis į Rumu
nijos, Bulgarijos ar Vengri
jos reikalus. Kaip Churchil
lis yra pažymėjęs, Stalinas 
laikėsi to sandėrio.

Churchillis, kuris iš tikrų
jų iš viso neturėjo aiškes
nių progų įsikišti, laikėsi sa
vo pažado. Tik dviem atve
jais buvo nukrypta nuo Jal
tos -- Jugoslavijos pasitrau
kimas iš Kominformo ir Ber
lyno blokada, abu įvykiai 
1948 m. Jugoslavijos suki
limas prieš stalinizmą buvo 
didelis smūgis Rusijai, bet 
tai nebuvo Vakarų sąjun
gininkų darbas. Berlyno 
blokada buvo Stalino bandy
mas pataisyti sienas savo 
naudai, bet panaudojus ori
nio susisiekimo su Berlynu 
priemones, tai nepasisekė, 
ir Stalinas pasitraukė.

Kai susirinks Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje dalyvau
jančių valstybių vadai, tai 
Vakarų vyriausybėms teks 
spręsti, ar tvirtintina sutar
tis, kuri, nors neteisinga, 
30 metų palaikė taiką. Jos 
vis dar nežino, ką reikia da
ryti. Šiame atomo amžiuje 
bus stipri pagunda pasisaky
ti už taiką, bet ir už netei
singumą, švelninant tą ne
teisingumą, kur jos gali, ir, 
kaip jos jau yra dariusios, 
smerkiant rusų nusikalti
mus.

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai, po priėmimo Baltuose Rūmuose grįžę 
į Chicagą sušaukė spaudos konferenciją, kurioj papasakojo smulkmeniškiau 
apie priėmimą. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: J. Breivė, inž. E. Bartkus, kun. dr. 
J. Prunskis, Lietuvos gen. konsulė Chicagoje J. Daužvardienė, ALT pirm. dr. K. 
Bobelis, D. Bobelienė, dr. K. Šidlauskas, T. Blinstrubas ir kun. A. Stašys.

V. Noreikos nuotrauka

AMERIKA PRIPAŽĮSTA 

PABALTIJO VALSTYBES
Dirvos skaitytojai jau su

sipažinę su Amerikos Lietu
vių Tarybos biuleteniu, at
spausdintu Dirvoje nr. 18. Iš 
jo aišku, kad JAV Prezi
dentas Gerald Ford, priė
męs Amerikos lietuvių, lat
vių ir estų delegaciją Bal
tuosiuose Rūmuose, vasario 
27 d., tvirtai pareiškė, kad 
JAV gina tautų laisvės prin
cipą, todėl kaip ligšiol taip 
ir toliau nepripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos oku
pacijų. Delegaciją sudarė 
devyni asmenys, po tris iš 
lietuvių, latvių ir estų. Lie
tuvių -- ALTos delegaciją 
sudarė: Dr. K. Bobelis, dr.
K. Šidlauskas ir T. Blins
trubas. ALT pirmininkas va
dovavo visai pabaltiečių de
legacijai, jos vardu kalbėjo 
ir įteikė prezidentui memo
randumą. Pirmininką Prezi
dentui pristatė Illinois kon
gresmanas, didelis lietuvių 
bičiulis ir Pabaltijo valsty
bių laisvės gynėjas, Edw. 
Derwinski. Jis daug lėmė vi
so šio priėmimo suorganiza
vimą.

Vasario 28 d. ALTos būs
tinėje, Chicagoje įvyko spau 
dos ir visuomenės atstovų 
konferencija. Jos metu, mū
sų delegacijos nariai pada
rė smulkesnius pranešimus 
apie patį susitikimą su 
Prezidentu bei jo padary
to pareiškimo svarbą. Visi 
delegacijos nariai pareiškė 
didelį pasitenkinimą, jų sėk
mingai, drauge su latviai ir 
estais, atlikta misija. Kon
ferencijos dalyviams pateik
ta specialus šiuo reikalu kon- 
gresmano Edw. Derwinski 
komunikatas, jo išsiuntinė
tas spaudai ir kitoms žinių 
tarnyboms.

ALTos spaudos konferen
ciją pradėjo J. Skorubs- 
kas, o ją vesti perdavė vė
liau atvykusiam kun. dr. J. 
Prunskiui, ALT informaci
jos vadovui.

Dr. K. Bobelis, visų pabal
tiečių vardu, įteikė prezi
dentui memorandumą. Me
morandume reiškiama padė
ka Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms už Sovietų Są
jungos smurtu įvykdytosios 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos nepripažinimą ir 
pakartotinus laike 35 metų 
tuo klausimu pareiškimus. 
Padėkota Prezidentui G. 
Ford už jo asmenišką in
tervenciją Simo Kudirkos iš
laisvinimo reikale, taip pat 
padėkota už įvedimą Radio 
Liberty programų lietuvių 
kalba ir jau suplanuotų vyk
dyti latvių ir estų kalbomis 
programų. Toliau memoran
dume prezidentas prašomas 
veikti, kad JAV delegacija 
nūn rengiamojoj Europos 
saugumo konferencijoje, ne
priimtų Sovietų Sąjungos 
siūlymo Europos valstybių 
sienų klausimu.

Memorandumo baigminė
je dalyje užtikrinta pabal
tiečių pritarimas ir rėmimas 
prezidento vedamos užsie
nio politikos, sudarant gy
nybos reikalui reikiamo biu
džeto, kaip lygiai teikiant 
JAV pagalbą mažosioms 

valstybėms, jų išlikime nuo 
bolševizmo kėslų.

Prezidentas G. Ford, iš
klausęs delegacijos pareiš
kimus, padėkojo jai ir savo 
kalbą baigė sakiniu: “Aš 
padarysiu viską, kas mano 
galioje yra, kad Pabaltijo 
kraštai nebūtų pripažinti So
vietų Sąjungos dalimis”. Vi
sas priėmimas trukęs apie 
25 minutes. Be išvardintų
jų jame dar buvę keli žinių 
tarnybų asmenys ir fotogra
fas. Prezidentas nusifoto
grafavęs su kiekvienos tau
tos delegacija ir su visa 
delegacija bendrai. Lietuvių 
delegacija šia proga įteikusi 
atminų dovaną -- dailinin
ko Pauliaus Augiaus dailės 
darbų monografiją. Tarp kit
ko Prezidentas šiltai prisi
minęs jo dalyvavimą Chica
goje, atidarant Dr. L. Kriau- 
čeliūno vadovautąją lietuvių 
tautos genocido parodą.

Edw. Derwinski, jau anks 
čiau minėtame komunikate, 
ypatingai akcentuoja šį įvy
kį ir primena, kad lietuvių 
delegacija paskutinį kartą 
tebuvusi Baltuosiuose Rū
muose JAV Prezidento pri
imta 1962 metais, esant 
prezidentu J.F. Kennedy.

♦♦♦

Šia proga ALTos pirminin 
kas dr. K. Bobelis įsakmiai 
kreipėsi į visą JAV pabaltie
čių visuomenę, kviesdamas 
visus įsijungti į šią akciją, 
siekiant ją galimai daugiau 
išplėsti. Prašoma rašyti pa
dėkos laiškus JAV prezi
dentui, už delegacijos pri
ėmimą ir oficialų pareiški
mą JAV principo nepripa
žinti Pabaltijo valstybiųoku- 
pacijos. Ta prasme rašyti
ni laiškai savų rajonų sena
toriams ir kongresmanams. 
Į juos adresuojantis, drauge 
prašyti remti kongr. Edw. 
Dervvinski ir kt. įneštąją 
rezoliuciją nr. 394, kuria nu
sakoma dabartinių Europos 
valstybių sienų klausimas ir 
reikalaujama, kad Sovietų 
Sąjungos smurto jėgomis 
sudaryta padėtis Europoje, 
JAV būtų nepripažinta, ne
legalizuota.

M. Valiukėnas

STIPENDIJA 
PRIE JT

Pernai įsteigtoji UBA- 
BATUNo vasaros stipendija 
praėjo su tokiu nepaprastu 
pasisekimu, kad ir šią va
sarą BATUNas ryžtasi ją 
skirti vėl.

Ir šiemet UBA-BATUNas 
vėl ryžtasi paskelbti 10 sa
vaičių vasaros stipendiją 
nuo birželio 15 iki rugsėjo 1 
dienos pabaltiečių jaunuoliui 
-studentui susipažinti su po
litine veikla Jungtinėse Tau
tose BATUNo globoje ir 
priežiūroje.

Parinktasis stipdendijan- 
tas gyvens, dirbs ir studi
juos New Yorke. Jo studijų 
programa bus sekanti:

1. Susipažinti su JT orga
nizacine struktūra, sekti JT 
veiklos eigą, dalyvauti JT 

spaudos konferencijose ir 
stebėti JT specialių komi
tetų posėdžius, • kuriuose 
svarstomi žmogaus teisių 
pažeidimo ar kolonizacijos 
klausimai.

2. Susipažinti su memo
randumu Jungt. Tautom pa
ruošimu pagal jų procedū
rinius reikalavimus.

3. Lankytis kartu su pa
tyrusiais BATUNo atstovais 
JT atstovybėse ir įteikti 
joms medžiagą apie dabar
tinę padėtį Pabaltijo kraš
tuose.

4. Lankyti ir daryti ofi
cialius pasikalbėjimus su 
mūsų bei užsienio diploma
tiniais atstovais, spaudos ko
respondentais ir vadovau
jančiais asmenimis pabaltie
čių visuomenėje.

5. Sekti užsienio spaudą, 
paruošti medžiagą užsienie
čių spaudai Pabaltijo kraš

. tto
SKIRPSTAS

JAV garsų žurnalistą, radijo ir TV pranešėją Walter 
Cronkite dabar Mihoaukės spaudos klubas apdovanojo 
Sacred Cat (šventa Katė) garbės žymeniu, kurį įteiks 
per klubo pietus balandžio 13 d. Šiuo atveju įdomus ne 
tas Kronkaitis (pavardė lietuviška, bet vargu jis pri
sipažintų) ir ne tas žymuo, jam teikiamas, bet to fakto 
pašaliniai įspūdžiai. Štai, nors laisvoje, didelėje Ameri
koje žymesni žmonės, o ypač žurnalistai, turi gana per 
akis visokios reklamos, tačiau vis tiek dar įvairios 
smulkesnės įstaigos, klubai, org-jos dažnai suteikia pre
mijas, garbės apdovanojimus. Nes tai yra ne tik tam 
žymiam asmeniui dar vienas įvertinimo balsas, bet ir pati 
įstaiga, kaip šis provincijos klubas -- sykiu save puikiai 
pareklamuoja, viešumai pademonstruoja savo kultūrines 
intencijas, veiklos platesnius akiračius. Taip įgauna di
desnio svorio, lyg pakyla aukštyn. Čia ir mums pavyz
dys. Juk mūsų gausūs draugijiniai telkiniai, kultūros 
bei kiti klubai -- perdaug užsidarę savo rimtuose dar
buose ir visuomenei nedaug žinomi. O vertėtų susi
kurs tyti panašiems žygiams: kultūrinius faktus ar nuo
pelningus asmenis dažniau viešai pagerbti, kartu ir save 
viešumai iškeliant, taip pat su visuomene glaudžiau 
pabendraujant. Tokia visapusė nauda. O kai mes vei
kiame perdaug siaurai vien savin įsikiautę, nors, gal būt, 
ir daug gerų darbų atliekame, bet - su visuomene ir 
kultūros įvykiais ar asmenimis ryšių nesumezgant, 
jokio įspūdžio nėra. Net ir rimtiesiems telkiniams, 
kaip Istorikų dr-ja ar Lituan. Institutas, verta pana
šiai savo vardą ir darbus viešumoje garsinti. Kad ne
reiktų veltui dejuoti, jog niekas neįvertina, neparemia, 
nesidomi.

• Antras dalykas iš tos žinutės apie W. Cronkite, 
tai -- to garbės žymenio vardas Šventa Katė. Vadi
nas, garbės ženklas paspalvintas humoru. Mes dažnai 
girdime panašų išsireiškimą minint - "šventa karvė". 
Indijoje tikrai karvė yra pagerbtas gyvulys. Bet šiaip 
ši frazė visur pasauly vartojama jau perkelta prasme: 
šventa karvė reiškia bet kieno perdėtai arba net ir vi
sai žioplai įsikaltą pagarbą kam nors, aklą įsitikėjimą 
kuo nors. Pvz. dabar bolševikams Leninas yra - "šven
ta karvė", t.y. neginčijama tobulybė, kaip dievybė (anks
čiau toks buvo Stalinas). Tuo tarpu, ką reiškia ta sp. klu
bo šv. Katė, nėra aišku, o ir nesvrbu, nes tai yra grei
čiausiai tik linksma metafora, tik humoro atspalvis, pa- 
puošiąs visą reikalą. Ogi mums kaip tik trūksta pana
šaus humoro, kai perdaug surauktom kaktom santy
kiaudami tampame pikti, lyg tie raguočiai rungtynė
se. Grakštus humoras atpalaiduoja pertemptus smege
nis, pralinksmina niūrių užsispyrėlių veidus. Ir ypač - 
išveja laukan nuobodulį, kuris, regisi, yra vienas di
džiausių kliuvinių mūsų veiklos sėkmingumui. Pvz. 
vieši renginiai būna tikrai gerai, rimtai paruošti ir la
bai teigiami, puikaus turinio, tačiau jaunosios kartos daž
nai nepatraukia vien dėl nuobodumo. Net ir straips
niai spaudoje gali būti pavyzdinių minčių kupini, bet jei 
stilius nuobodžiai sunkus -- tik pusė naudos. Be abejo, 
rimtą temą skoningai paspalvinti humoru ne bet kas mo
ka. Bet todėl reikia stengtis išsiveržti bent kiek iš per- 
siauro "rimtybės kiauto". Sakoma, silpnoki arba siaurų 
pažiūrų publicistai ar kalbėtojai visada verčiasi sun
kiais žodžiais, neįdomiu stilium. Taip pat ir pradinės mo
kyklos mokiniai temų rašinius atlieka be jokio humoro, 
nes dar tik mokslų pirmieji žingsniai, dar neišplėtoti 
gabumai.

• Dabar spaudoje ir prakalbose eina perdėmu jau 
įkyrinti frazė: būkime vieningi! Ir dejuojame, jog nė 
ra vienybės politinėje veikloje, jog aukštieji veiksniai 
nevieningi. Net meldžiame Dievą, kad suteiktų vienybę. 
Bet reikalai nė kiek negerėja. Kodėl! Štai vienas se
nas politikas sako: ta graži frazė yra tuščia, nes netiksli, 
todėl ir neneša naudos. Pati nelaimė esanti visai kitur, 
tik mes tingime į klausimą įsigilinti. Girdi, mes čia visi 
esame labai vieningi (žinia, išskyrus bimbininkus), 
nesgi visi veiksniai ir veikėjai aiškiai siekia tėvynei 
laisvės, visų tikslas - išvyti rusus ir atkurti Lietuvos 
valstybę! Visiem rūpi ugdyti savą kultūrą, irgi jaunimą 
vesti tautiniu keliu ir t.t. Taigi, pagrindai visų mūsų 
vieningi. O kur ta negerovė? Praktinėje veikloje mai
šatį sukelia asmenys, kurie šokosi vadovais, bet jų vi
dujinė kultūra yra žemo lygio, jie net neįpratę gerbti 
tiesą. Taigi, esą čia nukreiptinos mūsų maldos ir pas
tangos. Ne pasyviai šauktis vienybės, bet reikia kelti 
visuomenės kultūrinį lygį, o ypač saugoti vadovybes 
nuo ambicingų egoistų, garbės bei valdžios troškėjų ir 
kitokių išsišokėlių. Mūsuose yra daug dorų ir kultūrin
gų žmonių, bet jie kalti apsileidimo nuodėme, 
kad neveiklumu ir tyla toleruoja blogio faktus savoje 
visuomenėje.

tų klausimais ir daryti vizi
tus laikraščių redakcijose 
bei spaudos agentūrose.

6. Paruošti trumpą studi
ją apie Jungtines Tautas, 
tinkamą pabaltiečių spaudai 
ir visuomenei. (Tokia studi
ja turi atitikti universiteto 
reikalavimams, nes daugu
ma jų duoda pilną kreditą 
už tokį vasaros projektą. 
Viktoras Nakas už savo stu
dijinį darbą gavo pilną 
kreditą Michigano Univer
sitete).

Jaunuoliai ir jaunuolės 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus 
ir studijavę bent vienus me
tus universitete, kurie bū
tumėte suinteresuoti šia 
vasaros stipendija, kreipki
tės į BATUNą dėl papildo
mų informacijų ir formų 
šiai stipendijai gauti šiuo 

(Nukelta į 4 psl.)
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■ laiškai Dirvai
Dar dėl Lietuvos žemėlapio

Dirvos Nr. 1 buvo at
spausdintas mano pasisa
kymas dėl LB išleisto klai
dingo Lietuvos žemėlapio. 
Pirmasis stojo ginti Algi
mantas Gureckas Dirvos nr. 
10, bandydamas teisinti 
JAV LB norą lietuvių tautai 
įpiršti tokias Lietuvos ribas, 
kurios praktiškai neegzis
tuoja, arba yra neleistinai 
rusų-komunistų primestos 
lietuvių tautai, jų dabarti
nės Lietuvos okupacijos rep
lėmis. Dėl šių JAV LB 
klaidingų sampratų, manau, 
nėra reikalo daugiau rašyti.

Jie palaiko tą klaidingą 
požiūrį ir atmeta būtinas 
pastangas siekti nepriklau
somos Lietuvos su mūsų 
tautai teisėtai atgautinomis 
sienomis. Al. Gureckas ra
šo, kad vengta šiame, mo
kykloms skirtame Lietuvos 
žemėlapyje, nurodyti tas že
mes, į kurias Lietuva gali tu
rėti moralinių, etninių ir is
torinių teisių.

Labai blogai, kad tokių 
nurodymų JAV LB švietimo 
vadovai vengė! Jei patys lie
tuviai vengia, tai argi lie
tuvių kaimynai mums jas 
nupiešę įneš į mūsų mokyklų 
klases?

A. Gureckas rašydamas 
apie 1938 m. Lietuvos kons
tituciją nori pataikauti, ar 
stačiai pataikauja, svetimie
siems. Dar blogiau, kad ne
supranta toje Lietuvos kons
titucijos dalyje, antrame 
straipsnyje, išreikštų min
čių, reikšmingų tam nepri
klausomos Lietuvos laiko
tarpiui. Cituoja tokį gabalė
lį: “Lietuvos Valstybės te
ritorija yra žemės, kurių sie
nos nustatytos sudarytomis 
ligi šiol Lietuvos Valsty
bės tarptautinėmis sutarti
mis. Jos negali būti atski
riamos”.

Dėl to A. Gureckui trum
pai paaiškinsiu:

Tai reiškia, kad Nepriklau 
soma Lietuva reikalavo ir 
siekė visų ligi tol tarp
tautinėmis sutartimis suda
rytų ir Lietuvai turinčių 
priklausyti žemių. Tiesiogi
niai Lenkijos okupuoto Vil
niaus krašto su mūsų sostine 
Vilniumi ir kitais Lietuvos 
miestais: Brėslauja, Svy
riais, Ašmena, Lyda, Gardi
nu, Augustavu, Suvalkais, 
Seinais ir kt.

Suvaržytai tarptautiniais 
įsipareigojimais valstybei 
Nepriklausomai Lietuvai rei 
kėjo laikytis sutarčių. Jas 
ypatingai žiauriai sulaužė 
Lenkija. Minėtieji miestai 
su plačiomis apylinkėmis ir 
dabar tebėra okupuoti, šiuo 
kart jau dviejų kaimynų: 
komunistinės Lenkijos ir ko
munistinės Gudijos.

Stipendija...
(Atkelta iš 3 psl.) 

adresu: United Baltic Ap- 
peal - BATUN, 2789 Schurz 
Avenue, Bronx, N.Y. 10465.

Stipendijos dydis: Pilnas 
pragyvenimas (kambarys ir 
maistas) New Yorke BA- 
TUNo patalpose, $50 į savai
tę atlyginimas ir iki $200 
vienkartinėm kelionės išlai
dom į New Yorką ir atgal.

Visi prašymai ir užpildy
tos formos šiai stipendijai 
gauti turi pasiekti BATUNo 
įstaigą nevėliau šių metų ba
landžio 1 dienos.

UBA-BATUNo vasaros 
stipendijos komisija pa
skelbs savo sprendimą, kam 
yra paskirta ši stipendija, 
ne vėliau balandžio 20 die
nos.

Lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos yra prašomos 
paremti šį BATUNo užsi
mojimą, siunčiant piniginę 
paramą šios stipendijos fon
dui, siūlant kandidatus ir 
skatinant mūsų jaunimą re
gistruotis šiai stipendijai.

Kęstutis K. Miklas 
UBA-BATUNo 
Vykdomasis Pirmininkas 

Atgavus tas žemes, nea
bejoju, Nepriklausoma Lie
tuva būtų siekusi ir kitų, Lie 
tuvai teisėtai turinčių pri
klausyti, žemių. Tiek Rytuo
se, tiek Pietuose, tiek Va
karuose. Su Latvija tebūtų 
galima tartis gražiuoju at
gauti kai kurias lietuviškas 
žemes, esančias Latvijoje. 
Latviai yra vieninteliai 
mums draugiški kaimynai, 
su kuriais galima tiktai tar
tis, bet ne reikalauti.

Algimantas Gureckas nu
tyli 1938 m. Lietuvos Kons
titucijos pradžią, paskelbtą 
“Vyriausybės Žinių” nr. 608, 
Kaune 1938 m. gegužės 
mėn. 12 d. Tenai skaito
me:

“Respublikos Prezidentas 
skelbia šią seimo 1938 m. 
vasario 11 d. priimtą Lietu
vos Konstituciją. Lietuvių 
tauta, senosios Lietuvos di
dingos praeities gaivinimą, 
yra atstačiusi nepriklauso
mą suvereninę Lietuvos 
valstybę ir ginklo kovoje 
ją apgynusi tam, kad, 
vykdydama savo amžinąją 
teisę būti laisvai ir nepri
klausomai savo tėvų žemė
se, vieninga valia sergėtų, 
kas jai iš amžių priklauso, 
tęstų garbingus Lietuvos 
žygius ir esamomosios bei 
busimųjų kartų pastangomis 
ugdytų Lietuvos galią.

Lietuvių tautos patyrimu, 
kurį jai yra davę jos seno
vė ir valstybinė praeitis, 
jos atgimimas ir kovos dėl 
nepriklausomybės, prisikė
lusios Lietuvos gyvenimas ir 
Tautinės valstybės kūrimas, 
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nustatoma ši konstitucija...”
(Norintieji susipažinti su 

Nepriklausomos Lietuvos 
konstitucijomis tegu pasi
skaito Lietuvos Konstituci
nės Teisės Klausimais, pa
rengė Konst. Račkauskas, 
išl. 1967 m. New York. Mi
nėtoji citata paimta iš 153 
psl.)

Čia aiškiai ir primygti
nai nurodoma, kad lietuvių 
tauta “vieninga valia sergė
tų, kas jai iš amžių priklau
so, tęstų garbingus Lietu
vos Žygius ir esamosios 
bei busimųjų kartų pastan
gomis ugdytų Lietuvos ga
lią”.

Atgavus tarptautinėmis 
sutartimis Lietuvai pripa
žintas žemes, Lietuva būtų 
siekusi likusių, jai teisėtai 
priklausančių, žemių.

Stabdantieji, prilaikantie
ji, trukdantieji lietuvių tau
tai atgauti kas jai iš amžių 
priklauso - priešinasi Lietu
vos konstitucijai ir nusikals
ta lietuvių tautai.

Kažin kodėl A. Gureckas 
nori įrodyti, kad Augusta
vas turėtų priklausyti Len
kijai, nes Augustavą mums 
nedavė rusai, o ‘toje spra
goje’ dabar sėdi Lenkija. 
Šitaip ‘motyvuojant’ dabar 
‘Pabaltės spragoje’ sėdi ru
sai, rusų komunistų primes
ta okupacija. Kokia baisi 
pataikavimo manija lietuvių 
tautos priešams!

A. Gureckas primygtinai 
gina Potsdamo liniją, nes 
‘ji yra’. Šitaip protaujant 
lietuviai neturėtų protestuo
ti dėl rašinių, žemėlapių, 
kuriuose Lietuva nurodoma 
Sovietų Rusijos dalimi. Ką 
tokie nusirašymai turi bend
ro su lietuvių tautos sie
kiais?

Algimantas Gureckas bai
minasi, kad jei atgautume 

būsimai nepriklausomai 
Lietuvai prūsų žemes, tai te
nai turėtume daug svetimų
jų anot jo, visi būtų mums 
svetimi.

Aš manau taip: kolonistai 
būtų paprašyti išvykti, iš 
kur atvykę. Į Prūsiją kviesti 
tuos senuosius gyventojus, 
kurie nebuvo atvežti kolo
nizavimo tikslais ir kurie 
pasižadės būti lojalūs lietu
vių tautai, vaikus mokslin
ti lietuviškose mokyklose, 
neremti priešlietuviškų agi
tatorių. Buvo ar bus vieti
nių gyventojų, save laikan
čių lietuviais ar prūsais, 
kurie norės toliau džiaugtis 
gyvendami drauge su lietu
vių tauta. Bus iš svetimų 
kraštų sugrįžtančių lietuvių 
su savo vaikais, gal net vai
kaičiais. Bus ir kitokių ga
limybių papildyti gyventojų 
skaičiui. O svarbiausia, lie
tuvių tauta matys savo ki
limą, ne smukimą, jos 
prieauglius padidės. Be to, 
reikės artimai tartis su lat
viais, esatais. Lietuvių tau
ta augs ir tvirtės.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles

LF į neatšau
kiamą Trestą?

Per veikiančias LB-nės 
apylinkes 1962 m. buvo 
ieškomi LF-do įgaliotiniai 
milijoniniam kapitalui telk
ti. Neoficialiame mašinėle 
parašytame lape buvo paaiš
kinta LF naudingumas. Pa
minėtini du skirsniai: mili
joninis kapitalas atsikur- 
siančiai Nepriklausomai Lie
tuvai, nuošimčiai -- lietuvių 
mokslo kultūros reikalams. 
Kitų skirsnių apimtis, tai 
veikimo nuostatai.

Eidamas įgaliotinio parei
gas, sutelkęs keletą šimti
nių pasiunčiau LF Centro 
V-bai, paprašydamas pakvi
tavimų ir LF įstatų spaus
dintų lietuvių, anglų kalba. 
Įstatų 2 egz. gavau, tik 
1963 m. Skaičiau įstatus ke
lis kartus, bet paragrafo, 
kad milijoninis kapitalas bū
tų Nepriklausomai Lietuvai 
nebuvo, o parag. 35 bylojo 
priešiškai.

Pasitarę su LB pirminin
ku J. Petuška parašėme 
raštą LF Tarybos pirminin
kui dr. A. Razmai, prašy
dami skubiai paaiškinimo, 
kodėl LF kapitalas ne atsi
kuriančiai Nepriklausomai 
Lietuvai? Tokių raštų siuntė 
me du paprastu, vieną re
gistruotą, bet atsakymo ne
gavome. Gautieji LF įsta
tai mane apvylė, o dr. A. 
Razmos tyla įskaudino, to
dėl LF įgaliotinio darbą nu
traukiau painformuodamas 
LB apylinkės pirm. J. Pe- 
tušką.

Laikas bėgo. LF kapita
las labai lėtai augo. Paski
ri LF populiarintojai, ar ra
dijo valandėlių vedėjai (Hart 
ford, Conn.) patys įstatų ne- 
paskaitę, prašydavo, ar pa
sakydavo, kad LF kapitalas 
atsikursiančiai N. Lietuvai. 
Tačiau, turintieji įst. su pa
ragrafais 33, 34, 35 augimą 
trukdė ir 10-čio proga atro
dė, kad milijonas nebus su
rinktas.

LF kapitalo telkimo bū
das buvo pakeistas, atski
rose kolonijose ruošiant ba
lius, įrašant nariais miru
siuosius. Tikriausia garbė 
ir tenka pripažinti įniru
siems, nes jų įrašymu buvo 
sukeltas milijonas.

1974 m. gale per visus 
čia išeinančius lietuviškus 
laikraščius (išskyrus komu
nistų) ir Dirva 83 nr. LF 
Tarybos pirm. dr. A. Razma 
ir Valdybos pirm. J. Valai
tis, juodu pasirašydami pa
informuoja lietuvių visuo
menę apie LF finansinį so- 
vį ir pasako: “Galvojant 
apie LF reikia žinoti, kad 
LF yra išeivijos lietuvių 
kraitis atsikuriančiai Nepri
klausomai Lietuvai”. Šis jų 
gražus tvirtinimas -- begė
diška reklama! Nes LF pa
ragrafas 35 byloja, kad anuo 
atsitikimu LF eina į neat

šaukiamą trestą! Neaišku, 
kokiais sumetimais abu Pir- 
mirfinkai skelbia tarp skai
tytojų neteisybę, kai LF 
įstatais kapitalo likimas 
jau 1962 m. aptartas.

Teigiamas metinis reiški
nys, kad gaunamieji nuošim
čiai pasiskleidžia lietuvių 
išeivijos kultūriniams rei
kalams purenti, bet tai ne
pateisina, kad už neaiškius 
nuošimčius pasirašę LF įsta
tus atsižadėjo pagrindinio 
kapitalo ir prisiėmė paragr. 
35.

LF ir Tarybos pirm. dr. A. 
Razmos populiarintojai už jo 
įdėtą darbą į LF-ą įvertino 
brilijantiniu asmeniu, bet 
kodėl jie nepanagrinėjo tei
sinės LF esmės, už kurią at
sakomybė tenka dr. A. Raz
mai.

Dabartinio LF pagr. kapi
talo pabaiga yra labai liūd
na, nes likvidacijos atveju, 
ne tik kad nebus atiduotas 
Nepriklausomai Lietuvai, be 
jis nebus ir šio krašto 
lietuvių organizacijų nuosa
vybė, nes LF eina į neat
šaukiamą trestą, kuriame 
Lietuva, nei lietuviai neat
stovaujami.

Šiandien LF likvidacija 
dar toli, bet gyvųjų ir veik
lių fondo narių skaičius 

DIRVOS NOVELĖS 1975 METŲ 
KONKURSAS

Premija $600.00
Rankraščius įteikti iki 
1975 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1975 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

kasmet mirties labai mažina
mas ir kol dar esame pajė
gūs, kol dar Lietuvos meilė 
teberusena LF narių širdy
se, skubiai pasistenkime vi
suotiname suvažiavime pa
keisti įstatų paragrafą 35 
ta prasme, kad LF priklau
sytų Atsikuriančiai Nepri
klausomai Lietuvai!

Alfonsas Burneika 
Buvęs LF įgaliotinis 
New Britain, Conn.

EXPERIENCED
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATOR 
Great opportunity to grow with an 
expanding manufacturer of precision 
drafting inatrumenta. Muat be capable 
of aetting up and runnlng emali preci- 
aion parta on three Brown & Sharpe 
OO Automatica. ONLY experienced 
need apply.
Excellent working conditiona, top pay, 
plua fringe benefita. Equal opportu
nity employer.
For interview phone Rlant Manager, 
Mr. J. W. Zanaitia (201) 479-4128, 
or aend reaume to:

KOH-I-NOOR 
RAPIDOGRAPH, INC. 

BLOOMBUKY, N. J. 08804
(14-20)

ANTED AT ONCEJOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

C1NCINNATI CENTERLESS 
GRINDER OPERATOR 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prinis and close tolerance. Stea- 

dy work. Ali fringe benefits.
Factory ■ located 40 miles wesl of 

Chicago.
Apply call or write to Carl Masei 

ELGIN MACHINE WORKS 
412 N. Statė St. 
Elgin. III. 60120 

312-742-1720
(14-23)
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ATLANTES LEGENDA

Laureatė Birutė Pūkelevičiūtė po novelės premijos įteikimo dabinasi įspū
džiais su svečiais. Iš kairės: B. Pūkelevičiūtė, S. Kašelionis, E. Pocienė, A 
Tveras, O. Juodvalkienė ir A. Juodvalkis. K. Pociaus nuotrauka

VAKARAS SU DIRVOS LAUREATE 
BIRUTE PŪKELEVIČIŪTĖ iii,s»»»«"«

Gražų šeštadienio vakarą, 
kai šimtai chicagiškių rinko
si į Pirmyn choro rengia
mą ‘Meilės dainos’ operetės 
spektakli, kai didžiosios 
Chicagos skautija ir jų tėve
liai triūsė Jaunimo namuo
se, išstatydami įvairiausius 
dirbinius ryt dienos Kaziuko 
mugei... gera šimtinė lie
tuviškosios knygos mylėtojų 
ir entuziastų, kaip lygiai ra
šytojos Birutės Pūkelevičiū- 
tės gerbėjų, susitelkė į Lie
tuvių Tautinių Namų salę. 
Čia įvyko literatūrinė va
landėlė, kurios programą 
itin pakilioje nuotaikoje, 
atskleisdama save, kaip lie
tuvę kūrėją ir organizato
rę, išpildė Birutė Pūkele
vičiūtė.

Šį gražų susitikimą su Bi
rute Pūkelevičiūte surengė 
Vilties draugijos (Dirvos lei
dėjo) valdybos nariai: Ka
zimieras Pocius ir Antanas 
Juodvalkis. Susitikimo tiks
las įteikti Birutei Pūkelevi- 
čiūtei, josios laimėtojąją 
1974 m. Dirvos novelės kon

Dirvos novelės konkurso premijos laureatė Birutė 
Pūkelevičiūtė įteikus jai premiją Tautiniuose Namuose 
Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės: Dirvos novelės kon
kursą mecenatas Simas Kašelionis, laureatė Birutė Pū
kelevičiūtė ir Vilties Draugijos pirmininkas Kazimie
ras Pocius. E. Pocienės nuotrauka

kurso premiją. Programą 
pradėjęs ir jai vadovavęs 
K. Pocius, Vilties draugi
jos pirmininkas, pasveiki
nęs “į Dirvos šventę su

Vilties draugijos sekretorius A. Juodvalkis skaito 
novelės konkurso komisijos (Vyt. Alanto, B. Gražulio 
ir Alf. Nako) aktą. Šalia stovi Vilties d-jos pirm. K. 
Pocius. E. Pocienės nuotrauka

sirinkusius”, supažindino su 
laureate Birute Pūkelevičiū
te, laimėjusia Dirvos nove
lės konkurso tryliktąją pre
miją, kurias kasmet rūpes
tingai skiria ir išmoka nove
lių konkurso steigėjas - me- 
centanas Simas Kašelionis.

Vyksta trumpa finansinė 
operacija. Simas įteikia lau
reatei Birutei premiją - čekį 
$500. Birutė taria šiltą padė
kos žodį Simui, akcentuoda
ma jo, ilgamečio mecenato 
nuopelną. Esą jausmai ir po
lėkiai kyla dažnam žmogui, 
bet Simas šia prasme, kaip 
vienas asmuo (ne organizaci
ja) mecenatas esąs uniku
mas visoje mūsų raštijos is
torijoje... Simas esąs kilimu 
ir dvasia dzūkas, o Birutė 
turinti dvigubą ‘pilietybę’, 
gimimu esanti kaunietė, bet 
pagal tėvų kilmę, taip pat 
esanti dzūkė... (salėje ilgi 
plojimai). Simas džiaugėsi, 
kad Birutė, dzūkė ir chica- 
gietė, esanti novelės premi
jos laimėtoja! Jis patvirtino 
savąjį nusiteikimą ir toliau

(2)

Taigi, galime šiandien di
džiuotis mūsų 4.000 metų 
senumo spausdintu raštu. 
Pagaliau suradome neatre
miamą įrodymą savo didin
gos kultūros. Savo knygoje 
‘Mūsų Praeities Beieškant’ 
aš buvau nurodęs, kad anks
čiau ar vėliau tai neišven
giamai turės įvykti, dargi 
specifiniai paminėdamas 
Kretos užrašus kurių nepa
jėgiama išskaityti “gal todėl, 
kad ten per daug lietuviškų 
žodžių”.

Kokių žinių mums sutei
kia tasai ilgokas tekstas? 
Tai kartu ir epas, ir bevil
tiška rauda, ir literatūrinis 
aukšto lygio kūrinys, su 
tam tikru ritmu, puošniomis 
retorikos figūromis, metafo
romis, alegorijomis, žodžių 
‘aidais* ir kitomis įgudusio 
gražbylystės mokovo prie
monėmis. Bet jame, nors di
džiausiu lakoniškumu, įdėta 
ir daugybė svarbių faktų, ku 
riuos tenka išanalizuoti me
todiškai paeiliui.

MITOLOGIJA

Skritulyje randame ma
gišką Saulės Eismo (iš Ry
tų į Vakarus) bei Gyvybės 
Žalčio spiralę.

Jame paminėti keturi pa
saulio šventieji Pradai: Ug
nis, Vanduo, Žemė ir ‘Lie
tai’ (Perkūno sukeltos aud
ros ore).

Rašmenyse sutinkame sti
lizuotus simbolius:

Magišką pasaulio visatos 
(žvaigždyno) ideogramą -- 
šventąjį Pasaulio Ratą su 
septyniomis planetomis.

Karaliaus galios simbolį, 
šventąjį Labrį -- dviašme
nį kirvį.

Be to, Tautos (aštuonla- 
,pė gėlė), Liepsnos, Rūtos, 
Laivo (jūrų eismo priemo
nės) ideogramas, ir daugelį 
kitų, kurias visas išvardinti 
nebėra tikslo.

Ogi tasai kanklininkas 
poetas, astronomas, ‘redak
torius’ to spausdinto rašto, 
tai neabejotinas Sauluvys, 
aukšto rango Arijų dvasiš
kis, Krivaitis.

Taigi čia mūsų senoji ti
kyba, kultūra, visiškai su
tampa su kitų šaltinių mūsų 
jau turėtomis žiniomis.

VALSTYBĖS 
SANTVARKA

Skritulyje tik netiesiogi
niai tepaminėtas Kaunosos 
sostinės Karalių Karalius, 
bet jo šimto kambarių rū-

ČESLOVAS GEDGAUDAS

skirti premijas, nes “kūry
ba, lietuviška knyga trem
tyje yra ir už auksą bran
gesnė vertybė”! Kvietė Bi
rutę nelikti unikumu, o ar
timiausia proga vėl naujai 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvių Tautiniuose Namuose Chicagoje įteikus 
Dirvos novelės premiją. Iš kairės: Vilties d-jos 
pirm. K. Pocius, laureatė B. Pūkelevičiūtė, gėles įtei
kusi p. Kremerienė, mecenatas S. Kašelionis ir Vilties d- 
jos sekr. A. Juodvalkis. E. Pocienės nuotrauka

Prie B. Pūkelevičiūtės knygų pardavimo stalo. Knygų 
pardavimą organizavo O. Juodvalkienė ir E. Pocienė.

K. Pociaus nuotrauka

mai savo puošnumu didinga 
architektūra ir aukštos ver
tės archeologiniais radiniais 
prilygsta Persepoliui ir Tro
jai.

Vadai - vietininkai ‘žemė
se’, garduose ir kolonijose 
netik Kretoje bei visos Vi
duržemio jūros baseine, o 
gal ir daug toliau, kaip liudi
ja okeanų -- okeanų užuo
mina.

Nelamingai žuvusi Vadi- 
kė, kuriai aišku buvo supil
tas pilkalnis.

Laisvasis luomas - kariai 
su būdingu šalmo papuoši
mu -- Sauluva.

Laisvasis luomas narūnai 
prekijai eisčiai (savo knygo
je jiems esu pašventęs iš
tisą skyrių ‘Tūkstanties 
akių, tūkstanties ausų die
vas) kurių laivai, anot Vir
gilijaus ‘greitesni už vėją’, 
apkeliauja visą žinomą ir ne
žinomą pasaulį.

Laisvasis luomas žemė- 
nai, ‘arūžes’ ir alyvų sodų 
savininkai, leno teise mokan 
tieji duoklę vadams. (Žiūr. 
Kaunosoje rastus milžiniš
kus didpuodžius graikų vadi
namus ‘dipodos’ - jiems nie
ko nereiškiantis žodis, ku
riuose buvo laikoma alyva 
ir medus).

Puolautai -- nupuolę ver
gai, pagauniai; žiūr. ideo
gramą žmogaus surištomis 
užpakalyje rankomis.

Taigi, čia ta pati luominė 
santvarka, kuria turėjome 
dar Vytauto laikais mūsų im 
perijoje.

ŪKINĖ SANTVARKA

Pirmoje pasaulio sėslių 
civilizacijoje buvo aukštai iš
vystytas ‘žemėn ų’ ūkis -- ne
tiktai jų ‘arūžės’ aparimas 
ir miežiais apsėjimas, bet 
ir brangios eksporto pre
kės šafrano, bei alyvos, vy
no ir medaus gamyba. Pa
stebėkite alyvų šakelę, ku
riai atitinka vėlesnis li- 
near B ŠA kursyvas (žiūr. 
iliustraciją), o taip pat medų 
nešančią bitę, kurią Evan
sas teisingai išskaitė ‘BITE, 
nemokėdamas lietuviškai, 
bet radęs jos pavadinimą 
Egipto Karnak šventyklo
je.

LAIVYNAS

‘Narūnai’ - eisčiai tomis 
gerybėmis prekiavo netik 
Viduržemių jūroje, kaip esu 
įrodęs savo knygoje. Jų lai
vai, Evanso paduoti, yra jau 
didžiai pažangios statybos. 
Matomi irklai, pagelbinė 
priemonė kai Viešpats Vėjas 
nustoja pūsti, nueidamas po
ilsio. Bet pagrindinė eismo 
priemonė ir variklis tai jų 
dvigubiniai žėgliai -- čia jau 
neblogo matematiko atradi
mas. Pačios primityviškiau- 
sios burės buvo viengubos, 
kaip dar šiandien kiniečių 
‘džonkos’. Vairuotojas turė
davo sunkiai prakaituoti, no
rint suvaldyti tokį laivą 
mėtomą vėjo. Gi atradus 
kritišką laivo išbalansavimo 
tašką laivo 2/5 ilgyje, ir ap

skaičiavus priešakinės, ‘pa- 
gelbinės’ ir užpakalinės ‘pa
grindinės’ burės kvadratinių 
plotų vėjo spaudimą, lai
vas stabilizuojamas, nežiū
rint kiek stipriai ir iš kurios 
pusės vėjas pūstų. Vairuo
tojas lengvai, be pasiprieši
nimo valdo kryptį, įgavęs 
modernišką ‘automatinio vai 
ro’ pagalbą.

Evanso paduotose ilius
tracijose tematome tik vieną 
vienburį laivelį -- tai pa
kraščių žvejų priemonė. Vi
si kiti tai tolimojo plaukio
jimo prekių laivai.

Šiuo ir užbaigsime tuo 
tarpu skritulo aptarimą grei 
tomis, bet medžiagos netru
kus bus daugiau, ir labai 
svarbios. P. Pridotis turi ki
tų tekstų dar nevisai užbaig
tų, be to susirašinėja su 
Kun. K. Matulaičiu, gyve
nančiu Londone, kuris išskai 
tė jau porą etruskų tekstų, 
įrodęs, jog juose yra daug 
mūsų žodžių. Mūsų tyrinė
tojų būrelis vis didėja...

• Česlovas Gedgaudas, 
“Mūsų praeities beieškant” 
knygos autorius, kovo 2 d. 
sukvietė į savo namus San
ta Monikoje būrelį intelek
tualų ir laikraštininkų sim
poziumui su iš Škotijos at
vykusiu mokslininku Alek
sandru Grant. Pastarasis 
yra lietuvių kilmės (tėvas 
Pridotkas, motina Pauliony- 
tė) ir kalba labai archaiška 
lietuvių tarme. A. Grant at
vežė repliką senovinio disko 
(skritulio), kurio abejose 
plokštumose įrašyti vadina
mieji Linear B ženklai (ne
lyginant ieroglifai). Iki šiol 
nė vienas pasaulyje archeo
logas nesugebėjo perskaity
ti šių ženklų, bet Gran
tui pavyko iššifruoti. Įdo
mu tai, kad susidarę žodžiai 
ir sakiniai labai primena 
mūsų kalbą. Grant tvirti
na, jog tai anų laikų mūsų 
protėvių kalba. Diskas at
rastas Kretos saloje, netoli 
Graikijos, 1903 metais. Ar
cheologai nustatė disko am
žių apie 1700 m. prieš Kris
tų.

Grant padarė išsamų ir 
nepaprastai įdomų praneši
mą (pusiau angliškai, pu
siau lietuviškai). Jis tvirti
na, jog tai pirmasis, atseit, 
seniausias lietuviškasis 
spausdintas raštas, 4000 me
tų senumo, ir tai esąs įrody
mas, jog senovėje mūsų pro
tėviai turėjo aukštą kultū
rą ir gyveno ne tose vieto
se, kur dabar gyvena. Sim
poziumo dalyviai klausinėjo 
svečią smulkiau. Svečių tar
pe matėsi reta viešnia iš 
pietų -- iš Venezuelos Dir
vos bendradarbė Jūratė 
Statkutė-de Rosales, kuri 
svečiuojasi pas savo gimines 
Kalifornijoje. Taip pat daly
vavo rašytojas Andrius Mi
ronas su ponia, latvis dantų 
gydytojas A. Blakis, Lietu
vių Dienų leidėjas Antanas 
Skirius su ponia, žurn. Al
girdas Gustaitis su ponia ir 
kiti, (arm)
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VAKARAS SU
DIRVOS 
LAUREATE...

(Atkelta iš 5 psl.) 

susitikti, kaip laureatei ir 
mecenatui Dirvos novelės 
šventėj... (Ugi plojimai).

Pradedama literatūrinė 
dalis. Birutė didelio akto
riaus įgudimu skaito premi
juotosios novelės “Kaip Ar- 
vis išėjo į žmones" iš
trauką. Klausytojai dideliu 
dėmesiu seka josios saki
nius, pasakojimą, kurie, ta
rytum, burtininkės žodžiai 
įstringa kiekvienam į mintis. 
Skaitymą baigus, lydi plo
jimų audra ir klausytojų 
veidai rodė novelės išskyri
mui pasigėrėjimą ir jos au 
torei padėką.

Mažyte pertrauka, kurios 
metu servuojama kava ir už
kandėliai. Kazimieras kvie
čia Birutę “dar ką nors pa
sakyti iš josios kūrybos ar 
papasakoti apie patį kūry
bos vyksmą, slinktį, žodžio, 
knygos gimimą... Birutė, 
plojimų sutikta, grįžta prie 
pulto ir prisimena, kaip ji 
prieš porą metų toje pačioje 
salėje turėjusi susitikimą su 
skaitytojais, vienoje Lietu
vių Tautinių Namų ir LMF 
Chicagos klubo surengtoje 
popietėje... Laike tų dvie
jų metų ji parašiusi roma
ną ‘Rugsėjo šeštadienis’, 
kitą romaną ‘Naujųjų Me
tų istorija”, kuri laimėjusi 
Draugo premiją $1,000. Su
dėjusi abi premijas (Draugo 
ir Dirvos) ji galėsianti pa
mokėti josios baigiamo suk
ti filmuko gaminimo išlai
das! “Betrūksta dviejų šim
tų dolerių!”

Toliau Birutė pasakojaši 
-- “Parašiau žodžius ‘Pas
kutinis birželis’, kuriems 
muziką sukūrė Bronius Bud- 
riūnas’. To viso pasėkoje 
ji suėjusi į malonią pažintį 
tiek su kompozitoriumi B. 
Budriūnu, tiek su Gydytojų 
Korporacijos ‘Fraternitas Li 
thuania’ aktyviais nariais - 
gydytojais, minimą kūrybą 
premijavusiais.

Atskirą epizodą josios kū
ryboje ir kūrėjo laisvės nu
siteikime sudarąs lietuviš
kajam atžalynui lektūros pa
ruošimas. Kai prasidėjęs 
linksniavimas, kad tremties 
rašytojai nesukuria vaikams 
skaitinių, mūsų institucijų 
vadovai, pradėję svarstyti 
galimybes ‘importuoti’ oku
puotosios Lietuvos rašytojų 
knygas ir jas teikti mūsų 
jauniesiems skaitytojams... 
Ji pasistačiusi sau uždavinį, 
parengti keletą tokių skai
tinių ir juos pati išleisti! 
Taip gimę penkios knygu
tės vaikams: ‘Peliukai ir 
plaštakės’. ‘Daržovių geguži
nė’, ‘Kalėdų dovana’, ‘Skrai
dantis paršiukas’ ir ‘Kle- 
mentina ir Valentina’... šeš
toji šios bibliotekos knyga, 
didžiausioji iš visų čia 
minimų, ‘Rimas pas Kęs
tutį* esanti spaustuvėje! Ji 
pati tas knygutes ir pardavi
nėjanti ir esanti laiminga 
ir neklydusi - pirkėjų ne
trūksta! Ta proga, ji padarė 
pareiškimą, kad gerai lietu
viškai knygai išeivijoje skai
tytojų esą pakankamai. Tą ji 
patyrusi porą metų būdama 
knygyno, parduotuvės vedė
ja!

Vaizdingai Birutė nupie
šė apie amerikoniškai tele-

LOS ANGELES

TRADICINIS PAVASARIO 
BALIUS

Balandžio mėn. 5 d. ištai 
gingoje Brookside Country 
Club salėje, 1133 N. Rose- 
mont, Pasadena, įvyks tra- 
dinis pavasario balius, ren
giamas Los Angeles, skau- 
tų-čių stovyklavietės įren
gimo komiteto.

Programą išpildys, spe
cialiai iŠ Montrealio at- 
skrendančios dvi jaunos lie
tuvaitės, patekusios net ir 
į kanadiečių televiziją, Ina 
ir Rasa Lukoševičiūtės. Jų 
programą sudarys lietuviš
koji lengva muzika.

Bilietus iš anksto užsisa
kyti pas: S. Abelkienę 714- 
523-2066, B. Dabšienę — 
665-4303, D. Navickienę — 
464-4790, J. Ugianskienę — 
789-1347, A. Venckienę — 
393-2803, H. Vidugirienę — 
377-3192.

Iki šiol rengti skautiški 
baliai praėjo su labai dideliu 
pasisekimu, ne tik materia
liai, bet ir moraliai, nes 
skautai sugeba į savo balius 
privilioti ir tuos, kurie nie
kad kitur pas lietuvius nesi
rodo ir svetimtaučiams, kad 
lietuvis gerai jaučiasi ir su 
klumpėmis ir su baliniu ap
daru.

Visas baliaus pelnas eis tas 
likusioms stovyklavietės 
skoloms išmokėti, kurių jau 
visai nebedaug tebeliko.

• Los Angeles D.L.K, Bi» 
rutės Draugija išsirinko 
naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis taip: E. 
Pažėrienė — pirm., M. Ka- 
rienė-Roberts — vicepirm., 
A. Liudžienė — sekr., A. 
Pažiūrienė — kasin., S. Leš- 
kienė — narė ir V. Irlikie- 
nė — korespondentė.

(V. Iri.)

• Kalifornijos Liet. Ra
dijo Klubas š.m. kovo 2 d. 
metiniame susirinkime išsi
rinko naują Valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis taip: 
pirmininkas ir programų ko
ordinatorius - Stasys Pal
tus; vicepirm. -- Vladas Gi- 
lys; vicepirm. ūkio reika
lams - Juozas Gedmintas; 
sekretorė - Danutė Kaške- 
lienė; iždininkas - Juozas • 
Mitkus. Klubo narių ir val
dybos tarpe atsiradus trin
čiai dėl ideologinės krypties, 
kai kurie senosios valdybos 
nariai pasitraukė. Revizijos 
Komisija perrinkta toji pati: 

vizijai lietuviško savo turi
niu ir problemomis vaikų fil
mo susukimą, jo aktorius 
marųuetteparkiečius lietu
viukus ir jų talentus, didelį 
norą vaidinti.

Pabaigoje, Birutė paskai
tė ištrauką iš romano 
‘Naujųjų Metų istorija’. Visa 
vakaro programa truko arti 
dviejų valandų. Jos prabė
go nejučiomis ir visiems da
lyviams suteikė malonų nu
siteikimą ir supratimą, kad 
Birutė Pūkelevičiūtė yra iš
kili rašytoja, aktorė ir gabi 
pasiimtųjų lietuviškų darbų 
organizatorė.

Cleve lando ir Baltimorės sportininkai po rungtynių. 
K. Česonio nuotrauka

BALTIMORĖS LIETUVIAI
SPORTININKAI

Esu daug skaitęs apie liet, 
sporto klubus kitur, bet apie 
mūsų didėjantį ir stiprėjantį 
klubą ligšiol dar niekas nėra 
parašęs. Tad reikia visuo
menę su juo supažindinti. 
Jis yra vienintelė vietos lie
tuvių organizacija, kurioj 
susispietę daugiausia jauni
mo, taip pat jam priklau
so vyresnio amžiaus sporto 
mėgėjų -- klubo rėmėjų.

Metinis sportininkų ir 
jiems pritarėjų susirinkimas 
buvo sekmadienį, vasario 23 
d. Sueigai vadovavo klubo 
pirm. Vaclovas Laukaitis, 

pareigas ėjęs nuo pat 
klubo įsteigimo prieš trejus 
metus. Augančiam klubui 
tie metai buvo patys sun
kiausi, bet ir turį ką paro
dyti, nes V. Laukaitis iš
tvermingai ir gerai jam pir
mininkavo.

Galima pasidžiaugti, kad 
mūsų sportininkai gerai 
pasirodo ne tik sporte, bet ir 
kitokioj liet, veikloj. Jau tris 
kartus iš eilės Liet. Svetai
nėje surengė naujųjų metų 
sutikimą. Nors pelno būda
vo labai mažai, o darbo

Kazys Prišmantas, Alek
sandras Šimkus ir Bronius 
Morkis.

♦ L.K.V.S-gos Ramovė 
Los Angeles Skyrius š.m. 
vasario 9 d. metiniame su
sirinkime išrinko naują val
dybą, pasiskirsčiusią parei
gomis Šitaip: pirm. Tomas 
Sereika; sekr. Kazys Paže- 
mėnas; ir ižd. Jonas Venc
kus. (Kandidatas Juozas Ka
zakevičius). Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Juozas Spi- 
rauskas, Mykolas Barauskas 
ir Jonas Steikūnas (kand. 
Antanas Pinkus). Susirinki
mas išreiškė padėką per tris 
kadencijas sėkmingai vado
vavusiam buv. pirmininkui 
Andriui Mironui, kuris svei
katos sumetimais šiais me
tais atsisakė kandidatuoti 
valdybon.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED

MACHINE
GEAR MACHINE 

OPERATORS
FOR IST & 2ND SHIFT

To set-up and operate Gear Cutlinu 
equipment. Mušt have experience on 
«ome, or all of the follow>ng: No. 12, 
14, 24A Gleason Beve) Gear eenera- 
tors, 16-16 Barber-Colman Hobbers, 
Fellows Gear Shapers. Mušt relocate 
In the Pittsburgh area. Stearfy work 
for qua)ified men. Send letter stalini* 
experience and salary requirement s 
to: Thomas S. Henderaon.

HENDERSON GEAR 
CORP.

Box 65, Venetia, Pa. 15367 
(16-241 

daug, bet sudaroma proga 
baltimoriečiams sutikti nau
juosius metus savųjų tautie
čių tarpe. Klubas dalyvavo 
Balt, lietuvių dviejų dienų 
pasirodyme miesto aikštėje 
su lietuviškais valgiais ir 
‘viryta’. Garsindamas Lie
tuvos ir lietuvių vardą, 
klubas taip pat 1974 m. da
lyvavo miesto mugėje.

Pradėdamas veikimą su 
14 narių, praeitų metų 
pabaigoj klubas jau turėjo 
42 narius ir dvi orinio ko
mandas: A ir B. Šalia orinio 
atskiri nariai dar lavinosi 
stalo teniso sporte. Susirin
kime pranešta, kad šiemet 
prisideda dar 13 naujų 
narių, tarp jų 12 mergai
čių. Joms palinkėta daug 
sėkmės sudaryti stiprią ori
nio komandą, kad jos kada 
nors galėtų nugalėti cleve- 
landietes, nes mūsų vyrai 
rungtynėse su klevelandie- 
čiais pralaimėjo. O dabar su
žinojom, kad clevelandiečių 
orinio komanda jau iširusi, 
ir mums nebėra progos su 
jais susitikti. Susirinkime 
vienas kitas, juokaudamas, 
įtaigojo, kad aš sudaryčiau 
pokerio komandą (mat, ma
ne laiko turinčiu šioj srity 
nemažos patirties), tai gal 
ir vėl būtų progos susitikti. 
Bet ryšius su clevelandie- 
čiais atnaujinti aš paliksiu 
mūsų jaunoms merginoms.

Po pirmininko pranešimo 
išklausėm iždininko ir revi
zijos komisijos pranešimus, 
kurie parodė, kad klubas 
pinigiškai gerai laikosi, savo 
ižde jau turi virš pusantro 
tūkstančio. Nario metinis 
mokestis 5 dol.

V. Laukaičiui dėl tik jam 
vienam žinomų priežasčių 
atsisakius toliau pirminin
kauti, naujuoju pirmininku 
išrinktas energingas sporto 
vadovas Petras Okas. Pra
ėjusius du metus jis yra bu
vęs legiojonierių 154-tojo da
linio, vadinamo lietuvių, va
du. Sportininkams vadovau
ti jis sutiko su sąlyga: “Jei 
prašysiu ką atlikti, ir jūs ne
norėsit ar negalėsit, tai tą 
pateisinsiu, bet jei sutiksit 
ką padaryti, tai tas turės 
būti atlikta!” Jis išrinktas 
vienbalsiai.

Ligšiolinis orinio koman
dų treneris Vytas Siauru- 
saitis dėl savo verslo reikalų 
taipgi iš pareigų pasitraukė. 
Trenerio uždavinį perėmė 
jaunas ir geras žaidėjas Vin
cas Dūlys. Nuo pat klubo 
įsisteigimo iždininku buvo

Valdas Žiedonis priima taurę iš LB Baltimorės apyl. 
pirm. J. Šilgalio. K. Česonio nuotrauka

Algirdas Veliuona, juo ir to
liau pasiliko. Taipgi ir sekre
toriaus pareigas ėjęs nuo 
pat klubo pradžios Jonas 
Kazlauskas sutiko ir toliau 
jas eiti.

Atsisveikindamas, buv. 
pirmininkas padėkojo vi
siems klubo rėmėjams, o 
ypač buv. treneriui V. Siau- 
rusaičiui ir valdybos na
riams. Bet didžiausia padė
ka ir visų susirinkimo daly
vių plojimai teko klubo virė
jui Broniui Gintvainiui ir 
jo žmonai Birutei, nes jiedu 
visuomet paruošia liet, val
gių, kur tik klubas dalyvau
ja sudėtiniame vietos lietu
vių pasirodyme. Plojimui 
nutilus, Bronius pranešė, 
kad Svetainės valgojama- 
jame jau paruošti pietūs. 
Susirinkimas, užtrukęs dvi 
valandas, tuo ir pasibaigė.

Nulipus žemyn, į apatinį 
aukštą, mūsų laukė skanus 
valgis ir saldi ‘viryta’ (krup
nikas). Užkandžiaujant, nau
jasis pirmininkas dar kartą 
padėkojo abiems Gintvai- 
niams, ir visi, pakėlę po stik
liuką,jiems užtraukė ‘ilgiau
sių metų’. Po to, vedant J. 
Kazlauskui, skambėjo gra
žios lietuviškos dainos.

Klubui sporte daug sėk
mės!

Vyt. Bačanskas

Amerikos Lietuvių Montessori draugijos vaikų na
melių auklėtiniai Chicagoje jiems surengtoje Vasario 
16 ševentėje.

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. šeštad. 9-6 v. v. 

Sekmdti 10-3 v. p. p.

CLEVELANDO ORGANI
ZACIJOS TALKINS 

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIUI

Artinantis sukaktuviniam 
Čiurlionio Ansamblio kon
certui š. m. balandžio 26 d. 
Severance Hali salėje, dalis 
Clevelande veikiančių orga
nizacijų pasisiūlė Ansamb
lio vadovybei talkininkauti, 
platinant sukaktuvinio kon
certo bilietus savo nariams. 
Jų paskatinta Čiurlionio An
samblio valdyba š. m. kovo 
16 d. (sekmadienį), 2 vai. 
p. p. Lietuvių Namų patal
pose kviečia visų Cieveian- 
de veikiančių organizacijų 
atstovų pasitarimą, kuria
me tikimasi susilaukti ir ki
tų organizacijų panašios 
talkos. Pasitarime platesnį 
pranešimą apie koncerto 
reikšmę padarys inž. Rai
mondas Kudukis, Clevelando 
miesto viešųjų įmonių di
rektorius.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I 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 Milliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Adomo Galdiko kūrinių 
apžvalginė paroda paskuti
nį kartą Clevelande bus ro
doma kovo mėn. 15-16 die
nomis Naujosios parapijos 
salėje, 18022 Neff Rd., Cle
velande. Parodos atidary
mas bus šeštadienio vakare 
7:30 vai. Po programos pa
rodos lankytojai bus pavai
šinti. Atsiveskite ir savo 
svečių — amerikiečių. Sek
madienį paroda atidara nuo 
11 iki 5 vai. vak.

Rengėjai

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus 25 metų sukakties

- minėjimas įvyks š. m. ba
landžio 20 d. 4 v. p. p. Lietu
vių Namuose. Prieš tai 2 v. 
p. p. tose pačiose patalpose 
šaukiamas skyriaus susirin
kimas. Visi nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
dalyvaut.

• Agnė Lapinskienė, gyv. 
Clevelande, atnaujindama 
prenumeratą pridėjo auką 7 
dol. Dirvai paremti. Ačiū.

• Eugenija Jakutienė, 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus valdybos narė, išvyko 
keletai savaičių atostogų į 
Miami Beach ir Juno Beach, 
Fla.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

LKVS "Ramovė” Cleve
lando skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyks ko
vo 16 d., 3 vai. p. p. Lietu
vių Namų apatinėje salėje. 
Darbotvarkėje: metinės
veiklos pranešimai, naujos 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai.

Valdyba visus skyriaus 
narius maloniai kviečia su
sirinkime dalyvauti.

Susirinkimo metu, norime 
padaryti visų skyriaus na
rių bendrą nuotrauką, nuo
trauka reikalinga knygai, 
kuri bus išleista 25-rių me
tų "Ramovės” veiklos su
kakčiai atžymėti.

Parduodami moteriški 
tautiniai rūbai. Skambinti: 
692-3984. *

HOUSES FOR SALE

Off East 185 St. brick 
bungalow, 3 bedrooms, un- 
der 30,000.

6x6 double, large rooms 
near Our Lady, off Neff Rd. 

GEORGE KNAUS Realtor 
481-9300

819 East 185 St.
(21-22)

SU GRĮŽTANČIU PAVASARIU

kviečiame visus i
s.

KAZIUKO MUGĘ
ŠEŠTADIENI, KOVO 22 D.

Atidarymas 4:30 vai. Baigiamoji programa 9:00 vai

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE 
18022 NEFF ROAD

Karšta vakarienė. — Saldumynai. —.Tautodailės darbai.

CLEVELANDO SKAUTIJA

DIRVA

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

Nuo š. m. vasario mėn. 25 
d. iki kovo mėn. 10 d. per
sekiojamai Lietuvos Bažny
čiai paremti aukas atsiuntė 
šie asmenys:

50 dol.: kun. B. Ivanaus
kas.

Po 25 dol.: <lr. A. Baltru- 
kėnas, A. ir E. Garkai, dr.
U. ir G. Juškėnai, dr. V. ir 
A. Karobliai, J. Kunevi
čiene.

15 dol.: B. ir A. Maželiai.
12 dol.: dr. J. ir I. Stan- 

kančiai.
Po 10 dol.: M. Bruožienė, 

A. ir R. Dauper, dr. D. ir R. 
Degėsiai, T. ir V. Degučiai, 
kun. A. Galdikovskis, V. Ge
ležiūnas, J. Krištolaitis, P. 
ir E. Mikšiai (iš Floridos), 
A. Nasvytis, P. ir O. Skar
džiai, J. ir D. Staniškiai, dr. 
P. ir K. Stungiai, K. Vaiče- 
liūnienė, M. Žitkus.

6 dol.: O. ir V. Kavaliūnai.
Po 5 dol.: J. ir M. Apana

vičiui, A. Balašaitienė, M. 
Barniškaitė, V. Bartuška, 
St. Barzdukas, P. Butkuvie
nė, V. čepukaitis, M. Eidu- 
kevičienė, E. įlenda, J. Juo- 
disius, V. Kasakaitis, A. Ka- 
sulaitis, A. Kavaliūnas, P. 
Kudukis, S. ir St. Laniaus- 
kai, I. ir A. Malėnas, V. Ma- 
riūnas, O. Mažeikienė, dr. 
Pr. ir R. Mickevičiai, St. ir
J. Orantai, V. ir A. Palū- 
nai, B. Smetonienė, J. Stem- 
pužis, E. ir A. šilgaliai, J. 
ir K. šlapeliai, J. ir M. Švar
cai, A. Valaitis, P. Zigman
tas, J. žygas, O. ir K. žygai.

Po 3 dol.: A. Neimanienė, 
A. Stankūnas.

Po 2 dol.: A. Vasis, E. 
Vyšniauskienė.

1 dol.: M. Kazlauskas.
Viso iki šiol gauta 981 

dol. Nuoširdžiai dėkojame 
ir laukiame visų lietuvių au
kos persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai paremti.

Religinės šalpos 
Komitetas

• Salamander batų krau
tuvė jau persikėlė į naujas 
patalpas — 2534 Lorain 
Avė., tik trečios durys nuo 
senųjų patalpų.

šiomis dienomis krautuvė 
gavo dideles siuntas pava
sario ir vasaros sezonams 
pritaikintų batų.

Aplankykite 
Clevelande batų

didžiausią 
krautuvę.

pildo Bro-• Income Tax
nius Taoras, Lietuvių Na
muose 877 East 185th St. 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais 5-8:30 v. v. šešta
dieniais 10:00-2:30 v. p. p. 
Kitom valandos pagal susi
tarimą. Tel. 531-8Š87.

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

t •

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

Š. M. BALANDŽIO 26 D. (ŠEŠTADIENI)
NUOLATINĖJE CLEVELANDO SIMFONIJOS ORKESTRO BŪSTINĖJE — 

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO

DIDYSIS LT.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 35 METŲ

SUKAKTIES KONCERTAS
Įsidėmėkite datą ir iš anksto rezervuokitės vietas ne tik sau, bet ir savo viešnioms bei 

svečiams. Bilietų kainos: 6 dol., 5 dol. ir 4 dol. asmeniui, studentams 2 dol.
Bilietų užsakymus paštu ar telefonu priima: H. Bankaitis, 4320 W. 21 lth St., Fairview Park, Ohio 

44126, tel. 333-3780. Bilietus tiesiogiai įsigyti galima: I’atria prekyboje pas p. Gaidžiūną, Baltic Delicatessen 
pas p. Urbonavičienę arba Lietuvių Namuose telef. 531-2131.

Ansamblio vadovybė ir nariai rūpestingai ruoši įsi ir tiki, kad gausiai dalyvaudama publika užpildys 
erdvią koncerto salę, o sukaktuvinis 1,002-sis čiurlioniškių koncertas paliks neužmirštiną įspūdį.

Susitiksime Severance Hali!

JAUNIMO KONGRESO DARBUOTOJAS 
CLEVELANDO SVEČIAS GIEDRAITYTĖ

Kovo mėn. 7 d.d., Cleve
lande lankėsi III PLJK in
formacijos tarnybos koordi
natorius, Romas Sakadols- 
kis. Jo atsilankymo tikslas 
kaip tik tas, kad kuo pla
čiau skleisti Kongreso ruo
šos darbus ir tuo pačiu su
kelti jaunimo susidomėjimą 
ir entuziazmą artėjančiam 
Kongresui.

Prieš atvykstant į Cleve- 
landą Romas pageidavo, kad 
būtų sudarytos galimybės 
susitikti su bent maža re
prezentacine jaunimo grupe. 
Jo noras buvo įgyvendintas . 
kai pirmą apsilankymo vaka
rą Lietuvių Namuose buvo 
sušauktas susirinkimas ku
riame dalyvavo PLB garbės 
pirmininkas S. Barzdukas, 
keli praeito Kongreso atsto
vai ir kiti asmenys susido
mėję Kongresu, kurių tar
pe buvau ir aš.

Romas Sakadolskis, jei 
kas dar su juo nesusipa
žinęs, yra nepaprastai ener
gingas ir užsidegęs visuo
menininkas. Pareigų apsiė
męs be galo, sunku tikėti, 
kad taip stropiai visas atlie
ka. Man jo darbštumas iš 
karto pastebimas kai tik 
prie posėdžio stalo susėdę, 
dėmesys iš karto atkreiptas 
į galingą Romo balsą kuris 
prašo, kad darbas prasidė
tų. Susirinkimo metu, kelis 
kartus pastebėjau, kad ne
besiklausau Romo turiningų 
pranešimų bet nepaprastai 
gražios lietuvių kalbos. Jo 
mintys plaukia, žodžiai nesu
daro kliūčių. Turiu prisipa
žinti, kad truputį jam pavy
dėjau.

Kongreso informacijos tar

nybos koordinatorius trum
pai apibūdino kas šiuo laiku 
vyksta P. Amerikoje orga
nizaciniu mastu ir taip pat 
tenai gyvenančių lietuvių 
dvasinį gyvumą. Rodos, 
nors darbas milžiniškai sun
kus, Pietų Amerikos lietu
viai, ypač vyresnioji karta, 
pramato Kongresą kaip P. 
Amerikos lietuvių ‘atgimi
mą’. Jie tam tikslui ruošia
si, darbuojasi, kad po Kon
greso visos sudėtos viltys 
būtų įvykdytos atgimusiame 
lietuvių gyvenime.

Mintimis iš P. Amerikos 
toliau keliavome į pietų va
karus, kur radome optimis
tiškąjį Australijos jaunimą. 
Ten lietuviai juda, kruta 
ruošdamiesi atsiųsti į Kon
gresą atstovus, nors atstu
mai dideli, ir kainos nė kiek 
nemažesnės. Kai darbas 
vyksta sėkmingai galima tik 

. pasidžiaugt ir dėl to tuoj te
ko prieiti prie vargingesnės 
padėties Europoje. Nors lie
tuvių nemažai, organizacinis 
darbas vyksta pamažu. Ti
kimasi, kad Kongresui artė
jant, atsiras daugiau darbi
ninkų kurie bendrom jėgom 
atliks užsibrėžtus uždavi
nius.

Trumpai papasakojęs pag
rindinių lietuvių kolonijų pa
dėtis kituose pasaulio kraš
tuose, Romas grįžo prie 
mums aktualesnių klausimų 
iš kurių vienas pagrindinių 
yra ekskursijos kaina. Kiek 
iki šiol yra žinoma, eks
kursijos kaina sieks ne dau
giau kaip $600. Įskaičiuota 
yra kelionė, maistas, apgy
vendinimas -- vienu žodžiu 
viskas išskyrus suvenyrus. 
Romas pabrėžė tuo pačiu, 
kad kaina gali keistis pri
klausant nuo nafots kainos 
ir važiuojančių skaičiaus, 
nes ne tik atstovai yra skai
čiuojami, bet ir visi eks
kursantai. •

Romui atsikvėpus, spėjo
me pristatyti Clevelando 
padėtį Kongresui besiruo
šiant nes ne viskas taip 
sklandžiai vyksta kaip buvo 
Š. Amerikos lietuvių jauni
mo antrame suvažiavime 
Rochesteryje nurodyta. Pa
sirodo, kad Ohio apygarda 
neturi Jaunimo Tarybos iš
rinktų atstovų kurie yra da
linai atsakingi už Kongreso 
atstovų rinkimus. Tokiai pa
dėčiai esant, greitas spren
dimas buvo būtinas. Todėl 
paskutinį šio mėnesio savait
galį įvyks Ohio apygardos 
jaunimo suvažiavimas. Tiks
las suvažiavimo bus kaip tik 
išrinkti tuos keturis reika
lingus atstovus į Jaunimo 
Tarybą. Balsavimas įvyks 
Velykinių šokių metu. Ypa
tingai kviečiamas jaunimas 
tarp 16 ir 30 metų balsavi- 
uose dalyvauti. (Kandidatai 
turi turėti bent 18 metų, 
nors šešiolikmečiai yra įga
lioti balsuoti.)
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Tuo pačiu kviečiu visą 
Ohio apygardos jaunimą 
tarp 18 ir 30 metų (ne 20 
metų kaip buvo anksčiau 
Dirvoje pranešta) rimtai 
peržiūrėti Kongreso atstovo 
nurodytas kvalifikacijas ir 
tai padarius, ruoštis kandi
datavimui. Atstovo kvalifi
kacijas toliau papildė Romas 
paaiškindamas, kad nurody
ta tema bus asmens pasirink 
ta iš dešimt paruoštų temų 
iš kurių paskutinė yra lais
va. Rašinys, referato sti
liumi kurio ilgis nustatytas 
tarp 3 ir 5 mašinėle rašytų 
puslapių praleidus vieną ei-

lutę yra tam, kad komisijos 
. galėtų įvertinti kandidato 

lietuvių kalbos vartojimą.
Galutinis Kongreso atsto

vų rinkimas visose JAV apy
gardose įvyks iki gegužės 
3-4 d.d., dvi savaites prieš 
III Š. Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimą Londo
ne, Kanadoje kuriame yra 
numatyta bent pagrindinai 
paruošti atstovus ateities 
darbams.

Tuo ir baigėme posėdžia
vimą. Romas padėkojo atsi
lankiusiems, nors iš tikrųjų 
padėka priklauso jam už at
vykimą toliau ugdyti Kon
greso mintį - bendradarbia
vimą tarp viso pasaulio lie
tuvių. Tikime, kad Cleve
lando jaunimas Romo ir visų 
kitų lietuvių nepavils.

1975 TOUR TO LITHIJAMA 40 
GERMANY VVITH

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Telephone: (216) 692-1700

ON KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE

Departure: May 29, 1975 
Return: June 12,1975

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921.00

ITINERARY: 5 nights in Vilnius with a full day excursion 
to Kaunas,
(Possibility of extra night in Vilnius),
4 nights in Riga, Latvia,
4 nights in West Germany.

TOUR PRICE INCLUDES:
Economy class air fare from Cleveland, 
respectively from New York
Air transportation Leningrad, Vilnius, Riga, 
Leningrad
First class Hotel Accommodations, double 
occupancy
Pension accommodations in West Germany 
3 meals daily in Vilnius and Riga 
Sightseeing tours
Transfers
Bus transportation
Baggage handling

For departure from other cities and the following 
fares to the New York rate

Chicago: $119.00 Detroit: $81.00
Buffalo: $ 68.00 Toronto: $86.00

Single Supplement: $95.00
Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM
EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th Street, 

Cleveland, Ohio 44119. Telephone (218) 692-1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $------------------  as deposit for this Tour.

(Make checks payable to Europa Travel Service) . Minimum 
deposit $100.00 per person. Finai payment due 30 days prior 
to the departure date.
Mr./Mrs..........................
Address ........................
City ...............................
Telephone Number........
I will be travelling with

Number in Party....

Statė

Single Accommodations



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUDRONĖS 
SIMONAITYTĖS 

REČITALIS

didžiojoje salėje. Solistė 
Audronė Simonaitytė, šį se
mestrą studijuojanti, siek
dama masterio laipsnio, ran
da laiko ir galimybių tiek 
vietoje, tiek kitose koloni
jose dalyvauti lietuvių pa
rengimuose ir savo daina 
teikti pasigerėjimą ir atgai
vą meno mylėtojams. Lau
kiama, kad Audronės reči
talis bus gausus dalyviais, 
kaip tai buvo josios koncer
tuose, bebaigiant konserva
torijos studijas. Bilietai į 
rečitalį gaunami ”Margi- 
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicagoje.

Korp! Neo-Lithuania Chi- • Jonas Jakštys, gyv. 
cagoje rengia filisterės Au- Chicagoje, atnaujindamas 
dronės Simonaitytės dainų prenumeratą pridėjo auką 
rečitalį, gegužės 4 d. (sek- Dirvai sustiprinti 20 dol. 
madienį), Jaunimo Namų Ačiū.

P A D e K A

Mirus mūsų mylimai žmonai ir motinai,
VANDAI MAŽEIKIENEI,

tebūna mums leista išreikšti nuoširdžiausia padėka vi
siems prisidėjusiems, su didžia meile, pagarba ir atsi
davimu velionei tą mums skausminga valanda lengviau 
išgyventi.

Širdingai dėkojame prel. J. Kučingiui, kun. dr. A. 
Ališauskui, kun. V. Palubinskui už gražiai bei iškilmin
gai pravedusius rožinį ir gedulingas pamaldas, bei pa
sakytus gražius pamokslus bažnyčioje ir kapinėse. Komp. 
Br. Budriūnui, bažnytiniam chorui, solistei Janinai Če- 
kanauskienei ir solistui Rimtautui Dabšiui.

Didžia padėka Lietuvos generaliniam konsului dr. 
J. Bielskiui su Ponia, atsisveikinimo ceramonijas prave- 
dusiam Korp! Neo-Lithuania filisiteriui E. Balceriui, 
grabnešiams bei garbės palydai. Atsisveikinimo cera- 
monijose kalbėjusiems: A.L.T. L. A. skyriaus pirm. inž. 
V. Čekanauskui, LB L. A. Apylinkės pirm. O. Razutie- 
nei, Vilties Draugijos vardu dr. P. Pamataičiui, Dirvos 
vardu rašytojui J. Gliaudai, D.L.K. Birutės Dr-jos pirm. 
E. Dovydaitienei, Skautų Židinio seniūnui I. Pažėrai, 
Lietuvių Tautinių Namų valdybos pirm. agr. Br. Dūdai, 
Žurnalistų L. A. skyriaus pirm. prof. J. Kuprioniui, 
SLA ir Lietuvių Radijo vardu V. Šųnoliūnuij Ramovė
nų vardu teis. S. Paltui, A. L. Tautinės S-gos L. A. 
skyriaus vicepirm. J. Petroniui, Korp! Neo-Lithuania 
L. A. skyriaus pirm. arch. R. Mulokui.

A. L. Tautinės S-gos L. A. skyriui ir Korp! Neo- 
Lituania L. A. skyriui už suruoštus gedulingus pusry
čius.

Dirvai už gražius straipsnius ir jų autoriui rašy
tojui J. Gliaudai, Draugui ir straipsnio autoriui prof. 
J. Kuprioniui, Naujienoms ir straipsnio autoriui žurna
listui V. Bakūnui, L. A. Lietuvių Žinioms prel. J. Ku
čingiui, Lietuviai Vakaruose Antanui Skiriui ir Lietuvių 
Radijo valandėlei V. Šimoliūnui.

Nuoširdus ačiū už užprašytas šv. Mišias, gėles bei 
vainikus ir gausias aukas Tautos Fondui įamžinant 
velionies vardą.

Ta pačia proga reiškiame gilią padėką ponioms, 
kurios velionies sunkios ligos metu kantriai ir nuošir
džiai padėjo ją slaugyti: ponioms E. Šurkienei, H. Bal- 
cerienei, S. Batkienei, A. Dudienei, M. Nausėdienei, I. 
Petronienei, E. Skirmantienei ir B. Steikūnienei bei se
sėms skautėms.

Velionė iškeliavo į amžinybę visų didžiai pagerbta 
ir įvertinta, nes ji paliko gražų pavyzdį, kaip reikia 
dirbti ir mylėti savo tautą bei kovoti dėl jos laisvės. Per 
tai Ji liks mūsų visų gilioj pagarboj ir neišdildomoj 
atmintyj.

ANTANAS MAŽEIKA 
duktė ILMARA ir 

sūn-us TOMAS

STEPONAS IR 
VALENTINA MINKAI 

DĖKOJA —

Kovo 2 d. įvyko seniau
sios, lietuviškos radijo pro
gramų Naujoje Anglijoje 
lietuviškų dainų ir dailiojo 
žodžio koncertas. Koncerto 
programą atliko talentinga 
ir gabi Elena Blandytė iš 
Chicagos, palikdama neiš
dildomą įspūdį bostoniš- 
kiams.

Steponas ir Valentina 
Minkai, šios radijo progra
mos vedėjai nuoširdžiai dė
koja atsilankusiai publikai, 
dr. Algirdui Budreckiui už 
gražią pasveikinimo kalbą, 
Elenai Vasvliūnienei už per
statymą solistės Blandytės, 
už įdomų paaiškinimą apie 
dainas ir programą, dėkoja 
Vyteniui Vasyliūnui už 
akompanavimą.

Dėkoja parengimo šeimi
ninkei Monikai Plevokienei 
ir jos pagelbininkėm, prie 
baro dirbusiems Mykolui 
Bichnevičiui, Petrui Ka
minskui ir Bill Williamson; 
prie įėjimo aptarnavusiems 
Ilonai Kotopoulos ir Irenai 
Williamson, kasininkam Jo
nui Valiukoniui ir Albinai 
Sholtanis, Juozui Renteliui 
už juostų muziką, Juozui 
Bakšiui ir Gintarui Karosui 
už pagalbą, dėkoja visiem, 
kurie pinigiškai rėmė radi
jo programą, ir visiem ku
rie suaukavo visokių ska
numynų.

• Aleksandras Mantau- 
tas, Lietuvos šaulių Sąjun
gos ir LšS Tremtyje centro 
valdybos pirmininkas, vie
nas iš Klaipėdos sukilimo 
iniciatorių, š. m. kovo 19 d. 
sulaukia garbingo 80 metų 
amžiaus.

Dėl nebaigtos rašyti Klai
pėdos sukilimo įspūdžių 
knygos ir žmonos Sofijos 
Pūtvytės-Mantautienės ne
galavimų, savo gražią me
tų sukaktį ketina atšvęsti 
išaušus šiltam pavasariui, 
savo artimųjų ratelyje, 
Brocktone, Mass.

AUKOS 
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai Šie asmenys: 
Jonas Vilutis, Chicago ..$7.00
V. Balsys, Toronto ............ 2.00
K. Laskauskas, Baltimore 10.00
M. Nakutis, Australia .... 3.00 
A. Rugys, Paterson..........2.00
F. Navickas, Cleveland .. 5.00 
A. Dirgėla, Chicago..........2.00
V. Čižauskas, Detroit .... 15.00 
Br. Tampa uskienė,

E. Chicago ...................... 3.00
Juozas Kriščiūnas,

W. Germany ................. ; 7.46
V. Stuogis, Cleveland .... 5.00
V. Kazakevičius, Maspeth 2.00 
Juozas Venys,

W. Germany .................. 2.00
VI. Plečkaitis, Cleveland 7.00

CHICAGOS
Šių metų pavasario sek

madienių popiečių cikle 
bendrinėje temoje - Lietu
viškosios Moterų Organiza
cijos Chicagoje, su antrąja 
organizacija buvo susipažin
ta Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubu. Ona Biežienė, 
veikli iki šiandien vyresnio
sios kartos visuomenininke 

.ir lietuviškų darbų skatinto
ja bei rėmėja, gražia atsi
minimų forma popietės daly
vius nukėlė į 1922-25 m. ap
linką ir atvedė juos iki šios 
dienos, sekdama minėto mo
terų klubo veiklą. Pasakoto
ja Ona Biežienė buvusi vie
na šio klubo organizatorių 
ir pirmoji jo pirmininkė. 
Šia proga ji supažindino 
popietės dalyvius su dabar
tine pirmininke Sofija Petro
šiene, kuri pasisveikinusi, 
pasigėrėjo klubui rodomu 
dėmesiu ir pareiškė padė
ką popietės organizatoriams 
už sudarymą sąlygų čia vi
siems susitikti ir susipažin
ti.

“Mūsų moterų klubo tiks
las - kalbėjo Ona Biežienė - 
draugiškumas, labdara ir pa
rama Lietuvai!” Klubas for
maliai įsteigtas 1923 m. 
birželio mėnesį. Prelegentė 
linksniavo pavardėmis tas 
moteris, kurios vienu ar ki
tu laikotarpiu daugėliau 
reiškėsi klubo veikloje, ar 
tai socialinėje, ar finansinė
je paramoje vargingiau 
besilaikantiems lietuviams, 
gyvenantiems čia pat kai
mynystėj, kaip lygiai naš
laičių prieglaudoms, atsi
kuriančioj Lietuvoj, ar se
nesniems tėvynainiams, 
esantiems ligoninėse ar šal
pos namuose (Oak Forest, 
Šv. Šeimos viloje ir kt.)

Ona Biežienė prisiminė 
vieną didesnių klubo reng
tųjų balių, ano meto Chica
goje, kuriame dalyvavusios 
viešnios iš Lietuvos: D. Šle
ževičienė, Vileišienė ir kt. 
Balius sutelkęs per $400 pel
no, kuriuo buvusios parem
tos trys našlaičių prieglau
dos Lietuvoje!

Anuo metu didžiojoje 
Amerikoje veikė prohibici- 
jos įstatymas. Dėl jo nuosta
tų, kaip lygiai dėlto, kad ano 
meto lietuviją sudarė dau-

Vyto Rack, Cleveland .. 7.00
A. Traška, Chicago..........7.00
J. Vaičys, Albion.............. 2.00
Bernardas Pūras,

E. Chicago ...................... 5.00
Alg. Markevičius,

E. Chicago ......................13.00
•Chester Gedgaudas,

Santa Monica .............. 7.00
V. Graužinis, Chicago .... 7.00
J. Jakštys, Chicago.......... 20.00
J. Saladžius, Chicago .... 2.00
V. Žebertavičius, Detroit 2.00
A. Gilvydis, Detroit..........4.00
A. Simonaitis, Chicago .. 7.00 
W. Matulaitis, Chicago .. 7.00 
V. Markevičius, Chicago 2.00 
K. Dūlys, Crownsville .. 7.00 
J. Kučinskas,

Miami Beach .................. 5.00
J. Nesavas, Detroit..........2.00
X. Y.,Cleveland ................2.00
J. Litvinas, Chicago..........2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS
gumoje darbininkija, todėl 
balių, vaišių parengimai ne
galėjo sukelti didesnių pa
jamų... Pav. įėjimas į balių 
buvo mokamas po 75 cen
tus asmeniui... Todėl Mote
rų Klubas ėmėsi rengti 
bridžo, kauliukų lošimo va
karus. Dar vėliau pradėta 
rengti dainų vakarai, solis
čių koncertai. Koncertuose 
programas atliko daugis so- 
listų-čių, įskaitant ir Lietu
vos Valstybinės Operos 
žvaigždes M. Rakauskaitę, 
P. Stoškutę, O. Kaskas ir 
kt.

Antrojo pasaulinio karo 
metu klubo narės talkino 
JAV Raudonajam Kryžiui, 
megzdamos bendrose vaka
ronėse ar pas save namuo
se kariams megstukus, pirš
tines ir kt. aprangą, duoda
mos ligoninėms kraują ir 
pan. O dar vėlėliau mote
rys suskato pagalbon savo 
paramos siuntiniais Euro
pon išklydusiems lietuviams 
tremtiniams.

Klubas nuo pat pradžios 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizavime, kaip 
lygiai jo narės pasinėrė 
nuo pat Balfo veiklos pra
džios, jo veikloje. Pirmai
siais Balfo darbo metais Chi
cagos lietuviai kasmet turė
davo visame mieste lietuvių 
dieną, kurios metu klubo 
narės, kaip ir kitų orga
nizacijų nariai, rūpestingai 
su dėžutėmis rinkdavo au
kas vargstantiems broliams, 
sesėms lietuviams. Iš to me
to tebėra klube likusi graži 
tradicija ir šiandien, kas
met skirti Balfui $100 ar 
daugiau.

Prezidentui Antanui Sme
tonai su šeima atvykus vi
zito į Chicagą, jo garbei 
suruoštame bankete, Pal- 
mer House salėse, Klubas 
įteikė jam JAV vėliavą. 
Klubo narės ar jų šeimos 
sudarinėjo reikiamus doku
mentus, įgalinusius lietuvius 
DP imigruoti į šį kraštą. O 
naujai į Chicagą atvyku- 
siems padėdavo susirasti 
pastoges, aprūpinti baldais, 
susirasti darbą ir t.t.

Imigracijos bangai pra
ėjus ir naujiesiems chica- 
giškiams, palyginti neblogai 
įsikūrus, Moterų Klubo kari- 
tatyvinė veikla susilpnėjo, 
ją perėmė kitos organizaci
jos. Moterų klubas J. Dauž- 
vardienės, Lietuvos dabarti
nės konsulės, patariamas, 
pradėjo kasmet rengti Gin
taro balius. Jų uždavinys 
esąs dvejopas, išvedama į 
lietuvišką visuomenę abitu
rientės ir sukeliama netur- 
tingesniosioms mokslui eiti 
stipendijos.

0. Biežienės pakviesta, 
viena Gintaro balių debiu
tante Vilija Kerelyiė tarė 
jautrų žodį, dėkodama klu
bui už tokių iškilių švent
vakarių rengimą. Vilija pa
pasakojo, kiek džiaugsmo ji 
ir josios artimieji turėję, 
rengdamiesi bei dalyvauda

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

mi Gintaro baliuje. To viso 
įspūdžiai esą likę jai visam 
gyvenimui. Padėkos ženklan 
ji papuošė O. Biežienę kor 
sažu. Antroji jaunuolė M. 
Kupcikevičiūtė vaizdžiai pa
pasakojo, kiek kainuoja 
mokslas Šio krašto aukšto
siose mokyklose. Dėkojo 
klubui, teikiančiam jai sti
pendiją ir nuoširdžiai kvietė 
stipendijų fondą ugdyti ir 
leisti juo naudotis lietu
viams studentams.

Baigdama Lietuvių Mote
rų Klubo veiklos apžvalgą, 
O. Biežienė pareiškė pasigė
rėjimą ir padėką visoms 
konsulienėms: Žadeikienei, 
Kalvaitienei ir Daužvardie- 
nei. Jos visos buvusios jaut
rios klubo darbams ir jiems 
talkinusios. Popietės da
lyviams ryškiau su Moterų 
Klubo veikla susipažinti, O 
Biežienė ant stalų buvo iš
dėsčiusi klubo fotografijų, 
laikraščių iškarpų albumus, 
kaip lygiai albumus ginta
rėlių ir gintaro balių. Daly
viai ta teise maloniai pasi
naudojo.

M. Marcinkienė, Lietu
vių Moterų Federacijos Chi
cagos klubo pirmininkė, po
pietės rengėjų vardu padė
kojusi prelegentei O. Bie- 
žienei, popietės dalyvius pa
kvietė tolesniam vakaroji
mui prie kavos ir užkandžių. 
Užkandžių stalą, meniškai 
išdabintą dr. P. Vaitaitie- 
nės ir E. Baltrušaitienės, 
skaniais ir įvairiais užkan
džiais apkrovė šios popietės 
malonios Šeimininkės: D. Ku 
rauskienė, M. Macevičienė, 
I. Sekmokienė ir kt. Kiek
vienas galėjo pasirinkti sau, 
kas skaniausia ir mėgsta
miausia... (mv)

• Kęstutis Laskauskas, 
Baltimorėje, Dirvai parem
ti atsiuntė auką 10 dol. 
Ačiū.

JANITORIAL PEOPLE
We are now accepting application* 
for full and part time work in the 
greater Hartford areaai
Ali applicants muit bring 2 written 
references on letterhead at the time 
they come in to fili out an applica- 
tion.
Ali applicanta muit apply in peraon 
only an Monday and Wedne*day.

BUILDING 
MAINTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 525-2112

PHYSICIAN WANTED
FULL-T1ME PHYSICIAN for modern 
350 bed lnlirmary and Exlended Care 
Facility in grovving Orange County, 
in Goahen. N«w York. Atlractive eala. 
ry with exceflent County employee. 
benefit* (retiremant plan and ho*pi- 
talization provided) New York Statė 
License nece**ary.
Write to: Michael Teachin, M.D. 

Medical Director

ORANGE COUNTY 
HOME & INFIRMARY

P. O. Box 59
Goshen, New York 10924 

(20-23)

A. t A.

DR. KONSTANTINUI 

VYŠNIAUSKUI

mirus, jo žmoną ZINĄ, dukterį ZINĄ 

ir sūnų KONSTANTINĄ su šeima liū

desio valandoje, nuoširdžiai užjaučiame

Dr. Petras ir Konstancija 
Stungiai

A t A

DALIAI
JUKNEVIčIŪTEI-šIMOLIŪNIENEI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame vyrui, ma

mytei ir visiems artimiesiems

Dalia ir Jonas 
Maurukai

A. A.

DR. KONSTANTINUI VYŠNIAUSKUI
mirus, jo žmonai ZINAI, sūnui ir dukrai reiškia

me giliausią užuojautą

Eugenija ir Zigmas 
Jakuliai

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — ft metų su $l,0Q0, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 1/ą % — 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 sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,900.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
ttiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; CtaMd Wed-

Juozas Gribauskas, vedėjas
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