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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TELEGRAMOS 
IR LAIŠKAI 
DARO ĮTAKOS

Daug tūkstančiii telegra
mų ir laiškų lietuviai jau 
pasiuntė JAV Prezidentui, 
senetoriams, Atstovų Rūmų 
nariams, Valstybės depar
tamentui. Į šį reikalą orga
nizuotai įsijungė ir latviai 
su estais. Tas sąjūdis jau 
neša vaisių. Valstybės de
partamentas atsiuntė raštą 
dr. K. Bobeliui, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin-- 
kui. Laiške Valstybės Se
kretoriaus pavaduotojas 
santykiams su visuomene 
Carol C. Laise Kissingerio 
vardu dėkoja už departa
mentui nusiųstas Aštuntojo 
Amerikos Lietuvių Kongre
so rezoliucijas ir užtikrina, 
kad JAV politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu nėra pa
sikeitusi : laikomasi nusista
tymo nepripažinti Baltijos 
kraštų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Svarbu, kad Kongresas 
priimtų kongresmano Der- 
winskio ir kitų pasiūlytą re
zoliuciją 165, kuria JAV 
vyriausybė būtų įpareigota 
Europos Saugumo konfe
rencijoje nepripažinti Lie
tuvos ir kitų Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Są
jungą. Todėl ir toliau tęs
kime su tokiu pačiu uolumu 
laiškų ir telegramų siunti
mą, ypač dėl šios rezoliuci
jos senatoriams ir kongres- 
manams.

TĘSKIME AKCIJĄ, KOL 
BUS GRĖSMĖ

Sovietų Sąjunga, tęsdama 
savo kolonialinę politiką, 
stengiasi vis naujus kraštus 
pajungti savo kontrolėn, o 
anksčiau įvykdytus užgrobi
mus dabar įteisinti. Lietu
vos užgrobimo įteisinimo 
sovietai nori susilaukti Eu
ropos Saugumo konferenci
joje.

Pavojus nėra praėjęs, to
dėl kiekvienas lietuvis turi 
imtis energingos akcijos 
Mūsų tūkstančiais siunčia
mi laiškai ir telegramos Bal
tiesiems Rūmams, senato
riams, kongresmanams, Val
stybės Departamentui, laik
raštininkui Bill Anderson 
duoda vaisių. Amerikos Lie
tuvių Taryba, įsiūbavusi šį 
laiškų ir telegramų vajų, 
prašo visus šias' pastangas 
tęsti toliau su tokiu pat uo
lumu, parodant JAV vy
riausybės įstaigoms ir spau
dai, kaip labai mums rūpi 
Lietuvos laisvės reikalas.

Prie lietuvių šioje srityje 
jau prisijungė latviai, estai 
bei kitų pavergtų tautų at
stovai. Visi vieningai tas 
pastangas tęskime, kol ne
bus praėję pavojai Lietuvai 
ryšium su Sovietų Sąjungos 
užmačiomis Europos Saugu
mo konferencijoje. Tuo rei
kalu įvairių vietų lietuviai 
turi ypač glaudžius ryšius 
palaikyti su jų apylinkės se
natoriais ir kongresmanais.

Laiškų ir telegramų pa
vyzdžius galima gauti Altos 
centrinėje įstaigoje 2606 W. 
63 St., Chicago, III. 60629. 
Dar geriau kiekvienam su
daryti savus tekstus.

ALGIRDAS PAKELIŪNAS
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PO FORDO KALBOS
Jo pasiūlymai buvo logiški, bet...

Prieš prezidento Fordo 
kalbą pereito ketvirtadienio 
vakare sklido gandai, kad 
prezidentas ta kalba pradė
siąs naują erą JAV užsie
nio politikoje. Kas tam pati
kėjo, turėjo nusivilti: tiems 
prezidentas užtraukė seną 
giesmę! Bet ką kito jis galėjo 
pasakyti? Tiesa, viešosios 
nuomonės tyrinėtojai vien
balsiai skelbia, kad maždaug 
75-80% amerikiečių yra nu
sistatę prieš tolimesnę pa
galbą Pietų Vietnamui. To
kiu būdu prezidentas būtų 
galėjęs įgyti daugiau popu
liarumo, jei dabar būtų pa
reiškęs, kad JAV traukia
si iš Vietnamo. Prezidentas 
tačiau atsispyrė tokiai pa
gundai, nes visų pirma bal
savimu negali nuspręsti kas 
tiesa, o antra tautos nuotai
kos gali pasikeisti. Pagal 
tuos pačius tyrinėtojus, jos 
dauguma -- netoli 60% - yra 
nusivylusi ne tik preziden
to bet ir kongreso sugebė
jimais užsienio politikoje. Už 
tat prezidentas ir politiškai 
teisingai padarė nesiskaity
damas su tautos nuotaikom, 
bet daugiau vadovaudama
sis savo sąžine. Juk šiaip ar 
taip negalima 20 ar daugiau 
metų raginti vietnamiečius 
priešintis komunizmui, o da
bar staiga ištraukti jiems ki
limą iš po kojų. Dėl to pre
zidentas ir paprašė kongre
so skubiai paskirti Pietų 
Vietnamui 722 milijonus do-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

lerių karinei medžiagai ir 
250 milijonų humanitarinei 
ir ūkinei pagalbai -- pabė
gėliams šelpti.

Teigiama, kad nuotaikos 
kongrese esančios tokios, 
kad jis mielai paskirsiąs pi
nigus humanitariniams rei
kalams, bet ne kariniams. 
Tai žinąs ir pats preziden
tas. Jis visdėlto karinės 
pagalbos prašęs politiniais 
sumetimais: jei nuotaikos 
kartais pasikeistų, kaltė už 
sekančią katastrofą kristų 
demokratų daugumai kon
grese.

Prileiskime, kad kongre
sas iš tikro atsisakys paskir
ti tas lėšas. Kas tada? Grei
čiausiai Pietų Vietname kils 
tokia panika ir pasipiktini
mas, kad ten dar esą šeši 
tūkstančiai amerikiečių atsi
durs tokiame pavojuj, kad 
jiems išgelbėti reikės pa
siųsti tokį ekspedicinį kor
pusą, o tam kongresas duos 
leidimą, kuris kaštuos šim
tus milijonų dolerių t.y. 
ekonomiškai žiūrint nieko 
nebus sutaupyta. Už tat ir 
skaitant, kad Pietų Vietna
mas anksčiau ar vėliau ati
teks komunistams, JAV ap
simoka padėti iki galo išlai
kyti ten dabartinę tvarką, 
tuo būdu įgalinant tvarkin
gą atsitraukimą ne tik pačių 
amerikiečių, bet ir tų vienta-

Kauno senamiesčio kiemas (medžio raižinys)

miečių, kurių talka ameri
kiečiams jiems dabar sudaro 
mirtiną pavojų.

Yra dar ir papildomų ar
gumentų už tokią laikyseną. 
Prezidento Thieu nutarimas 
pasitraukti iš sunkiau ap
ginamų teritorijų buvo staig 
mena ne tik amerikiečiams, 
bet ir komunistams. Jiems 
reikia laiko konsoliduoti sa
vo valdžią jiems atitekusio
je teritorijoje ir sutelkti 
daugiau jėgų Saigono puo
limui. Tiesa, jau dabar pra
nešama apie smarkokas kau
tynes, bet jos yra daugiau 
bandomo pobūdžio. Jomis 
siekiama nustatyti kiek dar 
pasipriešinimo valios liko

LIETUVOS 1941 M. SUKILIMO 
VYRIAUSYBĖ RASTA NEKALTA 

DĖL ŽYDU PERSEKIOJIMO
JAV LB Visuomeninių 

Reikalų Taryba praneša, jog 
jos akcija, protestuojanti 
prieš JAV Kongreso na
rės Elizabeth Holzman 1974 
m. gegužės mėn. 20 d. At
stovų Rūmuose iškeltus kal
tinimus 1941 m. Lietuvos lai
kinosios vyriausybės na
riams -- Švietimo ministe- 
riui, laikinai einančiam mi- 
nisterio pirmininko pareigas 
prof. Juozui Ambrazevičiui- 

Pietų Vietnamo kariuome
nei. Jei jos dar šiek tiek 
liko, komunistam reikės 
savaičių ar net mėnesių lai
ko persigrupavimui. Nors 
ir skaičiuojama, kad dėl pa
sitraukimo Pietų Vietnamas 
neteko bent trečdalio savo 
kariuomenės ir tokiu būdu 
dabar komunistai praneša 
ir skaičiumi, jo padėtis ka
riškai žiūrint dar nėra bevil
tiška, o jei padėtį pasisek
tų stabilizuoti, Saigono vy
riausybės kontroliuojama la
bai derlinga Mekongo del
ta ūkiškai net galėtų klestė
ti. Čia, žinoma, labai daug 
tų ‘jei’...

Bet to nepaisant, šaltai 
ir net ciniškai žiūrint, pre
zidento Fordo pasiūlyta po
litika Vietname yra vienin
telė galima ir sunku patikė
ti, kad galų gale kongre
sas jai nepritartų. Gyveni
mas tačiau nevisados klauso 
logikos.

Brazaičiui ir Vidaus reikalų 
ministeriui Jonui Šlepečiui -- 
pasibaigusi laimėjimu. Abu 
šie asmenys JAV Teisingu
mo departamento žinioje 
veikiančios Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarnybos 
rasti nekaltais dėl antise
mitinės ar pro-naciškos veik
los.

Šiuo reikalu JAV LB Vi
suomeninių Reikalų Tarybos 

(Nukelta į 2 psl.)

KONGRESAS 
IŠDAVĖ PIETŲ 
VIETNAMĄ

BRONIUS AUŠROTAS
Auklėjimas turi didžiulę 

reikšmę tautos ateičiai. Tas 
pat galioja ir JAV. Jau nuo 
1950 ligi 1975 šio krašto 
auklėtojai sugebėjo pusėti
nai suliberalinti ne tik kraš
to mediją, bet taip pat ir 
mokomąjį personalą. Šio 
nuoseklaus liberalinio auklė
jimo pasėkoje 1974 m. ru
denį, JAV 40% už į Kongre
są balsavusių piliečių mažu
ma primetė 215 milijonų 
kraštui rinktuosius atsto
vus, kuriems mažai rūpi 
krašto tautiškai-valstybiški 
interesai. Apie kai kuriuos 
tarptautinius reikalus tie 
kongresmonai turi labai ma
žai nuovokos: jiems rūpi 
siauri savo mažos grupelės 
specialūs reikaliukai. Ir štai 
šis Kongresas valdys šį di
džiulį kraštą ligi 1976 m. 
Greičiausia su labai liūdno
mis pasėkomis.

Apie Kongreso atsakomy
bę, ryšium su paskuti
niais įvykiais Pietų Vietna
me, ”Human Events” sa
vaitraštis savo IV.12. laido
je skiria keletą straipsnių, 
įrodinėjant, kad "Kongresas 
išdavė pietinį Vietnamą, at
imdamas pažadėtus kreditus 
to krašto kariškoms pajė
goms išlaikyti. Vedamajame 
tarpe kita ko rašoma: "Pa
tys amerikiečiai sukūrė šią 
sunkią būklę kai 1973 m. va
sarą Kongresas atėmė teisę 
vyriausybei panaudoti B-52 
tipo bombonešius, kad šiuo 
grąsinimu sudrausti Ha
nojaus užmačias laužyti Pa
ryžiaus taikos susitarimus. 
Pagal britų ekspertą, Sir 
Robert Thompson "vien tik 
grąsinimas, kad B-52 būsią 
naudojami prieš komunis
tus, laužančius taikos susi
tarimus, būtų neprileidę 
prie dabartinės Hanojaus 
ofenzyvos".

Ši žmoniškų vargų prob
lema buvusi dar labiau iš
plėsta, "Kongresui visą laiką 
neduodant pietiniam Vietna
mui nei degalų nei šaudme
nų, kurie buvę absoliutiškai 
reikalingi kontroliuoti teri
toriją, po karo paliaubų pa
sirašymo", rašoma vedama
jame.

Apie apverktiną tiekimo 
būklę P. Vietnamui, labai 
pranašingai rašė Konserva
torių S-gos direktorius Jim 
Roberts. Po savo apsilanky
mo P. Vietname 1974 m. ru
denį jis taip samprotavo: 
“Gali būti vienas iš stam
biausių istoriškų pasityčioji
mų, tai duoti vietnamie
čiams 1,800 lėktuvų, apmo
kyti jų personalą Ameriko
je, bet neduoti nei dagalų 
nei atsarginių dalių nei rei
kalingos amunicijos šiam oro 
laivynui išlaikyti. Šių trūku
mų pasėkoje Pietų Vietna
mo karo aviacija negalinti 
vykdyti jai skiriamų norma
lių žvalgybos uždavinių: ki
tos paskirties lėktuvai nega
li taktiškai remti savo pės
tininkų dalinių; gi helikop
teriai, vieton to, kad per
mesti dalinius iš vienos ko
vos vietos į kitą, tenaudo
jami sužeistiesiems evakuoti 
iš sunkiai pasiekiamų vieto
vių”.

Kitame straipsnyje gene
rolas John Murray (atsar
goje), dar neseniai, ligi 1974 
m. rugpiūčio, buvęs JAV 
Gynybos Ministerijos vyr. 
karininkas Pietų Vietname 

(Nukelta į 2 psl.)
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AU/TRAUJO/ padaržėje— h ANTANAS LAUKAITIS
KELIONE Į HOBARTĄ

Prieš pat Velykų šventes 
gavau pasiūlymą plaukti į 
Tasmanijos salos sostinę Ho- 
bartą, kur yra vienintelis 
visoje Australijoje legalizuo
tas azartinių žaidimų casi- 
no, nors neoficialių, vien 
tik Sydnėjuje, yra bent ke
letas. Kur tu žmogus gali at
sisakyti tokio malonumo 
plaukti liuksusiniu laivu, 
praleisti nemokamai penkias 
dienas ir dar pabuvoti sa
loje, kur iki šiol neteko 
būti.

Laive sutikau dar kelis 
lietuvius, tai būtent savo ge
rą draugą sporto veteraną 
Vladą Daudarą ir dr. Geru
tį Kišoną su savo puikia 
žmona Žibute, kuri, atva
žiavus į Australiją atosto
goms. susipažino su jaunu 
daktaru, koviečių sportinin
ku Geručiu, susidraugavo ir 
savo atostogas pabaigė gra
žia lietuviška ženatve. Nors 
tėvai ir broliai gyvena Kali
fornijoje, berods Santa Mo- 
nica mieste, tačiau Žibutė 
jau yra tikra hustralė’, su

Rasta nekalta 
dėl žydų 
persekiojimo... 

(Atkelta iš 1 psl.) 
pirmininkas Algimantas S. 
Gečys iš JAV Atstovų Rū
mų Imigracijos -- Natūrali
zacijos -- Pilietybės pako
misės pirmininko kongr. Jo- 
shua Eilberg yra gavęs se
kančio turinio pranešimą:

"Prijungiu nuorašą Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos laiško, kuriame pa 
reiškiama, kad Juozas Bra
zaitis ir Jonas Šlepetys yra 
išbraukti iš aktyvaus JAV 
gyvenančių tariamų nacių 
karo kriminalistų sąrašo ir 
kad juos liečią tyrinėjimai 
yra sustabdyti.

Šis veiksmas yra išdava 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos Tarnybos sprendimo, jog 
nerasta jokių įrodymų juos 
surišančių su prieš-žydiš- 
kais ar pronaciniais veiks
mais.

Aš tikiu, kad šis doku
mentas atpalaiduos spaudi
mus ir pergyvenimus ku
riuos šie du asmenys ir jų 
draugai turėjo išgyventi 
sąryšy su prieš juos pada
rytais apkaltinimais”.

Prijungtame Imigracijos - 
Natūralizacijos Tarnybos ko 
misijonieriaus Leonard F. 
Chapman, Jr. laiške rašo
ma, kad Lietuvos laikino
sios vyriausybės veikloje (in 
terim Provisional Govern- 
ment of Lithuania) nerasta 
jokių įrodymų kiek tai liečia 
įstatymų, paneigiančių žy
dų mažumos teises, išleidi
mą ar jų vykdymą. Spren
dimas padarytas apklausinė- 
jus 110 įvairių įstaigų ar 
pavienių asmenų veikiančių 
Izraelyje, Vokietijoje, Ang
lijoje ir JAV-se.

Prisiųstoji dokumentacija 
yra aiškus įrodymas, kad 
1941 m. sukilimas buvo lie
tuvių tautos siekimas nusi
kratyti sovietine okupacija, 
o jo vadovai ir laikinoji 
vyriausybė buvo tautos va
lios, Lietuvai vėl būti nepri
klausomai, vykdytojai. Šį 
tautos suteiktą mandatą su- 
kiliminės vyriausybės na
riai nesutepė nei pro-naciš- 
ka, nei antisemitine veikla. 
Jų išteisinimas yra atsaky
mas į sovietinio okupanto 
per eilę metų tęstus ban
dymus diskredituoti 1941 m. 
sukiliminę vyriausybę ir per 
juos visą lietuvių tautą.

JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Taryba artimu laiku 
visuomenę supažindins su 
jos vykdyta akcija ir gautais 
dokumentais. Apgailestau
jama, kad prof. J. Brazai
čiui nebuvo lemta sulaukti 
šios visai lietuvių tautai 
džiugios žinios.

LB Inf. 

savo vyru ir trimis vaiku
čiais labai gražiai įsikūrę 
Nevvcastle mieste, kur vyras 
turi savo gerą medicinos 
praktiką.

Gyvenimas laive tikrai 
smagus ir malonus, kai pra
sideda dienos programa sep
tintą valandą ryto, tai šiaip 
taip ją užbaigdavo jau kitos 
dienos trečią. Vyrai laikosi 
labai gerai, nereikia nei jū
ros sirgimo piliulių, nei kito
kių vaistų, atrodo, Juodojo 
Jono Vaikščiotojo” whisky’s 
išvaiko visas ligas, gi mūsų 
moterys ir ypatingai Žibutė, 
jau su pirmais supimais pra
dėjo sirgti, kad nei vyro 
vaistai jai negelbėjo ir, grį
žus atgal į Sydney, prisiža
dėjo daugiau kelionių laivu 
nedaryti.

Po kone dviejų dienų įdo
maus plaukimo, pagaliau pa
siekėme Tasmanijos gražią
ją salą. Tasmanija yra pati 
mažiausia Australjos valsti
ja. Sala, savo plotu, nors ir 
yra didesnė už visą Lietuvą, 
turi apie 60.000 kv. kilomet
rų ir joje gyvena apie pusę 
milijono gyventojų. Ji yra 
atskirta nuo Australijos Ba
so sąsiauriu, turinčiu apie 
240 km. pločio. Salos pavir
šius yra labai kalnuotas, 
upės labai sriaunios ir gali
ma aiškiai matyti buvę ap
ledėjimo pėdsakai. Pati sala 
turi daug įvairių žemės tur
tų, kaip aukso, sidabro, va
rio, uranijaus ir kt. Klima
tas yra daug vėsesnis negu 
Australijos žemyne ir, 
mums būnant Hobarte, jau 
reikėjo užsidėti vakare 
megstukus, kai Sydnėjuje, 
dar nors esant ir rudens 
sezonui, žmonės puikiausiai 
pajūriuose maudėsi. Tasma- 
nijoje yra labai gerai kulti
vuojamas žemės ūkis ir Tas
manijos obuoliai, tur būt dėl 
savo šaltoko klimato, yra ži
nomi ne tik pačioje Austra
lijoje, bet plačiai ir už jos ri
bų. Prisimena ir man prieš 
10-tį metų viešėję Amerikos 
lietuviai krepšininkai, ku
rie, čia būdami mūsų žie
mos metu, nuvežti į Tasma- 
niją taip sušalo, kad dau
gumas jų manė, kad kažkas 
buvo padaręs klaidą ir juos 
atvežė ne į šiltąją Austra
liją, bet į žiaurųjį Sibirą. 
Tur būt ir dabar, ne vienas, 
skaitydamas šį straipsnį 
apie žiaurius Tasmanijos vė
jus, nemaloniai nusipurtys, 
prisimindamas savo išgyve
nimus ten.

Tasmanijos sala buvo ap
tikta jau 1642 metais Tas- 
man, bet jis manė, kad Baso 
sąsiauris yra tik įlanka ir 
kad tai yra Australijos da
lis. 1796 metais anglas 
Bass nustatė, kad tai yra at
skira sala, kuri vėliau tapo 
pati žiauriausia Anglijos iš
tremtųjų nusikaltėlių vieto
vė, ką ir dabar rodo Port 
Arthur kalėjimo griuvėsiai. 
Tasmanijos saloje ir dabar 
visai nėra vietinių juodųjų 
aboridžinių, nes jie anksčiau 
anglų karininkų buvo visiš
kai iššaudyti, gal todėl ir 
dabar jie į šią salą visai ne
silanko.

Pati sostinė Hobartas, tu
rintis virš 160.000 gyvento
jų, yra nedidelis bet labai 
gražus miestas. Kaip vieti
niai hobartiškiai sako, šis 
miestas yra pasaulyje idea
liškiausiai išsidėstęs, nes jis 
guli tarp aukštojo Mt. Wel- 
lington kalno ir gražiosios 
Dervvent upės ir jo prie
miesčiai yra išsimėtę tarp 
abiejų šios upės krantų. 
Miestas turi gilųjį natūralų 
uostą, į kurį atplaukia daug 
pasaulio laivų. Mieste yra 
universitetas, laivų statyk
los, cinko pramonė, puikus 
muziejus, pirmas Australi
jos tautinis (Folk) muziejus 
ir prieš du metus Tasmani
jos vyriausybės pastatytas 
pirmasis azartinių žaidimų 
casino, pavadintas West 
Point’ vardu, kuris dabar

Hobart, Tasmania, kur mūsų bendradarbis A. Laukaitis praleido Velykų atosto
gas.

yra pats didžiausias šio 
miesto atrakcinis punktas, 
ypatingai savaitgaliais su
traukiąs daug turistų iš ki
tų Australijos vietovių ir ap
linkinių salų.

Pirmieji lietuviai į Tasma- 
niją atplaukė 1948 metais 
ir Hobarte buvo paskirti į 
cinko fabriką. Vėliau, atva
žiavus daugiau lietuvių, jie 
buvo išskirstyti po kitus fab
rikus, farmas ir kt. Pirmą
jį lietuvių organizavimo dar
bą ėmėsi A. Munčelis ir 
pirmasis valdybos pirminin
kas buvo išrinktas J. Motie
jūnas, dabar Kalifornijoje 
esąs. Nors lietuvių koloni
ja Tasmanijoje ir nėra dide
lė, tačiau jie yra labai veik
lūs, dalyvaują ne tik savo 
vietiniame gyvenime, bet ir 
visame Australijos lietuvių 
Garsusis Tasmanijos tyrinė
tojas O. Truchanas, prara
dęs net savo gyvybę, pla
čiai iškėlė lietuvių vardą 
australų tarpe, atrasdamas 
vietoves, kur dar jokia žmo
giška būtybė nebuvo buvu
si. Sportiniame gyvenime, 
dabartinis gimnazijų inspek
torius A. Andrikonis, yra ir' 
labai gerai žinomas.

Pats Hobarto casino, kurį 
aplankyti aš su savo priete- 
liais ir važiavau, yra tikrai 
puikus ir labai moderniš
kas pastatas, turintis 21 
aukštą. Tai hotelis, pasta
tytas šalia buvusio seno, 
turintis visus moderniš- 
kiausius įrengimus, pritai
kintus masiniams ir indivi
dualiniams subuvimams.

Atvykus į Hobartą, tuoj 
susirišau su savo prietelium 
A. Andrikoniu, kuris tuoj 
pat suorganizavo keletą kitų 
lietuvių ir, aprodžius gražią
sias Hobarto vietoves, pa
traukiame ir mes į casino, 
mintyse galvodami papildyti 
savo kišenes, jeigu jau ne 
milijonu, tai bent kokiu vie
nu kitu šimteliu. Būnat Las 
Vegas, savo kelionės po 
Ameriką pabaigoje, tegalė
jau būti tik stebėtojas kaip 
kiti lošia, tačiau Hobarte 
nutariau ir pats išbandyti 
savo laimę. Didžiausias ma
no ir visų kitų turistų nusi
minimas buvo, kad šiame 
puikiame casino lošimams 
yra skirta tik pirmasis aukš
tas, nors antrame yra vienas 
kambarys tautiniam austra
liškam *Two-up’ žaidimui, 
kur yra į orą išmetama du 
penai ir pagal jų nukritimą 
TTrokaTna pinigai, kai 16-me 

yra specialus kambarys 
turtingųjų ‘Black Jack’ žai

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

dimui, kur mažiausias ‘chip- 
sas’ yra 50 dol. vertės. Gi 
pirmajame aukšte, šį Velykų 
savaitgalį, prie ruletės visai 
nebuvo galima prisigrūsti, 
nors čia ir yra keli prancū
ziškos ir amerikoniškos ru
letės stalai. Šiaip taip su 
V. Daudaru prisigrūdome 
prie ‘Black Jack’ vieno sta
lo ir pradėjome bandyti sa
vo laimę. Pradžia gera, 
linksmas vyras dalina kor
tas ir po poros valandų jau 
apie šimtelis laimėtų, nes 
esu 
esu atsargus ir žaidžiu tik 
po 2 dol. chipsą. Tačiau, 
pasikeičia dalintojas ir links
mą vyrą pakeičia tikrai sexy 
mergina, su giliai iškirpta 
priekyje suknele. Pradedu 
ir vėl gerai ir jau manau, 
kad tai mano diena. Du 
dolerius pakeičia didesnės 
sumos, mergina šypsosi, 
pusnuogė krūtinė nuo dali
nimo šokinėja, tačiau laimė 
pakrypsta merginos pusėn 
ir tiek man, tiek ir mano 
draugui V. Daudarui ši gra
žioji dalintoja buvo nelai- 
minga.^ Tiekio, kita kartą 
jau žaisime tik pas vyrą da
lintoją, kad merginos gražio
ji šypsena nesugadintų mū
sų koncentracijos laimėji
mams...

Be šių azartinių žaidimų 
šiame casino yra žaidžiama 
ir kiti, kai tuo pačiu, vaka
rais yra, specialiame labai 
gražiame restorane, duoda
ma puiki programa, kurios 
žymieji artistai yra daugiau
siai atvykę iš užsienio.

Grįžtant laivu namo, azar
tinio entuziazmo pagauti, su
darome ir savą pokerio par
tiją, prie kurios prisijungia 
nauja pažįstama gyvanaš
lė vengrė, turtinga moterų 
drabužių fabriko savininkė. 
Čia laimė jau geresnė ir net 
smagu žiūrėti, kai turtinga 
vengrė apmoka draugui ir 
man padarytas casino išlai
das, bet kas gi jai reiškia? 
Penkios Velykų atostogų die 
nos buvo tikrai smagios, 
ypatingai, kad teko pamaty
ti Tasmaniją, kur dar iki 
šiol nesu buvęs.

BUSINESS OF YOUR 
OWN FOR 81,985 

you are ambitious, self-motivated, 
to 

invesligatc

ii ________
lookinp for that one opportunity 
get you off and runninu, 1 ‘ „
this Unusual Business' <Credit Card). 
A Srnz.ll Investrnent and a Willine- 
nesri to Work can provide vou with 
Unlimited Eurninus. Perfect Busines.i 
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your backuround. This Busines* i* 
designed to Generate a Good Cash 
Return immediutelv. For detali*:

( all G. P. S. Corp.
Toli Free — 800-241-3124
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KONGRESAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir anksčiau vadovavęs tie
kimų tarnybai Vietname ir 
visam Ramiojo Vandenyno 
kariškam sektoriui, patvirti
no, kad "pakartotinai įspė
jęs JAV vyriausybę, kokias 
rimtas pasekmes teks pakel
ti neduodant pietų Vietna- 
mui nei šaudmenų nei dega
lų. Iš anksčiau skirtų kariš
kom jėgom degalų kontin
gento buvo nukirpta, lyg 
žirklėmis, 85°/o. Gi daugiau 
kaip pusės šaudmenų ir ki
tų tiekimų ryšiams ir ugnies 
kokybei išlaikyti buvę taip 
pat atimti! Tuo būdu Pietų 
Vietnamo kariuomenė buvu
si pasmerkta badmiringai 
dietai; gi tuo tarpu šiau
rės priešai visą laiką gavo 
daugiau ir daugiau ginklų, 
kurių taip labai trūko pie
tuose”.

Gen. J. Murray pabrėžė, 
kad apie šiuos visus neda- 
teklius jis yra įspėjęs savo 
viršininkus, kad ”tai kas da
bar vyksta privalės įvykti. 
Ir tai yra paseka Kongre
so neigiamų įstatymų P. 
Vietnamo atžvilgiu”. Gene
rolo nuomone, prieš praside
dant šiai komunistų ofen
zyvai, kaip šiaurės taip ir 
pietų armijos yra buvusios 
vienodo stiprumo. Tačiau 
šiauriečiai, sulaužydami bet 
kokius susitarimus savo ka-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vieni 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje

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

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

riuomenę žymiai sustiprino 
atsarginių divizijomis; ”tuo 
būdu pietiečių teritorijoje 
kasdien didėjo tankų ir ar
tilerijos skaičius ir šiai karo 
mašinai varyti reikalingų 
degalų ir šaudmenų kiekis.

Kai kurie amerikiečiai kri
tikuoja pietiečius, kad jų 
aviacija neveiksminga ir ma
žai pasireiškė paskutinėse 
kovose. Bet kaip galima 
skristi, kai nėra benzino?” 
klausia generolas.

Gen. J. Murray taip pat 
pripažįsta, kad vietnamie
čių skuboti ir neapgalvo
ti atsitraukimai iš didžių
jų gynybos punktų Vietna
mo šiaurėje buvo blogai vyk
domi, sukelią paniką ir ne
rimą. ”Gi iš esmės imant 
tai yra buvę strategiškai 
reikalinga”, teigia gen. Mur
ray.

Prieš paliekant pietinį 
Vietnamą gen. Murray įspė
jęs Prezidentą Thieu, kad 
"jūs privalėsite užleisti te
ritoriją ir žmones, nes Jums 
trūksta ir šaudmenų ir ku-' 
ro”, pasakė generolas.

Š.m. balandžio 10 d. pre
zidentas Fordas maldavo 
Kongresą nenužudyti P. 
Vietnamo laisvės vilčių ir 
paskirti dar vieną bilijoną 
dolerių "kraujo transfuzijai” 
Tačiau IV.11. Senato didžiu
mos vadas senatorius M. 
Mansfield abejojo ar Kon
gresas sutiks su Preziden
to pageidavimais. "Pietų 
Vietnamas nėra svarbus 
Amerikos gynybai”, pasakė 
senatorius.

CO-OP FOR SALE 
CHALMERS AVENUE 

bet^een Harper, and Ou.ter Drive, t 
and 2 Bedrooni Co-Ops now available, 
with carpet, drapes & appliances. 
Ideal for widow or Rėlire, from 
912.000.

C. W. BABCOCK & SONS 
313-777-3310

(28-30)

JANITORIAL PEOPLE
We are now accepting applica- 
tions for full and part time work 
in the greater Hartford areas.
All applicants mušt bring 2 
written references on letterhead 
at the time they come in to fili 
out an application.
All applicants mušt apply in 
person only on Monday and 
Wednesday.

BUILDING 
MAINTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 525-2112 (26.J0)



1975 m. balandžio 16 d. DIRVA Nr. 30 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
P. O. BOX 03206 

CLEVELAND. OHIO 44103 
TEL. (216) 431-6344

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS 

ASSOCIATE EDITOR ALEKSAS LAIKUNAS
Second-class postage paid at Cleveland, Ohio • Published two 

time a week every Wednesday and Friday by American Lithuanian 
Press Radio Ass’n. Viltis, Ine. • Subscription per year $13.00 
• Single copy 15 cents.

Dirva išeina trečiadieniais ir penktadieniais.
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00 • Atskiro nu

merio kaina 15 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Ne
spausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skel
bimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

ILGISI SIUNTINIŲ SU 
UŽSIENIETIŠKAIS RŪBAIS

Sovietiniai politrukai vi
saip kuoneveikia žmones, 
kurie gauna siuntinėlius iš 
"buržuazinio” arba "kapita
listinio” užsienio. Esą, tokie 
siuntinėlių gavėjai nusideda 
sovietinio pavaldinio oru
mui, nes, didžiuodamiesi, 
nešioja kapitalistinius rū
bus!

Iš tikro, klausimas keis
tas: kodėl pavergto Pabal
tijo žmones nešioja, saky
sim rūbus, gautus iš Ameri
kos? Bet nė į galvą neuž
klysta prielaida, kad ameri
kiečiai (net ir bimbistai- 
pažangieji) pasiilgtų sovieti
nių rūbų ir prašytų siunti
nių su rūbais iš V. Kaza
kevičiaus, J. Maniušio arba 
Keimerio...

Klausimas atsakomas 
lengvai ir prielaidos tampa 
negyvenimiškos: sovietinė 
imperija neturi ką pasiūly
ti "buržuaziniam” užsie
niui. Sovietinių ”madų salo
nai” merdi tokiame stovy
je, kad ir visa ko matę 
sovietiniai pavaldiniai ne
perka sovietinės mados "še
devrų”.

Algimantas Semaška, šne
kus Švyturio žurnalo (nr. 
4 ) korespondentas, savo še
šių skilčių rašinyje, prilygi
no sovietinių "madų” proble
mą prie graudžių verksmų 
motyvo. Vyras skundžiasi 
sovietinėmis siuvyklomis, 
madų salonais ir nemokėji
mu patraukliai rengti savo 
pavaldinius.

Visų pirma -- viešpatau
ja brokdarystė. Stambūs 
rūbų siuvimo kombinatai 
giriasi tokiais broko pro
centais: "Lelijos” susivieni
jimas - 12,5%, "Spalio” 
fabrikas -- 9%, "Dainavos” 
fabrikas -- 12,6%, "Nevėžio” 
fabrikas -- 9,6%. Brokda- 
rybai talkina siuvimo fab
rikų darbo skuba. Svarbu 
išpildyti planą. Todėl fabri- 
katus įskaito i plano sąskai
tą. Brokas aiškėja pardavi
mo vietose.

Kad būtų išlaikytas gamy
bos planas, siuvyklos pra
deda siūti brangius ir žmo
nėms neįperkamus rūbus, 
kad tiktai bendra gaminių 
kaina patenkintų plano su
mą. Tokie gaminiai nėra 
žmonių poreikiams. Kitas 
rūbų siuvimo defektas: siu
vami tokių senų modelių 
rūbai, kurie neturi paklau
sos ir per visus metus trū
nija krautuvių lentynose.

Šios nerangumo savybės 
visą siuvyklų darbą paver
čia niekdarybė. žmonės ei
na iš krautuvės į krautuvę, 
bet neranda tinkamo rūbo, 
gero siuvinio, kiek nors ma
dingesnio modelio.

Darbas atliekamas pasi
baisėtinai blogai. Štai, kaip 
rašo Švyturio koresponden
tas: "Kur dar tie rūpes
čiai įvairiais siuvimo prie
dais! Jie prastos kokybės, 
ir tų pačių stinga. Nėra 
reikiamos furnitūros, todėl, 
pavyzdžiui, lengvoms kremp 
leno suknelėms tenka siūti 
gremėzdiškas metalines sa
gas. Nėra sagų...”

"Na, o kreivos siūlės, už
siūtos kišenės ir neprisiū
tos sagos..."

Korespondentas visiškai 
nupeikia ir medžiagų išvaiz
dą. "Mūsų tekstilininkų au

AR ANGLIJA PASILIKS EUROPINĖJE BENDRUOMENĖJE?
D. Britanija, palyginus su 

JAV užgriuvusiomis politiš
komis, vidaus ir kariškomis 
bėdomis šį ankstyvą pavasa
rį, plūduriuoja gana ramiuo
se vandenyse; žinoma, jeigu 
neskaityti vienos ar kitos 
IRA išsprogdintos bombos 
Š. Irlandijoje. Gi pastebi
mai Anglijoje būklė norma
lizavosi po pastarosios H. 
Wilsono vadovaujamos Dar- 
biečių Partijos pergalės 
prieš Konservatorius. Taip 
pat neišsipildė žurnalistų 
pranašautieji streikai pra
bėgusią žiemą, galėję pri- 

> vesti kraštą prie ūkiškos 
betvarkės.

Tačiau šiame iš pavir
šiaus atrodančiam ramiame 
vandenyje, kiek giliau nusi
leidus, galime pamatyti, kad 
min. pirmininkas Wilsonas 
dar privalo gerokai pasidar
buoti ir balansuoti, kad iš
liktų "politiškai tyras”, sa
vo rinkėjams duotiems pa
žadams. Kaip žinoma, jau 
netrukus, š.m. birželį, kaip 
rašo Time savaitraštis savo 
III.31 laidoje, ” anglai po 
penkerių bandomųjų metų 
privalo galutinai apsispręs
ti, referendumo keliu, ar 
jie norėtų pasilikti Europos 
Bendroje Rinkoje ar ne". Ir 
prieš referendumą šie visi 
painūs ūkiški klausimai dar 
nekartą bus aptariami par
lamente, kaip tai jau įvyko 
prabėgusią savaitę. Minist
ras pirmininkas tada dauge
lio nustebimui parlamente 
pareiškė, kad "Jos Didybės 
vyriausybė nutarusi patarti 
savo liaudžiai, kad birželio 
referendumo dieną visi žmo
nės pasisakytų už pasiliki
mą Europos Bendroje Rin
koje”. Tačiau yra žinoma, 

diniai blankių, nuobodžių 
spalvų, retai keičiama jų 
struktūra. Metai iš metų 
tekstilininkai siūlo siuvimo 
pramonei panašius audi
nius”.

Net pačiose stambiausio
se siuvyklose nėra tinkamos 
technikos. Vadinamoji "Hof
mano linija” yra galutinė 
siuvinio apdaila. Tai pasiūto 
daikto glaistymo rūšis. To
kią "Hofmano liniją” įrengė 
stambiausioje "Lelijos” siu
vykloje. Bet negalėjo tos 
technikos naudoti. Prepara
tui reikia šešių atmosferų 
garo slėgimo, išgavo tiktai 
dvi atmosferas! Rankų dar
bas tokios apdailos negali 
suteikti.

Tokiais vargo keliais pla
kasi reikšminga šalies pra
monė, kurios uždavinys ap
rengti žmones nebrangiai, 
dailiai ir praktiškai. Nenuo
stabu, kad kiekvienas rūbas 
iš užsienio labai brangina
mas. Tokiu rūbu didžiuoja
masi. Tokį rūbą mėgsta ir 
jo ieško. Siuntiniai su už
sienietiškais rūbais atneša į 
sovietinio pavaldinio buitį 
mažytę dalelę laimės jaus
tis padoriau apsirengusiu, 
dailiau atrodančiu...

Algimantas Semaška ap
rašo prekiavimo metodą, 
pardavėjų atšiaurumą, pir
kėjo paniekinimą. "Pasidai
rykime, kaip prekiaujama 
siuviniais. Nekartosiu pabo
dusių diskusijų apie parda
vėjų šypsenas. Ne tik šyp- , 
senų, bet ir taktiško, kvali
fikuoto patarimo retai tesu
lauksi iš pardavėjos konsul
tantės, nors konsultuoti, pa
tarti -- lyg ir jos profesinė 
.pareiga”, rašo korespon
dentas.

Siuvinius ir rūbus, trans
portuodami, "sulankstytus 
sukrauna į dėžes, arba tik 
popieriumi apvynioja. Dai
liai išlygintas drabužis su
glamžomas, sulamdomas. 
Kas į jį benorės žiūrėti!” 
vaitoja korespondentas.

Visas tas, apmaudo kupi
nas rašinys dėsto eilinio so
vietinio pavaldinio bėdas. 
Mažas sovietinis žmogelis 
susitinka su didelėmis rūbų 
atradimo ir pirkimo bėdo
mis. Sovietiniam elitui, rėži 
mo bužams, skirtos kitos 
krautuvės, į kurias papras
tas žmogelis visai ir ne- 
įledžiamas. Tai "sovietinės 
demokratijos” savybė.

ESAME SAVO 
LAIMĖS 
KALVIAI...

Yra spėjama, kad vaikų, 
gimusių 1975 metais, am
žiaus vidurkis sieks 100 me
tų. Sekant visą gyvenimo ir 
medicinos pažangą, prielai
da atrodo visai galima.

Žinoma, kai kuriems žmo
nėms ir 50 metų atrodo per- 
ilgas laiko tarpas, kadangi 
jie nesidžiaugia gyvenimu, 
bet kovoja prieš jį. Tačiau, 
nežiūrint kaip ilgai žmogus 
gyventų, juo greičiau jis pa
sisavins keletą pagrindinių 
gyvenimo faktų, tuo laimin
gesnės dienos jam šios se-

nos žemės paviršiuje bus.
Gyvenimas yra mišinys ge 

rų ir blogų dienų; laimėji
mo ir nesėkmės gavimo ir 
davimo.

Žmogus turėtų išmokti, 
kad geriau neturėti ‘plo
nos skūros’; kad daugelis 
dalykų turi nuslinkti nuo 
jo kaip vanduo nuo žąsies 
nugaros; kad susivaldymo 
praradimas reiškia pralai
mėjimą. Jis turėtų žinoti, 
kad visiems pasitaiko ‘pra
leisti pusryčius’, kad kito 
susiraukimas nevisada turi 
būti perdaug rimtai priim
tinas.

Pastovus nuoskaudos pri
siminimas - artimiausias ke
lias į peštynes. Greičiau
sias kelias į nepopuliarumą - 
perdavimas šnektų ir apkal
bų kitiems. Kaltės užmeti
mas kitiems, anksčiau ar vė
liau, visada grįžta atgal. Ir 
yra daug svarbiau geras 
darbo atlikimas, negu klau
simas, kas už tai įvertinimą 
gaus.

Žmogus turėtų žinoti, kad 
ir mažiausias mūsų yra žmo
gus ir niekas nenukenčia 
jei nusišypsome ir pasvei
kiname‘gera diena’, net ir 
lietui lyjant.

Jis turėtų suprasti, kad 
dauguma žmonių yra taip 
pat ambicingi kaip ir jis; 
kad jie pajėgūs galvoti ir yra 
pilni idėjų tiek pat gerų, ar 
net geresnių; kad konkretus 
darbas, ne gudrumas, yra 
sėkmės paslaptis.

Jis turėtų išmokti parody- * 
ti širdingumo ir supratimo 
naujai ateinantiems prisi
mindamas, kokia bauginanti 
ir netikra pradžia dažnu at
veju yra. Jis turėtų išmok
ti nesirūpinti, nes -- žmogui 
atiduodant savo geriausia -- 
rezultatai teigiami bus. Tu
rėtų žinoti jis, kad joks žmo
gus nepasiekė tikslo pats 
vienas; tik remiantis bend
romis jėgomis yra įmanomas 
žmonijos progresas.

Jis turėtų žinoti, kad tar
pusavio santykiai žmonėse 
nepareina nuo vietos, bet - 
98% - nuo jų pačių elgesio.

Ir žmogus, kuris pasisa
vins šiuos paprastus faktus, 
tikrai džiaugsis gyvenimu, 
būtų tai 50 ar 100 metų 
prieš jo akis. (s)

Premjeras Wilsonas
kad Wilsonas, kovodamas 
prieš Konservatorių Parti
ją, buvo aršus Bendros Rin
kos priešas. Kaip ir buvo 
galima laukti, ne tik jo 
paties partijos nariai, bet ir 
Liberalų partijos vadas Je- 
remy Thorpe pareiškė, kad 
"girdi, šis džentelmenas pri
valo būti pasveikintas už 
nuoseklumą jo taip dažnai 
parodytą Europos reikaluo
se (žinoma, tai yra sarkaz
mas)”.

"Jau dabar" Time redak
toriai suskaičiavo, "yra tikra 
kad parlamentas pritars 
pasilikimui Rinkoje. Mat, iš 
318 darbiečių tik 139 bal
suosią prieš , pasilikimą; gi 
apie 260 konservatorių ir 
vienuolika liberalų balsuosią 
kartu su darbiečiais už pasi
likimą Rinkoje”. Taigi, par
lamento rezultatas yra aiš
kus. Tačiau nežiūrint šios 
persvaros, H. Wilsonas susi
duria su aštria kritika iš sa

vo kolegų, ministrų kabine
to narių tarpe. Taip pat ir 
Darbo Unijų Vykd. Komite
to tik 12 iš 30 narių prita
ria H. Wilsonui už tolimes
nį bendradarbiavimą Euro
pinėje Rinkoje. Kaip žino
ma, nuo Darbo Unijų, domi
nuojamų komunistų labai 
jau priklausė H. Wilsono lai
mėjimas pastaruosiuose rin
kimuose. Nuo jų taip pat ir 
dabar priklauso ar Angliją 
sukrės streikai ar ne. Ang
lijos komunistai, sekdami 
Maskvos liniją, yra priešin
gi Anglijos pasilikimui Bend 
roję Rinkoje.

Visokiu atveju H. Wilso- 
nas būdamas gudrus, lyg lap 
putė, politikas yra pasirin
kęs nuo nuodėmių saugų ke
lią, arba kaip lietuviška pa
tarlė moko, ”ar eis per dvarą 
ar neis vis tiek lupti 
negaus”. Esą jis neagituo
siąs savo piliečių, kad ar 
Anglija prisidėtų ar ne prie 
Europos Rinkos. Šiuo keliu 
eidamas jis esą galįs patrauk 
ti dar daug neapsisprendu- 
sių rinkėjų, kurie gali bal
suoti už pasilikimą Rinkoje. 
Mat, pagal paskutinį balsuo
tojų nuomonės atsiklausimą 
45% pasisakę už pasilikimą 
Rinkoje, 33% prieš ir 22% 
dar nebuvę apsisprendę 
kam atiduoti savo balsą.

• Dail. Romas Viesulas, 
praeitą rudenį, nuo rugsėjo 
28 iki spalio 31 d. dalyvavo 
tarptautinėje Grafikos Bie
nalėje (Bienal Internacional 
De Obra Grafika y Arte Sc- 
riado) Ispanijoje, Segovijo
je. ši paroda buvo kviestinė 
ir joje dalyvavo arti 500 
dailininkų iš visų pasaulio 
kraštų, su arti tūkstančiu 
grafikos darbų.

šioje Bienalėje dail. Vie
sulas buvo išstatęs du gra
fikos darbus — raudas 
"Likt'ė” ir Medvinės” iš gra
fikos ciklo "Raudos”.

Segovijos Bienalė turėjo 
nepaprastą pasisekimą ir 
todėl dalis josios bus rodo
ma ir kituose dideliuose Is
panijos centruose — Madri
de, Barcelonoj, Valencijoj, 
Segovi jo j ir kitur, ši paro
dos atranka iš bendrosios 
Bienalės vadinsis “Selection 
of the Biennial of Segovia” 
reprezentuojanti apie 70 
dailininkų su 150 darbais. 
Atrinktų parodai darbų tar
pe bus rodomos ir dail. Vie
sulo dvi minėtos raudos.

Taigi, jeigu per kokį nesusi 
pratimą anglai nubalsuotų 
nesijungti su Rinka, tada 
ir H. Wilson būtų teisus: 
jis pasakytų, kad jis taip pat 
abejojęs ar verta eiti ranka 
rankon su europiečiais.

Šiuo metu Anglijai stovi 
prieš akis trys referendinio 
apsisprendimo mėnesiai. To
mis lemtingomis Anglijai die 
nomis, už Rinką stovinti 
Anglijos visa pramonė stos 
dvikovon prieš Profesines 
sąjungas, kurios visada bu
vo antieuropinio, prieš Rin
ką nusistatymo. Kova tęsis 
ligi priešpaskutinės referen
dumo dienos. Bus įdomu ste
bėti kaip vieni prieš kitus 
kovos darbiečiai parlamen
tarai, kurių vieni yra už 
Rinką kiti prieš Rinką. Gal
vojama, kad net eilinės ang
lų šeimos, kaip niekada, nuo 
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Kovai dėl laisvės vesti visom išgalėm, išnaudojant 
visas priemones ir galimybes, reikia nemaža pinigo. 
Daug kultūrinių užmojų sustoja vietoje - neįvykdomi 
dėl lėšų stokos. Padejuojame, kad perdažnos rink
liavos, bodimės aukų prašytojais. Tačiau tuščiai švaisty
ti pinigą - dažnai vien savo garbės jausmui ar asmeniš
kai ambicijai paglostyti - mes gerokai nešykštūs. 
Mūsų šeimyniški baliai kaip turtingi, kone gulbės pie
no tetrūksta, nes vis stengiamės pasirodyti'neprasčiau 
už kitus" ir - lenktyniaudami vis didesnėn puikybėn ky
lame. Čia mumyse atsiliepia dar baudžiauninko arba 
užguito kumečio baimė: kad tik kas nepamanytų, 
jog aš skurdžius, jog neturiu kuo, vaišinti! Na, ir - anot 
Žemaitės - zyle pelėda versiuos, bet puikią puotą iš
kelsiu! Toks lyg vargšo kumečio menkavertybės 
jausmas verčia mus vis brangesnius baliukus ruošti, 
vis puikesnius baldus pirkti, naujesniu automobiliu 
girtis ir tt.

• Juk mes Kalėdų komerciniais sveikinimais ir men
kavertėm dovanom į Amerikos biznių aruodus supi
lame nemažas sumas, o galėtų visa tai eiti tautiniams 
reikalams. Antras šaltinis, kuriuo pilame dolerius į 
svetimas kišenes -- brangūs ir gausūs gėlių vainikai 
mirusiems. Velioniui jų nereikia. Bet tuo būdu mes sa
ve pasigerbiame. Net ir velionio saviškiai dažnai prašo 
verčiau aukas skirti rimtiems tikslams, o ne tuoj į 
šiukšlyną numetamiems žolynams, bet mes to nela
bai paisome. Mat, jei paskirsime auką kokiai politinei 
ar meno, mokslo įstaigai, spaudai - kai kam atrodo 
mažiau įspūdinga (nors iš tiesų yra daug garbingiau ir 
išmintingiau  j nes jei ir bus apie tai pranešta laikraš
čiuose, tai - tik smulkiom raidėm... O gal mes patys ir 
mūsų bičiuliai iš viso nelabai tą spaudą skaitome?

• Kad ta kumečio baimė "nepasirodyti prastesniu už 
kitus" yra perdaug įsigalėjusi ir mūsų kišenes vėjais

i verčia, jau dažnas patyrėme. Kitos šeimos moterys net 
eina į darbus vien tam, kad ištektų lėšų tom tuštybių 
dovanom: gimtadieniai, vardadieniai, mergvakariai ir 
tt. Štai Kanadoje O. Meilutienė (Tėv. Žib.) šaukia SOS 

t dėl to Šauerių" baubo. Esą Lietuvoje to papročio nebūta, 
dovanas vestuvėse teikė vien giminės ir artimieji (ir gana 
retai). O mes čia pasekėme svetimais ir dar blo- 

i giau, nes persistengiame be saiko: dovanos perbran-
■ gios ir perįkyriai elgetaujamos. Straipsnis baigia- 
i mas tokiu meldimu: Grįžkime prie tėvynėj įprastų tra- 
? dicijų bei papročių! Gana beždžioniauti! SOS šaukia 
į spauda, kad vos verčiasi. Kiek neišleistų knygų rankraš-
■ čių tebeguli lentynose. Kiek vargstančių mūsų tautie-
= čių tėvynėje ir Sibire, reikalingų paramos! Vasario 
| 16 gimnazija galo su galu ne suveda. Geriau tuos pini-

■ gus, bereikalingai išmėtomus šaueriams, skirtume lie- 
į tuviškiems reikalams". Tai labai ir labai teisingi žo- 
i džiai, bet ar mūsų moterys paklausys? Ar gal vis tebe- 
J mėtysime pinigus, nes kumečio menkavertybės bai- 
i mė neleis tai žalingai madai pasipriešinti? Kad bent 
j mūsų moterų spauda ir draugijų vadovybės tartų 
j stipresnį žodį.

Vasarios pradžia - vestuvių ir tų mergvakarių - šau
erių' sezonas. Todėl šiuo momentu tikrai aktualu būtų 

11 tą'bezdžioniavimą" bent kiek apmalšinti. Gal bent 
Moters Metais verta būtų panašias žalingas tradicijas 
persvarstyti ir - išteklius bei energiją nukreipti kul
tūringesne linkme?

• Nemaža lietuviško pinigo nuneša į svetimas skry
nias ir palikimai mirties atvejais. Didelės įtampos lai- 

t kais daug kas miršta staiga, nė senatvės nesulaukę. 
I Ir jų sutausotą turtą nusineša valdžia arba ir - bolše- 
j vikinė Maskvos ranka. Todėl viengungiai, bevaikiai,
! našliai turėtų nedelsę savo palikimą sutvarkyti.

Tiesiog būna gėda, kai visa paliekama be jokios
tvarkos. Net ir visi kiti, bent kiek praturtę, galėtų
dalį iš anksto paskirti tautiniams reikalams, nes čia 
išaugę jų vaikai, paprastai, lėšų nestokoja, o dykai gau
to turto nebrangina ir tik paskatinami iššvaistyti. 
Žinoma, pravartu kad iš šalies būtų skatinama, kad 
būtų susirinkimuose ta tema pranešimai ir svarstymai, 
konkretūs nurodymai. Ir asmeniški pakalbinimai gerus 
vaisius duoda, jei pvz. bendrinės org-jos valdybo
je narys socialiniams reikalams įsipareigoja judriau ap
sižvalgyti ir veikliau padirbėti.

Kai mūsų tėvynės laisvinimo, saviškių šalpos ir 
kultūros darbų ratai svetur taip sunkiai sukasi, tai 
nė vieno iš mūsų sąžinė neturi leisti tokio neišmanymo, 
kad lietuviai dar supiltų gausybes pinigo į svetimus 
bedugnius aruodus.

1956 m., Suezo kanalo kri
zės dienomis, bus tarpusa
vyje politiškai susiskaldžiu
sios.

Galimas dalykas, sampro
tauja Time redaktoriai, kad
H. Wilson bus suradęs ma
gišką formulę, kaip išgelbė
ti savo politikšką kailį, 
už bet kokią kainą! Ta pati 
partija, kuri vieningai jam 
pavedė nešti darbo žmonių 
kovos vėliavą, būsianti taip 
suskaldyta, kaip gal niekada 
savo netrumpoje istorijoje”, 
baigiamas straipsnis.

Nėra jokios abejonės, kad 
ir JAV vyriausybė su didžiu 
atidumu seks savo anglo
saksų brolių nekruvinas 
kautynes, nulemsiančias 
ateities kartoms Europos 
tautų sambūrio likimą.

(br.a.)
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T. Ženklys blefo ženkle?
ANTIŽENKLYS

ĮVADAS

Prieš kurį laiką slapyvar- 
dininkas T. Ženklys patalpi
no savo rašinį "Pasibaigusi 
Lietuvos gyvenimo epocha”. 
Rašinys pasirodė Akiračių 
mėnraštyje. Į tą rašinį atsi
liepė Antiženklys Dirvoje. 
Į Antiženklio atsiliepimą T. 
Ženklys replikuoja Akira^ 
čiuose. Dabar Antiženklys' 
atsako T. Ženkliui Dirvoje. 
Tokia yra to dialogo kroni
ka. T. Ženklys sakosi gyve
nąs ok. Lietuvoje.

SNIEČKINĖ POLITŪRA 
ANT T. ŽENKLIO KLA
VIATŪROS

Antanas Sniečkus buvo 
vulgarizuoto marksizmo iš
pažinėjas, bolševikinės uto
pijos vykdytojas, rusiškųjų, 
bolševikų tarnas. Įsibrovęs 
į Kramliaus pasitikėjimą, 
visą savo ilgą amželi Snieč
kus kovojo prieš Lietuvos, 
laisvės ir suverenumo idė
ją. Jis nematė tikrovės, jis 
nekritikavo savo utopijos, 
jis nesigailėjo kenčiančių 
žmonių. Jis buvo vyriausias 
Kremliaus janičaras ok. Lie
tuvoje. (Janičarais vadino 
krikščionių vaikus, kuriuos 
viduramžiuose, grobė turkai 
muzulmonai ir treniravo žu
dyti krikščionis ir savo tė
vus).

Pilna žodžio prasme taip 
elgėsi A. Sniečkus, savo ar
timus gimines ištrėmęs i nai
kinimo gulagus ir privertęs 
savo motiną bėgti iš Lietu
vos ir mirti tremtyje.

Lietuvių nuomonė apie A. 
Sniečkų vykusiai pareikš
ta Lietuvių Enciklopedijoje, 
XXIII tomas, psl. 208: 
"Sniečkus su Lietuva ryšius 
nutraukė Voroneže, visiškai 
sutapęs su rusų bolševikų 
sąjūdžiu. Tolesnis jo ryšys 
su Lietuva reiškėsi ir tebe- 
sireiškia tik pastangomis 
Lietuvą laikyti pajungta 
Kremliuje įsikūrusios rusų . 

bolševikų valdžios valiai”. 
V.R. (V. Rastenis).

Tarptautiniai Rusijos im
perijos sovietizacijos kad
rai (latviai, žydai, gruzi
nai, kiti) veikė ir žudė 
žmones savo kitataučių tar
pe, bet Antanas Sniečkus 
visad lindo su savo misija į 
lietuvių tarpą ir dėlto jo mi
sija paženklinta brolžudišku 
teroru.

Apie šitokį asmenį T. 
Ženklys prašneko kaip apie 
"istorinę lietuvių tautos as
menybę”! Nelyginant lietu
vių tauta A. Sniečkaus te
roro metus turėtų laikyti- 
savo gyvenimo epocha!

Kaip Stalinas, taip kiek
vienas stambus bolševikinis, 
galvažudys, Sniečkus lip-, 
dė apie save "gero dėdės” 
legendas. Tai jis kam nors 
padėjo bėdoj, tai išvadavo 
iš savo prižiūrimo kalėjimo. 
Tarp "gero dėdės” legendų 
buvo ir visai "tautinio sen
timento” pasakaitė. Esą A. 
Sniečkus skirdavo į atsakin
gas pareigas bolševikus lie
tuvius, idant mažiau rusų 
įvažiuotų į ok. Lietuvą!

"Gero dėdės” teorija iš
leido iš akių faktą, kad visa 
Sniečkaus palyda buvo jo 
parinkti mažieji sniečkiukai. 
Kad tų sniečkiukų veiki
mas ėjo viena kryptimi: 
"pajungti Lietuvą rusų bol
ševikų valiai”. Ar lietuviui 
patriotui lengviau, kada prie 
jo pakaušio prikiša nagan§ 
ne rusas, bet lietuvis bude
lis? Ar Simui Kudirkai bu
vo lengviau, kad jį ant de
nio mušė jūrininkai sovlie- 
tuviai? Anaiptol! Skaudžiau! 
Nes ima apmaudas, kad taip 
elgiasi už rublį parsidavę 
tautiečiai.

"Gero dėdės” pasakaitė 
privertė T. Ženklį iškepti 
panegyrišką blyną A. Snieč
kaus apoplekcijos dingstimi. 
Tokį blyną uždėjo ant popie
riaus Akiračių redakcija ir 
pasiūlė ragauti išeivėlių tau
tai.

T. Ženklys palygino A. 
Sniečkų su Lietuvos suve
renumo idėjos istoriniais 
neaprėpiamai - nuopelnin
gais asmenimis, kad (toks 
palyginimas) mūsų nuomone 
yra istorijo-patriotinė blas- 
femija. Į tai ir atsiliepė 
Dirvos bendradarbis.

T. ŽENKLYS SĖDO PRIE 
KITOS KLAVIATŪROS

Ilgu, šešių skilčių pareiš
kimu Akiračiuose (nr. 2-66) 
T. Ženklys atsakė Antiženk- 
liui. Pareiškimo pavadini
mas ”Ko mes tikimės iš iš
eivijos”. Turinys suponuoja 
tvirtinimą, kad T. Ženklys 
kalba gyvenančių ok. Lie
tuvoje tautiečių vardu.

Tas pareiškimas yra dvi 
temos viename maiše. Kaip 
dvi katės viename maiše, 
dvi temos trukdo viena 
kitai, neleidžia pilnai išvys
tyti savo tezių. Tai keisčiau
sias, struktūros požiūriu, ra
šinys.

Antiženklys turėtų trium
fuoti, skaitydamas tokias T. 
Ženklio frazes: "aš beveik 
pilnai priimu tai, ką teigia 
Antiženklys”, ” mes ir ne-, 
bandome neigti principinės 
Antiženklio pozicijos”.

A. Sniečkaus investitūrai 
į istorinius asmenis nepa
vykus, T. Ženklys taikiai ir 
saikingai persikraustė į ki
tas pozicijas. Ginčytis dėl 
smulkmenų, kada istoriniai 
faktai triuškina T. Ženklio 
"prosniečkinę” partitūrą, T. 
Ženkliui neapsimoka. Juo la
biau, kad T. Ženklys apdai
riai apkaltino jo pirmą raši
nį įdėjusius Akiračius omni- 
potentiškai pavadinus jo 
rašinį savo prasimanytu ti
tulu. Esą, T. Ženklys plana
vo savo pirmąjį rašinį pa
vadinti "Atsisveikinant su 
Antanu Sniečkumi”. Akira
čiai gi pompastiškai, pagal 
savo įgūdį triuškinti savo 
ėmėjus straipsnių pavadini
mų fantasmagorija, pava
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dino: "Pasibaigusi Lietuvos 
gyvenimo epocha”.

Kaip pavadinsi, nepaga
dinsi. Juo labiau, kad Anti
ženklys analizavo ne straips
nio pavadinimą, bet turinį.

Sėdęs prie kitos klavia
tūros, T. Ženklys paėmė 
strateginiais punktais melo
dijas, nieko bendro neturin
čias su senu ‘sniečĮanju’ 
leitmotyvu. T. Ženklys pra
dėjo kalbėti apie esančios 
tėvynėje tautos santykį su 
išeivija. "Mes menkai tepa
žįstame išeivijos gyvenimą”, 
kalba jis ilgoje pageidavimų 
ir siūlymų grandinėje. Ta
čiau, kalbėdamas apie savo 
nežinojimą, jis puikiai ori
entuojasi išeivijos gyvenimo 
klystkeliuose, pažįsta išei
vijos struktūrą. Jis tiesiog 
geniališkai meta užuominas 
apie išeiviško politinio gyve
nimo negalavimus. Teikda
mas daug sugestijų, jis ragi
na veikti taip, nekitaip!

Sakydamasis nič nieko ne
nuvokiąs apie užjūrinę lietu- 
viją, T. Ženklys vis dėlto 
skaitė Dirvoje Antiženklio 
"kontrastraipsnį”. Jis pasi
sako skaitąs Akiračius ir 
Metmenis. (Kodėl jis neskai
to Naujosios Vilties? Var
po? Į Laisvę? jeigu Akira
čiai ir Metmenys "retkar
čiais" pakliūva ant jos sta
lo?)

Užmiršęs atstovaująs tau
tiečius už geležinės uždan
gos (toks buvo jo tvirtini
mas), T. Ženklys pradėjo 
kalbėti tam tikros ir gapa 
agresyvios išejvį§Į<osiiiažu- 
mėlės vardu! Tuč tuojau 
paaiškėjo, kad jis geidaują, 
"dialogo tarp krašto ir i§ei- 
vijos ,jis nori ^'literatūros 
Bei spaudos įvežimo į kraš
tą”. Jis nori besąlyginių, 
"intensyvių” ryšių tarp .at
vykstančių paviešėti į tėvy_ 
rię~ir mūšų žmonių krašte.

Kas gi te nenori? Dirva, 
pav. už viską labiau nori, 
kad lietuviai ok. Lietuvoje 
galėtų Rauti Dirvą. To nori 
visi leidiniai/visi socialiniai 
bei kultūriniai vienetai, visi 
lietuviai egzilyje. Bet...

T. Ženklys kalba netikro
viškai. Jis lyg pasimeta, 
lyg vaidina nežinantį tikro
vės. Kultūriniai mainai vyk

domi pagal okupanto satra
pų potvarkius. Kokius nors 
Zdlatorius iš Cicero vežioja 
po Lietuvą, kiti privalo tupė
ti viešbučio numeryje ir čia 
susitikti su savo giminėmis! 
Tokia yra okupanto satrapų 
valia. Visokie mainai, "in
tensyvūs ryšiai” yra vienos, 
krypties gatvė, kur švieso
foro šviesų mygtukas Snieč
kaus įpėdinių saujoje.

Juk ok. Lietuvos studen
tija negali naudotis mokyk
los bibliotekose "Lietuviš
kosios enciklopedijos” Žini
ja. Gi Nepriklausomoje Lie
tuvoje Lietuvos universite
to knygynuose buvo viešai 
prieinami "Didžiosios sovie
tinės enciklopedijos” tomai. 
Ok. Lietuvos žmonės neturi 
teisės gauti iš laisvojo už
sienio lietuviškų knygų, pe
riodikos, plokštelių, meno 
objektų, kur įvelta lietuviš
koji patriotika. Keli išeivijos 
menininkai,pralobę iš ręįigk J 
nio meno, nė nedrįso to mi
nėti, ieškodami per lanky
mąsi Vilniuje šypsnių oku- / 
panto satrapų veiduose...

T. Ženklys apsimeta viso 
to nežinąs. Jis taikiai bur
kuoja apie "literatūros ir 
spaudos įvežimą į kraštą”. 
Ir jis dargi kaltina išeiviją, 
kad ši nepakankamai greita 
suprasti tokių mainų išly
gas. Tai blogai užmaskuo
tas klaidinimas, reikalingas 
lygsvaros: jūs, išeiviai, jeigu 
jau galite, džiaukitės, kad 
mes jums kai ką duoda
me. Džiaukitės iš "krašto” 
atsiunčiamomais gastrolie
riais, "krašto” spauda. Po 
mainų intensyvumo ragini
mu T. Ženklys kontraban
da pratempia sugestija: vis
kas, kas iš "krašto” tebū-__  - fcik/ 
nie brangintina išeiviams! 
O tegu ir išeiviai išsirūpi- 
na, kad jie galėtų taip pat at, 
silyginti.
“Žinoma, kad išeiviai nie

kad negalės "taip pat atsily
ginti”, tad, dabar, išeivė- 
liai, palaikykite "vienos gat
vės” praktiką. Nekelkite er- 
zerlio, kitaip neišeina. Su
tikite, kad oficialūs ekskut-- 
santai iš ok. Lietuvos yra 
tie patys tautiečiai. Atseit, 
naganai pūpso tautiečių ki
šenėse...

Įdomu, kad T. Ženklys 
rodo gerą išeivijos gyveni
mo pažinimą. Tai lyg koks 
"išeivijologas”, kokių ne
stinga "Gimtojo krašto” są
šlavyne. Suslėptos tendenci
jos, skundžiantis nenusima- 
nymu, yra strateginis ma
nevras po nuoširdumo pada
žu pateikti disorientacinį 
kepsnį svyruojantiems, kie
tai vis neapsisprendusiems 
išeivėliams.

Ar reikia T. Ženkliui vi
sokių, kaip jis tvirtina, ”sa- 
mizdatinių" konspiracijų ne
va slaptai skaitinėti Akira
čius, Metmenis, ir tą Dirvos 
numerį, kur tiplo Aniženk- 
lio rašinys? T. Ženklio sa
kinio struktūra, atitikmuo 
išeiviškai kalbai, priverčia 
galvoti, kad T. Ženkliui ne
reikia rūpintis "samizdati- 
niais” pogrindžiais. Jis gali 
naudotis šviesiais kabinetais 
naujuose, patogiuose pasta
tuose. Net ir dėdės Šamo 
valdose.

"Ar Dirva girdėjo kada 
nors apie samizdatą?” klau
sia T. Ženklys. Užtikriname 
jį, kad ok. Lietuvoje slap
tų spaudinių lietuviai ”są- 
mizdatu” nevadina.

T. Ženklys ir toliau siūlo 
diskutuoti dėl "intensyvių 
ryšių”. Dirvos nuomone to
kios diskusijos dėl paties T. 
Ženklio labai įtartino auten
tiškumo, absoliučiai tuščias 
laiko gaišinimas.

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOG1STS 

R3A
REGISTERED PREFERRED 

l.uokinu for !»on>ethinu other Ihan the 
usuaT Med Tech jobl Come i join our 
eKciting. progressive, tapidly grow- 
in;' company. lf you are an M.P. or 
have bome RIA exp.. don't waste your 
time any n.ore an the humdrum. Call 
& find out about the vaši poasibililie* 
available wilh:

F.NDOCR1NE CENTER
I 100 I Cedar Avė. 

Cleveland, Ohio 44106 
Cali Personnel Dept. Collect Ht 

216-721-0300
(27-315

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For a 74 bed General Hospital to 
work in beauiiful sunny Florida. 
General dūly nurses for all ishifts. 
Good starting salary. Differential for 
isvening and night duties. Liberal per
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply call or write to: Adrmnistrator 

FISHERMEN’S HOSPITAL 
INC.

P. O. BOX 68 
MAHATHON, FLORIDA 33050 

305-743-5533
<28-35'

Poeto toįA
unutli ,,, M. TŪBELYTĖ - KUHLMANIEKĖ

Šeimininkui išėjus į virtuvę Milda apsidairė aplink. 
Kitam kambario gale ant raudono pastovo tupėjo di
delė marga papūga. Milda pabandė ją iš tolo pakalbint, 
bet paniurusi paukštė į ją neatkreipė jokio dėmesio.

-- Kaip matai, žiūrai į mano vienatvės draugę,^ -- 
pastebėjo morkų sunką nešinas į salionėlį sugrįžęs 
Aurelijus. -- Kaip ir viskas moteriška ji pradžioje ma
ne suviliojo savo grožiu, savo plunksnų žvilgesiu, savo 
lietuvišku koloritu: geltona, žalia, raudona. Parsine
šiau ją namo, išrinkau šaunų vardą --. Auksė --; ir 
tautiškas, ir romantiškas ir papūgai lengvai ištaria
mas. Bet štai jau du metai kaip kankinuosi šitą nedė
kingą sutvėrimą išmokinti kalbėti -- ir pykstu, ir mal
dauju ir papirkt mėginu -- o ji tik tupi, į mane įžūliai 
spokso ir nė žodžio!

- Bet gal ji negabi, -- gal ji nesugeba -- bandė Auksę 
gint Milda.

-- Gali, gali, tik nenori. Krautuvėj čerškė be perstojo, 
o čia kad užsispyrė tai užsispyrė! Bet gana apie ją, -- 
numojo ranka Aurelijus. Štai, geriau paragauk mano 
morkų sunkos. 0 vėliau aš tau ir vakarienę paruošiu 
Mat aš vienas begyvendamas ir virti išmokau. Net ir 
duoną pats kepu. Nepatikėtum, bet beminkant tešlą 
man visada ateina pačios subtiliausios, pačios lyriš
kiausios mintys. Kai aš spaudai ruošiau savo paskutinį 
rinkinį tai tik minkiau ir minkiau. O paskui nebežinojau 
kur tuos kepalus ir dėti. Kadangi aš tapau vegetaru, nie
ko su mėsa tau patiekt negaliu. Bet užtat išvirsiu 
tau karališkų varškėčių, ne varškėčiai bus, bet ambro
zijos, dar mano tetos iš Pasvalio receptas.

-- Nereikia, nesivargink, man ir taip gerai.
- Reikia,reikia. Gi sakau kad mėgstu virti. Eime į vir

tuvę. Sėsk čia prie stalo, mudviem beplepant bema
tant bus gatava. Varškė juk labai maistinga, daug pro
teino, o Smetona taip pat. Gal dar įpilt morkų sunkos?

Aurelijus Uoga persirišo ilgu gėlėtu žiurstu ir pra
dėjo įgudusiai šeimininkauti. -- Mildute, man juk tikra 
šventė kad tu šiandien pas mane savo šviesiai mėly
nu ševroletu atūžei! -laimingai atsiduso jis saistyda
mas ant lentos miltus.

Milda į jį nustebusi sužiuro. -- Iš kur tu žinai, kad aš 
atvažiavau šviesiai mėlynu ševroletu? Jis juk vos įva
žiavus į tavo miestelį sugedo ir dabar garaže taisomas. 
Aš pas tave gi pėsčia atėjau.

Aurelijus paslaptingai nusišypsojo. - Aš taip sau, su
puolimas... laki poeto vaizduotė...

- Bet nuo kada tu vegetaras, seniau juk valgyda- 
vai mėsą? - kiek patylėjus paklausė Milda.

- Nuo to prakeikto slieko! Nejaugi tu jo jau nebeatsi
meni? - su priekaištu atsakė Aurelijus. - Nurijus tą 
šlykštybę aš į jokią mėsą nė pažiūrėti nebegaliu. 0 
seniau taip mėgdavau rausvus sultingus steikus, baltą, 
minkštą vištieną... Dabar apie tai vos pagalvojus bloga 
darosi.

- Bet juk aš tavęs neverčiau, tik taip juokais pasa
kiau. Jauna ir kvaila buvau.

- 0 ir aš jaunas ir kvailas buvau. Ak, Mildute, kad 
tu žinotum į kokį keistuolį tu mane pavertei tada su 
tuo savu arabu taip netikėtai išlėkdama į Siriją! Štai 
aš ir į šitą lūšną kaip į kokį ištrėmimą išsikėliau, ir tą 
nelemtą papūgą įsigijau, ir su normaliais žmonėm kon
takto nustojau. Tik duoną minkau ir eilėraščius rašau!

Pagailo Mildai Aurelijaus, taip suspaudė širdį kad 
net ašaros iš akių ištryško. Ji pakilo nuo virtuvės sta
lo ir nuėjo prie lango jų slapčia nusišluostyti. Bet jai 
ten bestovint ji staiga pajuto tartum dūmų kvapą, užsi
kosėjo. Atsigrįžus pamatė kad pusę virtuvės jau skendi 
baltuose garuose, o pro tuos garus Aurelijaus akinių 
auksiniai rėmai tik šviti, tik šviti...

- Ot,užsiplepėjau ir užstačiau tuščią puodą ant ugnies! 
- susigėdęs murmtelėjo Aurelijus Uoga. - Man to 
dar niekad, sakau niekad, nebuvo atsitikę! Matai, kaip 
tavo netikėtas pasirodymas mane sukrėtė, Mildute! - 
ir šluostydamas į žiurstą pirštus, jis pradėjo pamažu ar
tintis prie Mildos.

Bet ši viena ranka užsidengė kaklą, kita griebėsi už 
netoliese stovinčios petelnės. - Ne, šį kartą, tai jau ne
pasiduosiu! - krioktelėji ji užsimodama iš peties.

Aurelijus nuo jos netikėtai vikriai atšoko. -- Acha, vi
sai taip kaip jo tapo išpranašauta -- iki paskutinės de
talės! - džiaugsmingai sušuko jis.

Milda nuleido rankas. - Kas išpranašavo, apie ką?
- Apie visą tai kas šiandien įvyko. Gudrus visgi 

buvo senis, tas mano guru! Jis viską tiksliai pramatė, 
viską savo vidine akim įžiūrėjo! Bet eik čia Mildute, aš 
tau dabar išaiškinsiu visas šitas paslaptis. Tiek to tie 
varškėčiai, vėliau išvirsiu.

Aurelijus nuvedė Mildą į salionėlį ir pasisodino į 
krėslą.

- Pereitą žiemą vegetarų suvažiavime susipažinau 

su tokiu indusu Natraš, save guru vadinančiu, -- pra
dėjo jis. -- Labai išsamiai su juo apie jogą ir kitus pa
našius klausimus pasikalbėjom. Po dviejų dienų kažkas 
beldžiasi į mano duris, gi žiūriu tas pats guru. Su 
tamsiai raudonu turbanu, su ryšulėliais, kažką pailgą 
pasikišęs po pažastim. Įėjęs, jis man ir sako: “mane 
valdanti kosminė jėga man įsakė pas tave nekurį 
laiką paviešėti". Jis apsižvalgė, ištiesė savo patalinę, va, 
ties šitų langu ir apsigyveno. Mes rytais drauge 
ant galvų stovėdavom, pradžioje vien jo atsineš
tais grūdeliais ir kruopom mitom... Bet kartą mums be
medituojant į juos įsivėlė ta nedorėlė Auksė ir viską 
sulesė.

Milda žilgterėjo Auksės link ir neišlaikė neprunkš
telėjus.

- Maždaug už mėnesio guru Natraš man pranešė kad 
kosminė jėga jam įsakius kraustytis kitur, -- tęsė Aure
lijus. - Bet kad man atsilygint už vaišingumą, jis nu
taręs man grąžinti mano mylimąją. “Tavo vibracijos 
aiškiai rodo kad tu ją dar vis myli ir jos ilgiesi", pa
sakė jis. “Duok man jos nuotrauką ir aš su ja užmegsiu 
kontaktą”.

- Tikiuosi kad tu jam nedavei tos kuri dabar virtu
vėje atremta į jogurto puodynę. Ten mano nosis dar il
gesnė negu tikrumoj ir toks susiglamžęs sijonas, -- susi
rūpino Milda.

Aurelijus ją nutildė rankos mostelėjimu. -- Guru 
Natrasai visai nerūpėjo nei tavo nosis, nei tavo sijonas. 
Taigi kaip jau sakiau, jis man pažadėjo su tavim už- 
megsti kontaktą ir tave atvadinti savo sikine (psychic) 
jėga. “Tu jai pradėsi rodytis sapnuose", - pasakė jis. "Tu 
ją pradėsi traukti ne tik dvasiniai bet ir fiziniai: aš tau 
toj srity įduosiu didelės jėgos. Garantuoju, kad ii už trijų 
savaičių pas tave sugrįš!”. Prisipažinsiu, kad aš pradžioje 
buvau skeptiškas, nelabai jam tikėjau. Sakau, "Man 
rodosi bus sunku, nes ji tur būt labai toli, gal net hareme 
uždaryta”. Bet guru Natraš į tai tik nusikvatojo. “Nuo 
šito guru dvasinės jėgos ne tik haremų sienos, bet ir 
tvirtovių mūrai sugriūtų!” pasigyrė jis. Na, ir pradėjo 
tave traukti. Po pirmo bandymo pranešė, kad būsią 
lengviau negu jis buvo numatęs: tavo vibracijos 
esančios mano vibracijom labai palankios, o beto jo vi
dinė akis tave matanti, čia pat, kažkur labai arti. Prieš 
išeidamas jis man dar kartą pasakė kad tu atvažiuosi 
trečiadienį popiet, šviesiai mėlynu ševroletu. Tik 
perspėjo kad tau atvykus mane virtuvėjo tykos didelis, 
netgi mirtinas pavojus. Bet aš nuo jo išsisuksiu ir 
mes abu iki savo amžiaus galo laimingai drauge gy
vensim.

- Bet kodėl tu mane tuose košmaruose taip gąsdinai, 
taip grasinančiai į mane žiūrėjai? Tokiu nerafinuotu 
būdu mane į save traukei?

- Jeigu aš būčiau tik šypsojęsis tai tu dabar tikrai 
čia prieš mane nesėdėtum, Mildute, mylimoji...

Ir staiga jie kad puls viens kitam į glėbį.
-- Nirvana! -- užkimusiu balsu sučerškė Auksė.
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Dail. Alfonso Dargio kompozicija, kuri drauge su 
kitais jo naujausiais kūriniais bus išstatyta parodoje 
Toronto Prisikėlimo parodų salėje balandžio 19-20 ir 
26-27 d.d.. Parodą atidarys ir dailininką A. Dargi pri
statys jo artimas bičiulis dail. T. Valius.

JAUNIMO KONGRESO RUOSOS
DARBAMS

Praeitą sekmadienį po Mi
šių Naujosios Parapijos apa
tinėje salėje įvyko jaunimo 
slapti balsavimai, kuriuose 
buvo išrinkti 4 nariai į JAV
Jaunimo Sąjungos Tarybą. 
Išrinktieji yra: Ugnelė Sta- 
saitė, Vida Gaižutytė, Vik
tutė Lenkauskaitė ir Jurgis 
Joga.

Taip pat buvo sudaryta 
komisija kurios pagrindinė 
paskirtis patikrinti kandida
tų į Jaunimo kongreso at
stovus kvalifikacijas ir žiū
rėti, kad jie atliktų visus 
jiems numatytus uždavi
nius. Ohio apygarods komi
siją sudaro: kun. Gedimi
nas Kijauskas, Nijolė Kers- 
nauskaitė, Milda Lenkaus
kienė ir Kęstutis Sušinskas.

Ohio apygardos jaunimo 
tarybai ir komisijai susida
rius, lieka vienas iš svar
biausių uždavinių: išrinkti 
tinkamiausius atstovus į III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą. Nelengvas užda
vinys, nes atstovo pasišven
timas turi būti didelis. JAV 
Jaunimo Sąjunga ieško ‘ne
eilinių’ žmonių, kurie ne
sibijotų darbo ir veiktų no
riai; asmenys su vaizduote 
ir patyrimu.

Todėl šiuo laiku raginam 
visą Ohio apygardos jauni
mą rimtai pergalvoti ir ap
sispręsti kandidatavimo 
klausimu. Kurie dar iki šiol 
nesusipažinę, sekančios kva
lifikacijos kandidatui būti
nos:

1. Turi būti tarp 18 ir 30 
metų amžiaus.

2. Laisvai kalbėti, rašyti 
ir skaityti lietuviškai.

3. Galįs vykti į III PLJK 
ir sutinkąs susimokėti bent 
3/4 kelionės išlaidų.

4. Įsipareigojąs, jei bus iš
rinktas, Kongreso pasiruoši
me, atlikti jam pavestus už
davinius Kongreso metu ir 
darbuotis Kongresui pasi
baigus, įsijungdamas į JAV 
LJS tarybą.

Patenkinę šiuos reikalavi
mus, kandidatai kreipiasi į 
Ohio apygardos komisiją ku
riai pristato:

1. Santrauką, kurioje api
būdinami nuveikti darbai 
moksle ar profesijoje, lietu
vių bei amerikiečių visuo
menėje.

2. Ne daugiau kaip 4 saki
niais atsakyti į klausimą "Ko 
dėl aš noriu būti III PLJK 
atstovu”.

3. Pridėti 3 nespalvotas 
savo asmens nuotraukas.

4. Referatą tarp trijų ir 
penkių mašinėle rašytų pus-

ĮSIBĖGĖJUS
lapių su dvigubais tarpais 
tarp eilučių pasirinkta te
ma.

(Nukelta į 6 psl.)

Alvydas Vasaitis

Gina Čapkauskienė

1

DIRVA

Vajus tikėjimui gelbėti Lietuvoje
Lietuvos Katalikų Bažny

čios Kronikos atskleidžia ne
paprastai skaudžią tikinčių
jų padėtį pavergtoj Lietu
voj. Žiauriai persekiojami 
ir baudžiami visi, kurie tik 
įtariami prisidėję prie Kro
nikoj platinimo. Vėl šimtai 
nųjų areštų ir kalinių. Gra
sinama sunaikinti ir taip ma
ža laisvė tikinčiajam Lietu
voje. Už tiesos žodį įtaria
mieji smarkiau baudžiami už 
kriminalistus. Baisu ir pa
galvoti kokiame dideliame 
pavojuj yra tikėjimas ir jo 
mylėtojai. O čia pat taip 
niekšiškai skelbiama pasau
liui, kad Sovietuose esanti 
tikėjimui laisvė.

Kiekvienais metais pra
dedant gavėnia vedamas va
jus L.K.R. Šalpos uždavi
niams, ypač pagelbėti tikėji
mą išlaikyti žmonių širdy
se ir gyvenime, komunistų 
surištoj Lietuvoj. Vajus 
pirmiausia yra gera proga 
pasitikėti Viešpaties pagal
ba. Todėl yra prašoma vi
sos lietuvių parapijos pra
vesti maldos ir pamaldų die
ną už tikėjimo išgelbėjimą. 
Paskutiniaisiais keliais me
tais daug lietuvių didingai 
pravedė tokias tikinčiosios 
Lietuvos dienas. Čia pavyz
džiu gali būti Kanados Ka
talikų Centras, kurs kasmet 
pirmą kovo mėn. sekmadie
nį organizuoja tokią dieną. 
Ta proga pravedama rink
liava. Vis daugiau ir dau
giau lietuvių parapijų taip 
pat praveda maldos ir pa
maldų valandėles ir rinklia
vas, Persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoje pagelbėti. Lie

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

D o n i z e 11 i

opera

MEILĖS ELIKSYRAS
f975 m. n 
1975 m. ” 
1975 m. ”

19 d., 8:00 vai. vak.
20 d., 6:00 vai. vak.
26 d., 8:00 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Diriguoja — VYTAUTAS MARIJOŠIUS

(Balandžio 19 ir 20)
Alvydas Vasaitis
(Balandžio 26)

Akompaniatorius - ALOYZAS JURGUTIS Režisuoja - HERBERT BEATTIE

Margarita Momkienė Algirdas Brazis Arnoldas Voketaitis Stefan Wicik

Bilietai — MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III.

Parteryje — S12.50, $10.00, $8.00 Ir $6.00; balkone — $11.00, $7.50 ir $5.00.
Paštu užsakomi, kartu su čekiu: LITHUANIAN OPERA, 6905 So. Artesian Avė., Chicago, III. 60629.

tuvių parapijos Scranton 
vyskupijoj, vad. prel. J. Boll 
meldėsi už Lietuvą ir padarė 
rinkliavas. Jautriai ir giliai 
apžvelgė Lietuvos Bažny
čios padėtį vietos vyskupas 
savo laiške. Prel. J. Kučin
gio rūpesčiu kasmet prave
dama maldos diena ir dau
giausiai surenkama aukų ti
kėjimui gelbėti. Vajus yra 
gera proga ir lietuvių orga
nizacijoms įsijungti į talką 
savo maldomis ir aukomis. 
Lietuvos vyčiai pavieniai jų 
kuopos, apskritys bei Cent
ras nuoširdžiai remia L.K.R. 
Šalpos uždavinius. Ateiti
ninkai, L.K. Moterų Sąšjun- 
gos kuopos, taip pat remia 
kai kurios parapinės mokyk
los kasmet sutaupo auką, 
ypač jaunimo reikalams Lie
tuvoje.

Kadangi US vyskupai ne
beturi lėšų toliau remti 
LKR Šalpos darbų, todėl pa
tys lietuviai turime dar la
biau susirūpinti kaip gelbė
ti savo brangios šalies šven
tą tikėjimą. Sunaikinimo kar 
das kerta pačias Lietuvos 
laisvės gyvybės šaknis -- ti
kėjimą ir tėvynės meilę. 
Žiauriausia ateitis yra jau
nosios kartos ir būsiančios 
tikinčiosios Lietuvos. Lais
vėje gyvenantieji esame jų 
stiprybės šaltinis. Čia mus 
riša su jais ne tik gailestin
gumas, bet pareiga ir užda
vinys visais galimais keliais 
stiprinti jų viltį išlaikyti ti
kėjimą ir pasitikėjimą.

Auką, kuri atleidžiama 
nuo mokesčių siųskite: Li
thuanian Catholic Religiuos 
Aid, 64-09 56 Rd., Maspeth, 
N.Y. 11378.

Nr. 30 — 5

Dr. J. Šalna ir dail. A. Petrikonis Marguette Art 
galerijoje 3215 W. 63 St, Chicagoje, savo parodos ati
darymo metu kovo 22 d. Paroda bus atidaryta iki ba
landžio 22 d., kurioje išstatytos dr. J. Šalnos šaknų skulp 
tūros ir dail. A. Petrikonio tapybos kūriniai.

A. Plaušinaičio nuotrauka

Vytautas Marijošius
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J. Kongreso...
(Atkelta iš 5 psl.)

Visi Ohio apygardos kan
didatai kreipiasi į kun. Ki- 
jauską, telef. (216) 531-4263. 
Norintieji daugiau informa
cijos gali kreiptis į Ohio 
apygardos jaunimo tarybos 
naujai išrinktus narius arba 
į Danutę Sušinskaitę (531- 
7727).

Kadangi nėra daug laiko 
likę iki atstovų rinkimo da
tos, visi kandidatai turi ko
misijai prisistatyti iki balan
džio 20 d. Išrinkti atstovai 
turės dalyvauti Š. Amerikos 
lietuvių jaunimo trečiajame 
suvažiavime gegužės 17-19 
d.d. Londone, Ontario, Ka
nadoje.

Ohio apygardoje yra ne
paprastai daug gabių ir pa
sišventusių jaunuolių. Tiki
mės, kad jie jausdami pa
reigą ir didelį norą, nebi
jos mažą gyvenimo dalelę 
pašvęsti Kongresui ir jo 
garbingiems tikslams, (g)

MASSACHUSETTS 
JAUNIMO DĖMESIUI!
Massachusetts LB apy

gardoje jau veikia Jaunimo 
kongreso atstovų komisija, 
kuriai priklauso Antanas 
Škudžinskas, Povilas Jan
čiauskas, Mikas Subatis, 
Marius žiaugra ir Birutė 
Račkauskaitė. Suinteresuoti

kandidatavimu į JK atsto
vus prašomi nedelsiant su
sisiekti su komisijos pirm. 
Antanu škudžinsku, 61 Al- 
ban St., Dorchester, Mass. 
02124. Tel.: (617) 265-2546. 
Massachusetts jaunimas, 
norintis kandidatuoti, komi
sijai turi prisistatyti ir vi
sus uždavinius atlikti nevė
liau kaip iki balandžio 25 d. 
Rinkimai, kuriuose balsuoti 
galės visas lietuviškas jau
nimas tarp 16-30 metų am
žiaus (rinkimų dieną), nu
matomi gegužės 11 d.

DUCHESS COUNTY
AMEN1A -75 Acre Farm w/old 2 
•tory 6 BR Farmhouse- Appeart 
•tructurally sound, needs moderniz- 
ing, 4 barns. Excellent views. Terma 
available. $110.000. FAWL1NG Dut- 
chea Rlty, 30 Maple Blvd., Pawling, 
N. Y. 914-855-3322, eves. 914-774- 
5039. (30-32)

APPOMATTOX CO.—81 Ac». timber- 
land, streams, nr. good employment. 
$28,000, terms.

PRINCE EDWARD COUNTY — 86 
Acs. on U.S. Hwy. 15. Long creek 
frontage, 15 open. Only $33,000.

HIGHLAND CO.—821 Acs. cattle farm 
in Big Valley. Long hwy. frontage, 2 
houses, stream, several springs. 
About 500 Acs. in pasture, fenced. A 
real beauty, only $275 per Ac.

BUCKINGHAM CO.—26 wooded Acs. 
on statė road w/nice creek flowing 
through. Excel. hunting. Elec. $16,500. 
terms.

BAS1L ATK1NS
STATĖ WIDE REALTY CO.

408A E 3RD ST.
FARMV1LLE. VA. 23901 

804-392-5190 Res. or 
804-392-6163 Office

(28-30)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7%% — 6 metų su $l,0Q0, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 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 $40,000.00 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., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DIRVA 1975 m. balandžio 16 d.

Žiūrėk TV 
ir tuoj pat žinosi ar 
esi Ohio loterijos

laimėtojas!

Stebėk šį ketvirtadienį naktį kaip laiminga
sis Ohio loterijos numeris ištraukiamas, tiesiog 
televizijoje. Patikrink savo Ohio loterijos tikėto 
numerį ar esi laimėjęs ir pamatysi vieną lai
mingą asmenį laimint $300,000 didžiąją premiją. 
Stebėk Ohio Loterijos Buckeye ’300’ traukimą 
kiekvieną ketvirtadienį. 00/00/00 00000 E 0000 - 000

Žiūrėk laimėtojus, ketvirtadienį, 7:30 v. v. kanalas 5, WEWS.
AD ;136

PAVASARIO BALIUS CLEVELANDE
Balandžio 5 dieną Cleve

lando Lietuvių Namuose 
įvyko Amerikos Lietuvių 
Inžinierių T Architektų Są
jungos Clevelando skyriaus 
ir Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos bendrai ruoštas 
tradicinis pavasario balius. 
Meninę programos dalį atli
ko A. Gustaitis skaityda
mas savo kūrybą. Jo humo
ristinė kūryba vaizdavo mū
sų dabartinio gyvenimo bė
das, nesantaikas ir kitas lie
tuvių gyvenimo ydas bei po-» 
litinius nuosmukius. Kūry
ba buvo įdomi, vaizdinga, 
gyva ir buvo visų dalyvių 
šiltai sutikta.

Pavasario baliaus nuotai

ka buvo jauki, linksma ir 
tikrai pavasariška. Nežiū
rint, kad šio baliaus ruoša 
rūpinosi lietuviai inžinieriai 
ir gydytojai, bet į jį buvo 
kviečiami visi Clevelande ir 
apylinkėse gyvenantieji lie
tuviai, tačiau dalyvių dau
gumą vis dėl to sudarė tik 
gydytojai ir inžinieriai. 
Džiugu, kad šį kartą dalyvių 
tarpe matėsi nemažas bū
rys jaunų, Amerikoje aukš
tus mokslus baigusių profe
sionalų. Smagu, kad jie pa
laiko ryšius su vyresniais 
kolegomis, ir reikia tikėti, 
kad ateityje aktyviai įsi
jungs į lietuvių profesines- 
visuomenines organizacijas.

Poetas Antanas Gustaitis, atlikęs baliuje programą, 
kalbasi su Bendruomenės veikėjais Malskiu ir Barzdų- 
ku. A. Kalvaičio nuotraukos

Grupė baliaus svečių. Prie stalo iš kairės: N. 
Kašubienė, inž. A. Liutkus, prof. R. Kašuba, I. Kuprevi- 
čienė, pianistas A. Kuprevičius, R. Degesienė, D. Mau- 
rukienė, dr. D. Degėsys, E. Liutkienė ir dr. J. Maurukas.

Dr. V. Stankus (dešinėje} su jaunaisiais baliaus 
svečiais.

AUKOS 
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

A. Kiršonis, Rancho

X. Y„ Chicago .................. 3.00
S. Pacevičius, Toronto .. 2.00 
LB Woodhaveno Apyl.

Valdyba, Woodhaven .. 5.00
Stasys Jurgaitis, Cleveland 7.00

* Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Palos Verdes ...............$12.00
V. Gaidelis, Omaha.......... 2.00
G. Lorenz, Chicago.............5.00
A. Verbickas, Chicago .. 7.00 
J. Žostautas. Richton Park 5.00
J. Liutkonis, So. Boston .. 2.00 
Terra (Civinskas), Chicago 7.00 
A. Kuprevičius,

Cleveland Hts....................2.00
P. Kaspariūnas, Rahway 2.00 
M. Mažeika, St. Joseph .. 2.00 
A. Martus, Chesterland .. 7.00 
Vytas Miceika,

Hickory Hills.................. 20.00
V. Mažeika. Chicago .... 2.00
J. Butkus. Woodhaven ..10.00
V. Alantas, Redford ....50.00
K. Šimulis, Lemont.......... 5.00
L. Šukytė, W. Germany 15.00
W. Žiogas, Orefield..........20.00
Z. Dautartas. Chesterland 7.00 
Saulius Šimoliūnas,

Detroit.............................. 20.00
A. Čepulis, Philadelphia .. 2.00 
V. Vilčinas, Racine.......... 2.00
Pr. Karalius, Burton .... 7.00 
J. Jakubonis, Chicago ... .25.00 
S. Jankauskas, Toledo .. 7.00 
J. Černius, Claremont .... 4.00 
J. Račila, Cleveland.......... 2.00
A. Stukas, Elizabeth ..... 7.00 
V. Lange, Lakewood .... 5.00

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.

Knyga 328 puslapių, pato
gaus formato.

Dail. Marijos 
žymantienės-Biržiškaitės 

viršelis.

KAINA $6.00. 
Gaunama tiktai paštu per 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles. Ca. 90004.

MEAT HANDLERS
Progressive meat processing plant. 
Located in Pennsauken, N. J. lmmedi- 
ate openings for experienced meat 
handlers, including ham boners, trim- 
merą, pumpera, butchera At sausage 
makers. Production line operation. 
Union Shop with full benefits. Call 
609 633-3240. (30-32)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus 
koncertas

Maurice Ravelio gimimo 
šimtmečiui atžymėti pianis
tas A. Kuprevičius atliks jo 
kūrinių programą, š.m. ba
landžio 22 d., 8 vai. vak. Cle
veland Music School Settle- 
ment salėje.

Programoje Sonatina, Mi- 
roirs, Gaspard de la Nuit 
ir Tombeau de Couperin.

Įėjimas laisvas.

ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 20 

d. 2 vai. p. p. Lietuvių 
namuose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje Valdybos 
ir Revizijos komisijos pra
nešimai, diskusijos dėl pra
nešimų ir Valdybos bei Re
vizijos komisijos rinkimai 
ir kt.

Maloniai prašome visus 
skyriaus narius susirinkime 
dalyvauti. Susirinkimą nori
me pradėti punktualiai, nes 
tose pačiose patalpose vyks 
25 metų skyriaus veiklos 
paminėjimas.

ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS
Sekmadienį, balandžio 20 

d. 4 vai. p. p. Lietuvių Na
mų Čiurlionio Ansamblio 
patalpose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus 25 me
tų veiklos paminėjimas.

Programoje trumpa aka
deminė ir meninė dalis. Po 
to prie kavutes pasikalbėji
mas apie artėjanti Sąjun
gos sukaktuvinį seimą Cle
velande.

Maloniai kviečiame visus 
šiame paminėjime dalyvau
ti.

• Sočiai Security įstaigos 
Clevelande telefono numeris 
nuo balandžio 14 d. bus

FREE.SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ponaity ia impoaad for aarly wlthdrawala

Open Saturdays 
Closed Mondays

/uperior /avinę/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

Pianistas Andrius Kuprevičius, kurio koncertas įvyks
ta Clevelande š.m. balandžio 22 d. V. Maželio nuotrauka

476-1414. šiuo numeriu 
skambinant galima bus su
sikalbėti vokiečių, prancū
zų, lenkų, ispanų, italų ir 
kt. kalbomis. Visais klausi
mais dėl Sočiai Security 
skambinkit telef. 476-1414.

• Sočiai National Bank 
Clevelande nuo balandžio 7 
įvedė naują ”Society 60” 
paskolų programą, pagal 
kurią namų pirkimui pasko
los duodamos su 10% įmo- 
kėjimu, ne didesnei sumai 
kaip 55,000 dol. 30 metų 
laikotarpiui.

KAR. A. JUOZAPAVI
ČIAUS KUOPOS ŠAULIŲ 

VEIKLA

Balandžio 6 d., Naujos pa
rapijos patalpose įvyko Kar. 
Juozapavičiaus kuopos in
formacinis susirinkimas. 
Kuopos pirm. dr. K. Pautie
nis atidarė susirinkimą ir 
atsistojimu buvo pagerbti 
žuvę ir mirę šauliai. Susi
rinkimo sekretorius buvo 
Al. Kazis. Agronomas A. 
Nasvytis, kuopos garbės 
teismo narys ir buvęs Lie

• Depęsit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

Also available are 7K% C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

DIRVA

tuvos kariuomenės karinin
kas, skaitė paskaitą apie 
šaulių veiklą Lietuvoje. Sa
vo paskaitoje, pabrėžė tra
giškus slaptus šaulių veik
los momentus po bolševikų 
invazijos Lietuvon. Kuopos 
pirmininkas painformavo 
apie šaulių Sąjungos veiklą 
ir kvietė visus prenumeruo
ti leidžiamą šaulių spaudą ir 
ją platinti. Jau išleista V. 
Pūtvio gyvenimas ir jo pa
rinktieji raštai. E. Juciūtės, 
Sibiro kankinės, knyga Pė
dos Mirties Zonoje, šaulių 
Sąjunga ruošiasi dabar iš
leisti dr. K. Jurgėlos knygą 
Kolonizacija ir Rusifikacija 
Lietuvoje. Knygas platina 
M. Smelstorius.

Nutarta siųsti atstovus 
su kuopos vėliava į jūrų šau
lių Klaipėdos kuopos 10 me
tų sukakties šventę balan
džio 12-13 dieną Ciceroje.

Po susirinkimo moterys 
šaulės: L. Kazienė, Al. Me- 
kešienė, Al. Smelstorienė, 
V. Langienė ir O. Pautienie- 
nė pavaišino kava ir saldu
mynais. Į šaulių susirinki
mą atsilankė iš Genevos

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Deposits mušt remain at least one year

lrvinware s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

CEDAR OFFICE
14406 CedarRoad (nearGreen)

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
skleidė apie 120,000 egzemp 
liorių išeivijos lietuvių ra
šytojų sukurtų romanų. Lau 
reato J. Gliaudos įgaliotas 

$1,000 čekį priėmė LB 
Kultūros tarybos pirm, ra
šyt. A. Kairys, gi meninės 
dalies neeilines aukštumas 
pasiekė dailiojo žodžio inter- 
pretatorė akt. Z. Kevalaity- 
tė-Visockienė ir iš New Yor
ko atvykusi pianistė A. 
Kepalaitė, viena iš ryškiųjų 
savo srities vardų išeivijoje. 
Baigdamas šventę, Draugo 
administratorius kun. P. Ci
nikas pabrėžė, kad skelbia
mas 25-tasis Draugo romano 
konkursas ir kad premijos 
suma bus padidinta. Kitų 
metų Draugo romano kon
kurso mecenatas bus žurn.

šaulių bičiulis AI. Andriu- 
šaitis, kurio dideliame ūky
je kuopa turi šaudyklą ir 
daro šaudymo pratimus, (š)

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

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

TAKE ADVANTAGE OF THE 
TAX REFUND ON THE 

FOLLOWING NEW HOMES.
NEW BRICK RANCH 

Custom built, 3 bedrooms. dining 
room. kitchen with built-ins, I ’.į 
baths, full basement, 70x150 fl. lot. 
Price Rightl

NEW Bl-LEVEL 
SURFSIDE, beautiful quality con- 
structed home, featuring 3 bedrooma 
up, I down, family room, formai din- 
ing, built ins. 2 baths, double at- 
tached garage.

NEW SPL1T LF.VEL
Off Rt. 91: Appealing brick front cen
ter hall with iiving and dining room, 
spacious kitchėn, built ina, I į4 baths, 
family room, fineat materials and 
workmanship.
BUY NQW BEFORE YOU MISS OUTI

UPSON
REALTOR

UMLS
Open 9-9

499 E. 260 St. RE 1-1070
Euclid, Ohio

(29-31)

CO-OP FOR SALE 
CHALMERS AVENUE 

between Harper, and Outer Drive, I 
and 2 Bedroom Co-Ops now available, 
yvith carpet, drapea & appliances. 
Ideal for widow or retiree, from 
>12,000,

C. W. BABCOCK & SONS 
313-777-3310

(20-30)

CLERK TYPIST
CL1FTON, N. J. PURCH. DEPT. 
>1 10 START. $120.-3 MO. TYPE 
PURCH. ORDERS, SH1PMENT RE- 
PORTS CANCELL. FILE CORRES. 
M1SC. CLERICAL DUTIES.

201-772-3200
, (28-34) 

Z. Umbražiūnas. Ir pabaigai 
mano mintis: Draugo roma
nų konkurso mecenatai kas
met keičiasi, vienas kitas jų 
po ilgesnio ar trumpesnio 
laiko vėl sugrįžta, o Dirvos 
novelių konkursų mecenatas 
per eilę metų yra tas pats 
-- nuoširdus Dzūkijos sūnus 
Simas Kašelionis, neturintis 
didelių turtų, bet labai gerą 
širdį. Pagarba visiems lite
ratūros premijų mecena
tams - buvusiems, esan
tiems ir būsiantiems.

• DR. ANTANAS Razma 
Lietuvių Fondo idėjos iškė
lėjas bei vienas iš svarbiųjų 
ramsčių jos įgyvendinime, 
dabar antri metai einąs Lie
tuvių Fondo valdybos pirmi
ninko pareigas, buvo specia
liai pagerbtas Lietuvių Res
publikonų Lygos rengtame 
bankete balandžio 5 d. Jau
nimo centre kaip iškiliausias 
metų lietuvis, nes dr. A. 
Razmos valdybai vadovau
jant 1974 m. LF buvo pa
siektas pirmasis tikslas - už
baigtas pirmasis milijonas 
įnašų. Bankete kelių šimtų 
svečių tarpe dalyvavo ir ei
lė amerikiečių. Meninę pro
gramą atliko sol. D. Stankai- 
tytė, akompanuojant muz. a. 
Vasaičiui. Banketo vadovai 
buvo A. Milūnas ir J. Ta- 
landis. Šokiams grojo Neo- 
Lithuania orkestras. Malo-

1975 TOUR TO LITHUAMIA10 
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 follovving 
f arės 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 41119. Telephone (216) 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.......................................... ........... Number in Party....
Address .......................................................................................

City ...........................................................  Statė  .................

Telephone Number..................... Single Accommodations......
I will be travelling with .......................................

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

______________ Nr. 30 — 7 

nūs programos punktas bu
vo tik ką gauta JAV pre
zidento Fordo telegrama, 
kurioje jis sveikino visus su
sirinkusius, išskirtinai pa
brėždamas dr. Antano Raz
mos pavardę. Kai ši skiltis 
bus atspausdinta, jau bus 
praėjęs ir metinis Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimas, 
įvykęs balandžio 12 d. Jau
nimo centre, Chicagoje. 
Apie suvažiavimą užsimin
sime ateinančiose skiltyse, 
tikimasi, kad jį aprašys ir ki
ti Dirvos korespondentai.

• VYTAUTAS Radžius, 
Chicagos Lietuvių Operos v- 
bos pirm, naktį iš balan
džio 4 į 5 Marąuette Parke 
buvo užgautas pravažiuojan
čio automobilio. Skubiai nu- 
vežus į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, jam buvo suteikta pirmo
ji pagalba, bet ligoninėje tu
rėjo kiek ilgiau pasilikti. Ne
laimė įvyko kaip tik tuo me
tu, kada valdybos pirminin
ką spaudžia begalės rūpes
čių artėjant "Meilės elik
syro” premjerai ir spektak
liams.

PATIKSLINIMAS: Pra
eitoje skiltyje prie J. Jurašo 
komiteto nuotraukos per 
klaidą buvo praleistos dr. 
G. Baluko ir dr. K. Ambro- 
zaičio pavardės. Atsiprašo
me.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LITUANISTIKOS 
INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Suvažiavimas įvyks š. m. 
gegužės mėn. 16-18 d.d. Cle
velando Lietuvių namuose.

Penktadienį, gegužės 16 
d. 8 vai. vak. instituto narių 
ir suvažiavimo svečių susi
pažinimo pobūvis.

šeštadienį, gegužės 17 d.
9- 10 vai. ryto registraci

ja. Mokestis $5.00.
10- 10:30 atidaromasis po

sėdis.
10:30-12 mokslinis posė

dis. Istorija I. Paskaitinin
kai: V. Trumpa, dr. J. Jakš
tas.

12-1:30 bendri pietūs 
($2.50). Jų metu kalbės 
JAV LB valdybos pirm. inž.
J. Gaila.

1:30-3:30 moksliniai po
sėdžiai. Istorija II (paskai
tininkai J. Dainauskas, dr. 
J. Slavėnas ir dr. J. Puzi- 
nas). Literatūra (paskaiti
ninkai: Ant. Vaičiulaitis, 
dr. R. Šilbajoris, dr. Kęst. 
Keblys). Sociologija (pa
skaitininkai: dr. Ben. V. 
Mačiuika, dr. Vyt. Vardys). 
Tautotyra ir kraštotyra (EI. 
Bradūnaitė, B. Saldukienė).

5:15-6:30 Lit. instituto 
narių susirinkimas.

8 vai. vak. suvažiavimo 
banketas su vakariene 
($10.00) svečių pristaty
mas, gautieji sveikinimai. 
Meninę dalį atliks M. K. 
Čiurlionio kanklių orkestras 
vad. O. Mikulskienė.

Sekmadienį, gegužės 18 d. 
8:30-10 pusryčiai ir L. I. 

skyrių posėdžiai.
10- 11 Mišios naujosios pa

rapijos bažnyčioje.
11- 12 Lit. instituto tary

bos posėdis.
12- 1 pertrauka kavinėe.

1-5:30 moksliniai posė
džiai. Kalbotyra (L. Damb- 
riūnas, W. R. Schmalstieg). 
Psichologija (dr. I. Užgirie- 

Prieš operos "Mei^s eleksyras" pastatymą paskuti
niai pasitarimai. Iš kairės operos valdybos narė R. 
Graužinienė, muz. A. Vasaitis, valdybos narys J. 
Vidžiūnas ir sol. A. Voketaitis.

Tauriam lietuviui, mūsų skyriaus

nariui,
A. A.

JURGIUI JAKUBONIUI

mirus, liūdinčius žmoną STASĘ, gimi

naičius BRONĘ ir ANTANĄ KALVAI

ČIUS ir kitus artimuosius užjaučia

ALT S-gos Chicagos Skyrius

nė). Menotyra (A. Tamo
šaitis, archt. J. Mulokas, 
kun. Alg. Kezys, SJ).

5:30 Suvažiavimo uždary
mas.

Paskaitų temas ir kitas 
detales paskelbsime vėliau.

(pk)

• "Andrius Ryliškis Dzū
kijos kultūrintojas”, ne 
"Antanas Ryliškis . . kaip 
Dirvoje Nr. 26 ir 27 Balio 
Gražulio straipsnio antraš
tėje buvo surinkta. Dėl šios 
nemalonios korektūros klai
dos rašytojo Balio Gražulio 
atsiprašome.

ĄŽUOLO — GINTARO 
MOKYKLA

Ir šiais metais yra suda
ryta galimybė būsimiems 
skaučių ir skautų vadovams 
rimčiau pagilinti skautišką 
patyrimą, įsijungiant į 
ĄŽUOLO-GINTARO vado
vų,-ių lavinimo mokyklas.

Praktiškoji mokyklos da
lis — stovykla vyks nuo lie
pos 5 iki liepos 13 d. Vieta: 
Camp Massasoit, apie 30 
mylių į pietus nuo Bostono 
prie Plymouth, Massachu- 
setts. Stovykla bus adminis
truojama nepriklausomai 
nuo jokių kitų stovyklų. 
Ąžuolo pastovyklei vado
vaus brolijos VS pavad. v. 
s. Česlovas Kiliulis, o Gin
taro pastovyklei — seseri
jos vadovių lavinimo sk. 
v-ja s. Laima Kiliulienė. (Jų 
adresas: 51 Torrey St., Dor
chester, Mass. 02124).

Dalyviais j mokyklą pri
imami: skautės nuo 15 metų 
ir skautai nuo 17 metų, o iš
imtinais atvejais ir jaunes
ni su specialia tuntininkų 
rekomendacija. Registruo
tis per tuntininkus iki bir
želio 1 d. Registracijos mo
kestis 10 dol., o visos sto
vyklos mokestis (reg. mo
kestį įskaitant) yra 55 dol. 
Kadangi iš dalyvių bus rei
kalaujama dar prieš sto- 

vykią atlikti dalį rašto dar
bų, prašoma registracijos 
neatidėlioti.

NEW YORK

KĄ KIEKVIENAS TURI 
ŽINOTI PIRMOS 

PAGALBOS ATVEJU

Š. m. balandžio 19 d., šeš
tadienį, 5 v. v. Kultūros ži
dinio apatinėje salėje bus 
rodomas spalvotas filmas 
anglų kalba ir duodami lie
tuvių kalboje paaiškinimai.

Visa lietuviška visuome
nė, vyresnieji ir jaunimas, 
maloniai kviečiama daly
vauti šioje kultūrinėje po
pietėje. Įėjimas laisvas. Po
pietę rengia Ateitininkų Me
dikų Korp. Gaja, New Yor
ko skyrius.

LOS ANGELES

• "Miršta tik žmonės’*, 
Andriaus Norimo romano 
pristatymas įvyks gegužės 
25 d. 12 vai. Los Angeles 
Liet. Taut. Namų salėje. 
Knyga jau išsiuntinėjama 
prenumeratoriams, bet Los 
Angeles ir apylinkių užsisa
kiusiems bus paties auto
riaus su autografu įteikta, 
atsidėkojant už iš anksto 
pasitikėjimą L.K.V.S. Ra
movė Los Angeles Skyrium, 
kuris romaną išleido. Kny
gos pristatyme Sk. Valdyba 
ruošia ir keturių savo narių 
pagerbimą, sulaukus 80 ir 
85 metų amžiaus sukakties.

BROCKTON

ALEKSANDRO
MANTAUTO 80 M. 

SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS

Š. m. balandžio 5 d. A. 
Juknevičienės bute, Brock- 
tone susirinko nemažas bū
rys jubiliato artimųjų — 
sūnus prof. Vaidevutis Man- 
tautas, prof. Emilija Pūtvy- 
tė ir brocktoniškiai gerbė
jai: šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Petras šakalys, 
Martyno Jankaus šauliai, 
Kati. Moterų S-gos narės su 
valdyba ir kaimynai.

Aleksandrą ir jo gyveni
mo palydovę Sofiją Man- 
tautienę — susirinkusiųjų 
vardu gražiais ir prasmin
gais žodžiais pasveikino An
tanina Sužiedėlienė. Klebo
nui P. šakaliui sukalbėjus 
maldą visi sugiedojo "Il
giausių metų” supindami 
gražiausių linkėjimų pynę.

Jubiliato pagerbimui 
daug prisidėjo A. Juknevi
čienė su padėjėjom gražias 
vaišes su ruošusius. Svečiai 
vaišių metu ir po vaišių pri
pildė visą namą gražių lie
tuviškų dainų aidais. Daina 
yra galingas lietuviško gy
vastingumo veiksnys, tiek 
išeivijoj, tiek ir vergijoj. 
Daina jungia, primindama 
jaunystę, tėvynę. Džiugino 
p. Mantautienė žemaitiška 
daina solo. Ji buvo šviesi, 
geroje nuotaikoje visą va
karą. Papasakojo iš virš 
penkiasdešimt metu bendro
jo gyvenimo su Aleksandru 
būdingesnius pergyveni
mus.

Jubiliatas A. Mantautas 
padėkojo už nuoširdų, gra
žios šventės suruošimą, lin
kėjimus, dovanas. Jo didy
sis noras baigti rašyti Klai
pėdos krašto sukilimo atsi
minimus, kuriuos padeda 
rašyti jo gyvenimo draugė 
žmona Sofija.

Gerbiamas jubiliate, po
ne Mantautai. tebūnie lem
ta dar daug metų džiaugtis 
šviesiais, kūrybingais ir ryž
tingais ilgos gyvenimo ke
liones metais. E. Ribokienė

Sukaktuvininkas Mečys Šimkus
• JAU kelinti metai iš ei

lės ankstyvą pavasarį, kai 
pats laikas atsiskaityti su 
"Dėde Samu” valstybinių 
mokesčių reikalu, susitinku 
su maloniu džentelmenu bei 
tolerantu teisininku Mečiu 
Šimkum. Tai žmogus, pa
žįstamas ne tik kaip nuosa
vos įstaigos, esančios lie
tuviškam Brighton Parke 
vedėjas, bet ir kaip visuo
menininkas, kiek jam laikas 
leidžia visada dalyvaująs 
ten, kur tik verda lietuviš
kas gyvenimas. Tai paryš
kins tolimesnės eilutės. Skai 
tytojas gal paklaus, kodėl 
šiandien prisimenu teisinin
ką Mečį Šimkų? Todėl, 
kad š.m. sausio 2 d. teisi
ninkas Mečys Šimkus susi
laukė 65 m. amžiaus, atseit, 
tos laimingos ribos, kada 
jau gali pasitraukti į ramią 
bei užsitarnautą pensiją. 
Bet tas sveikas ir guvus 
Žemaitijos sūnus, turįs savo 
vadovaujamą namų parda
vimo įstaigą, atrodo, į pen
siją dar nesiruošia, nes 
ypač metų pradžioje eilės 
lietuvių vis laukia jo sąži
ningo patarnavimo, ir su
kaktuvininko sveikata, atro
do, lyg būtų geležinė. Rie
biosiomis savaitėmis per 
dieną jis praleidžia net po 
keliolika interesantų, su 
kiekvienu sugaišdamas ne
mažiau valandos prie įvai
rių ir kartais labai sudėtin
gų skaitlinių. Gimęs 1910 
m. sausio 2 d. garsiojoje 
Kražių parapijoje, M. Šim
kus 1940 m. baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Kau 

Illinois lietuvių respublikonų banketan Chicagoje balandžio 5 d. atsilankė res
publikonų tautinių grupių direktorius pik. Julian Niemczyk, kuris ta proga pasakė 
kalbą. Kairėje stovi Illinois lietuvių respublikonų lygos pirm. Kazimieras Oksas, 
Jonas Talandis ir Anatolijus Milūnas, pravedęs programą. V. Noreikos nuotrauka

ne teisių fakultetą. 1944 m. 
sausio 15 d. Kretingoje vedė 
dantų gydytoją Valeriją Ba- 
laišytę. Užaugino du sūnus 
ir dukrą. Visi jie baigę moks
lus ir sukūrę gražias šei
mas. Dar studentu būdamas 
įsijungė į Korp! Neo-Lithua
nia eiles, kurios filisterių 
tarpe ir dabar tebėra. Buvęs 
aktyvus visuomenininkas 
Lietuvoje ir V. Vokietijo
je, nuo visuomeninio darbo 
nesitraukė ir atvykęs į JAV. 
Per 20 m. ėjo įvairias parei
gas Chicagos Altos valdy
boje, tris metus buvo J. Ja
saičio vadovaujamos JAV 
LB centro valdybos narys, 
savo taktu bei tolerancija 
sugebėjęs derinti Altos ir 
LB veiklą. Kai būrys akci
ninkų Chicagoje įsigijo Tau
tinius namus, teis. Mečys 
Šimkus buvo išrinktas į pir
mąją valdybą kaip vienas iš 
tų namų akcininkų. Jau trys 
metai iš eilės skiria stam
besnes aukas Chicagos Lie
tuvių operai ir abu su žmona 
galvoja įstoti ir į Lietuvių 
Fondą, kad antrasis milijo
nas dar sparčiau augtų. 
Pirmaisiais metų mėnesiais 
būdamas be galo pririštas 
savo įstaigoje, teis. M. Šim
kus dėl tų aplinkybių buvo 
priverstas atsisakyti įvairių 
pareigų visuomeninėje veik
loje. Bet jis tokio poilsio 
tikrai nusipelnė. Tegu dabar 
kiti pavaduoja tą didįjį džen
telmeną bei tolerantą su to
kiu pat nuoširdumu bei tak
tu. Jei mes visi būtumėm 
tokios sielos bei toleranci
jos žmonės kaip sukaktuvi

Vims BŪTtM»S
ninkas teis. Mečys Šimkus, 
nematytumėm skilimo Lie
tuvių Bendruomenėje ir ki
tuose svarbesniuose viene
tuose. Kai prieš 15 m. teis. 
M. Šimkus minėjo 50 m. 
amž. sukaktį, Dirvoje rašy
tame spalvingame straipsny 
je apie sukaktuvininką žurn. 
Vyt. Kasniūnas jį pavadino 
"Mielu garsiųjų Kražių pa
likuonių sūnum”. Istoriniam 
Kražių mūšyje su užpuolu
siais rusų kazokais lietuviai 
pademonstravo didelę vie
nybę ir nemažesnę drąsą. 
Tokios vienybe žėruojančios 
dvasios atstovas mūsų die
nose ir yra garsiųjų Kražių 
palikuonių sūnus teis. Me
čys Šimkus, neseniai atšven
tęs savo 65-tąjį gimtadienį. 
Dieve, duok jam dar daug 
gražių metų!

Akt. Z. Kevalaitytė-Vi- 
sockienė ir pianistė A.Kepa- 
laitė romano premijos rašyt. 
J. Gliaudai [teikimo, šventė
je-

A. Gulbinsko nuotrauka
• DRAUGO 24-tosios ro

mano premijos iškilmės įvy
ko sekmadienį, balandžio 6 
d. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Nors, kaip žinia, 
į iškilmes negalėjo atvykti 
pats centrinis šventės as- 
muo-laureatas rašyt. Jurgis 
Gliaudą, šiemet vėl laimėjęs 
1,000 dol. premiją už roma
ną "Pagairė”, bet visgi keli 
šimtai svečių suplaukė į 
tą tradicinę literatūrinę 
šventę. Šventei įžanginį žo
dį tarė vienas Draugo re
daktorių -- Br. Kviklys, 
įvertinęs romanų konkursų 
reikšmę ir- šiemet premi
juotąjį romaną, kuris, jį 
jau spėjusių perskaityti nuo
mone, bus vienas geresnių
jų, gimusių Draugo roma
no konkursų poveikyje. Red. 
Br. Kviklys taip pat atsklei
dė ir kitą įdomų faktą, kad 
Draugo romano konkursai 
per 24 metus išeivijoje pa- 

(Nukelta ( 7 psl.)
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