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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KLAIDOS IR KALTINIMAI 
VIETNAMO BYLOJE

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Prezidentas Fordas gana 

sėkmingai bando sumesti 
kaltę už katastrofą Pietry
čių Azijoje kongresui, ta
čiau jo dauguma - ne tik nau 
jai išrinkti, bet ir didelė 
iš senųjų atstovų ir senato
rių savo laiku mielai skyru
sių lėšas karui Vietname, to 
nelabai bijo. Atvirkščiai, jie 
net tikisi kredito už tai, kad 
pagaliau likvidavo bepras
mes žudynes.

Negali sakyti, kad toje 
pažiūroje nebūtų nė krislo 
tiesos. Atgal žiūrint ir admi
nistracija pridarė nemažai 
klaidų. Prie keletos jų čia ir 
sustosime.

Pirmoji administracijos 
nuodėmė, nuo kurios ir pra
sidėjo visos nelaimės, buvo 
leidimas Prancūzijai po II 
pasaulinio karo vėl užimti 
Indokiniją. Švelninanti ap
linkybė buvo ta, kad tuo lai
ku sugriovus Vokietiją ir vi
są Rytų bei Centro Europą 
užleidus Sovietijai, Prancū
zija atrodė svarbus sąjungi
ninkas, kurio nesinorėjo kir
šinti. Toliau JAV rėmė Pran 
cūzijos kovą prieš Indokini- 
jos nepriklausomybę su tuo 
rezultatu, kad tos kovos 
vėliava atiteko komunis
tams. Motyvas buvo tas pats 
- išlaikyti Prancūziją savo 
sąjungininku. Likimo ironija 
norėjo, kad tas tikslas ne
būtų pasiektas. Prancūzi
ja pasitraukė iš NATO ka
rinės sąjungos, o JAV toliau 
tęsė kovą pačios su komu
nistais pietryčių Azijos 
džiunglėse, nors tyliai sutiko 
su didelės dalies Europos 
ir net Kubos okupacija! Taip 
žiūrint, tai buvo tikrai ab
surdiška situacija, iš kurios 
Nixonas norėjo ‘garbingai’ 
pasitraukti.

Kelias į tai vedė per bend
rą atoslūgį santykiuose su 
Sovietų Sąjunga ir Raudo
nąja Kinija. Nuo to priklau
sė šiaurinio Vietnamo ap
ginklavimas. Abi norėjo ma
tyti Indokiniją savo pusėje 
ir už tai ieškojo jos palan
kumo. Sovietai tiekė dau
giau ir už tat jų įtaka 
bent Vietname yra didesnė. 
Šioje vietoje galime pradė
ti kalbėti apie naują admi
nistracijos klaidą.

Prezidentas Fordas perei
tą trečiadienį kalbėdamas 
redaktorių konvencijoje Wa- 
shingtone, aiškino, kad So- 
vietija ir Kinija laikėsi savo 
pasižadėjimų šiauriniam 
Vietnamui, bet JAV neišpil
dė savo įsipareigojimų pie
tiniam Vietnamui. Tuo tar 
pu Valstybės Sekretorius 
Kissingeris, kalbėdamas se
kančią dieną tame pačiame 
susibūrime jau tiesiogiai ap

Režisierius J. Jurašas, neseniai pasišalinęs iš Lietuvos, 
su šeima Muenchene, kur pradėjo dirbti Laisvės radijo 
programoje.

kaltino Sovietų Sąjungą ir 
Kiniją už didesnį šiaurinio 
Vietnamo ginklavimą negu 
Paryžiaus susitarimas lei
do. (Pagal jį buvo galima 
pakeisti tik susidėvėjusius 
ginklus santykiu 1 prieš 1).

Bet, jei taip, Kissingeris 
turėjo apie tai žinoti jau 
anksčiau ir daryti tam tik
rų žygių. Jis, pavyzdžiui, 
galėjo pagrąsinti, kad visas 
detente nueis po velnių, jei 
sovietai ir toliau tokiu tem
pu ginkluos Vietnamą. Dėl 
to galėjo būti konfronta
cija tarp Fordo ir Brežnevo 
Vladivostoko susitikime. 
Bet Fordui detente’s išlai
kymas vidaus politiniais su
metimais buvo gyvybiniai 
reikalingas ir sovietams ne
buvo reikalo sustoti siųsti 
ginklus šiauriniam Vietna
mui. Tais pačiais sumeti
mais buvo susilaikyta ir nuo 
kongreso aliarmavimo.

Kissingeris turbūt galvo
jo, kad Pietų Vietnamo ka
riuomenė ilgainiui virs efek
tyvi kovos jėga, galinti iš
silaikyti ir be JAV aviacijos 
pagalbos, kas, deja, neatiti
ko tikrenybei. Čia pat tenka 
dalis kaltės ir JAV žvalgy
bai kuri netinkamai inter
pretavo šiaurinio Vietnamo 
pasiruošimus. Dar kovo mė
nesį aukšti Washingtonto 
pareigūnai nesitikėjo dides
nės komunistų ofenzyvos 
1975 metais!

Kissingeris dar nepasakė, 
bet tikiuos kada nors prisi-

MIRĖ BEATODAIRIS KOVOTOJAS
UŽ KINUOS SUVIENIJIMĄ

Prieš porą savaičių Tai- 
pei sostinėje, Taivano salo
je mirė Tautinės Kinijos 
prezidentas Čiang Kai-Šek. 
Jis buvo sulaukęs 87-rių me
tų amžiaus ir pergyveno vi
sus, taip vadinamus “ketu
ris didžiuosius”: Rooseveltą, 
Churchillį, Staliną ir de Gaul 
lį. Čiang, 1972 m. buvo 
išrinktas šešeriems metams 
Tautinės Kinijos prezidentu, 
kurios teritorija apsiribojo 
Taivano sala; taigi jam taip 
ir neteko sulaukti savo pre
zidentavimo laimingo užbai
gimo ir grįžimo į žemyną, 
už kurio išlaisvinimą iš rau
donųjų vergijos jis dėjo 
visas jam įmanomas žmogiš
kas pastangas.

Kaip rašo Newsweek savo 
IV.14 laidoje, "nuvargęs ir

pažins, kad jam pasidarė la
bai sunku laviruoti suktuo
se pasaulinės politikos labi
rintuose po tai kai Nixonas 
suklupo prie Watergate. Ka
talikų Bažnyčia turi labai 
praktišką nuostatą, būtent, 
kad popiežius tam tikrais at
vejais turi neklaidingumo do 
vaną, nors šiaip gali būti 
ir labai nuodėmingas žmo
gus. Kaž kas panašaus už
sienio politikoje būtų pra
vartu turėti ir JAV prezi
dentui. Deja, tas neįmano
ma. Katastrofa Vietname 
JAV-bėms atims daug pres
tižo, jų įtaka liks mažesnė. 
Prie to turės prisitaikyti ir 
nauja užsienio politika, tu
rinti paramos krašte. Apie 
tai kitą kartą.

BRONIUS AUŠROTAS

sunkiai sergąs Čiangas, anks 
čiau buvęs legendarinis Ki
nijos vadas, beatodairis ko
votojas už Kinijos suvieni
jimą ir griežtas antikomu- 
nistas, gali būti lyginamas 
su Sun Jatsenu ir Mao Tse- 
tungu, kurie visi trys įeis į 
moderniškos Kinijos sukūri
mo istoriją”.

Žinoma, didžiausią trage
diją Čiangas pergyveno, kai 
JAV išdavė savo artimiau
sią sąjungininką ir kai JT, 
prigrūsta prokomunistiškų 
Afrikos ir kitų marionetiš- 
kų ‘valstybių’, išmetė Tau
tinės Kinijos vyriausybę iš 
JT ir Saugumo Tarybos. 
Ši pozicija buvusi perduo
ta Pekino atstovybei. Jį 
taip pat nemažiau nužemi
no ir buvęs JAV preziden
tas Nixonas, kai 1972 m. nu
vyko derėtis į Raud. Kini
ją, tuom nusilenkdamas rau
doniesiems imperatoriams. 
Po šių politiškų smūgių 
Čiangas negalėjo sulaikyti, 
lyg lava užliejančios jo vy
riausybės izoliacijos, seku
sios po JT pozicijų neteki
mo. Taip pat ir jos Tol. Ry
tų buvę stipriausieji šulai -- 
japonai, nutraukė su Taiva- 
nu diplomatiškus santykius, 
už tai gaudami Raud. Kini
jos diplomatišką susitarimą.

Čiangas, jaunas 24 metų 
amžiaus karininkas, tik bai
gęs kariškus mokslus Japo
nijoje, 1924 m. stojo šalia 
Sun Jatsen, tada vadovavu
sio Kuomintangui, kuris nu
vertė paskutinę Mančų im
peratorių dinastiją. 1925 m. 
mirė Sun Jatsen. Tada Čian
gas, padedamas savo paties 
apmokytų jaunų karininkų, 
perėmė Kuomintango kon-

Hamiltono tautinių šokių grupei
GYVATARUI25 METAI kuolas

Tautiniai šokiai yra bene 
patys įspūdingiausi ir sėk
mingiausi veiksniai lietuviš
kos kultūros ugdyme ir lie- 

trolę; vykdydamas sėkmin
gas kariškas operacijas 
prieš kariškus gubernato
rius, ligi 1927 m., jis juos 
visus nugalėjo ir Nankine 
įkūrė centrinę vyriausybę, 
perimdamas visą krašto 
kontrolę. Ir taip per 21-rius 
metus Tautinė Kinija turė
jo pačią vieningiausią ir

Žinoma, tuo pačiu laikotar
piu kiniečiai pergyveno ja
ponų invaziją 1937 m., su
stabdžiusią- Kinijos ekono
mišką išsivystymą. Japo
nams spaudžiant, kiniečių 
vyriausybė pasitraukė į kraš 
to gilumą į Čunkingą.

II-sis Pasaulinis karas taip 
ir Kiniją įtraukė į savo ver
petus ir pastaroji kariavo 
Sąjungininkų pusėje. 1943 
n., jis turėjo progą taip pat 
dalyvauti Kairo Konferenci
joje, kurioje buvo ruošiami 
planai Ašies valstybėms nu
galėti ir pokario pasauliui 
sutvarkyti. Sakoma, kad 
Rooseveltas labai vertinęs 
Čiangą, pripažindamas jį 
“neginčijamu 400 milijonų 
žmonių vadovu”.

Pokario politikos pasėko
je, Sovietai apginklavo Čian- 
go priešą Mao Mandžurijo- 
je 1948 m.; gautais po ka
pituliacijos japonų ginklais. 
Pervargusios Čiango divizi
jos nebenorėjo ilgiau kariau
ti ir Mao armijos per viene
rius metus, nustūmė nacio
nalistus į Taivano salą (1949) 
Iš cukrašvendrių salos, ki
niečių darbštumas ir pasiry
žimas gyventi nepriklauso
mai pakėlė šios salos gyven
tojų ekonomišką lygį į nie
kada Azijoje negirdėtą ger
būvį: sakoma, kad tik japo
nai iš visų azijatų gyvena 
geriau už taivaniečius.

Šiuo metu diplomatiškuo
se sluoksniuose vyksta gy
vos diskusijos kas gi atsi
tiks su Taivanu po Čiango 
mirties? Ar jo sūnus, Čiang 
Čing-kuo, faktiškai valdąs 
Nacionalistinę Kiniją, tuoj 
po tėvo mirties, ieškos ke
lio į Pekiną? Kai kurie ste
bėtojai tiki, kad ši būklė už- 
sitęsianti ilgesnį laiką.

Nėra abejonės, kad Čian
gas yra^ouvęs stambaus 
mąsto asmenybė. Net ir'^o 
politiškas priešas, Raud. Ki
nijos premjeras Ču Enlajus, 
dar prieš Čiango mirtį pri
pažino, kad “Čiangas yra bu- 

(Nukelta į 6 psl.)

tuvybės išlaikyme jaunimo 
tarpe išeivijoje. Tautiniai šo
kiai jaunimui suteikia netik 
puikią žaisminę pramogą, 
bet ir viešais pasirodymais 
užsieniečiams turime pro
gos juos supažindinti netik 
su mūsų tautiniais šokiais, 
bet kartu ir su mūsų kraš
to okupacija ir kitomis pro
blemomis. Todėl nenuosta
bu, kad visame pasaulyje, 
kur tik yra kiek daugiau 
lietuvių, ten yra ir tauti
nių šokių grupės. Ne visos 
jos vienodo pajėgumo, nes 
pgruffii gilk .
kia netik gerų norų, bet ir as 
menų sugebančių paruošti 
ir vadovauti toms gru
pėms.

Hamiltono lietuvių koloni
ja, nors skaičiumi ir nėra 
didelė (skaitoma apie 1200 
lietuvių), tačiau lietuviška, 
ypač kultūrine veikla yra la
bai iškili. Neseniai Hamil
tono dramos teatras Auku
ras, vad. E. Dauguvietytės- 
Kudabienės atšventė savo 
20 metų sukaktį, o š.m. ba
landžio mėn. 5-6 d.d. plačiai 
pasižymėjusi Hamiltono tau
tinių šokių grupė Gyvata
ras, vad. Genovaitės Dum- 
čiūtės-Breichmanienės at
šventė 25 metų gyvavimo 
sukaktį. Savo 25 metų su
kaktį Gyvataras pradėjo ba
landžio mėn. 5 d., šeštadie
nį, pobūviu ir šokiais Jauni
mo Centre, o sekmadienį, 
balandžio 6 d. Mohawk Col
lege erdvioje salėje davė 
pasigėrėtinai puikų šokių, 
dainos ir liaudies instru
mentų muzikos koncertą.

Koncertas pradėtas įpras
tiniu Kanados Himnu, kurį 
fortepionu atliko muz. J. Go- 
vėdas. Po to scenoje pasi
rodė solo šokant suktinį 
pačių jauniausių pora, prie 
kurių vėliau įspūdingai pri
sijungė vaikų, jaunių ir vy
resniųjų grupių šokėjai, ku
rių iš viso buvo apie 150. 
Po to buvo atlikta įvairių 
grupių šokiai Landytinis, Ne 
viena linelius roviau, Malū
nas, Blezdingėlė, Voveraitė, 
du komiški šokiai Senių 
Šokis ir Gaidys ir Gyvata
ras, kurį atliko visos grupės, 
{tarpoje dainavo jauna, 
daug žadanti dainininkė, 
taipgi Gyvataro grupės šo
kėja Anita Pakalniškytė, ku
ri atliko Apynėlis -- G. Gu
dauskienės, vyturėlis -- J. 
Stankūno ir ariją iš operos 
Romeo ir Juliette -- Gou- 
nod. Po pertraukos šoko vy
resnieji šokėjai Aukštaičių 
Kadrilių ir Aušrelę, o vete
ranai sušoko kitokį Kadrilių 
ir įvairios grupės šoko Su-

VIRŠUJE: Tautinių šokių 
grupė Gyvataras su vado
ve G. Breichmaniene (vidu
ry}, jos padėjėja I. Joku- 
byniene (kairėje} ir dešinė
je Aldona Baltakiene ir 
akordeonistu Kaziu Deks- 
niu.

batėlę (Sadutę, Rezginėlę, 
Jaunystės šokį, Aštuonytį 
ir Suk, suk ratelį (visos 
grupės), {tarpoje pasirodė 
taipgi jaunas solistas iš To
ronto, jau savo dainavimo 
karjeroje pasirodęs Toron
to kanadiečių scenoje, Jo
nas Vaškevičius, kuris pa
dainavo Gintarai, Lankoje 
ir Šilagėle -- muzika B. Dva
riono, o Meilės Balsai - J. 
Stankūno padainavo duetu 
su Anita Pakalniškyte. So- 

' i tftfrttftttttr sofcmni 
pritarė liaudies instrumen
tų muzikinis ansamblis Gin
taras iš Montrealio, vado
vaujamas Z.Lapino, protar
piais palydint to paties an
samblio dainininkėms ir Gy- 
vataro akordeonistui Kazi
mierui Deksniui.

Visi tautiniai šokiai buvo 
atlikti pasigėrėtinai puikiai, 
nebent tik patys jaunesnie
ji kartais pasimaišė ir pra
dėjo šokti solo. Koncertui 
pasibaigus prasidėjo gausūs 
sveikinimai. Telegramomis 
sveikino: Dr. J. Kriauče- 
liūnas iš Chicagos, L.Š.S. 
Centro Valdyba, Anastazi
ja ir Ant. Tamošaičiai, Los 
Angeles jaunimo ansamblis, 
Detroito tautinių šokių gru
pė Šilainė, Canadian Folk 
Art direktorius Leon Kos- 
sar, Tautinių šokių Instituto 
vedėja Matulaitienė ir Ha
miltono burmistras V. Copp. 
Žodžiu sveikino ir vado
vę G. Breichmanienę gėlė
mis bei kitomis dovanomis 
apdovanojo: Aušros Vartų 
parapijos klebonas prel. dr. 
J. Tadarauskas, Lietuvos 
gen. konsulas Dr. J. Žmui- 
dzinas, KLB krašto valdy
bos pirm.* J.R. Simanavi
čius, KLB Hamiltono apyl. 
pirm. L. Skripkutė, šokėjų 
tėvų vardu M. Kalvaitie- 
nė. Aukuro teatro vardu E. 
Kudabienė, Toronto getąro 
Aitvaro vardu - Byškevičie- 
nė, Toronto tautinių šokių 
grupės Gintaras vadovai 
Karasiejai, St. Catharines t. 
š. grupės Nemunas vardu -- 
S. Zubrickienė, Londono t.š. 
grupės vad. Chainauskas, 
Toronto t.š. grupės vardu -- 
S. Martinkutė, Montrealio 
muz. liaudies instrumentų 
ansamblio vardu vad. Z. La
pinas, šokėjų veteranų var
du Z. Stanaitis, Hamiltono 
šaulių kuopos -- A. Kanopa, 
šeštad. m-los vedėjas J. 
Mikšys, Choro Aidas vardu 
Sulytė, Parapijos choro - 
Mileris, Hamiltono Folk Art 
Council Mr. Banting ir pačių 

(Nukelta į 5 psl.)
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SU TOKIAIS KURSAIS MUMS
NEPAKELIUI K. BARTKUS

jais rūpintis. O tie žmonės 
negali nukrypti nuo jiems 
duotų nurodymų. Vieni jų 
vra rusams ištikimi komu
nistai, kiti gi gal ir šiaip val
džiai ištikimai tarnaujantie
ji lietuviai, kurie esamomis 
sąlygomis ir negali kitaip 
elgtis. Juk per trisdešimt 
okupacijos metų visi išmoko 
ištikimai vykdyti jiems duo
tus nurodymus. Kaip žmo
nės gyvena įbauginti, rodo 
ir tai, kad jie bijo net ir susi
rašinėti su savo artimai
siais užsienyje ir kad jie, at
vykę į Ameriką, bijo susitik
ti su savo pažįstamaisiais; 
o susitikę bijo, kad kas nors 
iš šalies tokio susitikimo ne
pamatytų ir apie tai nepa
rašytų laikraščiuose. Paga
liau ir mes patys atsime
name, kaip per pirmuosius 
bolševikinės okupacijos me
tus negalėjome klasėje aiš
kinti kurio nors klausimo pa
gal savo nusistatymą bei pa
žiūras. O ką jau bekalbėti 
apie žmones, kurie išgyveno 
net trisdešimt metų nuola
tinėje teroro grėsmėje.

Taigi, nuvykę ar nusiųsti 
į okupuotą Lietuvą jaunuo
liai, patekę į partijai ir “di
džiajai tėvynei” atsidavusių 
ir labai ištikimų komunistų 
veikėjų rankas, nesužinos 
tikros tiesos apie padėtį, gir
dės tik tai, kas jiems pasa
kojama bei įtaigojama tikslu 
juos paveikti taip, kaip nau-. 
dingą Maskvai Jaunimas ten 
išgirsta daug suklastotų istc 
rinių faktų ir apie tolimą Lie 
tuvos praeitį ir apie nepri
klausomą Lietuvą ir apie lie
tuvišką išeiviją. Jis ten su
žino apie amžiais besitę
siančią lietuvių ir rusų liau
dies ‘draugystę’, bet nieko 
nesužino apie praeityje rusų

Jiems bus rodomi Pirčiupio 
ir 9-tas Kauno fortas, kur 
buvo nužudyta daug nekal
tų žmonių. Bet jie nieko ne
išgirs apie Pravieniškių, Rai 
nių, Červenės, Katyno ir ki
tose vietovėse įvykdytus 
masinius nekaltų žmonių žu
dymus ir jų naikinimą Sibi
ro koncentracijos stovyklo
se. Jiems bus neaiškiai įtai
gojama, kad lietuviškas pat
riotizmas yra žalingas na
cionalizmas, tačiau jie mies
tų aikštėse matys pasižy
mėjusių rusų ir jų karių hero 
jų paminklus, muziejuose pa 
matys daugybę eksponatų, 
skirtų rusiškam patriotiz
mui skatinti bei ugdyti. 
Jiems bus progos pamatyti 
daug dalykų, kurių pagalba 
siekiama išaukštinti rusiškai 
bolševikinę santvarką irjos 
laimėjimus, tačiau jiems ne
bus progos ir nebus leista 
kur nors savo pasirinkimu 
lankytis, bet kur laisvai su 
žmonėmis susieiti bei kalbė
tis, kur nors laisvai važinė
ti ar pamatyti tai, kas nenu- 
matvta jiems parodyti pro
pagandos tikslu. Jiems bus 
aiškinami ne tik kalbos daly
kai, bet ir komunistinės ide
ologijos klausimai, jų istori
nių įvykių interpretacija, 
pvz. Lietuvos pasidarymas 
tarybine respublika, tačiau 
jiems nebus leista ko nors 
kritiškai paklausti ar laisvai 
dėstomus dalykus diskutuo
ti. Jiems bus priminta, kad 
Tarybų sąjungoje yra visiš
ka religinė laisvė, tačiau 
jiems nebus parodyta, kad 
Vilniuje yra daug bažnyčių 
uždarytų ir paverstų sandė
liais ir kitaip panaudotų, 
nesiderinant su jų paskir
timi. Jiems taip pat ne
bus progų sužinoti, kad Lie-

mai.
Mūsų auklėjimo tikslai 

yra visiškai priešingi sovie
tinio okupanto tikslams. Tad 
iš jo jokių nuolaidų ir ne
laukiama. Jo siūlomi kursai 
nėra skirti palaikyti išeivi
jos jaunimo lietuviškumui, 
o turi kitus tikslus, siekia
mus aplinkiniu keliu. Juk jis 
visada mokės tą reikalą pa
lenkti savo naudai ir sutvar
kys ji taip, kad ne tik iš jo 
turėtų naudos, bet kad ir pa
kenktų mūsų švietimo sie
kiamų tikslų veiksmingumui 
ir kad ardytų išeiviją, kaip 
kultūrinę ir politinę jėgą. 
Jaunimas įsileidžiamas, kad 
jo akyse būtų suniekinta ir 
pasmerkta daugelis dalykų, 
kurie mums, kaip lietuviams 
yra brangūs ir neliečiami. 
Mes siekiame išugdyti jauni
mą taip, kad jis vėliau siek
tų laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos ir dėl jos veiktų ir 
kovotų. Okupantas gi siekia 
kaip tik drumsti bei sunai
kinti laisvės siekimus už
sienyje ir visais būdais dis
kredituoti Lietuvos nepri
klausomybės idėją. Jis sie
kia atskirti jaunimą nuo 
'vaduotojų' įtakos, kaip jis 
pašaipiai bei piktai tituluo
ja mus, ir jaunime ieškoti, 
ne tik sau šalininkų, bet ir 
eventualiai ir sau agentų už
sienyje.

Jaunimo kelionės j Lietu
vą bei ‘kursai’ organizuo
jami ne užsienyje gimusių 
lietuvių vaikų lietuvybei pa
laikyti, o jiems įjungti i Lie
tuvos okupanto įtakos orbi
tą. Okupantas jais rūpinasi. 
Vykstančius studijuoti lietu
vių kalbos į Vilnių atrenka 
Sovietų atstovybės žmonės. 
Atstovybės pasirūpina jų 
nuvykimu, apmoka keliones. 
Lietuvoje juos globoja nuo 
Lietuvos siekimų nutolę ir 
okupantui tarnaujantieji lie
tuviai komunistai. Bet, kaip 
žinome, ten niekas neįvyks
ta be okupanto priežiūros 
bei nurodymų. Jaunuoliai 
ten susiduria su nedaugeliu 
žmonių, kuriems pavesta

persekiojimą, jų rusinimą 
žiaurios prievartos priemo
nėmis. Jis ten bus įtikinė
jamas, kad Lietuvos liau
dis, išsilaisvinusi iš išnau
dotojų priespaudos, laisvai 
ir savanoriškai amžinai susi
jungė su rusų liaudimi, net 
pati pasiprašiusi ją priimti į 
Tarybų sąjungą. Apie lietu
vių laisvės kovotojus-parti- 
zanus jis iš savo mokyto
jų bei vadovų sužinos, kad 
jie buvo banditai, žudę žmo
nes, ir kad lietuvių liaudis 
buvo rusų nuo tų banditų ap
saugota. Jie gal dar išgirs, 
kad Romas Kalanta ir kiti 
susideginę, reikalaudami 
Lietuvai laisvės, buvo tik 
psichiniai ligoniai - pamišė
liai. Jie niekur nieko neiš
girs apie Lietuvą savo tėvy
nę, o girdės pasakojimus 
apie “plačiąją tėvynę”, visur 
rašomą didžiąja raide. Jiems 
bus paneigti buržuazinių na
cionalistų, į kuriuos įskaito
mi ir jų tėvai, skleidžiami 
pikti ir neteisingi gandai, 
kad Lietuva yra rusinama, 
ir jis niekur ten neišgirs 
faktų, kad Lietuvoje vis gau
sėja rusiškos mokyklos ir 
kad visi vaikai jau nuo ant
ro skyriaus privalomai mo
komi rusų kalbos ir kad tos 
kalbos pamokų mokykloje 
yra nemažiau, kaip ir savo 
gimtosios kalbos, kad rusų 
nuošimtis Lietuvoje vis di
dėja, kad jų į Lietuvą at
vyksta vis daugiau ten gy
venti ir užimti svarbiausias 
vietas ir kad lietuviais dau
giau verčiami važiuoti dirb
ti į Rusiją ir kitus tolimus 
rusų okupuotus- kraštus. 
Jiems taip pat bus paneig
ta faktas, kad šimtai tūks
tančių lietuvių buvo ištrem
ti į Sibirą lėtai mirčiai ir bai
siam gyvenimui koncentra
cijos stovyklose, o jie tik su
žinos, kad nemaža lietuvių, 
pasitraukdami nuo lietuvių 
banditų siautėjimo ir sun
kiu gyvenimo sąlygų Lie
tuvoje, savanoriškai pasi
traukė į kitas respublikas.

Lietuviškojo auklėjimo iš
eivijoje pagrindinis uždavi
nys yra išugdyti jaunus 
žmones sąmoiningais lietu
viais ir duoti jiems lietuviš
ką orientaciją ir lietuvišką 
išsilavinimą, pagrįstą geru 
savo kalbos mokėjimu ir lie
tuviškos kultūros, jos kū
rybos, savo tautos istorijos 
ir savo krašto pažinimu. Ta
čiau tai pasiekti su sveti
moje aplinkoje gyvenančiais 
ir savo krašto nemačiu
siais vaikais bei jaunuoliais, 
suprantama, yra nelengva 
ir nevisada pasiseka. Savo 
tėvų krašto nepažinimas yra 
didelė kliūtis prie jo prisi
rišti ir jam pamilti. Tada 
savaime kyla klausimas, ar 
nėra būdų, kad lietuviškas 
jauninas galėtų pats pama
tyti savo tikrąją tėvynę ir 
joje pagyventi. Nevisi su
tiks, kad atsakymas į tą 
klausimą turi būti tik nei
giamas. Juk nors ir labai ri
boti galimumai jaunimui nu- 
vvkti į Lietuvą kartais pa
siūlomi į sovietų okupuo
tą Lietuvą buvo įsileista pa- 
stovyklauti pionierių stovyk 
loję Cicero moksleivių gru
pė; o dabar vasaros metu 
vėl siūloma: Vilniaus univer
siteto vardu organizuojami 
lietuvių kalbos kursai.

Normaliame gyvenime vi
si pasidžiaugtume, kad jau
nimui sudaromos sąlygos 
nuvykti į savo tėvynę ir ją 
pamatyti bei pažinti iš ar
čiau. Taip kai kas ir mano. 
Tačiau didelė dauguma iš
eivijos lietuvių supranta oku 
panto tikslus įsibrauti su sa
vo įtaka į išeivijos jaunimą 
ir per jį veikti lietuvišką
ją išeiviją. Atsižvelgiant į 
Lietuvos okupanto užmas
kuotus tokio jaunimo vylio- 
umo tikslus, reikią kalbįnu -

kad kunigai ir pasauliečiai 
sunkiai baudžiami už mal
daknygės pagaminimą, kad 
kunigai baudžiami už vaikų 
religinį mokymą, o tėvai už 
tokį mokymą šalinami net ir 
iš darbo.

Suprantama, iš Amerikos 
į Lietuvą nuvykęs jaunuolis 
ar jaunuolė greičiausiai to 
visko nepastebės ir tokio gy
venimo iškraipymo dažniau
siai nesupras. Jis pateks į 
labai grudriai ir labai rūpes
tingai paruoštą jam indokt- 
rinuoti sistemą ir, būdamas 
išaugęs Amerikos aplinkoje, 
jis bus per naivus ir daž
niausiai neturės duomenų 
ten jam taikomam režimui 
kritiškai suprasti. Kad taip 
yra, rodo ir tas faktas, kad 
kai kurie jaunuoliai 1974 me
tais Vilniuje visiškai nejau
tė bolševikinės indoktrinaci- 
jos. Tai rodo, kad jaunimui 
nėra sveika ir naudinga pa
tekti į per kelis dešimtme
čius išvystytą komunistinio 
rusinimo propagandos bei 
indoktrinacijos sistemą. Tai 
rodo, kad nėra atsakinga iš
eivių jaunimą nukreipti nors 
ir į trumpalaikius tos siste
mos įtaigojimus. Nei ten
dencingi rusinimo pateisini
mai, nei krikščioniškųjų ver
tybių diskreditavimas besi
formuojančiuose bręstan
čiuose jauno žmogaus įsitiki
nimuose jam nėra naudingi. 
Priešingai, ir tautiškai lietu
višku ir krikščioniškuoju po
žiūriu tokie eksperimentai 
gali būti žalingi ir todėl 
nepatartini.

Antras tos srities klausi
mas yra taip pat kai kam ne
labai suprantamas. Tai išei
vijos pedagogikos atitrūki
mas nuo Lietuvoje dirban
čių mokytojų tarpe vyrau
jančių pedagoginių principų. 
Svarstant įvairius auklėjimo 
klausimus išeivijoje, nieka
da neužsimenama apie tėvy
nėje dirbančių mokytojų 
pasiektą pedagoginę pažan
gą, o mokytojų žurnalas 
“Švietimo Gairės" niekada

neparodė susidomėjimo jo
kiu straipsniu iš Lietuvoje 
dabar išeinančių pedagoginių 
žurnalų. Kai kam gali atro
dyti, kad toks atsiribojimas 
nuo tėvynėje vyraujančio 
auklėjimo ir nekreipimas į jį 
dėmesio yra šališkas ir ne
tikslus. Atsirandant tam tik
ram žmonių skaičiui, ginan
čiam vadinamž bendradar
biavimą, savaime kai kam iš
kyla kalbamas klausimas. 
Kitaip nei kiltų klausimas 
siuntinėti jaunimą į Lietu
vą.

Kas prileidžia pedagogi
nio bendradarbiavimo gali
mumus, tas, atrodo, nėra 
susipažinęs su bolševikine 
auklėjimo sistema, nėra susi 
pažinęs su bolševikine peda
gogine literatūra ir prilei
džia, kad okupuotoje Lietu
voje yra auklėjimo laisvė. 
Nelaisvoje Lietuvoje nėra 
nė laisvo auklėjimo, o tik ko
munistinis auklėjimas. Auk
lėjimas komunistams yra 
svarbiausias kovos laukas ir 
svarbiausia priemonė įgy
vendinti komunistinei ideo
logijai ir “komunizmui sta
tyti”. Jie jam skiria dau
giausia dėmesio ir jame la
biausia saugomasi kurių 
nors ideologinių nukrypimų 
ar iš aukščiau nustatytų 
uždavinių neįvykdymo. Mo
kytojams visur ir nuolat pri
menamas uždavinys auklėti 
jaunimą taip, kad iš jo iš
augtų tvirti komunizmo išpa 
žinėjai, kovingi ateistai, ne
nukryptų į “nacionalizmą” 
ir pamiltų “plačiąją tėvynę”.

Lietuviams mokytojams 
šviesti leidžiami du mėnesi
niai žurnalai: “Tarybinė mo
kykla” ir “Tarybinis moky 
tojas”. Abu žurnalai nedaug 
kuo vienas nuo kito skiriasi 
užtenka tik paskaityti vieną 
kurio nors žurnalo numerį -- 
paaiškės ir visas komunisti
nis auklėjimas ir jam stato
mi uždaviniai bei reikalavi
mai. Jame skaitytojas randa 
partijos nutarimus auklėji
mo klausimais, Lenino pa
žiūras apie auklėjimą ir dar 

riais požiūriais: kaip įvyk
dyti partijos nutarimus, apie 
komunistinę moralę ir kaip 
ją ugdyti, ąpie mokinių sa
varankišką ateistinę veiklą, 
apie mokytojo darbą su pio
nieriais ir kitomis panašio
mis temomis. Kiekvieno nu
merio dalis metodinių 
straipsnių yra parašyti rusų 
kalba, vadinasi mokytojams 
rusinti. Iš tų straipsnių au
torių pavardžių matyti, kad 
tie rusiški straipsniai yra 
dažniausiai parašyti lietu
vių. Reikia manyti, kad lie
tuviai mokytojai nevisada 
patys savo straipsniams pa
sirenka rusų kalbą. Dėl 
tų straipsnių bei jų kelia
mų problemų tikimo išei
vijos lietuviškam auklėjimui 
reikia pasakyti, kad jie tiek 
pat tiktų išeivijos pedago
giniam žurnalui, kiek Lietu
voje leidžiamos “Tiesos” 
straipsniai gali tikti lietuvių 
patriotų išeivių laikraščiams 
Apie kurį nors lietuvišką ar 
bent neutralų auklėjimą tuo
se žurnaluose jau nieko ne
rasi. Tiesa, juose yra gerai 
parašytų vienas kitas meto
dinių straipsnių įvairiais 
specialiais lietuvių kalbos, li
teratūros ar tautosakos dės
tymo klausimais. Tačiau iš
eivijos lietuviškosios mo
kyklos mokytojas jais daug 
pasinaudoti negali, nes jo 
gramatikos ar literatūros 
mokymui tokie straipsniai 
yra perdaug specialūs ir jo 
darbui su nepakankamai 
lietuviškai mokančiais moki
niais beveik nepritaikomi. 
Be to, pavergtos Lietuvos 
pedagoginis žurnalas gali tik 
retkarčiais išspausdinti kokį 
straipsnį, kuris išvengtų bol
ševikinio metodo ir būtų vi
siškai neutralus ir nė pa
vyzdžiais neprisidėtų prie 
komunizmo statybos.

Jokių kitų auklėjimo ten
dencijų bei krypčių komu
nistų tvarkomame Lietuvos 
jaunimo auklėjime negali 
būti, kaip tik viena vi
siems privaloma komunisti

nė tendencija, arba, kaip jie 
sako, “kryptingumas”. Iš 
kalbamų žurnalų matome vi
sus komunistinio auklėjimo 
siekimus, jam naudojamas 
priemones ir milžinišką visą 
auklėjimą apimantį spaudi
mą mokytojams, tėvams, ku 
nigams ir pačiam jaunimui 
nenukrypti nuo jiems nusta
tyto, labai griežtai prižiū
rimo ir valdžios turimomis 
priemonėmis vykdomo ko
munistinio auklėjimo.

Lituanistinio auklėjimo už 
davinys yra ugdyti jaunimo 
lietuviškąjį patriotizmą. Ta
čiau Lietuvoje pagal Mask
vos planą jam skiepijamas 
ne lietuviškas, o tarybinis 
patriotizmas. Dėl vykstan
čių į okupuotą Lietuvą 
jaunuolių pasimokyti lietu
vių kalbos galima ramintis, 
kad per trumpą laiką tokie 
kursai ar stovyklos daug ne
pakenks. Bet tokie kursai 
jau pagal savo paskirtį yra 
organizuojami tikslu užnuo
dyti jaunų žmonių sąmonei. 
Daugumai jaunuolių gal tai 
neturi gilesnės įtakos. Bet, 
kad iš viso tokie kursai ne
pavyktų, jie nebūtų nė or
ganizuojami. Jei Maskvos pa 
vesta partija juos organizuo

ja, vadinasi, jie jai turi 
kurios nors reikšmės. O į to
kius kursus juk vyksta ir ati
tinkamų sovietinių įstaigų 
yra atrenkami kaip tik tie, 
kurie gali atrodyti jiems 
skirtoms idėjoms imliausi ir 
dar nesubrendę kritiškai 
įvertinti jiems gudriu būdu 
brukamos ideologijos.

Lituanistinio auklėjimo 
sistemai tokie kursai nepa
tarnauja, nes jie skirti jai 
griauti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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EXECUTIVE 
HOUSEKEEPER

RAMADA INN, in Woburn, 
Mass, previous exp. nec. Call 
Mr. Gange, 617-935-9760.

(32-36)

COOK 
for Detroit company cafeteria, 
Monday through Friday position 
involving all phases of cooking 
Desired middle aged person with 
experience. Please call Mon. thru 
Fri. between 9 AM and 3 PM 
only, 313-223-7697. (32-34)

25

sekančiose grupėse:
liepos 16 (Dainų šventė) 
liepos 18
rugpiūčio 20 

lapkričio 21 
gruodžio 19

su

119.00
84.00
74.00 daugiau

ANKSTO —

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

KAINA NUO $739.00
Dar yra vietų 

birželio 11 
birželio
birželio 30 

rugsėjo 3 
rugsėjo 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiems iš 

Chicagos 
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

i Tol nmulkesnivj zAniu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦
♦ ♦♦♦♦ ♦
♦
♦♦♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome ▲ 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus. ▲

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
—V * v “V

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
a
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Tautiškoji linkmė
Dr. Antano But

kaus žodis, pasakytas 
š.m. balandžio 20 d. 
minint ALTS-gos Cle
velando skyriaus 25 
metų sukaktį.

Minint Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Cle
velando Skyriaus 25 metų 
veiklos sukaktį pravartu 
trumpai sustoti prie mūsų 
srovės pagrindų ir pažiū
rėti ką jie mums reiškia, 
kuo jie mus įpareigoja ir ko 
mes siekiame. Tiksliausiai 
tą mes padarysime stabte
lėję ties mūsų srovės didžio
jo ideologo-kūrėjo -- prezi
dento Antano Smetonos dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
pasakytų kalbų pagrindinėm 
mintim. Prezidento Smeto
nos dar Lietuvoje apibu
dinta Tautiškoji Linkmė, 
arba Tautinė ideologija ir 
konkretus to tautinio kelio 
krypties nurodymas ir šian
dien mums tebėra pats ge
riausias švyturys, kurio, 
būdami Tautinės srovės 
žmonės, jokiu būdu negali
me išsižadėti. Dar daugiau, 
su didele pagarba velioniui 
Prezidentui ir su dideliu 
dvasiniu pasitenkinimu, mi
nėdami Clevelando sky
riaus 25 metų sukaktį, mes 
galime viešai pareikšti, kad 
prez. Antano Smetonos 
anuomet išdėstytos mintys 
tebėra ne tik mums, tau
tinės minties žmonėms sek
tinos, jos taip pat tebėra gy
vos, įdomios i 
lios ir visai 
vijai.

Prezidento 
nos patangos 
išjudingi lietuvių tautą eiti 
vieninga Tautine Linkme 
mums vėl laisvę praradus 
yra itin svarbios ir sekti
nos.

Tautiškoji Linkmė, tvir
tino prez. Smetona, visų 
pirma yra pagrįsta teisin
gumu: prieš Dievą esame 
visi lygūs -- prieš žmones - 
ne. Nors nelygybė yra gam
tos dėsnis, -- atranka turi 
vykti tautos rėmuose. Šiam 
procese negalima pamiršti 
dvasinio elemento. Mes nori
me teisingos lygybės dės
nio, o gyvenime jo neran
dame. Vadinasi, jo turime 
ieškoti ne ten, kur kas yra, 
bet ten kur kas turėtų 
būti. To dėsnio apieškoki
me visų pirma žmogaus 
sąmonėje, gebančioje skirti 
kas gera ir kas pikta. Tei
singumas eina iš gerosios 
žmogaus valios, eina sąži
nės įsakymu. Teisingumo ly
gybė skiriasi nuo demokra
tinės lygybės tuo, kad ji 
yra esmė, o ne forma, o jo 
nelygybė nuo rasiškos nely
gybės skiriasi tuo, kad skel
bia ne kraujo, o moralinių 
asmens vertybių laipsnišku
mą. Lygūs tie, kurie siekia 
teisingu keliu teisingo tiks
lo. Teisingumo politika yra 
teises politika. Iš jo vedama 
tautų apsisprendimo teisė, 
lygybė prieš įstatymus ir 
tautos lygybė. Teisingumo 
dėsnis yra visuotinas. Jis 
tinka ne tik tautų viduje, 
bet ir santykiuose tarp tau
tų.

Kas yra teisingumas -- 
tiksliausią jo sąvoką sąžinė 
nusako. Teisingumo princi
pą turi saugoti valstybė. 
Tačiau kaip teisė be kala
vijo yra bejėgė, tai lygiai ir

pasistatydinti. Norint apsau 
goti ir išlaikyti savo tautinę 
laisvę, jos ideologija turi 
būti vieninga ir visomis ly
timis išsišakojusi įvairiame 
gyvenime, turi tilpti ir išsi
tekti to paties didžiojo ra
tilo rėmuose.

Talka stiprina socialinius 
tautos jausmus. Ji tačiau 
tik tuomet įgyja aiškios 
prasmės, kai iš anksto su
tarta ir planingai vykdoma. 
Talka, vadinasi, gali sektis, 
einant iš vieningos tautinės 
ideologijos.

Tautiškai vieninga sąmo
nė, pasireiškianti įvairių vb 
suomenės reikalų tinkle, 
siekia ne jų suvienodinimo, 
o jų ^suderinimo. Mes daug 
Kalbame apie tautišką vie
nybę, bet dar daugiau tenka 
darjii, kad toji vienybė stip
rėtų. Organizacija yra tiek 
verta, kiek esti gyva, judri 
ir veikli. Kai tokia nebėra, 
tai nebeatatinka savo pa
skirties.

Kad politikos ideologija 
nepaliktų ore pakibus, ji tu
ri būti siejama su gyveni
mu. Teorija ir praktika tu
ri eiti iš vieno. Iš uždavinių 
susidaro politikos programa. 
Iš įvairių gyvenimo smulk
menų susideda ir didžioji 
tautinė idėja,, žodžius turi 
sekti darbas. Rimtas dar
bas, judėjimas ir veikimas 
gaivina ir stiprina organiza- 
ąįją, o jų stoka -- užlei
džia joje vietą sustingimui 
.ir pairimui. Vadinasi, tautiš- 
kajai Talkai, plačiai pasi
dairius po visą kraštą, rei
kia susidaryti visokių darbų 
programą ir ją nustatytu lai
ku vykdyti ir įvykdyti.

Tautinė Sąjunga, įsikūru
si tam, kad skelbtų tauti
nės vienybės idėją, pati tu
ri būti vieninga ir darbš
ti. Kad tautinė idėja būtų 
visuomet gyva ir vaisinga, ji

Dr. Antanas Butkus, 
ALTS-gos Clevlando sky
riaus pirmininkas ir ALTS- 
gos jubiliejiniam seimui ruoš 
ti komiteto pirmininkas.
kalavijas be teisės yra smur
tas.

Tautinių mažumų atžvil
giu prez. Smetona taip sa- - 
ko: Atgavę savo valstybę

kai žmogiško pagrindo. Siau
ras tautiškumas nususintų 
mumri rftjrtiiia liui Mtu

ir labai aktua- 
lietuvių išei-

Ant. Smeto- 
įsąmoninti ir

mes norime ir turime teisin
gai tvarkyti savo santykius 
SU savo mažumomis. Tie ___ ___ _____________

.... . . _ . a
santykiai tun^nūti pagrįsti tinė idėja išsigimsta, ten ji 

virsta žmonijos šeimoje dy
kaviduriu žiedu, praradusiu 

( savo grožį. Kur tautai vado
vauja žmonės, aklai įsimy
lėję savimi ir savaisiais, 
tęn tautinė idėja nestengia 
pasireikšti tyra ir skaistį. 
t Paskutiniam dešimtmety
je ir JAV-se mes matėme 
kraštutinės kairės pastan
gas išstumti tautiškumo idė
ją iš valstybinio gyvenimo. 
Matėme deginamas vėliavas 
ir kitus valstybinius sim
bolius. Taip pat iš savo 
skaudžios patirties daugelis 
žinome, prie ko tokie kraš
tutinumai gali privesti. Mes 
prez. Smetonai pilnai prita
riame, kad tautiškumas pa
saulyje nėra pasenęs, bet la
bai skubiai atgaivintinas!

Lietuviškam gyvenime ne 
turime pamiršti prez. Sme
tonos įspėjimo, kad skel

biant tautinę vienybę mums 
reikia mokėti ir patiems 
vieningai sugyventi, tačiau 
pripažįstant visuomenės rei
kalų įvairumą, nesiekti jų

teisingumu. Tautų santy
kiai taip pat privalo būti 
tvarkomi teisingumu.

Tautiškąją linkmę mes pa- 
jungame labiau, kai jos vie
ton šiaip ar taip pasiper
ša kitoniška linkmė. Mū
sų priešgynos tvirtina, kad 
jos esančios daug prana
šesnės ir vertingesnės už 
tautiškąją. Jos vadinamos 
įmantriais žodžiais, kaip ko
munizmas, socializmas, kos
mopolitizmas. Jos sakosi už
tariančios viso pasaulio varg 
dienius ir kovojančios su jų 
prispaudėjais. Joms tautiš
kumas esąs pasenęs vardas. 
Tai, -- žmonių klaidinimas,- 
tvirtino prez. Smetona, pra
šau gerb. klausytojų įsidė
mėti tą jis darė dar Nepri
klausomoje Lietuvoje. Tuos 
tvirtinimus jis pagrindė pa
prastu ir labai įtikinančiu 
logiškumu: -- būtent: -- Žmo
gui įgimta norėti asmens 
laisvė, rišama su nuosavy
be. Socialistai daug žada, o 
vargiai ką teduoda, nes iš 
tuščio nieko negali pripil- suvienodinimo, o tik jų sude- 

nnimo.
Žiūrint*! mūsų pačių or

ganizacijos ateitį, vėl turime 
sutikti su prez. Smetona, 
kad ji bus tik tiek verta, 
kiek ji išliks gyva, judri ir 
veikli, svarbiausia, ji turės 
būti stipriai susijusi su gy
venimu, su išeivijos lietu
viams statomais reikalavi
mais ir jų tarporganizacine 
savivalda, nes priešingu at
veju ji tik pakibs ore. Mū
sų veiklos programa turi su
sidėti iš įvairių išeivijos lie
tuvių gyvenimo smulkmemf. 
I šį išeivijos lietuvių gy
venimą mes turime įnešti 
Dozityvią duoklę! Žodinių 
deklaracijų neužtenka, žo
džius turi sekti darbas.

Pozityviam darbe mes tu
rime jungtis su kitomis lie
tuviškom organizacijom j 
^alką. Kad talka būtų sėk
minga, ji turi būti iš anksto 
sutarta ir planingai vykdo
ma.

dyti. Kovą juk tenka tautai 
prieš tautą kovoti, o ne luo
mams su luomais. Ar ne taip 
laimėta ir Lietuvos lais
vė?, -- klausia prezidentas 
Smetona. Šioje vietoje gali
ma pastebėti, kad ir prole- 
tariškoji Sovietų Sąjunga 
2-ro Pasaulinio Karo metu, 
staiga pradėjo kelti rusų 
tautiškumą ir ragino ginti 
vokiečių puolamą rusų tau
tą, o ne proletarijatą...

Kartais ir tikybinė link
mė nori visur ir visuomet 
būti augštesnė už tautišką
ją linkmę. Šitokia ar kitokia 
religija, be abejo, kilnus da
lykas, tačiau ji negali atsto
ti tautiškumo, tvirtino prez. 
A. Smetona. Kai.grąso pa
vojus šalies saugumui, ar 
karas kyla, tautiškoji linkmė 
turi sutelkti" vienybėn viso: 
kfų įsitikinimų žmones. Va
dinasi, tautos ir krašto sau
gumo reikale tautiškoji link
mė turi vyrauti, jąja turi ei
ti visi Tautiečiai.
' Skelbiant vienybę, reikia 

juk įmokėti vieningai sugy
venti vienuose namuose., 
kai nėra* galima jų skyrium

DŽIUGUS LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS
ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Fondo metinis 
suvažiavimas įvyko 1975 m. 
balandžio 12 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Suvažiavimas pradėtas pa 
maldomis Jėzuitų koplyčio
je, o posėdžiai buvo tęsia
mi Jaunimo Centro apatinė
je salėje. Nominacijų komi
sijos pranešimu, užsiregis
travo 150 dalyvių su 3314 
balsų. Tiek asmenų vienu 
metu salėje niekad nebuvo, 
nes vieni išėjo galo nesulau
kę, o kiti atvyko daug vė
liau. Registracija tęsėsi iki 1 
v. p.p.

Suvažiavimą atidarė Ta
rybos pirmininkas dr. J. Va
laitis ir minutės tyla pager
bė mirusius Fondo narius. 
Mirusiųjų albumas buvo pa
dėtas ant spec. stalo greta 
prezidiumo.

Maldą sukalbėjo kun. A. 
Kezys, S.J.

I Drezidiumą pirminin
kais pakviesti: dr. G. Balu
kas iš Chicagos, inž. V. Kut- 
kus iš Detroito, Mich. ir Pr. 
Turūta iš Grand Rapids, 
Mich. Sekretoriauti, anot 
pirmininko J. Valaičio, nie
kas nemėgsta, o protokolai 
reikalingi, pakvietė S. Rauc- 
kiną, A. Rūgytę ir P. Ston- 
čių.

Sudarytos bent 5 komisi
jos, kurių viena: registra
cijos - mandatų savo parei- 

>• gas vykdė nuo ankstyvo ry
to. Ją sudarė: K. Barzdu- 
kas (pirm.), A. Bagdonas, 
K. Girvilas, P. Indreika, B. 
Šliažas, P. Želvys ir grėb- 
liūnas. Registracija sutvar
kyta gerai iš eilių nebuvo.

Nominacijų komisiją su
darė: V. Kamantas (pirm.), 
Br. Polikaitis ir V. Kleiza.

Rezoliucjų-nutarimų ko

ką.
Na, ir paskutiniąją -- spau

dos komisiją sudarė: VI. Bū
tėnas, J. Janušaitis, A. Pu
žauskas, A. Juodvalkis ir 
J. Kaunas, atstovaują mūsų 
didžiuosius laikraščius.

Pasiūlytos komisijos ir 
darbotvarkė susirinkimo bu
vo vienbalsiai patvirtintos 
be jokių pakeitimų.

Dr. G. Balukas, pradėda
mas pirmininkavimą, tarė 
trumpą įžanginį žodį ir žvilg
terėjo į Lietuvių Fondo stei
gimą, kurio pradininku ir di
džiuoju varikliu per visą 
laiką buvo dr. Antanas Raz
ma. Jei šiandien Fondas pa
siekė milijoną, o lietuvių 
kultūros ir švietimo reika
lams atiduota 304,000 dol., 
tai didelis nuopelnas yra dr. 
A. Razmos. Jį pagerbiant 
buvo sugiedota ilgiausių-na- 
šiausių metų.

Po šios įžangos, pirmi
ninkavimą perėmė detroitiš- 
kis Vytautas Kutkus, ilga
metis aktyvus Tarybos na
rys, savos apylinkės įgalio
tinis, Fondo propaguotojas 
ir veikėjas (berods per visą 
laiką tėra tik 1 Tarybos 
posėdį praleidęs*.

las, iždininkas K. Barzdu- 
kas, finansų sekret. P. Žel
vys ir informacijos vadovas 
V. Būtėnas. Valdyba sutel
kė rekordinę sumą 147,547 
dol. su 498 naujais nariais 
ir perkopė per milijoną. Ad
ministracinės išlaidos suda
rė apie 2% nuo pagrindi
nio kapitalo.

Investavimų komisiją su
darė: pirm. P. Kilius (jau 
šiame krašte baigęs komer
cinius moksls), V. Naudžius, 
St. Baras ir dr. V. Šimai
tis. Ši komisija turėjo labai 
sunkius ir daug rūpesčių 
pareikalavusius metus. In
vestavimo komisijos darbe 
aktyviai dalyvavo tarybos ir 
valdybos pirmininkai. Ne
žiūrint viso krašto blogos 
ekonominės padėties (rece
sija, infliacija), vistiek gau
tas pelnas ir 24,770 dol. per
vesta lietuvybės išlaikymo 
reikalams.

Pelno skirstymo komisi 
ją sudarė: pirm. dr. K. Am
brozaitis, dr. G. Balukas 
ir Vyt. Kamantas -- Fondo 
atstovai; V. Kleiza, Rač
kauskas ir S. Rudys -- LB at-

stovai. Darbas atsakingas, 
bet nedėkingas.

Statuto keitimo komisi
ją sudarė: pirm. P. Žum- 
bakis, K. Ambrozaitis, G. 
Balukas, A. Razma ir J. Va
laitis. Statutiniais pakeiti
mais norima duoti LFondui 
platesnę visuomeninę bazę 
ir apriboti nuo pavienių 
asmenų finansinės įtakos.

Pabaigoje padėkojo valdy
bai, tarybai ir visoms komi
sijoms už įdėtą darbą ir pas
tangas ugdant Fondą. Visi 
didžiuojamės, kad perkopė
me pirmąjį milijoną ir žen
giame į multimiljoninį Fon
dą, pareiškė dr. J. Valaitis.

Valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma pasidžiau
gė, kad praėjusieji metai 
Fondui buvo sėkmingi, aukų 
gavo rekordinę sumą. Ketu
ri valdybos nariai dalinai 
yra apmokami (visų algos 
sudarė 8580 dol.). Kiti visi 
fondo vadovybės ir komisijų 
nariai dirbo be jokio atlygi
nimo, dažnai padengdami 
organizacines išlaidas iš 
savo kišenių.

(Nukelta į 4 psl.)

Ui tM
Skirpstas

III PL Jaunimo kongresas jau garsinasi, ruoša įsi
siūbuoja. Daromos konferencijos, svarstomi tikslai, 
planai, pobūdis. Uoliai renkami kandidatai į atstovus. 
Nors tą vieną sujudimą varo pirmyn tik bent kiek jau 
sąmoningi ir visuomeniškam darbui šiek tiek įgudę jau
nuoliai, bet visas bruzdesys, be abejo, patraukia ne
vieną ir iš inertinės, apsnūdusios atžalyno minios. O pats 
didysis entuziazmas, kiek girdime, vyksta Brazilijoj, 
būsimoje to įvykio šalyje. Ten mūsą išeivija yra gaust, 

težibėjo. Dabar su šiuo kongresu jie užsidegę di
deliu noru lietuvybę gaivinti: lietuviškai geriau pra
mokti, tvirčiau susiorganizuoti, ryšius su kitais kraš
tais sumegzti.

• Kongresą ruošti, be abejo, didžia dalimi pagelbsti 
vyresniąją jėgos ir organizacijos. Bet iš ją pusės vie
nas dalykas labai apgailėtinas. Kodėl numarintas jau
nimo žurnalas, taip gražias viltis sukėlęs net keletu nu
meną? Juk tai pagrindinė jėgą telkimo ir ugdymo prie
monė. Taip pat tai - darbą tęstinumo garantija. Kodėl 
reikia taip primityviai - be spaudos organo pagalbos 
verstis? O antra, periodinis žurnalas rodytą ir lietu
vybės darbą pastovą, ilgalaikį ugdymą jaun. kartoje. Da
bar gi atrodo - visas tikslas ir bruzdesio sujudimas - vien 
tas kongresas, su juo įkurta veiklos liepsna vėl baigsis... 
Argi toki planai? Net ir dabar kongreso ruošos žinios 
išblaškytos visur įvairiai, nėra vientiso vaizdo - jau
nam sunku susigaudyti.

PRANEŠIMAI

Pirmasis prie neveikian
čio mikrofono pasirodė Ta
rybos pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis. Suminėjo visus 
Tarybos narius, kurių yra 
18. Tarybos sekretorium yra 
V. Kamantas. Taryba turė
jo 5 posėdžius, kuriuose da
lyvavo dauguma Tarybos 
narių.

Valdybą sudarė: pirm. dr. 
A. Razma, I vicepirm., rei
kalų ir vajų vedėjas A. Rėk
laitis, II vicepirm. J. Kučė- 
nas, sekretorius K.A. Girvi-

ganizacinėje veikloje, turi 
'padėti visas pastangas šią 
veiklą suderinti ir ją sustip
rinti. šiam darbe tiek mu
sų Sąjungos, tiek kitų bend
rinių organizacijų atstovų 

kąs(nęniškumųi tolimesnių pa 
sireisfcimas turi kuo sku-

Dabartinių pasaulinių įvy
kių raidoje Amerikos Tauti
nė Sąjunga per savo vadovy- >... ..... ...... _  „v _
bę ir jos atstovus tarpor-, ’biausiai būti sustabdytas.

• Atstovai šį kartą į kongresą renkami su stažu, o ne 
atsitiktiniai populiarūs asmenys. Turi kalbą gerai mo
kėti, apie tautos reikalus išmanyti. Štai, duodamas tokš 
klausimas apie prisidėjimą prie liet, veiklos: kaip atsaky
si, jei paklaus: “O ką aš iš to gausiu?" Lig šiol mūsą 
jaunimo vadovai šiuo klausimu vis suka aplinkui. Gir
di, tai tavo pareiga tėvą žemę mylėti, tu tautai skolin
gas, tau tėvynė bus dėkinga ir tt. Arba, kad liet, kalba 
yra graži, kad sena, moksliškai svarbi. Taip einam iš 
pašaltą, o vertėtą taikyti tiesiai į klausimo branduolį. 
Būtent, jaunuoli, laikydamasis lietuvybės, tu gausi. į 
sau didelio, pinigu nenuperkamo turto ir džiaugsmo! ( 

/Tu atrasi patį save! Pajusi savo kilmės, tvirtumą ir 
fismens tapatybę. Tūo susijungimu su saviškiais tu lai
mėsi ^asmens turtingumą ir idėjinę bei kultūrinę gyve
nimo prasmę. Pajusi, kad nesi vienišas, lyg pamesti
nukas ar iš kelmo išspirtas klajūnas, o. didžios 
ir pasigėrėtinos istorijos bei kultūros dalyvis,' taip pat 
paveldėtojas. Savos kalbos mokėjimu tu būsi pasauly
je branginamos lingvistikos turto gyvas šauklys! Tai 
puiki garbė.

O kad dabar tauta pavergta ir nuskurdinta, tau 
nesudarys gėdos, bet atbulai - tave pripildys hero
jiško idealizmo ir noro kovoti už laisvę, už tiesą. Taip 
tu patapsi dvasiškai kilnesnis ir žmogiškai tobulesnis, 
tu įgausi teigiamą impulsą veikti, kad Nemuno šaly, o 
sykiu ir visur žmonijoje neliktą vergijos, ypač tos dvasi
nės priespaudos, kurią neša Maskva ir panašios nežmo
niškos valdžią sistemos. Taip per lietuvybę tu tapsi žmo
giškumo kovūnu, kone dvasios milžinu! O priešingai 
nusigrįžęs nuo savo tautos, tu tik klaidžiosi tarp sve
timąją, lyg lašelis jūroje, maža kam reikalingas, sa
vo tikslo nerasdamas, į gyvenimo dugną grimzda
mas...

• Tad kurį jauną žmogą gali nevilioti vizija - išugdyti 
teigiamas dvasios galias, tapti stipriu žmogumi? Ar ne 
didis asmens kapitalas, suteikiąs garbingą vietą minios 
pilkumoje, iškeliąs į dvasios viršūnes? Tokiam nėra 
pavojaus pasimesti ar tapti siauru egoistu, net gyvenimo 
atmata, narkotiką auka. Kaip ir Gėtės Fausto idėja: tik 
širdį ir jėgas skiriant kitą pagalbai - artimui, tautai, 
žmonijai - ir pats tampi didelis, pelnai kilniausią 
džiaugsmą! štai, ką neša mūsą klaidžiojančiam jaunuo
liui lietuvybės vėliava!
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Lietuvių Fondo narių suvažiavimo eigą seka: prof. J. Puzinas, dr. A. Razma, 
inž. V. Naudžius, P. Kilius, gen. M. Rėklaitis, A. Zailskas. A. Gulbinsko nuotrauka

Lietuvių Fondo suvažiavimas...
(Atkelta iš 3 psl.)

Valdyba turėjo 10 posė
džių, o taip pat dalyvavo 
ir tarybos susirinkimuose. 
Surengta du parengimai, 
prie kurių sėkmės prisidė
jo Marija Remienė ir Sta
sys Baras.

Be Chicagos buvo sureng
ti Fondo vajų parengimai 
šiose vietovėse: Clevelan
de -- Milda Lenkauskienė, 
Kenosha -- Bronius Juška, 
Grand Rapids -- Pranas Tu
rėta ir Los Angeles -- Al
fonsas Tumas.

Kaip žinome. Valdybos 
pirm. dr. A. Razma buvo pa
siuntęs asmeniškus du laiš
kus visiems Fondo nariams, 
prašydamas surasti naują 
narį ar padidinti savo turi
mą įnašą. Jo asmeniškas 
kreipimasis davė stebėtinai 
gerus rezultatus ir per ant
rą pusmetį į Fondą įplau
kė per šimtą tūkstančių 
dol.

Valdybos pirmininkas į 
ateitį žiūri gana pesimistiš
kai, nes ekonominė padė
tis negerėja, infliacija ne
mažėja, tai ir Fondo reika
lu pasitaisymu nmito lauk

Suvažiavimui siūlė pa
svarstyti administracines iš
laidas, kurių šiems metams 
yra numatyta arti 23,000 
dol. Jo manymu, gal galima 
būtų sulėtinti propagandą ir 
skelbimus ir tuo sutaupyti 
kelis tūkstančius dolerių. 
Prašė suvažiavimą pasvars
tyti.

Dėkojo visiems Valdy
bos ir vajų komisijų nariams 
už nuoširdų bendradarbiavi
mą ir talką Fondui.

Atskirą pranešimą pada
rė Valdybos I vicepirminin
kas, reikalų ir vajų vedė
jas Antanas Rėklaitis.

1975 m. sausio 1 d. Fon
de buvo 3904 nariai su 1.043. 
317,92 dol. kapitalo. Kaip 
jau ir kiti pranešė, į Fondą 
įsijungė 498 nariai su 147. 
547 dol. kapitalu.

Visuomenė supranta ir 
vertina LFondą, bet tik ma
ža dalis tebėra į jį įsijun
gusi, nors finansiniai beveik 
visi yra pajėgūs. Klaidingi 
pranešimai spaudoje ir ne

tiksli ar tendencinga infor
macija kai kuriuos sulaiko 
nuo įsijungimo į Fondą.

Kvotas išpildė ir pervir
šijo 30 apylinkių. Kai kurios 
vietovės net padvigubino. 
Reikia manyti, kad atsili
kusios apylinkės pasispaus 
ir joms uždėtas kvotas iš
pildys.

Nuo įsisteigimo pradžios 
Fondas yra turėjęs 49 tes
tamentines bylas, iš kurių 
20 jau yra užbaigtos ir gau
ta 45.629 dol. palikimų. Jo
no Krukonio testam, byla 
dar nebaigta.

Fondo vadovybė buvo pa
žadėjusi, kai sutelks mili
joną dol. išleisti aukotojų 
vardyną. Dabar jau atėjo lai
kas tokį leidinį ruošti.

Fondo išleisti trijų prezi
dentų ir Mindaugo medaliai 
visuomenės palankiai įver
tinti ir pamažu realizuoja
mi. Numatoma išleisti Vy
tauto Didžiojo medalį. Me
daliai reprezentuoja Lietu
vos vardą, kai jais apdova
nojami ne tik savieji, bet 
ir svetimieji politikai, kul
tūrininkai ir šiaip lietuvių 
draugai.

apie kvotų išpildymą ir na
rių įnašus pagal profesijas. 
Vistik pilkieji žmogeliai ir 
atmintiniai įnašai sudaro du 
trečdalius viso Fondo kapi
talo. Taip pat A. Rėklai
čio rūpesčiu yra sudaromi 
albumai iš L. Fondo veik
los ir gyvenimo. Ant sienos 
buvo iškabintos trys diagra
mos vaizduojančios L. Fon
do narių ir kapitalo augi
mą ir pelno paskirstymą.

Finansinę apyskaitą pri
statė iždininkas Kazys Barz
dukas. 1974 m. gruodžio 31 
d. balansas, palyginamasis 
balansas su praėjusiais me
tais, pelno ir nuostolių sąs
kaita, vertybinių popierių 
vertė pagal 1974 m. gruo
džio 31 d. kursą ir 1975 m. 
sąmata. Pridėtas ir revizi
jos komisijos aktas. Apys
kaitos pritaikytos finansi
niams reikalavimams, deta
lios ir aiškios.

Informacijos vadovas žur
nalistas Vladas Būtėnas pa
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reiškė, kad buvo informuo
jama lietuviškoji visuome
nė per spaudą apie Fondo 
siekius, augimą ir vykd. or
ganų veiklą. Atsidėkodamas 
fondui už paramą išleisti 
veikalą ‘Žurnalistas’, įteikė 
knygą.

Įtarpoje pirmininkaujan
tis Vyt. Kutkus perskaitė 
raštu gautus sveikinimus. 
Sveikino diplomatai, LB-nės 
vadovybės, įgaliotiniai, or
ganizacijos ir pavieniai as
menys. ALTos vardu svei
kinimus perdavė žodžiu Fon
do tarybos pirm. dr. J. Va
laitis.

Po sveikinimų buvo tęsia
mi pranešimai.

Investavimo komisijos pir 
mininkas Povilas Kilius nu
švietė bendrą ekonominę 
padėtį, kuri atsiliepė ir 
Fondo investavimams. Buvo 
pakeistas investavimų tar
pininkas ir šiuo metu yra 
Mid-Continent Capital, Inc.

Vertybinių popierių biržai 
praėjusieji metai buvo patys 
blogiausi Amerikos istorijo
je. Ne tik investavimų ko
misija, bet ir valdyba bei 
visa taryba suko galvas ir 
TuostoKųTrTutoTktikuo*^-1 
dėsnį pelną. Kaip ir kiti 
Fondai, taip ir mūsiškis 
neišvengė nuostolių.

1975 metai atrodo trupu
tį šviesiau, bet didelių pel
nų dar negalima tikėtis. 
Stengiamasi pereiti prie 
konservativiškesnio investa
vimo ir nepažeisti pagrindi
nio kapitalo.

P. Kiliaus pranešimą pa
pildė vienas iš minėtos b-vės 
direktorių, specialiai atvy
kęs į šį suvažiavimą. Jis nie
ko naujo nepasakė, o visą 
bėdą suvertė ekonominiam 
atoslūgiui ir infliacijai. Tą 
mes žinojom ir iš ankstes
nių kalbėtojų.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. dr. K. Ambro- 
zaitis pastebėjo, kad vie
noks ar kitoks Fondo pinigų 
nukreipimas, įtakoja ir visą 
kultūrinį gyvenimą. Lau
kiant milijoninio kapitalo bu
vo tikėtasi ir didesnio pel
no, bet dėl jau girdėtų prie
žasčių, šių metų paskirsty-

Revoliucijų židiniuose... Vlade Butkienė

ITALIJOJE IR
<3> PORTUGALIJOJE
Paskaitos užėmė didžiąją 

dienos dalį, todėl mes, pasy
vieji dalyviai, turėjome pa
kankamai laiko išspręsti 
visų kraštų vaikų augini
mo bei auklėjimo proble
mas, politikos neaiškumus, 
negrų lygybę ir nelygybę, 
Izraelio nepasisekimus, Por
tugalijos grožį ir pan. Gal tik 
į vieną klausimą niekas ne
pajėgėme atsakyti, kuriuo 
labai domėjosi mokytoja iš 
Floridos: ar pavyko Evil 
Knievel motociklu peršokti 
per bedugnę, ar ne? Portu
galija juo visai nesidomėjo. 
Ji tai tesužinojo tiktai grį
žus į Ameriką. Pokalbiai 
būdavo įdomūs dėl to, kad 
juose savo nuomonę pareiš
kė ir negrė, ištekėjusi už 
žydo iš Australijos, dabar 
gyvenanti New Yorke, ir 
chemikė, augusi Kinijoje, 
gyvenanti Kalifornijoje, ir 
važinėjanti namo pasisve
čiuoti, ir belgė, europie
tiškų papročiu demonstruo
janti labai gerą skonį rūbų 
pasirinkime ir daug kitų 
kraštų moterų.

mui teko mažoka suma -- 24, 
770, o prašymų gauta 138, 
786 dol.

Lituanistiniam švietimui 
per LBŠT paskirta 13,150 
dol. Stambesnės sumos te
ko: Lietuvos istorijai ra
šyti (dr. D. Fajnhauzui) 
6000, lituanist. studijoms 
Michigano u-te 2750, Lit. 
Inst. bibliografijai 1500, sti 
Eendija liet, tautosakai (E.

RIlRRIT Al I ŲIHIJCT IT 
teratūros istoriją rašyti (P. 
Naujokaitis) 1,200 dol., kiti 
gavo po 100 ir mažiau. 
Viso paskirstyta 39,230 dol. 
ir iš spec. s tos Ped. lit. ins
titutui 2,000 dol.

Komisija pakartotinai pri
ėmė nutarimą - gaires, kad 
50% tektų lituanistiniam 
švietimui, 25% einam, kul
tūriniams reikalams ir liku
sieji 25% LF spec. kultūri
niams projektams.
• Revizijos komisijos aktą 
perskaitė pirmininkas K. 
Grina, kiti nariai -- S. Rauc- 
kinas ir A. Būga. Kasa, 
knygos ir apyskaitos rastos 
labai gerai tvarkomos ir iš
laidos pateisintos. Siūlė Fon
do vadovybės pateiktas apy 
skaitąs patvirtinti.

Tuo pranešimai, užtrukę 
porą valandų, buvo baigti. 
Pokylio komiteto pirmininkė 
Marija Remienė visus daly
vius kvietė įsigyti bilietus 
ir dalyvauti džiaugsmo ba
liuje.

(Bus daugiau)

Aktyviųjų dalyvių tarpe 
buvo ir Sov. Sąjungos atsto
vų. Viena labai gražios iš
vaizdos lenkaitė pasisakė, 
kad jps močiutė gyvenusi 
Vilniuje ir kalbėjusi lietu
viškai, o jos bendrakelei
vis atvyko iš Poznanės. Su- 
sipažindama su juo, aš pa
klausiau ar tik jis nebus 
vienas iš tų, kurie Rusijoje 
suruošė pirmą darbininkų 
streiką!-Jis labai nusigando. 
Tuojau pat ėmė aiškinti apie 
Lenkijos laisvę, kad tenai 
žmonės gali elgtis kaip jiems 
patinka, tvarkosi nepriklau
somai nuo Rusijos. Po to su 
juo nebeteko sueiti, tik iš 
tolo pasisveikindavome.

Vyną ragaudami, sykį su
šnekome su pora merginų 
iš Bulgarijos, kurios pa
pasakojo kaip jų šalyje ge
ra gyventi, o belgai ir pran
cūzai paklausti, kada Vaka
rų Europa sueis į jungti
nes valstybes, šokosi aiškin
ti įvairius konfliktus su vo
kiečiais, kurie pastoja kelią 
tokiai sąjungai...

Šios konferencijos rengė
jai planavo programą taip, 
kad būtų laiko atsipūsti nuo 
paskaitų. Vieną dieną nuva
žiavome autobusais į Avei- 
ro miestą. Ten pajūrio kana
luose auginamos austrės. 
Potvynių metu vanduo į juos 
prineša jūros žolių, kurias 
žmonės traukia į laivus, ve
ža į krantą, pūdo ir naudoja 
laukų teršimui. Vietiniai 
žvejai pavežiojo senovinės 
statybos burlaiviais. Kadai
se portugalai tokiais laivais 
plaukė ieškoti nauju žemiu.

res- 
torane, teisingiau sakant, 
kieme, uždengtame augan
čių vynuogių šakomis, nuo 
kurių kabėjo didžiulių uogų 
kekės. Į jas žiūrėdami, 
varvinome seilę. Vaišino kai
miškais ragaišiais, kiaulie
nos šonkauliais, žuvimi ir ži
noma, vynu bei vaisiais. Vie
toje obuolių, kriaušių, per
sikų, mieliau būtume nusi
skynę po kekę vynuogių. 
Ir viešbutyje niekados ne
pasiūlė vynuogių, melionų 
ar kantalopų, kol mes patys 
nepradėjome prašyti. Jie 
yra pigūs, vietiniams -- 
tiktai nusibodusi kasdieny
bė. Tokių sultingų ir sal
džių niekur neteko valgyti!

Vos tik atvykus į Portu
galiją, visiems į akis krito 
raudoni šūkiai, kuriais buvo 
nurašinėtos pakelių tvoros, 
tiltai, namų sienos. Tų už
rašų prasmę nesunku su
vokti iš kelių, visomis kal
bomis panašiai rašomų, žo
džių: komunisti, fašisti, Mao 
Tse Tung, Lenin, amerika-
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no kapitalisti ir pan. Kas 
nors užsidirbo daug pini
gų, taip rūpestingai nura
šydamas visą kraštą: 
šydamas visą kraštą: at
rodė, nepraleido nė men
kiausios vietelės, ant kurios 
gali užklysti praeivio akis...

"Portugalija yra labai ne
turtingas kraštas, laukai 
uoluoti, bet vynuogės juose 
auga lipdamos ant karčių, 
šakomis dengdamos daržus. 
Po jomis auga daržovės, 
ypatingai kaliaropės, kurių 
matai visur: pagrioviuose, 
geležinkelio pašonėse, -- 
visur, kur tik yra laisvas 
žemės plotelis.

Nesistebėjome, kad suva
žiavimo metu net kelios 
vyno gamyklos vaišino ir 
reklamavo savo gaminamus 
vynus. Porto filmą, kuri di
džiąja dalimi priklauso pa
čiai Portugalijai (yra ir pri
vačių Porto vyną gaminan
čių, firmų), parodė filmą, 
kaip ir kur auginamos 
vynuogės jų vynams gamin
ti. Čia sužinojome iš kokių 
gaminamas saldus, rūgštus 
bei vidutinis vynas; kad sau
lė, dirvožemis, net vanduo ir 
aišku, prityręs vyno ragau
tojas nulemia vyno spalvą, 
skonį, kokybę; kad ‘vintage’ 
vynas rauginamas natūraliu 
būdu ir tuojau pilstomas į 
butelius. Dėl to jį reikia 
atsargiai atkimšti, kad nesu- 
drumstum. Šiaip gi vyną 
fermentuoja ‘brandy’ pagal
ba, laiko didžiulėse statinė
se ir, tik nustatytam laikui 
praėjus, pilsto į butelius 
pardavimui. Tie vynai yra 
tokie tęeri. kad juos sunku 
atskirti nuo ’vintage’ vyno, 
kurį pirkėjai labai vertina, 
laiko metų metais, kad galė
tų pasigirti jo amžiumi.

Aprodę vyno rūsius, Por
to vadovai visus pavaišino 
įvairių rūšių 10-15 metų se
numo vynu, paaiškino, kaip 
nustatyti jo kokybę ir amžių 
pagal kvapą, spalvą ir skaid
rumą. Po tiek aiškinimų ir 
dar trejetos savaičių praleis
tų vyną gaminančiuose kraš
tuose, tikrai susipažinome 
su vyno skoniu ir išmėgi
nome įvairiausių jo rūšių: 
tokio, kur pardavėjas, prieš 
įpilant, parodo butelio etike
tę ir tokio, kurį gamina kai
mų gyventojai savo pačių 
naudojimui ir kurį restora
nuose atneša ąsotyje. Tas 
vynas beveik visados yra la
bai jaunas, vos įrūgęs, rūgš
tus, bet ir pigus. Kalifor
nijos vynai, Portugalijos vy
no gamintojų nuomone, yra 
geri, tik per daug anksti pa
leidžiami į rinką.

(Bus daugiau)

VYT. ALANTAS Ištrauka iŠ romano

o, SKRAJOJANTIS AGRONOMAS
-- Anokie čia reikalai rudenį? Lindėk užkrosnyje 

pypkiaudamas ir žiopsok pro langą, kaip varnos kvark
si ant stogų. Prašom toliau, pons agronome, -- Norgaila 
pakvietė svečią į svetainę.

Besišnekučiuojant apie šį bei tą, ant stalo atsirado 
gero, putoto alaus ąsotėlis, Norgailienė paruošė už
kandžių ir užkaitė virdulį. Iš pradžios Kosto nebuvo, 
bet svečias paprašė pakviesti ir jį, nes turįs jam kažką 
pasakyti. Gero stiklo alaus, o kai kada ir stikliuko kar
čiosios agr. Rožėnas neskundė, nes iš patyrimo žinojo, 
kad dievukas Ragutis kartais būna labai geras pagal
bininkas bendrai kalbai surasti. Agronomas prie paties 
reikalo priėjo labai iš tolo, iš pradžios paliesdamas 
bendrai Lietuvos žemės ūkį:

-- Kad mūsų žemės ūkis atkunta, tai ir aklas mato. 
Štai kad ir tokie pavyzdėliai: prieš ketvertą metų mes 
turėjome 645.000 karvių, o dabar jau turime 647.000. 
Teisybė, per tą laiką karvių skaičius nelabai tepa- 
didėjo, bet jos gavo geresnį pašarą ir jei 1924 m. mes 
išvežėme sviesto 524 tonas, tai 1928 m. jau -- 2.642 to
nas. Matot, koks šuolis: ketveriopai daugiau! O vėlgi 
bendras eksportas 1925 m. siekė tik 390.000 tonas, o 
1928 m. -- jau 525.000 tonas. Vėlgi smarkus šuolis pir
myn!

Agr. Rožėnas šaudė skaitmenimis su dideliu pasi
skonėjimu, tarsi kramtydamas skanų kąsnį, išrašyda
mas juos pirštu ore, brūkštelėdamas ranka per ne
klusnius plaukus ir siurbtelėdamas gurkšnelį alaus, 
matyt, kad sausa statistika iš jo lūpų išeitų sklan
džiau ir kad "sudrėkinti” atkuntančio žemės ūkio 
duomenys lengviau ir giliau įstrigtų klausovams į gal
vas. Skaitmenys agr. Žarėnui nebuvo negyvi ženklai: 
jis juos vaizdavosi kaip gyvus, nuolat augančius pa
darus, kaip švyturius nušviečiančius nueitą kelią ir 
blaškiančius šviesą į ateitį.

Norgailos klausėsi truputį apstulbę ir stebėjosi jo at
minties aštrumu, nelabai tikėdami jo žodžiais, nors tie 
skaitmenys džiugino ir juos. Svečias nugėrė iš savo 
stiklo, brūkštelėjo servetėle per lūpas, ir varėsi to
liau:

-- Bet čia tik pradžia: mums norom nenorom rei
kia skubėti, turime kelti savo krašto gerovę, sakyčiau, 
tautos vėliavą, nesgi galų gale mums gėda visą laiką 
vilktis paskui kaimynus įsikibus jiems į pridurkus! 
E-r-r-r-g-o, mums reikia Lietuvos žemės ūkį 
sunaujovinti, įkinkyti į darbą smegenis ir raumenis, kad 
spraunus pažangos žirgelis pasispardydamas ir uode

gą papūtęs kaukšėtų pirmyn! -- šūktelėjo svečias, 
peržvelgdamas šeimininkus, kurie klausėsi mandagiai 
šypsodamiesi ir ne per geriausiai suprasdami, ko 
jis čia dabar taip karščiuojasi. Rožei patiko žodelis 
e-r-r-r-g-o, kurio ji nesuprato, bet kuris jai maloniai 
skambėjo primindamas garsą, važiuojant per gruodą 
į bažnyčią Velykų rytą.

-- Taigi, va koks reikaliukas, -- vėl paėmė 
žodį agronomas. -- Gavau iš Kauno instrukcijas 
steigti kaime jaunųjų ūkininkų ratelius. Tur būt, jūs 
jau anksčiau būsite skaitę spaudoje apie tai, - ir jis 
plačiai išdėstė jiems jaunųjų ūkininkų ratelių darbą 
ir tikslą, pridurdamas: - Juk nemokėdamas ir nagi
nės nesurauksi: įgūdžio reikia mokytis! Keptas karve
lis niekam į burną neįplasnoja. Ūkininkas turi būti sa
vo profesijos meistras, taip, tikras miestras! Jau
nųjų ūkininkų rateliai bus kalvelės, kur bus kalama gra
žesnė ir turtingesnė Lietuvos ateitis. Jaunimas praktiš
kai mokysis ūkininkauti. Jie ten, didieji Kauno ponai, 
jaunųjų ūkininkaičių sąjūdžiui ir šūkį sugalvojo, būtent: 
Darbas ir pelnas! Pasakysiu, kad šūkis tai tikrai kiau
liškas! Atseit, meitėlį šerk, penėk, parduok lašinius už 
gerą kainą, ir jau būsi geras, laimingas ūkininkas! Aš- 
sakau, kad kiaulmigio išmintimi jaunimo nesuviliosi! 
Toks šūkis ne jaunimui, o kiaulininkams! -- svečias taip 
trenkė kumščiu į stalą, kad net indai terkštelėjo. - 
Aš jiems į Kauną taip ir parašysiu. Šūkis turi jaunimą už
degti, skatinti, šaukti veržtis pirmyn, o nesitvarstyti 
kiaulmigyje! (Vėliau tas šūkis buvo pakeistas: Per darbą 
ir mokslą į Tėvynės gerovę!)

(Bus daugiau)
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bendradarbisRašytojas laureatas, artimas Dirvos
Jurgis Gliaudą, su Los Angeles radijo valandėlės pra
nešėja Danute Kaškeliene ir radijo valandėlės pranešė- 
iu bei garsų techniku Vladu Giliu.

Pokalbis su rašytoju laureatu 
JURGIU GLIAUDĄ

Mūsų nuomone radijo 
pokalbis su rašytoju 
Jurgiu Gliaudą, šiais 
metais Draugo roma
no konkurse laimėju
siu jau dešimtą lite
ratūrinę premiją, gali 
dominti kiekvieną li
teratūros mėgėją. Po
kalbis įvyko Los An
geles Lietuvių radijo 
valandėlės studijoje 
š.m. balandžio 5 d. 
Pravedė valandėlės 
pranešėja Danutė

Kaškeliene. Garsų 
technikas buvo Vla
das Gylys.
KAŠKELIENĖ: LosD.

Angeles mieste gyvena nau
jausia lietuvių kolonija Ame
rikoje. Didumu ji negali ly
gintis su Chicaga ar kito
mis senomis ir didelėmis ko
lonijomis, bet kūrybingų 
žmonių atžvilgiu, pralen
kia daug kurias. Šių metų 
sausio 12 dieną Draugo li
teratūrinio konkurso jury 
komisija paskyrė tradicinę

DIRVOS NOVELĖS 1975 METŲ 
KONKURSAS

Premija $600.00

ii

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

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

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

premiją - ir ji teko ne kam 
kitam, o losangeliečiui rašy
tojui Jurgiui Gliaudai už jo 
naują romaną PAGAIRĖ. 
Tai yra šeštoji jo laimėta 
Draugo literatūrinė premi
ja.. Tuo būdu rašytojas Jur
gis Gliaudą puošiamas še
šiais laurų vainikais. Ryt 
Chicagoje vyksta literatūros 
šventė, kurioje bus pagerb
tas mūsų laureatas. Suži
noję, kad lauretas nevyksta 
į tą šventę, mes atvilio
jome jį prie mūsų mikrofo
no nors trumpam pokalbiui. 
Laureate, kokį siužetą paė
mėte savo naujam romanui? 
Kodėl pavadinote romaną 
Pagaire?

J. GLIAUDĄ: Pavadini
mas alegoriškas. Pagaire nu
sakoma vėjo arba vėtros 
užpučiama vieta. Tad pava
dinimas rodo siužeto ir te
mos pobūdį. Vaizduojama 
šeima, kuri dabar gyvena 
Kaune. Tos šeimos gyveni
mą, lyg vėtra palapinę, per
pučia buitinių ir pasaulėžiū
rinių konfliktų sūkuriai.

D. KAŠKELIENĖ: Kodėl 
paėmėte siužetą iš šių die
nų Kauno padangės? Ir man 
teko karo metu gyventi 
Kaune ir ten lankyti gimna
ziją.

J. GLIAUDĄ: Masinanti 
mane tema -- tarybinio gy
venimo labirintai. Tą 
venimo labirintai. Tą gyve
nimą aš gerai pažįstu ir toks 
siužetas man nėra naujovė. 
Anksčiau premijuotasis ma
no romanas Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai buvo skirtas 
tarybinio gyvenimo temati
kai. Literatai iš anapus, 
kurie skaitė tą veikalą čia, 
Amerikoje, pripažino vaiz
davimo tikrumą.

D. KAŠKELIENĖ: Kaip 
jūs žiūrite į vadinamą ta
rybinę lietuvių literatūrą? 
Ar iš jos galima pilnai pa
žinti gyvenimą?

J. GLIAUDĄ: Neskiriu 
bendros lietuvių literatūros 
į tarybinę ir netarybinę. Kū
rinio vertingumą nustatys 
istorija. Laikui bėgant vis
kas sueis į vieną srautą. Iš
liks kūriniai, kurie nugalės 
laiko poveikį. Tokie kūri
niai nesensta, bet nuolatos 
atgimsta. Čia ir ten parašo
ma gerų dalykų. Laisvės są
lygose tai yra talento žiedai. 
Privalomos ideologijos ir re-
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Gyvataras 1968 metais tarptautiniame festivalyje Prancūzijoje. Vidury (su juo
dais akiniais) vadovė G. Breichmanienė.

GYVATARUI25 METAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

šokėjų vardu -- A. Kamins
kaitė ir V. Stukaitė.

Koncertas su sveikinimais 
užtruko apie pustrečios va
landos ir savo įvairumu ir

certai vyksta visose dides
nėse lietuvių kolonijose JAV 
ir Kanadoje, Kanados Lie
tuvių Dienose, Kanados tau
tinės parodos metu, Tauti
nių šokių šventėse ir kt. Gy
vataras savo puikiais pasiro
dymais atkreipė dėmesį į 
Kanados Tautinio Meno Ta
rybą (Canadian Folk Art 
Council), kuri Gyvatarą įjun
gė į plačius jos rengia
mus parengimus visoje Ka
nadoje. Ypač paminėtinas 
Gyvataro laimėjimas, tai jų 
pasiuntimas į Europą atsto
vauti Kanadą tarptautinia
me folkloro festivalyje Mont 
rejeau, Prancūzijoj. 1974 m. 
išvyko su koncertais į Ko
lumbiją. Visur Gyvatarą ly
dėjo pasisekimas ir spaudos 
atsiliepimai buvo prpria»i<si

Oyvat'arur nuo pat Jė gl- 
kūrimo su trumpa pertrau
ka vadovauja prityrusi ir 
tam darbui pasišventusi Ge
novaitė Dumčiūtė-Breichma 
nienė. Baigusi Vilkaviškio 
gimnaziją studijuoja kalbas 
ir fizinį auklėjimą Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus unisver- 
sitetuose. Liaudies menu ir 
tautiniais šokiais domėjosi 
nuo pat jaunystės ir pirmą
sias žinias gavo iš savo mo
kytojų Ir, Šilingienės ir 
M. Baronaitės. 1940 m. įsto
jo į Liaudies Ansamblio tau
tinių šokių grupę. Nuo čia ir 
prasideda jos kaip tautinių 
šokių darbo pradžia. Ji 
netik pati šoka, bet talki
ninkauja vadovei M. Baro
naitei paruošiant kitas t.Š. 
grupes ir vadovauja studen
čių skaučių tautinių šokių 
grupei. Pasitraukus iš Lie
tuvos to darbo nepameta ir 
vadovauja tautinių šokių 
grupėms Vokietijoje, Flens- 
burge, Haffkruge, Neustad- 
te, o emigravus į Kanadą 

___________ vadovauja t.š. grupėms No- 
nėj parodoj Montrealy -- rando je ir nuo 1950 m. Gy- 
EXPO 67 - ir jų pasirody- .......... ...
mas Kanados spaudoje buvo 
įvertintas prie pačių geriau
sių ir spalvingiausių pasiro
dymų visos pasaulinės paro
dos metu. Gyvataro kon-

■ ■ ■

puikiu šokių atlikimu publi
ką sužavėjo. Pasibaigus kon
certui ir sveikinimams pub
lika dar nenoriai skirstėsi 
laukdami iškilaus koncerto 
atatinkamos užbaigos Tau
tos Himnu. Deja, nežinau 
dėl kokios priežasties jo ne
buvo. Gerai ir įdomiai su šo
kių apibudinimais ir komen
tarais anglų ir lietuvių kal
ba pranešinėjo L. Verbic- 
kaitė. Gyvataro širdis yra 
vadovė ir mokytoja Geno
vaitė Breichmanienė, kuriai 
talkininkauja jos padėjėjos 
Irena Jokubynienė, Aldona 
Baltakienė ir Lina Verbic- 
kaitė. Gyvataras šiuo laiku 
turi apie 150 SnVAju frijoco 

vyresniųjų. Ypač gerai pasi
rodė reprezentacinė grupė, 
kuri buvo paruošta išvykai 
į Europą -- tarptautinį fes
tivalį Prancūzijoje, Montre- 
jeau. Gerai šoko ir vetera
nai, nors kaikurie ir aptukę, 
kurie pradėjo šokti prieš 25 
metus. Kaikurios šeimos 
šoko ištisai visos - tėvai ir 
vaikai (Konteniai ir Ver
bickai). Šokėjai, bešokdami 
savųjų tarpe, sukūrė 16 lie
tuviškų šeimų.

Šis koncertas buvo lyg ir 
gražus vainikas Gyvataro 
25 metų veiklos. Per tą lai
kotarpį, be nuolatinių pasi
rodymų įvairių minėjimų ir 
kitomis progomis lietuviškai 
visuomenei, Gyvataras daly
vavo daugelyje tarptautinių 
festivalių. Jau 1959 m. Ki- 
wanis festivalyje laimėjo 
aukso medalį, o Toronte 
ruošiamuose Laisvės festi
valiuose (Freedom Festi- 
vals) laimėjo aukščiausias 
premijas. Gyvataras su pa
sisekimu dalyvauja pasauli-

žimo varžtų sąlygose tai 
jau išradingumas ir kažy- 
giškumas, kurį parodo kom
promisų nepripažinęs auto
rius.

D. KAŠKELIENĖ: Kar
tais kalbame, kad be įkvėpi
mo joks menininkas, taigi ir 
rašytojas, nieko vertinges
nio negali sukurti. Jūs, 
pone Gliaudą, tiek daug pa
rašęs, išduokite paslaptį - ar gRipggr Vaikį^jėgŠlų IF 
rasote įkvėpimo pagautas? ■ - -- -

J. GLIAUDĄ: Įkvėpimas 
yra graži lyrinė pasaka. 
Kūryba yra sugebėjimo, pa
žinimo ir darbo junginys. 
Būtinas taip pat savitas au
toriaus idėjingumas. Idėjin- 
gumas negali būti standarti
zuotas ar uniforma apreng
tas. Esu įsitikinęs, kad 
darbe talkina nuotaika. Ta 
kūrybinga nuotaika susidaro 
dėl gana skausmingo auto
riaus santykio su nagrinėja
ma problema ir dėl akistatos 
su veikalo personažų prigim
timi.

vatarui, Hamiltone. Tuo 
būdu švenčiant Gyvatarui 
25 metų sukaktį, jo vadovė 
G. Breichmanienė švenčia 35 
metų tautinių šokių srityje 
darbo sukaktį.

Clevelande posėdžiauja Lituanistikos Instituto suva
žiavimo. rengimo komitetas. Iš kairės: Šilbajoris, Ro- 
ciūnas, Lenkauskas, Karalius, Žiedonis, Malskis, As- 
trauskas, Stempužis, Lenkauskienė ir Barzdukas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE. Verbickų ir Kontenių šeimos, tėvai ir vaikai, jau eilę 

metų šoka Gyvatare.
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Okupuotoje Lietuvoje ST. PERMINUS

Šekspyras, Kalvarija ir bolševikinė netvarka
Prieš 377 metus, 1598 me

tais anglų scenoje buvo pa
statyta Šekspyro komedija 
“Much Ado About Nothing”. 
Publika šiltai priėmė vaidi
nimą. Visad juokina padė
tis, kada koks nors niekis 
sukelia žmonėms daug rūpės 
čių, galvosūkių ir gadina 
tarpusavius santykius. Juo
kinga gi kova dėl išgrauž
to kiaušinio.

Niekas tada angluose ne
nujautė, kad kelintoje gene
racijoje, tada jiems nežino
moje valstybėje, pasikartos 
“Much Ado About Nothing”. 
Pasikartos karikatūriškas 
įvykis, mažytis įvykėlis, ku
ris neproporcingai sudundės 
tarybinės spaudos pusla
piuose.

Buvo taip. Sausio mėne: 
sį sovietinis pavaldinys B. 
Grimalauskas, gyvenąs Kal
varijoje, pajuto, kad eida
mas per šlapdribą, jaučia 
vandenėlį po padais. Pras
tos, brokinės gamybos batai 
praleido šlapdribos drėgmę. 
Batai, atvirai tariant, pra
kiuro, prasižiojo, pareikala
vo taisymo. Batai atsisakė 
tarnauti tarybiniam dar
buotojui, komunizmo staty
boje atsirado properša.

B. Grimalauskas apsiavė 
senais, gal dar buržuazi
nės gamybos batais, o pra
sižiojusius, sovietinius, nu
nešė į Kalvarijos buities 
tarnybos pavilijoną. Šiame 
‘paviljone’ buities tarnybos

BEATODAIRIS
KOVOTOJAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
vęs Kinijos patriotas!” Apie 

J?jasakvt •gus Duvęs urųsus, 1SU1-
dus, pasišventęs, nepasiduo- 
dąs laiko įtakoms ir didžia 
dalimi atsitolinęs nuo bėga
mųjų XX-to a. istoriškų 
įtakų".

Čiango laidotuvėse Taipei 
sostinėje, įvykusiose 1975. 
IV.16., JAV vyriausybė, pa
gerbdama savo buvusį išti
kimą sąjungininką, buvo nu
siuntusi svarią delegaciją, 
vadovaujamą vicepreziden
to Rockefellerio. Laidotuvės
buvo perduodamos TV žiū
rovams, kaip jos vyko per 
pasaulinio masto satelitų 
tinklą. JAV žiūrovai galė
jo pamatyti, kaip 1,500,000 
asmenų, išsirikiavę Taipei 
gatvėse, atidavė paskutinę 
pagarbą savo igamečiui va
dui ir kovotojui už Kini
jos žmonių laisvę. Tačiau 
Čiango kūnas nebus pakiš
tas po velėna: jis liks mau
zoliejuje ir, kai ateis laikas, 
bus pervežtas į Pekiną, kur 
ilsėsis šalia Kinijos žadinto
jo Sun Jatseno.

MEN — WOMEN
HIGH SCHOOL GRADUATES

W ANT EI)
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Administrative Personnel 
Mechanies
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artelė avalinės remonto sek
torius taisė batus. Pataisa 
nebuvo sudėtinga: ten su
siūti, šen uždėti lopą, užkli
juoti, įvaryti keletą vinelių.

Po to vizito B. Grima
lauskas gavo nuolatines pa
sivaikščiojimo pratybas: į 
‘paviljoną’, namo; po kelių 
dienų į paviljoną, namo. Ba
tai vis nebuvo pataisyti. Tai 
nėra reikiamos odos, tai vėl 
nėra tinkamų siūlų. Čia, 
veizdėk, batsiuvis A. Prans- 
kevičius nesuranda B. Gri- 
malausko batų, o čia, veiz
dėk, B. Grimalauskas ne
suranda centrinės ‘paviljo
no’ asmenybės, batsiuvio 
A. Pranskevičiaus!...

B. Grimalauskas susirū
pino: jeigu taip į ‘pa
viljoną’ belakstant prakiurs 
buržuazinės gamybos batai, 
o sovietinės gamybos batai 
vis nepataisyti, ką jis be
darys? Eiti basam į darbo
vietę sausio mėnesį nelabai 
jau malonu. Gaus slogą, 
sulauks pašaipų, paklius į 
‘Šluotą’.

B. Grimalauskas pasiry
žo kovoti. Jis parašė laišką 
į Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo, Lietuvos 
TSR Ministrų tarybos orga
ną, į vadinamą ‘Tiesą’. Laiš
ke - skunde vyras nuošir
džiai išklojo savo vargus su 
‘paviljonu’, su basiuvystės 
artele, su batsiuviu A. Prans 
kevičiumi. “Aš noriu savo 
pataisytų batų”, pareiškė so
vietinis pilietis, nenorėda
mas vaikščioti basas sausio 
mėnesio šaligatviais!

1975 m. vasario 2 d. ‘Tie-

GREITI PAŽADAI
Ok. Lietuvoje ir kituose 

Sovietijos kraštuose pasi
reiškė visokių mėsos gami
nių trūkumas. Jautiena, 
kiauliena, paukštiena, pa
lengva tampa “deficitine” 
preke. Į šią problemą sovie
tai atsakė propagandinėmis 
stambių gyvulininkystės 
kompleksų statybos garbi
nimu. Statys didžiulius pa
status gyvulininkystei plės
ti -- pradings mėsiškų ga
minių deficitas! Rytoj, rytoj, 
mėsos gausi kiek norėsi!

Kaip tarė, taip padarė. 
Spaudą užvertė, kaip iš vie
no maišo išversti, propa-

THE BEST PLACE TO BEGIN 
is with us. Purposely small 350 
for iruiividualized study pro- 
jrrams. Coed; two-year; 95f7 
succesfully transfer; Benedictine 
and lay faculty; 40r,' Ph. D’s; 
Christian values and atmos- 
phere. Write soon to Paul Drew

ST. GREGORY’S COLLEGE 
Shaunee. Oklahoma 71801

Partime Military Service 
Intelligence Analysts 

Interpreters 
Foreign Language Specialists 

Computer Repairmen 
Photo l.aboratory Specialists 

Radio Teletype Operators 
Communications Specialists 

Instructors 
E(|uipment Operators 

Counter Intelligence Specialists 
Medical Technician

Schlcgel l’.S.A.R. Center 
11110 Broadnay Avė.

Garlield Ilts.. Ohio 11125
216-271-3600 

soje’ buvo atspaustas B. 
Grimalausko laiškas, sovie
tinis “Much Ado About 
Nothing”. Vyras apskundė 
Kalvarijos buities tarnybos 
‘paviljoną’ nesilaikant nusta
tytų užsakymų atlikimo ter
minų.

Sujudo visas buities tar
nybos aparatas. Į ‘proble
mos’ aiškinimą įsikišo ‘pa
viljono’ vedėja J. Jankaus
kienė. Reikalas pasiekė ra
jono centrą, Kapsuką (buv. 
Mariampolę). Iš čia pats Kap 
suko rajono buities tarny
bos kombinato direktorius 
V. Tumelis pradėjo proble
mos tyrimo ‘operaciją’.

Paaiškėjo, kad tikrai bat
siuvis A. Pranskevičius ne
sistengė laiku pataisyti B. 
Grimalausko batų. Paaiškė
jo, kad ir ‘pavilijono’ vedė
ja J. Jankauskienė nebuvo 
tinkamai veikusi. Ji nekrei
pusi dėmesio į B. Grima
lausko ‘problemą’, nei pa
spaudusi batsiuvį A. Prans- 
kevičių.

Ir štai, pagaliau, kovo 20 
dieną, Kapsuko rajono bui
tie tarnybos kombinato di
rektorius V. Tumelis išdi
džiai pranešė specialiu laiš
ku ‘Tiesos’ redakcijai: "Iš
kelti faktai tikri. B. Grima
lausko batai buvo pavėluo
tai pagaminti dėl batsiuvio 
A. Pranskevičiaus kaltės”. 
Buvo nubausta ir J. Jan
kauskienė “už nepakankamą 
pavaldžių darbuotojų kon
trolę”.

B. Grimalauskas atgavo 
savo sovietinius batus. Ar 
ilgai jie ištvers? Apie tai nie
kas nerašo, nei garantijų 
duoda.

VĖJAIS LAKSTO
gandintai straipsniai apie 
“kompleksų statybos spar
tą”. Tai tikras svaigulys 
dėl stambmenų. Iš karto sta
to dešimt gyvulininkystės 
kompleksų. Netrukus pra
dės statyti dar penkis pa
sakiškos produkcijos gyvu
lininkystės kompleksus. Pa
vyzdžiui: Vandžiogalos tary
biniame ūkyje iškils šešių 
tūkstančių kiaulių auginimo 
ir penėjimo kompleksas, An- 
tanavo tarybiniame ūkyje 
pastatys dviejų tūkstančių 
galvijų penėjimo fermą, to
kius kompleksus statys Tel
šių rajono Eigirdžių kolū
kyje, Šaukoto kolūkyje...

Sovietinė Elta ir Tiesa 
(nr. 54) narsiai kalba apie 
... planus pastatyti tokius 
gyvulininkystės komplek
sus, kur galėsią auginti 16,3 
tūkstančius galvijų, 8 tūks
tančius kiaulių.

Iš esmės tokie skaičiai 
mažai reikšmės turės bend
ram ok. Lietuvos ūkiui. To* 
kių kompleksų produkcija 
nepagerins vartotojo porei
kių. Reikia dar turėti gal
voje, kad tos produkcijos 
dalį atims valstybė. Nerei
kia užmiršti, kad dar komp
leksų pastatai nepastatyti. 
Ką bekalbėti apie darbo 
pastatymą reikiama plotme 
ir apimtimi. Tai nėra kelių 
mėnesių darbas. Bet vis
kas tai bus... rytoj, tuo so
vietinė propaganda paten
kinta.

Ar tikrai viskas tai bus 
rytoj. Ta pati sovietinė El
ta ir ta pati Tiesa atsar
giai prasitaria, kad vienur 
Statybos ministerija atli
ko numatytą darbą 91°/o, ki
tur 96%.

Kokios atsilikimo priežas
tys? Atsako Tiesa: priežas
tys įvairios. Tačiau bene
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svarbiausia -- blogas darbų 
organizavimas. Tarpūkinio 
komplekso statybai Radvi
liškyje stigo ir mechaniz
mų.

Sovietiniu žargonu dėsto
ma: rangovinės statybos or
ganizacijos per tą laiką ne
sukomplektavo objektuose 
darbo jėgos bet materiali
nių ir techininių išteklių. 
Ritmingam darbui kompek- 
Ritmingam darbui komplek
sų statybose trukdė ir tai, 
kad Valstybinė plano komi
sija ir Lietuvos žemės ūkio 
tachnikos respublikinis su
sivienijimas išsprendė dar 
ne visus materialinio ir 
techninio aprūpinimo klau
simus.

Statybas vykdančios įstai
gos nesiteisino, bet apkal
tino užsakovą: Žemės ūkio 
ministerija ne visuomet lai
ku pasirūpina technine do
kumentacija, reikalingais 
įrengimais...

Tarp dviejų auklių vai
kas be galvos! Stambme- 
nomis apsisvaiginę, užsako
vas ir statybininkai mažme
nų nemato. Kaip tai Sovie-

VIS NAUJOS MUSELĖS ĮKLIŪVA 

I SOVIETINĮ VORATINKLĮ
Dabar vis nauji ir nauji 

‘maldininkai’ keliauja į so
vietinę Mekką (Maskvą), ne 
tik ‘pasimelsti’, bet ir būti 
pamokytais.

Štai šiomis dienomis ‘Mos- 
cow News’ pranešė, kad 
kovo 17 d. sovietinės vyriau
sybės pakviestas Maskvoje 
svečiavosi Afrikos respubli
kos Gambijos prezidentas 
Dawda Kairaba Jawara ir 
turėjo svarbius pasitarimus 
su politbiuro prezidentu Ni- 
kolai Podgorniu ir Kiril Ma- 
zurovu. Pasitarimai praėję 
labai draugiškoje ir nuošir-
džioie atmosferoje ir abi ša- 
lys uuroUZiusios norą bend-
radarbiavimą plėsti.

Gal ne visi skaitytojai 
yra girdėję, kas ta Gam- 
bija. Tai ilgas žemės liežu
vis, išdrikęs abipus Gam
bijos upės, ir nuo Atlanto 
vandenyno nusitiesiąs į ry
tus per 200 mylių. Bend
ras tos valstybės plotas 
40868 kv. mylios ir gyven
tojų neturi nė pusės milijo
no. Bet sovietams, bent 
šiuo metu, labai svarbi stra
teginė vieta, nes Gambija 
guli už poros šimtų mylių 
šiauriau nuo naujai įkurtos 
Guinea-Bissau respublikos, 
o Žaliojo Rago (Cabo Ver- 
de) salos į vakarus Atlanto 
vandenyne.

Gambijos dalis -- šv. Ele
nos sala, kur yra ir sostinė 
-- Bathurst miestas, kadai
se priklausė Kuršo herco
gams, kaip ir prie Venezu- 
elos krantų gulinti Tobago 
sala (apie kurią Dirvoje pa
kartotinai buvo rašyta). Ta
čiau nėra jokių žinių, ar her
cogai kada nors bandė ten ir 
kolonistų įkurti. Jie vedė tik 
prekybą su čiabuviais. Nuo 
1843 m. Gambia buvo britų 
karūnos kolonija. Po pasku
tinio karo, pradėjus britų 
imperiją parceliuoti, Gambi
ja 1965 m. vasario 18 d. gavo 
nepriklausomybę ir pasi
skelbė respublika common-

SPORTO VARŽYBOS ROCHESTERY

Plaukymas

šeštadienį, gegužės 3 d., 
12:00 vai., Benjamin Frank
lin High School baseine, 
kampas Norton St. ir Hud- 
son Avenue (apie 5 mylios 
nuo miesto centro).

Varžybos atviros visiems 
JAV ir Kanados lietuviams 
plaukikams sekančiose am
žiaus grupėse ir rungtyse, 
vykdomos apygardų pagrin
du : 

tijoje įprasta, Tiesa ėmė 
šauktis kompartijos talkos. 
“Nuolatinį dėmesį gyvulinin
kystės kompleksų staty
boms turi skirti partijos ra
jonų komitetai...

“Sudėtingas” yra sovieti
nis ūkininkavimas. Ten, kur 
laisvame ūkyje dirba vienas 
darbininkas, sovietinėje sis
temoje reikalingas penkių 
darbininkų - ir šešių kon
trolierių!

wealth’o šeimoje. Ir tais pa
čiais metais, kaip rašo sovie
tinis apžvalgininkas, užmez
gė diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga.

Kaip pranešama, pasitari
mai buvę ekonominiais, kul
tūriniais ir moksliniais klau
simais ir visur susitarta. 
Ypač, esą, svarbu, kad Gam
bija prisidėjo prie Afrikos 
gyventojų išsilaisvinimo ko
vos iš imperialistų ir kolo- 
nialistų (šiuo kartu britų) 
globos ir perėjo prie nuošir- 
dingesnių ir glaudesnių san
tykių su sovietija.

Po pasitarimų buvę iškel
ti pietūs, kurių metu "Miko-
lai Podgornis sveikinęs nau
jai į sovietinę orbitą įkliu
vusią muselę ir žadėjęs vi
sokią paramą. Tarp kitko, 
kaip atrodo, sovietai domisi 
ir geru Bathursto uostu (ir 
aerodromu), siūlydami, kad 
ten būtų geros sąlygos 
įplaukti jų Atalanto vande
nyne esantiems žvejams, o 
tuo pačiu norima įvesti ir 
orinį susisiekimą.

Atsakydamas į tuos ‘ge
rus norus’, Gambijos prezi
dentas Javvara džiaugėsi tu
rėjęs laimės pažinti ‘pažan
giausią pasaulyje’ valstybę, 
žadėjo plėsti ir gerinti 
prekybą su Sov. Sąjunga, 
tarp kitko prašė ir ekono
minės paramos, nes kraštas, 
būdamas britų valdžioje, bu
vęs čiulpte iščiulptas. Ža
dėjo bendradarbiauti politi
nėje ir mokslinėje srityse 
ir skatinti turizmą. Jau 
dabar, anot Javvaros, žymus 
gambiečių jaunimo būrys 
studijuojąs Sovietų Sąjun
gos mokyklose, o artimoje 
ateityje tikimasi ir didesnio 
kooperavimo. Nuo savęs jis 
pasižadėjo plėsti kovą prieš 
dar likusius imperializmo ir 
kolonializmo likučius Afri
koje ir dėsiąs visas pastan
gas, kad sovietų garbinama 
detentė būtų ir toliau palai
koma. (ab)

Mergaitės ir berniukai 10 
metų ir jaunesni: 50 j. lais
vu stilium, nugara, krūtine, 
peteliške, 100 j. kompleksi
nis; mergaitės ir berniukai 
11-12 metų: 50 j. 1. stilium, 
nugara, krūtine, peteliške, 
100 j. 1. stilium, 200 j. kom
pleksinis, 4x50 1. st. ir 4x50 
kompleksinės estafetės; mo
terys ir vyrai 13 metų ir vy
resni: 100 j. 1. stilium, nu
gara, krūtine, peteliške, 50 
j. peteliške, 200 j. 1. stilium, 
200 j. kompleksinis, 4x50 1. 
st. ir 4x50 kompleksinės es
tafetės. Atsižvelgiant į da
lyvių skaičių, kai kurios 
rungtys gali būti jungiamos 
arba išleidžiamos.

Kiekviena apygarda gali 
išstatyti neribotą skaičių 
plaukikų, tačiau į apygar
dos surinktų taškų skaičių 
kiekvienoje rungtyje bus 
skaičiuojama tik dviejų da
lyvių gauti taškai. Estafe
tės sudaromos apygardų pa
grindu. Kiekvienas plauki
kas gali dalyvauti 3 indivi
dualiose rungtyse ir estafe
tėse. Plaukti galima ir vy
resnėse amžiaus grupėse, 
bet tik tris individualias 
rungtis iš viso.

Iš anksto prašoma kaip 
galima greičiau registruo
tis: Arvydas Barzdukas, 
3322 Hartvvell Ct., Falls 
Church, Va. 22042 (tel 703- 
560-1410), pranešant amžių 
ir rungtį (distanciją ir at
siektą laiką). Registracija 
bus priimama ir varžybose.

Svarbu: kiekvienas daly
vis prašomas į varžybas at
sivežti sekantį pažymėjimą: 
”In consideration of my 
entry being accepted at the 
1975 North American L,i- 
thuanian svvimming cham- 
pionships, I shall not hold 
the North American Lithu
anian Sports and Ph.vsical 
Education Committee, the 
Rochester School District 
nor anyone else connected 
with these championships 
responsible in the event of 
injuries, damages or losses 
sustained by me at the said 
meet.

Athlete’s signature
Signatare of parent or 
guardian (for minors)’*

Stalo tenisas

Carter Recreation Center, 
skersai gatvę nuo Benj. 
Franklin gimnazijos, šešta
dienį nuo lo vai. ryto iki 4 
vai. p. p., sekmadienį nuo 
12 vai. iki 4 vai. p. p.

Registracija

Visoms varžyboms, šv. 
Jurgio parapijos salėje, 545 
Hudson Avenue, nuo 9 tai. 
ryto. Nakvynių ir visais ki
tais varžybų reikalais pra
šome kreiptis j Vytą Lėlį, 
tel. (716) 227-4304.

Važiuoti

Iš Ne\v York Thruivay 
490-tu keliu į vakarus, 47 
keliu į šiaurę, 104 keliu į 
vakarus iki Hudson Avėnue 
išvažiavimo, tada į kairę, 
keturias mylias iki Carter 
centro arba toliau, iki šv. 
Jurgio parapijos salės.

l.inksmavakaris

šeštadienį, 8 vai. vakare!

Paraginimas

Apygardų vadovai prašo
mi pasirūpinti apygardinių 
komandų sudarymu ir tin
kamu atstovavimu varžybo
se. Smulkesnė informacija 
gaunama sporto klubuose. 
_________________Rengėjai



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Nepamirškite, kad šį 
šeštadienį, balandžio 26 d. 
8 v. v. Severance Hali įvyks 
didysis jubiliejinis Čiurlio
nio ansamblio koncertas. 
Bilietai po 6, 5, 4 ir 2 dol. 
gaunami Severance Hali ka
soje.

UŽBAIGTUVIŲ 
VAKARIENĖ

Čiurlionio ansamblio 35 
metų sukakties užbaigtuvių 
vakarienė įvyksta balandžio 
26 d. tuoj po koncerto Lie
tuvių Namų viršutinėje sa
lėje. Programoje: trumpas 
užbaigimo padėkos žodis, 
karšta vakarienė, gėrimai 
ir šokiai. Kaina asmeniui 
tik 5 dol. Bilietai gaunami 
pas N. Motiejūnienę, V. Jo
kūbaitį, P. Mašiotą ir Lie
tuvių klube. Bilietus pra
šom įsigyti iš anksto, nes 
prie įėjimo jų gali pritrukti.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44091. Tel. 943-0910.

Society National Bank atidarė naują skyrių Parmo
ję, 7450 Broadvieu Rd. Nuotraukoje sekretorė Terri 
Cipiti prie lobių skrynios...

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

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

mėsos

M E AT AI ART INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley 6c York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935

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

Sekmifti 10-3 v. p. p.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAKIA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojoj. Nelaimės valan
doje suteikia rimta ir simpatingą patarnavimų.

DIRVA

L. Balčiūnaitė prie mikrofono dėkoja Graninėlės nepa
ilstančiai vadovai Aleksandrai Sagienei. V. Bacevičiaus 
nuotrauka

PUIKUS GRANDINĖLĖS BALIUS
Grandinėlės Aplinkinio 

balius praėjo su dideliu pa
sisekimu. Erdvion ir gražiai 
dekoruoton salėn susirinko 
virš 500 žmonių. Jų tarpe 
daug jaunimo ir amerikie
čių svečių. Puošnios lietuvių 
visuomenės tarpe matėme 
Cleveland Plain Dealer ko
respondentę Jane Scott, Na- 
tionalities Service direktorę 
Lucrecia Stoiką, Cleveland 
Statė Universitv Ethnic 
Heritage Center direktorių' 
Dr. Carl Bonutti su ponia, 
Kent Statė University Eth
nic Heritage Center direk
torių Dr. John Cadzow su 
ponia, Cuyahoga Communi
ty College Ethnic Heritage 
Center direktorių Eli Feren- 
chik, Beachwood School Su- 
perintendent Dr. Robert

Holloway su ponia, Custom 
Trim Co. prezidentų ir sa
vininką Aleksą Kunevičių 
su ponia ir daugelį kitų. 
Grandinėlė maloniai nuste
bino svečius tvarkingu ir 
elegantišku baliaus paruo
šimu ir tikrai baliui pritai
kinta programa.

Trys skirtingos šokėjų 
grupės, palydimos Jono Pa
žemio paruoštos kapelos, at
liko visą eilę niekur nema
tytų, naujų šokių, praėjusių 
pro žiūrovų akis margu ka
leidoskopu. Ir šokėjai, ir 
muzikantai buvo gerai pa
siruošę, šoko ir grojo su 
įprastu Grandinėlei nuošir
dumu ir entuziazmu, šios 
gražios programos kreditai 
tenka jaunųjų šokėjų moky
tojoms Nijolei Balčiūnienei 
ir Teresei Schaser ir kon
certinės grupės mokytojui 
ir Grandinėlės vadovui Liu
dui Sagiui, padėjėjui Gin
tautui Neimanui ir asisten
tui Alvydui Narbutaičiui, 
bei kapelos vadovui Jonui 
Pažemiui. Jie ir visi ilga
mečiai šokėjai ir muzikan
tai gali didžiuotis, sugebė
dami išlaikyti Grandinėlę 
jauną, įdomią, puošnią ir 
pajėgią savo pasirinktoje 
lietuviško sceninio šokio sri
tyje.

Pereitais metais Grandi
nėlės vadovas Liudas Sagys 
įsteigė metinę premiją "už 
pasišventimą ir meilę lietu
viškam sceniniam šokiui 
Amerikos žemėje." šiais 
metais ši premija buvo 
įteikta baliaus metu Dalei 
Rydelytei ir Marijui Narbu
taičiui.

SUPER Gins AT1
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

• 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.
Pwi»«y >> impo»»d Ior oorly rrltlMlronoli

Open Saturdays 
Closed Mondays

Zuperio, Zoving/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

Grandinėlės baliaus svečiai su dėmesiu seka programą. J. Garlos nuotrauka

Pasveikinti ir gėlėmis ap
dovanoti buvo Grandinėlės 
nariai — penkiamečiai. Rū
ta Giedraitytė ir Lidija Bal
čiūnaitė dėkojo vadovams 
žodžiu, gėlėmis ir dovano
mis. Balių ruošė Grandinė
lės nariai ir vadovai, tėvų 
komitetas, buvę šokėjai ir 
visa eilė rėmėjų.

Šis pavasarinis balių žada 
virsti tradiciniu. Programos 
vedėjas Arūnas čiuberkis 
atsisveikino su svečiais iki 
kitų metų gegužės mėnesio 
8-tos dienos.

• Lojalumo diena ir pa
radas šiais metais bus ba
landžio 27 d. 2:30 vai. p. p, 
Paradą, kuriame dalyvaus 
veteranai ir organizacijos, 
parodydamos patriotišku
mą, priims meras Ralph 
Perk ir kiti aukštieji parei
gūnai.

• 22.090 studentų įstojo 
j Cuyahoga Community Col
lege visose trijose moksla- 
vietėse. CCC 1963 m. pra
dėjusi mokslą su 3000 stu
dentų dabar yra viena iš di
džiausių mokslo įstaigų 
Ohio valstijoje.

CLERK TYPIST
CLIFTON. N. J. PURCH. DEPT. 
$110 START. $120. 3 MO. IYPL
PURCH. ORDERS. SHIPMENT RE- 
POR TS CANCELL. FILE CORRES. 
MISC. CLERICAL BŪTIES.

201-772-3200
128-34'

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

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

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

VYSK. VALANČIAUS 
MOKYKLOS JUBILIEJUS

Kultūrinį ir lietuvybėse 
žadinimo darbą vertinantie
ji asmenys nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės Mo
kyklos Clevelande 25 metų 
sukakties akademijoje š. m. 
balandžio mėn. 27 dieną 4 
vai. po pietų šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Programoje 
pagrindiniu kalbėtoju bus 
PLB švietimo Tarybos pir
mininkas Stasys Rudys. 
Meninėje dalyje dalyvauja 
Grandinėlės jaunesniųjų šo
kėjų grupė, Dalia Orantai- 
tė, kanklininkė D. VValsh ir 
aktorius Ignas Gatautis. 
Svečiai bus vaišinami kavu

Latvia • Lithūania • Estonia
U.S.S.R.

^Escorted Paltie 
cjours

15 & 22 Days — $1175-$1620.
Departufes via SAS—May 22 through September 4

For details & literature

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND. OHIO 41114

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

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

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)

Nr. 33 — 7

te ir užkandžiais. Jėjimas 
asmeniui $1.50. Gausus da
lyvių skaičius yra būtina 
moralinė parama tolimes
niam lietuviškų auklėjimo 
institucijų klestėjimui.

FARM FOR SALE
Montville — 15 Min to Ocean

& 10 Min Shoping 
FARM \V 26 ACRES

4 yr. okl custom built raised 
ranch, 4 bdrms, 3 bths, liv, rm. 
w/patio. I.rg-. kthcn. \VVV Crtpng 
New 24x36 Barn E.vceptional 
piece of propertv. Priced at 
$83.000.

OAKDALE REALTY INC.
430 B (’hapel Hill Rd.
Aakdale, Conn. 06370 

203-859-0440
(32-34)

A



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Kazimieras Pocius, Vil
ties Draugijos pirmininkas, 
padidino savo įnašą Vilties 
draugijoje 800 dolerių, to
kiu būdu jo ir šeimos bend
ras įnašas Vilties draugijo
je dabar yra 1,735 doleriai. 
Sveikiname naują tūkstan
tininką.

• Saulius šimoliūnas, De
troite, Dirvai paremti prie 
prenumeratos pridėjo 20 
dol. Ačiū.

• W. žiogas, Orefield, Pa., 
atnaujindamas prenumera
tą, Dirvai paremti pridėjo 
20 dol. Ačiū.

• Birutė ir Mečys Abro
maičiai, gyv. Toronte, at
naujindami prenumeratą, 
atsiuntė Dirvai paremti au
ką 10 dol. Ačiū.

• V. P. Janulaitis, Chica
goje, Dirvos nuoširdus rė
mėjas, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo auką 15 
dol. Ačiū.

• Dr. A. Grušnvs, Wichi- 
toj, Kansas, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 12 dol. Ačiū.

• Albinas Stukas, Eliza
beth, N. J., padidino savo 
Vilties draugijoje įnašą, at
siųsdamas 10 dol. Ačiū.

• Stasė Jakubonienė, a. a. 
Jurgio Jakubonio našlė, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

• Kenoshos ALTo sky
riaus valdyba, pirmininkas 
dr. V. Balčiūnas ir sekre
torius Kostas Darbutas, pa
skutiniu metu pasirodžius 
žinioms, kad mūsų JAV kai 
kurie pareigūnai yra linkę 
pripažinti Baltijos valsty
bes, kaip nedalomas Sovietų 
Rusijos dalis, pasiuntė Wis- 
consino senatoriams ir kon- 
gresmanui tuo reikalu laiš
kus. Dabar Kenoshos ALTo 
skyriaus valdyba gavo iŠ se
natoriaus Gaylord Nelson ir 
iš senatoriaus Killiam Prox- 
mire, bei iš kongresmano 
Les Aspin atsakymus, kad 
jie į tuos klausimus at
kreips savo dėmesį.

• Aloyzas Jurgutis pra
neša, kad iš ok. Lietuvos 
gavęs žinią, jog š. m. balan
džio 12 d. atmestas jo žmo
nos ir dukters prašymas iš
vykti iš Lietuvos pas savo 
vyrą ir tėvą ir įspėta, kad 
nebandytų palaikyti jokio 
ryšio su JAV ambasada 
Maskvoje. Chicagoje suda
rytas spec. komitetas jo 
žmonai ir dukrai gelbėti. To 
komiteto pirmininkus pa
kviestas Simas Kudirka.

• SLA 126 kuopa New 
Yorke Dirvai paremti at
siuntė auką 10 dol. Ačiū.

• Lietuvių žurnalistų Są
junga, per vykd. vicepirmi- 
ninkvą J. Janušaitį, Dirvai 
paremti atsiuntė 25 dol. ir 
dėkoja už nuoširdų bendra
darbiavimą, nuolatinį Są
jungos garsinimą bei infor
mavimą plačiosios lietuvių 
visuomenės apie LžS veiklą. 
Kartu linkima Dirvai dar il
gus metus budėti kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir išlikti vi
sada laukiamu svečiu kiek
vieno lietuvio namuose. 
Ačiū už auką ir linkėjimus.

• Muz. I. Vasyliūnas, iš 
Somerville, Ma., atsiuntė 
Dirvai paremti auką 15 dol. 
Ačiū.

Australijoje “Velykų bobutė" su skautais ir lietuviškos mokyklos mokiniais 
tradiciniame Sydney skautų suorganizuotame Velykų pobūvyje. V. Vilkaičio 
nuotrauka

• Gen. Povilo Plechavi
čiaus mirties paminėjimas- 
akademija įvyks balandžio 
27 d., 4 vai. p. p. Kultūros 
židinyje. Kalbės Kario re
daktorius Zigmas Raulinai- 
tis ir gen. Mikas Rėklaitis 
iš Chicagos. Po akademijos 
vaišės.

• Dail. P. Baltuonio me
džio skulptūrų paroda įvyko 
balandžio 19 d. ir 20 Kultū
ros židinyje. Rengė Vyr. 
Skaučių židinio Vilija na
rės. Meno kūrinius apibudi
no P. Jurkus.

• Dail. Aleksandra Kašu- 
bienė balandžio 23 d., Donell 
bibliotekos salėje New Yor
ko miesto širdyje, skaitė pa
skaitą tema ”Space defini- 
tions in fabric”. Paskaita 
buvo pailiustruojama skaid
rėm ir nuotraukom.

Los Angeles

• M. Rėklaitis, Chicago
je, Dirvai paremti atsiuntė 
10 dol. Ačiū.

• John B. Sabai, Rocky 
River, O., Dirvai paremti at
siuntė 10 dol. Ačiū.

• Dr. R. Sakalas, Rich
mond, Va., Dirvai atsiuntė 
auką 10 dol. Ačiū.

• SLA prezidentas P, 
Dargis kreipiasi į visas Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopas ir pavienius 
narius prašydamas neatidė
liojant rašyti laiškus JAV 
vyriausybei, kad ji iki šiol 
vedamos nepripažinimo po
litikos nepakeistų ir kad 
Jungtinėse Tautose ir Eu
ropos Saugumo konferenci
joje reikalautų visoms Pa
baltijo tautoms laisvės ir 
nepriklausomybės, o kong- 
resmanų prašyti, kad remtų 
rezoliuciją H. Con. Res. 165,

• Vincė Jonuškaitė, buv. 
Lietuvos operos primadona, 
dabar gyvenanti Santa Bar
baroje, Ca., atsiuntė Dirvai 
auką 10 dol. Ačiū.

New York
• A. a. prof. Juozui Bra

zaičiui, Darbininko redak
toriui, politikui, rezistentui, 
literatui balandžio 13 dieną, 
Kultūros židinyje, Brookly
ne, buvo surengtas minėji- 
mas-akademija dalyvaujant 
virš 200 žmonių: velionies 
artimų draugų, kolegų, stu
dentų, buvusių mokinių ir į 
minėjimą atvykusių iš to
limų JAV vietų.

Apie velionį kalbėjo Vy
tautas Vaitekūnas, Simas 
Sužiedėlis, Paulius Jurkus, 
Stasys Santvaras ir dr. 
Adolfas Darnusis. Aktorius 
H. Kačinskas paskaitė iš J. 
Brazaičio raštų. Po akade
mijos buvo vaišės.

TAUTINIŲ NAMŲ 
VEIKLA

Naujoji Valdyba balan
džio 15 d. vakare turėjo pa
sitarimus dėl ateities veik
los.

Vienas iš svarbiausiųjų 
einamųjų projektų, tai už
baigimas gražaus baro, ku
rio braižiniai buvo padary
ti arch. R. Muloko. žinoma 
yra ir daugelis kitų, kurie 
darbu prisidėjo ir toliau 
prisidės.

Piknikas
Artėjant šiltesniam orui, 

prisiartina ir piknikų sezo
nas.

Tautinių Namų piknikas 
įvyks birželio 29 d. 12:30 p. 
p. Tautiniuose Namuose.

Bus duodami pilni pietūs, 
bus baro patarnavimas ir 
veiks loterijos stalas. Bus 
linksma popietė. T. N. val
dybos vardu kviečiu visus 
narius ir svečius į pikniką 
atsilankyti, čia, prie vaišių, 
pasimatysime su draugais 
ir pažįstamais.

R. Jurkūnienė sutiko būti 
pikniko šeimininke, o jai į 
talką stos visa valdyba.

S. Butkienė

• Kalifornijos Statė uni
versitete, Los Angeles, pa
sižymėjusių moksle (Dean 
List) yra šie lietuviai stu
dentai: Irena Žukaitė, Pa- 
tricia Kiškytė, Vaida ir Vi
lija Butkytės, Ilona Božė- 
naitė ir Tomas Stančikas. 
Garbė mūsų jaunimui. Jie 
taip pat yra veiklūs ir lie
tuviškoje veikloje.

• Akt. Juozas Kaributas, 
Los Angeles, Ca., Jono Ju
rašo šeimai paremti surin
ko 540 dol. aukų, kurias su
dėjo Los Angeles kultūri
ninkai ir teatro darbuoto
jai. Netrukus Jonas Jura
šas yra laukiamas atvyks
tant į Ameriką. Losangelie- 
čiai p. Tarnai yra artimi jo 
giminaičiai, kurie taip pat 
rūpinasi jo atitraukimu į šį 
kraštą.

• Ignas Deksnys, pakėlęs 
sunkia operacija Santa Mo
nika ligoninėje, grįžo į na
mus ir, savo mielos ir rū
pestingos žmonos prižiūri
mas ir globojamas, paleng
vėlė taisosi.

• Juozas Rinkevičius jau 
kuris laikas yra Santa Mo
nikos ligoninėje ir sunkiai 
serga.

• Antanas Daukantas, ei
damas gatve, buvo smarkiai 
užgautas pravažiuojančios 
mašinos. Stipriai sulaužyta 
viena koja ir pats gerokai 
sutrenktas. Gydosi Santa 
Monika ligoninėje.

ipOMI PASKAITA

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubo kviečiama 
Dr. Marija Gimbutienė kal
bės tema: “Senosios Euro
pos Dievai ir Deivės”. Pas
kaita bus iliustruota skaid
rėmis ir įvyks š.m. balan
džio mėn. 27 dieną, sekma

dienį, 2 ,v. po pietų, Wo- 
men’s Club Salėje, 1210 4 
St., Santa Monikoje.

• Solistai Birutė Dabšie- 
nė, Antanas Pavasaris ir 
pianistė Raimonda Apeiky- 
tė balandžio 26 Calgary, Ka
nadoj dalyvavo šio miesto 
100 metų sukaktuviniame 
koncerte. Juos ten pakvietė 
Calgary miesto burmistras.

• Teis. Stasys Paltus, ži
nomas Los Angeles lietuvių 
veikėjas, paskutiniame Ra
dijo Valandėlės Klubo susi
rinkime išrinktas pirminin
ku. Iki šiol šias pareigas ėjo 
Stasė Pautienienė.

Boston
VASYLIUNŲ 

PAVASARINIS 
KONCERTAS

Sekmadienį, gegužės 4 d. 
Bostone Mažojoj Jordan 
Hali salėje įvyks Izidoriaus 
ir Vytenio Vasyliūnų kon
certas. šį kartą bus didelė 
naujiena. Vietoj įprasto Va
syliūnų dueto, bus trio. 
Pereitais metais kompozi
torius Julius Gaidelis para
šė fortepijoninį trio, bene 
pirmą tremtyje, Lietuvoje 
berods tik Stasys Vainiūnas 
tėra parašęs trio. Tad ir vi
są programą reikėjo pride
rinti prie šio veikalo, čelistė 
Joyce Irons, pedagogė iš tos 
pačios mokyklos, kur dirba 
Izidorius Vasyliūnas, bū
tent, Community Music 
Center of Boston, yra pa
kviesta dalyvauti šioje pro
gramoje. šalia Juliaus Gai
delio stambaus dramatinio 
veikalo bus atlikta Mozarto 
trio C dur ir Mendelsohno 
trio D moli.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
1Vą% — 6 metų su $l,0Q0, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 Yi % — 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 $10.000.00 BY F.S.L.I.C.

aini 
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

A. A.

DOMINIKAI GRIGIENEI 
mirus, jos dukrai p. STASEI BALTRUKĖNIENEI 

ir visai BALTRUKĖNŲ šeiniai gilią užuojautą 

reiškiu

Jonas P. Vaičaitis

MMMMMM

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS ♦
v mėnesi Rppistrnriins nriimame dabar. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Išvyksta BALANDŽIO 25 dieną — grįžta 

gegužės 3 dieną 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

KAINA TIK $739.00
Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų 

su papildomu mokesčiu; pav., 
vykstantiems iš Chicagos $119.00 

Clevelando $ 84.00 daugiau.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESI VĖLUOKITE!

mėnesį. Registracijas priimame dabar.

Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

♦♦♦♦I♦♦♦♦♦♦♦♦J

Didžiausias kailių 
pasirinkimas <2 

pas vienintelį VAį 
lietuvį kailininką ) 

Chicagoje

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

185 North Wabash
vi. ■

Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601
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