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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAUTOS VALIA
Kliūtis sėkmingai užsienio politikai

Diskutuojant pagalbos 
Pietų Vietnamui klausimą 
kai kurie senatoriai ir kon
greso nariai, anksčiau buvę 
už ją, dabar pasisakė prieš. 
Daugelis jų aiškinosi, kad 
taip norinti amerikiečių dau
guma, kas, atrodo, iš tikro 
atitiko tautos nuotaikom. 
Su jomis turi skaitytis ir kon 
gresas ir prezidentas. Ko
kios gi yra tos nuotaikos, 
kurios padiktuos tolimesnę 
užsienio politiką?

N eseniai televizijos To- 
day programoje mačiau tūlą 
Kari Hess, kalbantį apie sa
vo knygą ‘Dear America’. 
Prieš 11 metų jis rašė kal-

DETENTE GRIAUNA 
PASITIKĖJIMĄ IR 
UŽSIENIO POLITIKĄ

BRONIUS AUŠROTAS

Detentes žala Amerikos 
vidaus gyvenime ir užsienio 
politikoje vis aštresnėmis 
formomis išlenda į dienos 
šviesą. Neabejotina, kad dau 
giau kaip prieš metus laiko 
konservatorių politikai įro
dinėjo ir įspėjo Nixoną 
ir jo įpėdinį, dabartinį pre
zidentą G. Fordą, kad “su 
velniu neverta bičiuliautis”. 
Bet kur tau. Į šiuos įspėji
mus vadovai nekreipė ir ne
kreipia jokio dėmesio. Jie 
užsispyrę tęsia šiam kraštui 
pragaištingą politiką, prive- 
dusią prie taip apgailėtinų 
įvykių, kurių pasėkų šian
dien nei jie patys negali nu
matyti.

‘Human Events’ savaitraš 
tis IV.19 vedamajame dar 
kartą supažindina amerikie
čius, kaip ši politika griau
na Prezidento užsienio poli
tiką. Prisimenant Fordo pas
kutinį kreipimąsi į Kongre
są sakoma, kad “Fordas 
prašė Kongreso padėti P. 
Vietnamui, bet pastarasis į 
šį kreipiamąsi numojo ran
ka”. Toliau skaitytojai yra 
supažindinami su 1973 m. Pa 
ryžiaus taikos sutarties nuo
statais, apie kuriuos kalbė
damas dabartinis JAV am
basadorius Filipinuose, Wil- 
liam Sullivan, derybų metu 
buvęs Kissingerio patarė
jas, teigia, kad “R. Nixonas 
buvo pasiryžęs bombarduoti 
Š. Vietnamą už susitarimų 
pažeidimą. Tačiau nuo šio 
žingsnio susilaikęs Waterga- 
te bylai susilpninus jo poli
tišką padėtį”.

Toliau H.E. rašo, kad tik 
pasirašius tą nelemtą susi
tarimą 1973 m. sausį laikraš
tis tikėjo, kad “JAV karo 
laivynas tada buvęs Tonki- 
no įlankoje, ir JAV karo 
aviacija, suteikta Tailando 
aerodromuose, galės su
drausti taikos pažeidėjus". 
Gi kiekvienam privalėjo bū
ti aišku, kad B-52 lėktuvai 
buvo vienintelis koziris 
prieš Hanojaus veržimąsi į 
pietus. Tačiau, šiame JAV 
vyriausybei svarbiame poli
tiškame žaidime. Kongre
sas atėmė valdžiai tą vienin
telę galimybę; ir ne tik tą, 
bet taip pat nutraukė arte
rijas kuriomis plaukė kariš
ki tiekimai į P. Vietnamą. 
Aišku, kad Prezidentas bu
vo teisus, reikalaudamas iš 
Kongreso atstatyti ginklų 
tekėjimą į Vietnamą. Bet iš 
kitos pusės, toje pačioje kal
boje Prezidentas taip pat 
prašė Kongresą taip pat pri
taikyti Sovietų Sąjungai pa
lankius prekybos sutarties

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
bas respublikonų kandida
tui į prezidentus Goldwa- 
teriui. Šiandien jis užsi
augino barzdą, o jo pažiūros 
radikaliai pasikeitė. Galima 
būtų net teigti, kad jis tapo 
... anarchistu. Tiesa, Gold- 
waterį jis prisimena su pa
garba, nors dabar mano, kad 
senatorius nesupratęs di
džiųjų korporacijų galios ir 
žalos. Reikią apkirpti ne tik 
federalinės valdžios, kaip 
nori Goldwateris, galią, bet 
ir tų korporacijų. Iš viso rei
kią siekti mažesnių bendruo- 

nuostatus: bet gi Sovieti- 
ja ir ne kas kitas yra didžiu
moje atsakinga už tai kas da
bar vyksta P. Vietname! 
Tad kur gi čia logika? - klau
sia laikraščio redaktoriai.

"Gi, jeigu Prezidentas pri
miršo, čia jam galima taip 
pat priminti, kad ir Sov. 
Sąjunga yra 1973 m. Pary
žiaus susitarimų dalininkė; 
ji gi nuosekliai niekino šio 
susitarimo vykdymą, skatin
dama Hanojaus agresiją pie
tuose. Gi tais pačiais sovie
tų ginklais šiauriečiai šian
dien žudo pietiečius”, -- to
liau rašoma savaitraštyje.

Kaip gi į šiuos nuogos 
agresijos veiksmus atsakė 
JAV vyriausybė? Labai 
keistai: iš Kongreso buvo pa 
reikalauta atpalaiduoti pre
kybinius varžtus liečiančius 
Sov. Sąjungą ir padidinti 
kreditus! Dar toliau -- JAV 
finansų ministras W. Simon 
Maskvoje Brežnevui paža
dėjo parduoti IBM b-vės 
11-ka naujausių kompiute
rių. Ar ne įdomu? Tuo pačiu 
metu kai Sovietų S-ga vyk
do nepažabotą agresiją piet
ryčių Azijoje, JAV Prezi
dentas bolševikams leidžia 
parduoti modernišką tech
nologiją. Tai jau taip toli nu
žengė detente. Atrodytų, 
kad H. Kissingeris pritai
kė naują bendradarbiavimo 
principą su sovietais: vieton 
to, kad už nepaklusnumą 
parodyti lazdą, Kissingeris 
soviečikams prisispyręs kiša 
morką...

AFL-CIO pirmininkas Ge
orge Meany, stebėdamas šią 
niekam nesuprantamą so
vietams pataikavimo politi
ką, ir kalbėdamas savo 
vadovaujamos Jūrinės Pre
kybos atstovų susirinkime 
taip pasakė: “Komunistai 
kiekviena proga stengiasi 
pasiglemžti kuo daugiau že
mių, jėgos ir įtakos. Šį savo 
gobšumą jie puikiausia de
monstruoja pietryčių Azijo
je. Taip pat ir Art. Rytuo
se. Na ir Portugalijoje”.

“Neužmirškime, kad šie 
visi įvykiai turi glaudų 
tarpusavį ryšį. Niekas nega
lėtų užginčyti, kad tai kas 
šiandien vyksta Vietname, 
Graikijoje ar Portugalijoje 
būtų neturį tarpusavio ry
šio atskiri epizodai".

Toliau kalbėdamas apie 
atsakomybę už pastaruosius 
įvykius jis pareiškė, kad ly
giai kaip JAV Kongresas 
taip ir amerikiečiai yra atsa
kingi už įvykius Vietname. 
“Amerika yra tik tuomet 

(Nukelta į 2 psl.) 

menių, kurios tvarkytųsi 
kaip nori. Apsigynimui nuo 
užsienio priešų pakanka tu
rėti atomines raketas povan
deniniuose laivuose, kas at- 
grąsintų priešą nuo puoli
mo ir kaštuotų palyginti 
nedaug.

Negali sakyti, kad tai bū
tų vieniša nuomonė. Nusivy
limas mūsų civilizacijos vai
siais yra labai paplitęs ame
rikiečių tarpe. Gali laikyti 
tokias nuotaikas tik greitai 
praeinančia mada, gali laiky
ti pertekliuje išaugusios kar
tos, kuri laimės ieško pa
prastume,* išsigimimu. Dėl 
to neverta čia ginčytis. Rei
kia tik konstatuoti faktą, 
jos yra. Ir tai, kad ne tik fe
deralinės valdžios išbujoji- 
mo priešai, bet ir to šalinin
kai pasisakė prieš toli sie
kiančią užsienio politiką.

Pagal ‘Harris poli’ nūdien 
amerikiečių dauguma sutik
tų su karine intervencija 
užsieniuose tik vienu atve
ju: invazijos į ... Kanadą! 
Vakarų Berlyną ir Izraelį 
tautos valia paliktų savo li
kimui. Atskiras apklausinė
jimas vadovaujančio sluoks
nio -- ‘national leaders’ -- 328 
reprezentantų: politikų, ad
ministratorių, profesorių ir 
žurnalistų - rodo, kad tos 
elitinės grupės dauguma vis- 
dėlto dar būtų už Vakarų 
Berlyno ir iš viso Europos 
gynimą, bet ne Izraelio!

Reikia atsiminti, kad ame
rikiečiai tradiciniai yra linkę 
į izoliaciją ir nesirūpinimą 
likusiu pasauliu. Tai diktavo 
jų krašto geografinė padė
tis. Be to, neužmirškime, 
kad amerikiečiai nėra vie
ninga tauta, bet daugiau ar 
mažiau susicementavęs mi
šinys. Kiekvienai tautinei 
ar rasinei mažumai siekiant 
savo tautinės tapatybės, 
sunku surasti bendrą var
diklį ne tik užsienio poli
tikai, bet ir kam nors ki
tam.

Prileiskime, kad preziden
tas apsispręstų nesivaikyti 
tautos nuotaikų, bet ją pa
statyti prieš įvykusį faktą. 
Prieš tokią galimybę apsi
gynimo jau ieškojo JAV 
konstitucijos tėvai. Konven
cijoje Virginijos atstovas 
George Mason bylojo: “The 
purse and the svvord ougth 
never to get into šame 
hands, whether legislative 
or executive”. Tai matėme 
labai gerai praktikoje be
veik po 200 metų. Norėda
mas garbingai atsitraukti 
prezidentas Nixonas buvo 
užsimojęs kardu prieš šiau
rinį Vietnamą, bet kongre
sas atsisakė tam duoti lėšų. 
Situacija buvo geresnė, kad 
prezidentas ir kongresas 
buvo tos pačios partijos, 
kaip Roosevelto. Trumano ir 
Johnsono laikais, bet nū
dien ir demokratinis prezi
dentas būtų gerokai suvar
žytas.

Tautos valia užsienio po
litikos laukuose po 2-jo di
džiojo karo buvo palanki 
status quo išlaikymui, ei
nant prie neišvengiamų per
mainų evoliucijos, o ne 
smurto ar agresijos keliu. 
Gyvenimas nestovėjo vieto
je, kitom tautom ir vals
tybėm atsigavus ir sustiprė
jus, status quo išlaikymas 
pasidarė per brangus. Už tat 
dabartinei administracijai 
neliko nieko kito kaip ves
ti labai atsargią politiką, 
niekur per daug neužsian
gažuojant. Savaime aišku, 
kad ir rezultatai tokios po
litikos bus ne tik labai blan
kūs, bet ir rizikingi, nes ati
duoda iniciatyvą kitiems.

ALTS-gos Clevelando skyrius balandžio 20 d. susirinkime surengė skyriaus 
25 metų veiklos paminėjimą į kurį gausiai atsilankė svečių. Nuotraukoje skyriaus 
valdyba su programos išpildyto jais. Sėdi iš kairės: Ę. Maslauskienė, D. Orantaitė, 
pirm. dr. A. Butkus, E. Jakutienė, J. Budrienė. Stovi iš kairės: Dirvos red. V. 
Gedgaudas, K. Karolis, V. Benokraitis, V. Stuogis ir S. Astrauskas.

J. Garlos nuotrauka 

ALT S-gos Clevelando skyriaus 
25 metų veiklos apžvalga

Kai naujieji ateiviai pra
dėjo atvykti į Clevelandą 
apie 1949 metus ir vėliau, 
Tautinė Sąjunga nebuvo to
kia kokia yra dabar. Prieš 
tai tautinės srovės veikėjai 
veikė pasivadinę įvairiais 
vardais, kaip tai, tautiečiai, 
Lietuvių Tautininkų sąjunga 
ir Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Centras.

1940 metais rusams ko
munistams okupavus Lietu
vą, tautininkai Amerikoje 
įsteigė Lietuvai Vaduoti Są
jungą, vėliau Amerikos Lie
tuvių Misiją ir t.t. Tuo metu 
Clevelande gyveno ir veikė 
tautinėj dirvoje tokie žymūs 
asmenys, kaip inž. P. Žiū- 
rys, dr. S. Tamošaitis, K. 
Karpius ir jiems talkininka
vo Salasevičiai, Misčikai, 
Šimkūnas, Šamas, Urbšaitis 
ir kt. Jų veikla, ypač, pagy
vėjo 1942 m. kai atvyko į 
Clevelandą Lietuvos prezi
dentas A. Smetona.

Naujai pabėgėlių bangai 
iš Lietuvos pasiekus Ameri
kos krantus, tautinės srovės 
veikla labai sustiprėjo ir pa
sikeitė. 1949 mt. anksčiau 
minėtos ir veikusios tauti
nės srovės organizacijos bu
vo sujungtos į dabartinę 
Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sąjungą. Kai buvo sudary
ta Centro V-ba, tuomet, 
daugiau apgyventose lietu
vių vietovėse steigėsi Liet. 
Taut. S-gos skyriai.

Kazimieras Karolis, ALTS-gos ClevelAndo skyriaus 
sekretorius, skaito pranešimą apie skyriaus veiklą 25 
metų sukakties minėjime.. V. Bacevičiaus nuotrauka

1949 spalio 10 d. buvo įs
teigtas Clevelando Liet. 
Tautinės S-gos 12 skyrius. 
Skyrių įsteigus, buvę Lie
tuvai vaduoti sąjungos Cle- 
v elanilo skyrintrs narini
jo į Tautinės S-gos sky
rių.

Be jau minėtų senųjų 
veikėjų, steigiant sąjungos 
skyrių iš naujųjų ateivių 
pirmasis skyriaus pirminin
kas buvo Steponas Nasvy- 
tis. Jo pirmininkavimo lai
kotarpiu buvo išvystyta 
gyva skyriaus veikla ir 
įtraukta į skyrių daug na
rių. Skyriaus valdybos ir 
buv. Dirvos redaktoriaus 
V. Rastenio pastangomis bu
vo pagelbėta Clevelande 
įsikurti buv. tuo metu, Vli
ko komiteto nariui B. Gai- 
džiūnui. Jisai pradėjo dar
buotis Dirvoj ir vėliau tapo 
redaktorium. 1950 metų 
pabaigoj buvo išrinktas Liet 
Taut. Sąjungos 12 skyriaus 
pirmininku.

Apžvelgiant skyriaus 25 
metų veiklos laikotarpį poli
tinėj, kultūrinėj ir šalpos 
srytyse, turėsime pripažin
ti, kad veikla buvo įspūdin
ga-

1950 m. skyrius įsijungė 
į Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrių ir 
nuolat laiko savo atstovus 
prie Tarybos. Priklauso prie 
kultūrinių darželių draugi
jos. Skyriaus nariai akty-

KAZIMIERAS KARAIIS
viai dalyvavo Lietuvių Bend 
ruomenės įkūrime ir jos 
veikloje. Skyrius finansiš
kai parėmė ir pasiuntė at
stovus į Washingtono Tau- 
linės—sąskrydi 1956 
m. Skyrius ir nariai betar
piškai rėmė LNT Fondo įstei 
girną 1956 m.

1956 m. skyrius suruošė 
Diplomatijos šefo minist. St. 
Lozoraičio priėmimą, kuria 
me jis padarė platų praneši
mą politiniais klausimais da
lyvaujant gausiai publikai. 
1957 m. skyrius suruošė 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Seimą Clevelande. Ta proga 
buvo ir banketas. Tais pa
čiais metais buvo suruošta 
Dr. Geručio paskaita poli
tinėm temom. 1958 m. sky
riaus atstovai dalyvavo ir 
rėmė finansiškai, New Yor
ko vidurinės srovės kongre
se, kur buvo sprendžiama, 
Tautinei srovei priklausan
čių grupių, vienybės klausi
mas. 1960 metais skyrius 
suruošė savo dešimtmečio 
paminėjimą. 1962 m. Valte
rio Banaičio paskaita politi
nėm temom. 1962 m. Liet. 
Tautinės Sąjungos Tarybos 
ir skyrių pirmininkų konfe
rencija Clevelande skyriaus 
paruošta.

Skyrius nepraleidžia pro
gos rūpintis tautinės min
ties jaunimo organizacijo
mis. Kiekvienais metais ruo
šiama Vasario 16 d. minė
jimas savo narių ir svečių 
tarpe.

Nepaprastai daug darbų 
atlikta kultūros srityje. 1950 
m. prie skyriaus buvo įkur
tas jaunimo teatras Rūta. 
Teatras pastatė keletą sce
nos veikalų P. Maželiui va
dovaujant. Teatro veikla, po 
keleto metų, sustojo dėl 
lėšų stokos.

Atskirų skyriaus narių 
iniciatyva buvo suorgani
zuotas ‘Kultūros Fondas’ 
ir nekurį laiką gražiai reiš
kėsi. 1951 m. Tautinės S-gos 
seime Sodus, Michigan, įs
teigta Vilties Draugija, ku
ri leidžia Dirvą ir knygas. 
Nuo draugijos įsteigimo iki 
šiam laikui Clevelando sky
rius yra įnešęs į d-jos kasą 
$5167.00 skyriaus nariai in
dividualiai yra įnešę apie 
$4000.

(Nukelta i 6 psl.)
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—| ANTANAS LAUKAITIS

Mirė pik. Kazys Labutis
Balandžio 8 dieną skaudi 

žinia perbėgo sostinės Can- 
berros lietuvių koloniją. Tą 
dieną ligoninėje, po dviejų 
išgulėtų mėnesių žiauri vė
žio liga pakirto šį aktyvų 
sostinės gyventoją, buvusį 
žymų Lietuvos kariuome
nės kariškį.

Kazys Labutis gimė 9.2. 
1899, Sakališkių kaime, Ig
liškėlių vis., Marijampolės 
apskr. Baigęs Marijampolės 
gimnaziją, jis įstojo į Karo 
Mokyklą ir baigė jos pirmą 
ją laidą. Vėliau jis išklausė 
VDU teisių fakultete tei
sių skyrių ir baigė Aukštuo
sius karininkų kursus. Į Lie
tuvos kariuomenę velionis 
17.1.1919 metais įstojo sava
noriu ir Buvo paskirtas į 2-jį 
pėstininkų pulką. Baigęs Ka
ro Mokyklą, jis buvo paskir
tas į gusarų pulką ir daly
vavo kovose prieš tuo laiku 
buvusius visus Lietuvos prie 
šus. Klaipėdos sukilimo me
tu, jis vadovavo sukilėlių 
raitininkams. Už pasižymėji
mus kautynėse jis buvo ap
dovanotas I-mos rūšies Vy
čio Kryžiumi ir kitais or- 
denais. 1934-38 metais jis 
buvo I-jo gusarų pulko vado 
padėjėjas, kai 1938-39 me
tais jis buvo šio pulko lai
kinas vadas ir nuo 1939 me
tų buvo paskirtas 2-jo ulonų 
pulko vadu Alytuje ir šias 
pareigas ėjo iki Lietuvos 
kariuomenės likvidavimosi.

Plati ir įdomi buvo pulki
ninko Labučio gyvenimo ir 
jo Nepriklausomybės kovų 
istorija. Teka gana artimai 
ir man pažinoti jį patį, jo 
malonią pedagogę žmoną, 
dukrą ir sūnų. Ir ne vieną 
kartą, būnant kartu, tekda
vo pasiklausyti jo įdomių pa
sakojimų apie Nepriklauso
mybės kovas, išgyvenimus 
ir kita, kai jo buvę karinin
kai Ir kareiviai, su ypa- 
tinga pagarba atsiliepia apie 
šį buvusį ypatingai drąsų 
ir sumanų savo vadą, ne vie
ną kartą, tik savo sumanu
mo dėka, išgelbėjusį ne tik 
kad pavienius kareivius, bet 
ir visą kuopą.

Atvažiavus į Australiją, 
šeima buvo laikinai išskir
ta. Tėvas papuolė į Can- 
berrą, kai šeima atsidūrė 
pereinamose stovyklose. Ta
čiau neužilgo visi įsikūrė 
sostinėje ir, be savo nuola
tinio darbo, pradėjo reikš
tis lietuviškame gyvenime. 
Pulkininkas įsitraukė į bend
ruomenės darbą, vėliau bū
damas jos pirmininku, pra
dėjo judinti dainininkus, ko 
pasėkoje įsisteigė ir choras, 
kai vaikams beaugant, jis 
pats įsitraukė į savaitgali
nės mokyklos darbus, kai 
ponia ilgus metus šioje mo* 
kykloje mokytojavo. Ne
nuostabu todėl, kad ir vaikai 
buvo ir yra mūsų jauno
sios kartos lietuviškas pa
vyzdys. Dukra Daiva, jau 
savaitgalio mokykloje skin
dama lietuviškas premijas, 
buvo tiek Canberroje, tiek 
ir Sydnėjuje įvairių lietu
viškų organizacijų narė ir 
vadovė, šiuo metu univer
sitete būdama lektore, kai 
sūnus Vidas buvo ir yra

DETENTĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

stipri, kai jos gyventojai 
nori, kad mes būtume pajė
gūs. Nei šis Prezidentas, 
nei jo buvę pirmatakai ne
galėjo prieštarauti sau pa
tys: iš piliečių reikalauti 
pasiaukojimo ir budrumo 
laisvės labui, kai patys tuo 
tarpu vykdė detente”. Ar 
galima būtų dar ką nors 
stipresnio pasakyti Prezi
dento ar Kongreso adresu?

Ir mes stebėdami šį dvi
veidi žaidimą privalome vi
są laiką budėti, kad Kissin
geris ir Co. nepaaukotų 
mūsų gyvybiškų reikalų ant 
detentes aukuro.

A.A. Pulk. Kazy s Labutis 

skautų, studentų ir sporto 
organizacijų narys, šiuo me
tu ruošdamasis “Master of 
Science” laipsniui.

Savo išeivijos gyvenime 
velionis pulkininkas buvo 
ypatingai visų mėgiamas už 
savo nepaprastą tolerantiš
kumą, žodžio laikymą, gar
bingą teisingumą, nepripa
žįstantį neteisybės ir jokių 
suktų apgavysčių. Tai buvo 
karys, kurį gerbė ne tik jo 
buvę pavaldiniai, bet ir jį 
pažįstą eiliniai žmonės. Iš
skirtinas velionis buvo tuo, 
kad jis iki savo paskutinio 
atodūsio, negyveno vien tik 
praeitimi, ją matuodamas ir 
visus savo gyvenimo iškili
mus bei pasisekimus. Jis 
žiūrėjo į ateitį šviesio
mis akimis, prisitaikydamas 
prie gyvenimo aplinkybių ir 
nekrisdamas, kaip daug kam 
iš vyresniųjų yra priimta, į 
pesimizmą. Nenuostabu to
dėl, kad visą pasaulinį gy
venimą jis sekė labai aty- 
džiai ir buvo geras pasau
linių ir lietuviškųjų dalykų 
žinovas, rūpindamasis ne- 
—I*. riMnuryHnmnCTe 

pasisekimais.
Pulk. K. Labučio laido

tuvės įvyko pačioje Can
berroje, dalyvaujant kone 
visai sostinės lietuvių kolo
nijai ir atvykusiems arti
miesiems iš kitur. Religines 
apeigas pravedė Sydnėjaus 
lietuvių klebonas kun. P. 
Butkus, gražiai giedant sos
tinės lietuvių chorui. Atsi
sveikinimo žodžius tarė iš 
Albury miesto atvykęs jo 
buvusio pulko, ulonų leite
nantas S. Valys, išreikšda
mas savo buvusiam vadui 
paskutiniąją pagarbą. L.B. 
Canberros Apylinkės vardu 
atsisveikino pirmininkas A. 
Balsys ir ramovėnų vardu 
P. Martišius. Laidotuvių 
apeigos buvo baigtos Tau
tos Himnu, velionies kūną 
sudeginant.

Ilsėkis ramybėje, gar
bingas Lietuvos kary. Ir 
nors tavo svajonė sugrįžti į 
gimtąją Lietuvos žemę ne
išsipildė, tačiau tavo dar
bai, tavo pavyzdys kitiems 
ir Tavo meilė Lietuvai nie
kuomet nebus pamiršta tavo 
šeimos ir visų tave pažino
jusių.

Newcastle lietuvių nedi
delė kolonija savo nuolati
nių namų neturi ir tas pra
eityje daug atsiliepdavo į 
bendrą lietuvišką darbą. 
Apylinkės valdybos pirmi
ninkas Alf. Šernas, labai 
palankiomis sąlygomis, gavo 
iš australų “Good Neigh- 
bour Council" teisę naudotis 
jų namu kiekvieną šešta
dienį vakare. Šie namai yra 
pačiame šio miesto centre, 
todėl susisiekimas visiems 
yra labai geras. Jau savąsias 
repeticijas čia pradėjo cho
ras, vadovaujamas St. Žuko, 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Z. Zakarauskie
nės, Jaunimo K-tas, Disku
sijų klubas ir kt.

*•*
Adelaidės tautinių šokių 

grupė Žilvinas, po turėtų 
savo vasaros atostogų, in
tensyviai pradėjo savo dar

bą, turėdami jau ir savo 
pirmąjį pasirodymą. B. Rai
nio iniciatyva, jie pasirodė 
dideliame australų “Bow- 
ling Club’’. Puikioje aslėje, 
pilnai pripildytoje australų 
žiūrovų, ši jaunų lietuvių 
šokėjų grupė labai gražiai 
reprezentavo mūsų tautinį 
meną. Po suruoštų šokė
jams vaišių, australai dar il
gai klausinėjo apie mūsų 
šokius, drabužius ir tautinį 
meną, nes, pagal jų pasisa
kymus, tai buvo labai įspū
dingas ir gražus lietuvių pa
sirodymas.

Ateinančioji 26-ji Austra
lijos lietuvių sporto šventė 
įvyks Geelongo mieste. No
rėdami šią šventę kuo gra
žiau surengti, geelongiškiai 
sportininkai išsirinko savo 
naująją Vyties valdybą, ku
rią sudaro: V. Bindokas -- 
pirm., St. Šutas -- vicep., N. 
Šimaitienė - sekr et., S. 
Čcsėkas - ižd., L. Volodkai- 
tė - jaunimo vadovė, kan
didatai - L. Bungarda, O. 
Obeliūnas, J. Manikauskas 
ir A. Jančiauskaitė.

Sydnėjaus lietuviai visuo
menininkai Eduardas ir Mag 
dalena Migevičiai atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 
50-tį. Kun. P. Butkui palai
minus ir atlaikius pamaldas, 
savo šeimos ir artimųjų tar
pe buvo atšvęsta ši sukaktis. 
Abu p. Migevičiai yra labai 
gerai žinomi sydnėjiškių lie
tuvių tarpe: jis - būdamas 
savanoris-kūrėjas aktyviai 
dalyvauja mūsų visuomeni
niame ir bendruomenės gy
venime, kai ponia, dirbda
ma lietuvių moterų sociali
nės globos draugijoje, yra 
aktyvi jos narė, daugiausiai 
laiko praleisdama belankant 
sergančius tautiečius. P. Mi
gevičiai turi išauginę sūnų 
ir dvi dukras. Ilgiausių ir 
gražiausių ateities dienų.

Atrodo, kad Australijos 
lietuvių spauda dar ilgai ne
užges. Adelaidės skautų 
Oukle įvyko skautų-Kores 
pondentų skilties (kitos to
kios dar Australijoje nesu 
girdėjęs) steigiamasis susi
rinkimas. Steigiamąjį aktą 
pasirašė: V. Ilgūnas, Elė 
Jaciunskienė, Auksė Stan
kevičiūtė, Tadas Gurskis, 
Liudas Liutkus ir Milda Ja- 
ciunskaitė, savo tikslu pasi
rinkdami informuoti visą pa
saulio lietuvišką spaudą apie 
skautų ir kitų organizacijų 
bei pavienių asmenų veiklą, 
tuo pačiu ir savoje skilty
je, kuriai vadovauja E. Ja
ciunskienė, daryti korespon
dentinio tobulėjimo kursus. 
Tikrai, aš kaip senas skau
tas ir spaudos žmogus, galiu 
tik šią puikią vadovę, prieš 
kelioliką metų atvykusią iš 
Amerikos ir puikiai Adelai
dėje įsikūrusią, pasveikin
ti ir palinkėti jai ir jos ko
respondentams geriausios 
sėkmės ateityje.

Kiti gi Adelaidės skautai, 
vandens mėgėjai, vadovau
jami Tado Gurskio, patys 
pradėjo baidarių statybą. 
Bus pastatyta šešios dvivie
tės, po 16-ka pėdų baida
rės. Šioms baidarėms yra 
nupirkta speciali dirbtino 
stiklo medžiaga.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

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 įvairumu.

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

N.Y. Times apie Baltijos kraštus
THE NEW YORK TIMES 

balandžio 20 d. laidoje tilpo 
straipsnis “Balts in U.S. 
Fear American Policy Shift 
on Soviet Incorporation of 
Nations’’, t.y. JAV baltai su
sirūpinę dėl galimo Ameri
kos politikos jų valstybių 
inkorporavimo Sovietų Są- 
jungon atžvilgiu pakeitimo. 
Europos saugumo konferen
cija, kurioje dalyvauja 35 
valstybės ir kuri prieš dve
jus metus pirmą kartą buvo 
susirinkus Helsinkyje, arti
nasi prie galo. Tikimasi, 
kad galutinos išvados bus 
sutartos ir pasirašytos Suo
mijos sostinėje, kada nors 
po birželio mėnesio. Baltus 
šiame krašte ir Europoje 
sujaudino kai kurių konfe
rencijos dalyvių noras pa
reikšti, kad Europos poka
rio sienos yra pastovios ir 
neliečiamos. Per 1.6 milijo
no baltų kilmės amerikie
čių yra susirūpinę, kad sau
gumo konferencija gali pa
daryti kompromisą dėl lig
šiolinio daugumos Europos 
valstybių nusistatymo, jog 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos 1941 m. inkorporavi
mas į Sovietų Sąjungą yra 
neteisėtas (illegal).

Kongresininkas Derwins 
ki, nuo senai palaikė Rytų 
Eurpos pavergtųjų valsty
bių laisvės bylą, ėmėsi ginti 
Baltijos valstybių teisinę ne
priklausomybę. Tuo tikslu 
1975 m. sausio mėn. jis pa
teikė Atstovų Rūmams rezo
liuciją, įpareigosiančią JAV 
vyriausybę vieną kartą ant 
visados pareikšti, kad ji ne- 
pripažinsianti Baltų valsty
bių inkorporavimo Sovietų 
Sąjungon legalumo. Į kongr. 
Derwinskio paklausimą raš
tu, Valstybės Departamento 
Deputy Assistant Secreta- 
ry Kempton B. Jenkins, 
tarp kita ko, parašė: “Vals
tybės Departamentas pa-
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Knyga 328 puslapių, pato
gaus formato.
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žymantienės-Biržiškaitės 
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L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius. 
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tvirtina, kad Jungtinių Vals
tybių politika nepripažinti 
prievartinės Baltijos valsty
bių inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą yra nepasikei
tusi”. Toliau rašo, kad JAV 
delegacija į Europos sau
gumo konferenciją nesutiks 
su jokia formule, kuri pripa
žins Baltijos Valstybių in
korporaciją į Sovietų Są
jungą.

Nors galutinis nutarimas 
(document) taip pat pripažin 
siąs “frontier inviolability” 
(sienų neliečiamumą) - tas 
sakinys kaip tik sukėlė bal
tų nerimą, - Valstybės de
partamento specialistai ma
ną, kad kiti nutarimai gali 
išeiti baltams į naudą. 
“Aš visą laiką sakau bal
tams, kad taikinio sienų kei
timo ir apsisprendimo prin
cipas atsvers visa tai, kas 
jiems nepatinka sakinyje

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
NEDAVĖ PILNO PAAIŠKINIMO

Š.m. balandžio 17 d. Pa
baltijo valstybių skyriaus 
viršininkas Valstybės depar
tamente William Shepard 
priėmė JAV LB įgaliotinį 
etniniams reikalams arch. 
Arvydą Barzduką. LB atsto
vų lankytasi sąryšy su žinio
mis, kad iškilęs pavojus, 
jog JAV galinčios keisti sa
vo nusistatymą Pabaltijo 
valstybių anekcijos į Sovie
tų Sąjungą klausimu.

Ilgesnio pokalbio metu p. 
Shepard pareiškęs, kad JAV 
ir toliau nepripažįstančios 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Šis nusistatymas 
pareikštas ir dešimtims se
natorių ir kongresmanų, ku
rie Valstybės departamen
tui paskutiniųjų kelių savai
čių bėgyje pateikė gausius 
užklausimus. Kiek jam yra 
žinoma, JAV vyriausybė ne
turi intencijos šį nusistaty
mą keisti ar persvarstyti. 
Kiek tai liečia prezidento 
Fordo suteiktą audienciją 
JAV pabaltiečių atstovams. 
Valstybės departamentas 
buvo painformuotas po įvy
kio. Dėl žinios apie audi
enciją neperdavimo per 
Amerikos Balsą, jis neturi 
informacijų ir negali kalbė
ti už kitų įstaigų veiks
mus.

W. Shepard žiniomis, Eu
ropos Saugumo konferenci
ja nutarimuose pasisakys 
sienų nepažeidžiamumo klau 
simu. Bus pareikšta, kad jas 
galima tik taikingu būdu 
keisti. Taip pat pagrindi
niuose nutarimų principuose 
bus žymima apsisprendimo 
teisė. Formulavimai dar nė
ra galutinai patvirtinti. So
vietai greičiausiai sienų ne
pažeidžiamumą aiškins sa
vaip, bet JAV Pabaltijo vals 
tybių aneksijos nepripaži
nimo laikysis ir toliau.

Pabaltijo skyriaus virši
ninkas pasirodė esąs didelis 
etninio atgimimo sąjūdžio 
JAV-se šalininkas. Mūsų 
rūpestį dėl tėvų žemės jis pil 
nai suprantąs. Taip pat 
domėjosi Amerikos lietuvių 
pažiūra į Indokinijos pro
blemas bei nusistatymu į 
dabartinę JAV Administra
cijos detante politiką. At
sakyta, jog jei anksčiau lie
tuviai detante politikoje ma

sienų ‘neliečiamumas’, pa
reiškė vienas Valstybės 
departamento pareigūnas.

ALT-os pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, kalbėjęs 1.5 
milijono lietuvių kilmės ame 
rikiečių vardu, savo tele
gramoje pareiškė: “Metų 
metais rusai stengėsi išgauti 
teisinį savo brutalios Baltų 
valstybių okupacijos pripa
žinimą. Jeigu saugumo ko
misija pripažins tautųlaisvą 
apsisprendimą, viskas tvar
koj”.

Pasiremdami aukščiau su
minėtais oficialiais raštais, 
kongresininkas Derwinski 
ir Valstybės Departamentas 
tikisiišblaškyti baltų abejo
nes Saugumo konferencijos 
atžvilgiu. Baltijos valsty
bių diplomatinės atstovybės 
bus taip pat oficialiai pain
formuotos. rT T A 

tė ir teigiamų aspektų, da
bar ją laiko išvirtus į sovie
tų nuglostymo (appeasment) 
politiką ir jos neremia.

Iš pasimatymo su p. 
Shepard susidarė įspūdis, 
kad kai kuriems klausimams 
jis atsakymo neturįs. Ypač 
į akis krenta negalėjimas 
paaiškinti kodėl apie prez. 
Fordo suteiktą audienciją 
nebuvo leista pranešti per 
Amerikos Balsą. JAV LB 
Krašto valdyba nelaiko, kad 
šiuo klausimu padėtis yra 
pakankamai išaiškėjusi ir 
numato toliau ieškoti pa
aiškinimų iš kitų šaltinių. 
Taip pat prisibijoma, kad 
sienų nepažeidžiamumo su
tartis, ypač jei neparemta 
aiškiais tautų apsisprendi
mo principais, nelegalizuo
tų sovietų smurtu įvykdy
tos Pabaltijo valstybių anek
sijos. (LB lf.)

THE BEST PLACE TO BEGIN 
is with us. Purposely small 350 
for individualized study pro
grama. Coed; two-vear; 95^ 
succesfully transfer; Benedictine 
and lay faculty; 40rr Ph. D’s; 
Christian values and atmos- 
phere. Write soon to Paul Drew

ST. GREGORY’S COLLEGE 
Shawnee, Oklahoma 74801

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)

FARM FOR SALE
Montville — 15 Min to Ocean 

& 10 Min Shoping 
FARM W/26 ACRES 

4 yr. old custom built raised 
ranch, 4 bdrms, 3 bths, liv. rm. 
w/patio. Lrg. kthcn. WW Crtpng 
New 24x36 Barn Exceptional 
piece of property. Priced at 
$83.000.

OAKDALE REALTY INC.
430 B Chapel H iii Rd. 
Aakdale, Conn. 06370 

203-859-0440
(32-34)
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DŽIUGUS LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS
ANTANAS JUODVALKIS(2)

DISKUSIJOS

STIPRĖJA KOVA PRIEŠ
RELIGINĘ PRAKTIKĄ

Neseniai lankėsi Ameriko
je palaužtos valios, klastos 
apgaubti, nelaimingi sovie
tinės tironijos iškamšos, 
įvairių tikėjimų dvasiškiai. 
Visų dorų žmonių nuosta
bai jie skelbė apie religijos 
išpažinimo ‘laisvę’ Sovieti- 
joje.

Mes turime vėl naują re
ligijos persekiojimo faktą 
ok. Lietuvoje. Tai komparti
jos centro komiteto žurnalo 
“Laikas ir įvykiai” 1975 me
tų numeris antras! Šiame 
numeryje LTSR nusipelnęs 
kultūros švietimo darbuoto
jas Antanas Ramelis, visiš
kai išsijuosęs, skelbia ne
sutaikomą neapykantą reli
gijai. Jis skelbia tą neapy
kantą kraštą valdančios 
kompartijos vardu. Tai jo 
ilgas rašinys “Komunistas ir 
religija”.

A. Ramelio neapykanta 
religijai prasiveržė dėl taria
mų nuolaidų ir kompromi
sų religinei praktikai, ką ro
do... kompartiečiai! Surin
kęs žinias iš vidinių kom
partijos šnipų, Antanas Ra
melis viešai smerkia komu
nistus, kurie “buvo užėję į 
bažnyčią”. Vieni parodė so
lidarumą su savo tikinčiai
siais giminėmis, kiti palaikę 
draugus. Kai kurie dalyva
vo bažnyčioje per santuo
kos apeigas, kiti stovėjo 
prie mirusio, artimo giminai
čio karsto, bažnyčioje. Bu
vo tokių, kurie nesiprieši
no krikštui, kryžiaus pasta
tymui prie karsto, buvo to
kių, kurie ir persižegnojo...

Visus šiuos faktus, nuro
dydami datą, laiką ir asme
nį, Antanui Rameliui, kaip 
aiškėja iš jo rašinio, jam pa
rūpino vidinė kompartijos 
šnipų tarnyba.

A. Ramelis nori suaktua
linti religijos niekinimo va
jų, neapeiti susirinkimuose 
kompartiečių ‘nuodėmių’ ir 
‘nekovotojiškumo’ su religi
ne praktika. Jis reikalau
ja padidinti ateistinį ‘auklė
jimą’, išguiti ‘tamsybinin
kus’, šalinti iš partijos reli
gijai atlaidžius komunistus.

Į talką kovai prieš moder
nią ‘buožių sielą’, Antanas 
Ramelis prisišaukė buvusį 
stalinistą rašytoją A. Jony
ną, kurio tekstais, lyg šū
viais į religijos išpažinimo 
taikinius, pasmailino savo 
antireliginius šūkius.

“Partijos nariai negali 
būti pasyvūs kovoje su reli
giniais prietarais”, paskelbė 
A. Ramelis. Negali būti aiš
kesnio religijos padėties nu
sakymo ateistinėje valstybė
je, kaip tai nusakė A. Ra
melis: “Išvaduoti tikinčiuo
sius iš religinių preitarų 
yra visos partijos, visos mū
sų valstybės reikalas”.

Apie kokią religinės prak
tikos ‘laisvę’ švebeldžiavo iš 
Sovietijos atvežtieji dvasiš
kiai?!

Kovai su religine prakti
ka, su religijos mokymais 
kompartija angažuoja “visą 
valstybę". Tai reiškia, kad 
viešoji ir slaptoji policija 
tampa įpareigota sunkinti ti
kinčiųjų gyvenimą, juos sek
ti, persekioti, jų religinę 
praktiką naikinti, neklus
niuosius ir atkakliuosius 
bausti.

A. Ramelis sako: “XXIV 
kompartijos suvažiavimas

įpareigojo visas partines or
ganizacijas stiprinti kovą už 
naujo tarybinio žmogaus 
auklėjimą”. Tas vadinamas 
“tarybinis žmogus” yra tam 
tikra sovietinio mokymo 
utopija. Tačiau “auklėjimo 
procesas” labai apčiuopia
mas, realus veiksmas: religi
jos niokojimas, religinės 
praktikos persekiojimas.

Atrodo, kad toks ‘auklė
jimas’ iki šiol yra papras
tas chuliganizmas, kurį iš
samiai aprašė rašytojai disi
dentai. Tai bolševikinių smo
gikų akcija per religinius 
įvykius: puldinėja ir muša 
religinių procesijų dalyvius, 
laužo ir gadina kulto objek
tus, neleidžia susirinkimų ir 
spaudos laisvės. Bloševikai 
eina klaidžių ir kvailu keliu: 
“beauklėdami vadinamą ta
rybinį žmogų” jie vis nepa
jėgia sunaikinti religinio 
žmogaus. Veiksmas visad at
siliepia ataveiksmiu. Kada 
jie persekioja religiją, kai 
kurie jų partijos nariai slap
tai lanko maldos namus, da
lyvauja religinėse apeigo
se... Ar gali būti ryškesnis 
ideologinis pralaimėjimas?

Pralaimėjimas yra dėlto, 
kad bolševizmas, niekinda
mas amžinas vertybes, netu
ri savo ekvivalento, savo 
vertybių.

Grįždami prie rašinio te
mos, matome, kad kova dėl 
ateizmo, kova prieš religiją,- 
visad buvo bolševikinimo 
gairė ir problema numeris 
pirmas. Bolševizmas nesu
geba parūpinti nelaimin
giems žmonėms buities ob
jektų, bet netrūksta popie
riaus, pinigų ir propagandos 
kovai prieš “religinius prie
tarus”. Po pusšimčio aršaus 
teroro metų, bolševikai vis 
nedrįsta pripažinti savo ide
ologinio pralaimėjimo. Į po
grindį įvaryta religija stip
ri. Jie stengėsi sukurti “klus 
niųjų iškamšų” blefą, “so
vietinei tvarkai ištikimų dva 
siškių” vaidinimą. Bolševikų 
niekšybė buvo iššifruota.

Skaudu ir graudu, kad ok. 
Lietuvos žmonės kenčia dėl 
bolševikinio šėtonizmo.

Diskusijas pradėjo šio 
straipsnio autorius, teirau
damasis dėl tolimesnės Fon
do investavimo politikos. 
Investavimo k-jos pirm. P. 
Kilius ir dr. G. Balukas pa
žymėjo, kad jau dabar Tary
bos yra nusistatyta palaips
niui mažinti investavimą į 
akcijas ir pereiti prie vals
tybinių popierių ar termi
nuotų ein. s-tų. V. Naudžius 
užsipuolė klausėją, kad ke
liama panika ir priminė pra
ėjusius gerus laikus, kai ak
cijos davė gerą pelną ir kul
tūriniams reikalams buvo 
pervestos stambesnės su
mos. Paklausėjas pareiškė, 
kad panikos niekas nekelia, 
o tik norima išsiaiškinti esa
mą padėtį, nes ir suvažia
vimai tam šaukiami.

K. Bradūnas pasisakė dėl 
leidžiamų medalių. Jei jie 
duoda pelną - gerai, bet reik
tų surišti su tam tikrom 
sukaktim, kurias mes pratę 
paminėti. Iki šiol gerbėm 
politikus ir karalius, ar ne
reikėtų pagerbti ir kultūri
ninkus. Šiais metais šven
čiame dviejų kultūrininkų: 
vyskupo Valančiaus ir me
nininko K. Čiurlionio jubilie
jus. Reikėtų jų garbei iš
leisti meniškus medalius. 
Praėjusiais metais praleista 
proga atžymėti Vilniaus uni
versiteto įkūrimą Gedimino 
medaliu.

A. Rėklaitis paaiškino, 
kad Fondas duoda tik savo 
vardą ir gauna visą pelną, o 
medalių kaldinimą finansuo
ja privatūs asmenys. Fon
das savo pinigų į šį biznį ne
investuoja. Jei kas nori kokį 
asmenį ar įvykį atžymėti, 
turi surasti finansuotoją ir 
gauti L. Fondo Tarybos pri
tarimą.

Dr. A. Razma pritarė K. 
Bradūno pasiūlymui ir pa
prašė sekretoriatą užplanuo
ti, kad būtų galima Tary
boje apsvarstyti.

Buvo pasiteirauta dėl sub
sidijų lituanistikai Michiga- 
no universitete, ar yra stu
dentų ir kaip ilgai reiks 
remti. Paaiškino V. Kutkus, 
kad rudens semestre buvo 
18 studentų, už lituanistiką 
duodami kreditai, šiuo metu 
paramos neprašo.

Dėl premijos suteikimo 
Čiurlionio galerijos dailės 
parodai, buvo paaiškinta, 
kad Fondas paskyrė premiją 
dailininkams, kaip ir rašyto
jams ar kitiems. Premijavi
mą atliko speciali dailinin
kų komisija. L. Fondas į 
premijų paskirimą vienam 
ar kitam asmeniui, nesikiša.

Dar buvo teirautasi apie 
pelno paskirstymą. Iždinin
ko duotoje apyskaitoje gry
no pelno išvesta 15.147,41 
dol., Taryba pervedė 24,770
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Spaudos stalas Lietuvių Fondo džiaugsmo pokylyje.
Iš kairės: kun. P. Cinikas, P. Petrulis, N. Baronienė, 

VI. Būtėnas. Toliau matosi
D. Vakarės nuotrauka 

mažoka, reikėtų bent kas 
trys mėnesiai turėti investa
vimo žinias.

P. Kilius ir G. Balukas 
painformavo, kad investavi
mų komisija turi žinias kas 
dvi savaites, bet jas siun
tinėti nariams būtų didelis 
darbas ir išlaidos. Jei kas in- 
domaujasi apie investavi
mus, prašomas ateiti į Fon
do būstinę ir jis bus pain
formuotas, Fondo knygos 
yra visiems atviros.

Dar pasiaiškinus vienu 
kitu mažesnės svarbos klau
simu, pateiktos L. Fondo 
apyskaitos vienbalsiai buvo 
patvirtintos.
Tolimesnių vietovių prane

šimus padarė keturi įgalio
tiniai: Clevelando.-- Milda 
Lenkauskienė, Detroito -- 
Vytautas Kutkus, Grand Ra- 
pids - Pranas Turūta ir sau
lėtos Floridos -- Juzė Jazbu- 
tienė.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CEIITIFIK ATUS MOKAME: 
734f< — 6 metu su $l,0Q0, minimum. 
7,/j,r — 4 metu su $1,000. minimum. 
634r< —30 mėn. su $1,000, minimum. 
6Vį'7 — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus liauju 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanosi duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINOS INSURED U’ TO $40.000.00 BY F.S.L.I.C.

aini
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1447 So. I9th Court • Cicero. Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri.. 9-5: Sat.. 9-1; Clo*ed Wed.

■Juokas Gribauskas. vedėjas

Al. Baronas, D. Būtėnienė, 
A. ir B. Pužauskai.

dol., o paskirstė 41.1230 dol. 
Kaip matote sumos nesutin
ka. Buvo atsakyta, kad dalis 
yra pridėta iš ankstyves
nių nesunaudotų sumų, o ki
ta dalis paimta iš šių me
tų būsimo pelno. Prašymų 
buvo tiek daug ir neatidė- 
liotiniams reikalams paskir
tos sumos neužteko.

J. Janušaitis prašė neuž
miršti lietuviškos spaudos, 
radijo ir TV, kurie labai 
daug prisidėjo prie milijono 
sutelkimo. Per visą Fondo 
gyvavimo laiką, spaudai ir 
kt. teko vos 8,000 dol. iš 
304,000 paskirstytos sumos. 
Buvo pažadėta spaudos ne
užmiršti, kai tik reikalai pa
gerės.

J. Girdžiūnas pasisakė dėl 
Lietuvos istorijos leidimo ir 
dėl naujojo autoriaus. Turi
me dr. Šapokos ir dr. Sruo
gienės geras istorijas, o jas 
papildžius naujaisiais lai
kais, galėtumėm turėti pilną 
istoriją ir žymiai pigiau kai
nuotų.

Dr. G. Balukas ir V. Nau
džius pažymėjo, kad LFondo 
vadovybė yra tvirtai nusi
stačiusi surinkti medžiagą, 
ją mikrofilmuoti ir palikti 
ateities kartoms. Mūsų isto
rikai atsisakė, bet pritarė 
naujo autoriaus parinkimui. 
Kol turime pasiruošusių 
žmonių, reikia juos skatin
ti ir remti, kad viską už
rašytų ir paliktų ateičiai. 
Šiems tikslams yra šimta
procentinis Lietuvių Fondo 
Tarybos pritarimas.

Pietų laikui priartėjus, 
diskusijos buvo pertrauktos, 
padarytos bendros nuotrau
kos ir paskelbta vienos va
landos pertrauka.

Dariaus-Girėno mokyklos 
dvi mokinukės, lydimos tėvų 
atstovo L. Narbučio, įteikė 
mažųjų mokinių auką Lie
tuvių Fondui.

Po pietų pertraukos šuva 
žiavimo pirmininkavimą per 
ėmė Pr. Turūta. Jis pasiūlė 
pakeisti darbotvarkės vyk
dymą. Dabar rinkti Tarybos 
ir Kontrolės komisijos na
rius, o kol balsus suskai
čiuos grįžti prie nebaigtų 
diskusijų. Susirinkimas pa
siūlymui pritarė.

Į Tarybą reikėjo išrinkti 
6 narius, nes pasibaigė jų 
kadencija. Nominacijų komi
sijos vardu St. Baras pasiū
lė kandidatus, kurie suskai
čiavus balsus ir buvo išrink
ti: Marija Remienė (3076 -- 
nauja), dr. Kazys Ambro- 
zaitis (2870 -- perrinktas), 
Povilas Kilius (2554 -- per
rinktas), dr. Jonas Puzinas 
(2344 -- naujas), Antanas 
Rėklaitis (2126 -- perrink
tas) ir Viktoras Naudžius 
(1919 -- perrinktas). Kandi
datais liko Adolfas Šimkus 
(1283) ir Antanas Dundzila 
(1236).
' Kontrolės komisijon pa
siūlyti ir išrinkti: Kazys Gri
na (2901), Petras Indreika 
(2106 -- naujas) ir Antanas 
Būga (2039), kandidatas Po
vilas Sodeika (1685).

Balsų rinkimo ir skaičia
vimo metu S. Rauckinas 
perskaitė praėjusio susirin
kimo protokolą.

Tolimesnės diskusijos dėl 
pranešimų, kaip ir išsisėmė, 
tik Prūsas prašė dažnesnės 
informacijos apie investavi
mus. Metinės apyskaitos

pitalą ir gauti didesnį pel
ną. Žemė ir šiandien turi 
šalininkų, kaip pelningiau
sias ir tikriausias investa
vimas.

Vieni siūlė mažinti išlai
das reklamai ir palikti dides
nį pelną, o kiti galvojo prie
šingai, kad spauda yra 
vienas iš pagrindinių Fondo 
propaguotojų ir ugdytojų, 
tad ją reikia remti.

Buvo siūlymų neužmirš
ti ir mūsų vyriausios po
litinės vadovybės Vliko, bet 
atsakyta, kad Fondo pelnas 
naudojamas tik kultūri
niams tikslams ir įstatai 
draudžia remti politinius 
reikalus. Siūloma Vliką rem
ti asmeniškai.

Petras Indreika užsiminė 
bažnytines Kronikas, kurių 
išleidimas anglų ir ispanų 
kalbomis, kainuos keliolika 
tūkstančių dolerių. Prašė 
Fondo vadovybę neužmiršti 
ir ateiti į pagalbą.

Pabaigai V. Naudžius per
skaitė keturias rezoliucijas, 
Fondo ir lietuviško gyveni
mo klausimais.

Suvažiavimas, užtrukęs 
geras 5 valandas, baigtas 
Lietuvos himnu.

ĮSTATŲ KEITIMAS
Įstatų keitimo klausimą 

referavo pats Tarybos pirm, 
dr. J. Valaitis. Referentas 
pasisakė esąs gydytojas, tad 
bandysiąs įstatus aiškinti 
paprasta kalba, kad būtų vi
siems suprantama ir aišku. 
Pasiūlytieji įstatų pakeiti
mai didele balsų persvara 
buvo priimti, nors vienas ki
tas ir pareiškė kitokias nuo
mones (Prie šio punkto dar 
teks grįžti šios apžvalgos 
pabaigoje).

KLAUSIMAI IR 
SUMANYMAI

Buvo pasiteirauta apie L. 
Fondo kapitalo palikimą at- 
sikursiančiai nepriklausomai 
Lietuvai, nes įstatuose to 
nėra, o spaudoje šis klausi
mas buvo iškeltas. Dr. A. 
Razma paaiškino, kad tokių 
tikslų įrašymas į įstatus su
darytų sunkumų išreikalauti 
atleidimą nuo mokesčių, o 
taip pat sudarytų didelį pa
vojų jau dabar komunistams 
išgauti mūsų suaukotus pini
gus. Nepriklausomybės są
voka yra gana plačiai aiški
nama ir okupuotos Lietuvos 
advokatai galėtų įtikinti 
amerikiečių teismą, kad Lie
tuva ir šiandien turi nepri
klausomybę. Komunistai ir 
demokratijos sąvoką aiškina 
savaip ir ją savinasi savo 
diktatūrai pateisinti. Įsta
tuose Fondo kapitalas yra 
apsaugotas nuo svetimų įta
kų.

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiandien buvo 
įvairių siūlymų, kaip geriau 
būtų investuoti LFondo ka-

BAIGIAMOSIOS 
PASTABOS

Šis Lietuvių Fondo suva
žiavimas vyko džiaugsmo 
ir pasididžiavimo ženkle, 
nes įvykdytas steigėjų už
mojis ir sukeltas vienas mi
lijonas dolerių. Tai pirmas 
toks stambus lietuvių užsi
moto uždavinio įvykdymas. 
Šiam laimėjimui gal prilygs
ta tik Lietuvių Enciklope
dijos išleidimas. Tai du 
patys didieji įvykiai trem
ties lietuvių istorijoje. Gar
bė pradininkams, vykdyto
jams ir visiems geros valios 
lietuviams savo skatiku ir 
darbu prisidėjusiems prie 
šių didžiųjų uždavinių įvyk
dymo.

Fondo suvažiavimas bu
vo ramus ir labai santūrus, 
nors, labiau įsigilinus į pa
teiktus davinius, galima ras
ti ir silpnesnių vietų, vertų 
platesnio aptarimo ir paaiš
kinimo. Laikai keičiasi ir rei
kalai diena iš dienos gerė
ja, tad tikime, kad fondo 
kai kurios investicijos pasi
taisys ir bus išvengta skau
desnių nuostolių.

Įdomus įvyko įstatų pa
keitimas. Nors dr. J. Valai
tis pasišovė kasdienine (ne 
teisine) kalba pakeitimus pa
aiškinti, bet mes pamiršom, 
kad dr. J. Valaitis yra gydy
tojas, o gydytojai savo pa
cientams taip pat moka ligą 
paaiškinti taip, kad perdaug 
nenugązdintų ir visos padė
ties nepasakytų.

Ką reiškia išjungimas ad
ministracinių išlaidų iš gau
namo pelno ir po 2°/o atskai
tymas nuo pagrindinio kapi
talo? Teoretiškai skaičiuo
jant, po 50 metų pagrindi
nio kapitalo neliks (50 x 2 - 
100%).
Žinoma, Fondas kiekvie

nais metais sulauks naujų au 
kų ir tų naujųjų įnašų užteks 
administracinėms išlaidoms 
padengti, tad pirmojo mili
jono gal ir nepalies, bet pa
virsti multimilijoniniu var
giai ar pavyks. Šiaip ar taip, 
pagrindinis kapitalas jau ne
paliks toks, kokį Fondo stei
gimo pradžioje žadėjo. Ad
ministracinės išlaidos (sąvo
ka gana plati) metai iš metų

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvių fondo banketo rengėjai... Iš kairės: LF vice
pirmininkas reikalų ir vajų vedėjas Antanas Rėklaitis, 
Dirvos bendradarbis Jurgis Janušaitis, banketo komi
teto pirmininkė Marija Rėmienė, Dirvos kolumnistas 
Vladas Būtėnas ir programos organizatorius sol. Sta
sys Baras. y, Noreikos nuotrauka
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Konferencijos dalyviai Portugalijoje, etnografiniame muziejuje Darąue res 
torane prie kukurūzų kūlimo aikštelės.

Revoliucijų židiniuose... Vladė Butkienė

ITALIJOJE IR
i4i PORTUGALIJOJE

DIRVA 1975 m. balandžio 30 d.

Lietuvių Fondo suvažiavimas...

Vaikščiodami po Porto 
miestą, pastebėjome naujai 
pastatytą modernią sinago
gą. Už poros dienų buvo žy
dų Naujų Metų diena. Vie
nas daktaras iš New Yorko 
t-ą dieną traukiniu specia
liai važiavo savo tautiečių 
tarpe sutikti Naujus Metus, 
bet sinagogą rado užrakintą 
Pyko ir niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl, kas ir kam 
ją tenai pastatė.

Vienas portugalų profeso
rius patarė nueiti į vietinį 
turgų, kur apylinkių gyven
tojai suvežą savo gaminius.

Turgaus aikštė užima 5-6 
miesto blokus. Ten ant veži
mų ir stalų matai išdėtus 
naminės duonos kepalus. 
Vieni apskriti, dideli: vos 
dviem rankom apkabinami, 
kiti -- ploni, ilgi ar susuk
ti, suraityti, kaip storos vir
vės. Greta kabo rūkyta kiau
liena, aviena, dešros, kum
piai, džiovinta žuvis. Dide
liuose dubeniuose plauko gy
vos žuvys, kurias pardavė
jas čia pat išvalo, supiaus- 
to, -- tik imk ir neškis! Ki
tame kvartale karksi vištos, 
gagena žąsys, trukšmauja 
kalakutai, skųsdamiesi nu- 
tirpusiom nuo tupėjimo ko
jom. Už jų žviegia paršiu
kai, lyg būtų čia pat sker
džiami, matyt labai išalkę; 
galvas panarinę, prisimerkę, 
snaudžia asilėnai.

Sustoju prie atdaro krep
šio. Jame tupi trys balti 
triušeliai ir penkios jūros 
kiaulytės. Negaliu suprasti, 
kodėl jos nešoka lauk iš 
krepšio ir nebėga, nes savi
ninkė, užmiršusi savo pre
kes, linksmai šnekučiuojasi 
su kaimyne, pardavinėjančia 
daržoves.

Daržovių ir vaisių skyrius 
užima porą blokų. Miestie

tės juos nešasi namo dide
liais kiekiais, kad užtektų 
iki sekančio turgadienio. Nu
siperku tamsių sultingų vy
nuogių, paėjus nuošaliau, at
sisėdu ant suolo ir, vietinių 
nusistebėjimui, valgau jas 
su didžiausiu pasigardžiavi
mu. Tokio sultingumo dar 
nebuvau ragavusi!

Kitoje turgaus pusėje, ant 
grindinio, išdėlioti namų 
apyvokos reikmenys: indai, 
puodai, geležies išdirbiniai, 
-- vietinės gamybos ar atvež
ti iš kitur. Tarp molinių 
lėkščių, vazelių, puodukų, 
matai eilėmis sustatytus 
margaspalvius gaidukus. Jų 
populiarumą palaiko sena 
Barcelos miesto legenda, pa
gal kurią ant teisėjo stalo 
pragydęs keptas gaidys, kai 
nekaltas piligrimas buvo ka
riamas už vagyste—

Lentynose marguoja suk
nelėms medžiagos, kurios 
netelpa ant stalų, tos išdė
tos ant žemės. Jų ritiniai 
išsivynioję, susiraizgę, pana-< 
šiai, kaip amerikoniškose 
krautuvėse, išpardavimuo
se.

Vyriškų rūbų pardavėjai, 
persimetę per kaklus matą, 
kalbina praeinančius vyrus, 
siūlydami pirkti kostiumus, 
švarkus, kelnes arba užsisa
kyti pagal savo dydį: sekan
čią savaitę galės atsiimti jau 
pasiūtas. Moterys nesėdi be 
darbo: laudamos pirkėjų, 
mezga, siuvinėja, supa nuo- 
bodžiajančius vaikus, ant 
primusų gaminasi valgį.

Slankioju po turgų, žiūri
nėju, kilnoju prekes, bet 
nieko neperku. Stebiu žmo
nes, klausausi nesupranta
mos kalbos, gėriuosi kasdie
ninio gyvenimo paveikslu. 
Drauge jaučiuosi jam sveti

ma, nereikalinga, tarsi bū
čių įsibrovusi į privačią 
sodybą, į kurią suvažiavo 
plati giminė tik jai vienai 
svarbių reikalų aptarti... Pri 
simenu Lietuvos turgų, kur 
vaikais būdami, žiūrėdavo 
me į perlamutrinėmis kriau
nomis lenktinius peiliukus, 
blizgančias sagutes, moli
nius ąsočius, virtines riestai
nių, prinokusius obuolius ir 
ilgus spalvotus saldainius. 
Prekių gausumu ir įvairumu 
Portugalijos turgus primena 
Amerikos “Departmento” pi 
giųjų prekių skyrių, tik čia 
yra šimtai savininkų, o krau
tuvės stogas -- plati mėlyna 
padangė.

Stebėdama Portugalijos ir 
kitų Vak. Europos kraštų 
gyvenimą, negalėjau supras
ti, kodėl mes, lietuviai, taip 
kritikuojame savo Nepri
klausomos Lietuvos periodą, 
kai dar ir šiandien žmonės 
panašiai tebegyvena. Netur
tas ne yda, tai man net šv. 
Jurgis Neapolyje patvirtino. 
Europos gyvenimo būdas 
nesikeičia, o jeigu keičiasi, 
tai taip iš lėto, kad 20-30 me
tų laikotarpio pasikeitimai 
beveik nepastebimi. Pasikei
čia žmonių veidai, užauga 
naujos kartos, valgydamos 
toje pat žemėje išaugintą 
duoną, malšindamos troš
kulį to pat šulinio vande
niu...

Konferencijos užbaigimą 
atšventėme Viana di Castelo 
mieste, pačioje Portugalijos 
šiaurėje, prie Atlanto. Te
nai praleidome popietę ir va
karą restorane, kuris įreng
tas lyg senovinis portuga
lų kaimas. Gėrėme vyną iš 
molinių puodukų, pylėmės jį 
tiesiai iš statinaičių, valgė
me ant atviros ugnies kepa
mas silkutes, kurių šeiminin-

(Atkelta iš 3 psl.) 
didės ir naikins pagrindinį 
kapitalą.

Suprantama, šiandien pi
nigai labiau reikalingi kul
tūriniams reikalams ir įvai
riems projektams remti, ne
gu, gal būt, jų reiks po 50 
metų, bet ar reikėjo atsisa
kyti nuo ankstesnių pažadų.

Šiuo klausimu Fondo va
dovybė turėtų plačiau paaiš
kinti, kad visiems būtų žino- 

kai nespėjo-kepti. Orkestras 
grojo portugališkas melodi
jas, choras dainavo dainas, 
merginų ir vyrų grupė, ap
sirengusi tautiniais rūbais, 
demonstravo senovinį kuku
rūzų kūlimo būdą spragi
lais. Prieš vakarienę ‘at
šventėme’ derliaus šventę, 
įsijungdami į karnavalo eise
ną su įvairiaspalviais žibin
tais bei tradiciniais karna
valo juokdarių pokštais. 
Paskui valgėme vakarienę, 
gėrėjomės tautiniais por
tugalų šokiais, patys mėgi
nome su jais šokti ir baigė
me vakarą bendru pasilinks
minimu.

Portugalų tautinius šo
kius teko matyti porą kartų. 
Matėme vieną grupę, šoku
sią Europos tautinių šokių 
festivaliuose ir laimėjusią 
pirmąsias vietas. Jų tauti
niai rūbai buvo autentiški, 
paveldėti iš protėvių. Apie 
moters turtingumą, kaip 
mums paaiškino, senovėje 
spręsdavo iš jos papuošalų: 
auksinių grandinėlių, karo
lių, žiedų, apyrankių, par
gabentų iš svetimų žemių.

Stebėdama portugalų tau
tinius šokius, priėjau išva
dos, kad visų Europos tau
tų šokiai yra lyg vienos 
šeimos vaikai: nors vieno 
nosis yra smailesnė, kito 
riestesnė, vienas, lėtesnis, 
kitas smarkesnis, bet vis- 
tiek broliai lieka broliais. 
Visi tautiniai šokiai pana
šūs savo paprastumu, na
tūralumu, nuoširdumu, nors 
ir skiriasi šokio tempera
mentu, figūromis ir pan. 
Juos gražiausiai atlieka pa
prasti kaimo žmonės, kaip 
toji portugalų grupė, net 
jokių baleto mokyklų nelan
kę. Gal dėl to ir mūsų 
tautinių šokių grupės yra vi
sų mėgiamos.

Uždarant konferenciją, 
pirmininkas NATO vardu pa 
sidžiaugė, kad joje daly
vavo tiek daug kraštų, kad į 
ją pirmą kartą savo atsto
vus specialistus atsiuntė ir 
Sov. Sąjunga.

Kaip po kiekvienos konfe
rencijos, taip ir dabar, po 
oficialaus atsisveikinimo, jos 
dalyviai pabiro kaip žirniai. 
Tą patį vakarą skubėjo į 
lėktuvą, sėdo į traukinį ar 
automobilį. Ir mes, išsinuo
moję mažiuką automobilį, 
sekantį rytą patraukėme pri 
vačių atostogų Ispanijos 
link.

ma, ko buvo siekta darant šį 
įstatų pakeitimą.

LIETUVIŲ FONDO 
DŽIAUGSMO POKYLIS

Lietuvių Fondo metiniam 
susirinkimui pasibaigus, tą 
patį vakarą, puošnioje Mar- 
tiniųue salėje, pietvakarių 
Chicagoje, buvo suruoštas 
milijono užbaigimo džiaugs 
mo pokylis. Salė talpina apie 
600 žmonių, bet šį kartą su
sirinko nepilni 500 Fondo en
tuziastų ir rėmėjų.

Pokyliui sklandžiai ir vy
kusiai vadovavo rengėjų pir
mininkė Marija Rėmienė. 
Naujovišką invokaciją pa
skaitė Petras Kisielius, jr., 
iš poeto B. Brazdžionio kū
rybos. Susirinusius svečius 
pasveikino Tarybos pirmi
ninkas dr. J. Valaitis. Jis 
iškėlė 7 didžiąsias nuodė- 
mes-nutarimus: 1) dr. A. 
Razma iškėlė Fondo steigi
mo idėją ir pasiėmė pirmi
ninkavimą, 2) Prel. M. Kru
pavičius patarė, o steigėjai 
ir LB sutarė steigti vieną 
fondą, 3) Daras patarė kur 
investuoti pinigus, kad gauti 
didesnį pelną, 4) 50°/o pelno 
skirti lituanistiniam švieti
mui, kad vaikai išmoktų lie
tuviškai kalbėti ir rašyti, 
5) 25°/o skirti kultūriniams 
reikalams ir 25% spec. pro
jektams, išleisti Lietuvos is
toriją ir medžiagą užkonser
vuoti, 6) šios dienos susi
rinkime padaryti įstatų pa
keitimai, įgalina visus daly
vauti Fonde ir apsaugo nuo 
vieno žmogaus ar mažos 
grupės dominavimo ir dikta
vimo ir 7) Taip pat šian
dien nutarta atskirti admi
nistracines išlaidas nuo pel
no.

Po dr. J. Valaičio kalbos 
visi suskato pasistiprinti, 
nes numatyta programa bu
vo netrumpa.

Solistė Vanda Stankienė, 
pritariant A. Stelmoko or
kestrui, publiką palinksmino 
estradinėmis dainomis. Ra
šytojas Aloyzas Baronas pa
skaitė humoristinės kūry
bos, specialiai pritaikytos 
šiam vakarui ir Fondo veikė
jams. Abu menininkai publi
kos buvo labai šiltai sutikti.

Vakaro vedėja M. Reinie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

nė pristatė iš toliau atvy
kusius svečius, o Vliko pirm, 
dr. K. Valiūnas ir LB KV vi
cepirm. A. Gečys pasveikino 
Fondo darbuotojus milijono 
surinkimo proga ir palinkėjo 
nesustoti, bet siekti multi- 
milijoninio. Kanados LB 
pirm. Simanavičius pasvei
kino jų Fondo ir KLB vardu 
ir pasidžiaugė pasiektais lai
mėjimais.

Pabaigai žodį tarė Fondo 
steigėjas ir didelis rėmėjas 
bei nuolatinis aktyvus dar
buotojas dr. A. Razma. 
Jam pasirodžius prie mikro
fono, susirinkusieji sukėlė 
ovacijas. Savo žodyje pami
nėjo 5 įsakymus: 1) iškelta 
idėja turi būti reali ir atitik
ti mūsų pajėgumui, 2) idė
jos pradininkai turi ją tikė
ti ir visą dėmesį bei jėgas 
jai paskirti (spauda pats di
džiausias variklis), 3) komp
romisas yra reikalingas, nie
kad nereikia užsispirti savo 
galvojime, gerą kritiką rei
kia priimti, 4) dažnai naujų 
idėjų skelbėjai, tuojau nori 
matyti rezultatus. Čia reikia 
kantrybės ir darbo, o rezul
tatai vėliau pasirodo ir 5) 
nekreipti dėmesio į atšąlu- 
sius ir abejingus. Ilgainiui 
ir jų dalis įsijungia į darbą. 
Griaunančius tenka igno
ruoti ir su jais jokių reikalų 
neturėti.

Dr. A. Razmos kalba buvo 
santūri, apgalvota ir pritai
kyta šiam didžiam momen
tui. Iš jo kalbos tryško 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
gaidelė, kad ir lietuviai su
geba atsiekti didelius užsi
mojimus.

Marijos Remienės asme
nyje Lietuvių Fondo vado
vybė surado napamainomą 
talkininkę ir rėmėją.

Pokylį ruošti komitetą su
darė: M. Remienė (pirm.), 
St. Baras, VI. Būtėnas, J. 
Dočkienė, S. Endrijonienė,
M. Grėbliūnienė, J. Janu
šaitis, Pr. Masilionienė ir Z. 
Pupienė.

Po programos pokylio da
lyviai linksminosi, grojant 
A. Stelmoko orkestrui.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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VYT. ALANTAS Ištrauka iš romano

4, SKRAJOJANTIS AGRONOMAS
Vėlgi, Norgailos klausėsi agronomo gražbylystės ne 

per geriausiai susivokdami, ko tas vyras skėtrojasi ir 
kumščiu stalą tranko, lyg būtų kažkolios užmačios 
apsėsts. Ne taip jau labai jie šalinosi ir tos kiaulidės: 
be lašinių brizo ne ką tepasispardysi! Tik vienas Kos
tas atidžiai klausėsi svečio kalbos ir stengėsi ją supras
ti, nors tų jaunųjų ūkininkų ratelių organizavimas ir 
jam neatrodė toks jau būtinas reikalas. Jo sampra
tai buvo daug artimesnė senoji lietuvio ūkininko iš- 
mingis: dirbk ir turėsi! Aišku, jis nori savo ūkį pagerin
ti ir visą laiką kiek išmanydamas kruta, ir kažin ar jam 
taip jau labai reikalingi dar kažkokie rateliai? Ge
rai žemę įdirbk, užkratyk mėšlo ir turėsi gerą derlių, 
jei tik lietaus bus pakankamai. Bet jei agronomas 
sako, gal jis geriau žino? Ir lyg atsiliepdamas į jo min
tis agr. Rožėnas vėl prabilo:

-- Matot, dar negana gerai žemę išarti, išakėti ir 
mėšlo užvežti, dar reikia žinoti, kokios ir kokiai 
dirvai vartotinos dirbtinės trąšos, kaip augintinos ge
resnės daržovės ir šakniavaisiai, kaip gerintina galvijų 
veislė ir t.t. Tokių dalykų jaunieji ūkininkai galės iš
mokti gaudami nurodymų bei patarimų iš vadovybės, 
augindami pagerintos veislės galvijus ir tt.

Rožėnas nutilo ir apžvelgė visus šeimininkus pagal
vodamas, ar jis jau bus ganėtinai paruošęs dirvą pasku
tiniam smūgiui. Jie visi mandagiai šypsojosi, o Nor- 
gaila, norėdamas nutraukti nepatogią tylą, ėmė myk
čioti:

-- Žinoma, žinoma, kas to nežino, mokytis niekad ne pro 
šalį...

-- Aš numačiau tokį ratelį steigti Pasartės kaime, -- svie 
dė svečias pertraukdamas šeimininką ir pažvelgdamas 
į Kostą. -- Kostai, ar pats galėtum tokiam rateliui va
dovauti?

- Aš? - sumišo vaikinas. -- Kaip aš galiu vadovauti, jei 
pats daugiau neišmanau už kitus?

- Va kur aiškus ir teisingas atsakymas! - šūk
telėjo agronomas. -- Šventa teisybė: aklas aklio netoli 
tenuves- E-r-r-r-g-o, jei nori vesti kitą, pirma pats už
sidėk akinius! Va, ponai Norgailos, koks reikalas: 
leiskite Kostą į žemės ūkio mokyklą... Palauk, palauk, 
pons Norgaila, duok man pabaigti, -- agronomas su
laikė prasižiojusį kalbėti Norgailą. -- Paklausykite: 
mokslas išeinamas žiemos metu: prasideda rudenį ir 
baigiasi pavasarį. Per vasarą moksleiviai darbuojasi 
savo tėvų ūkiuose, jau taikydami praktikoje mokyklo
je įsigytas žinias. Šiemet mokslas jau prasidėjo, bet 

aš gerai pažįstu Plungės Žemesnės Žemės Ūkio Mokyk
los direktorių: galėčiau jam parašyti ir tikrai žinau, 
kad Kostą dar priimtų. Mokykla įsikūrusi kunigaikščio 
Oginskio rūmuose. O koks ten parkas: visų Lietuvos 
parkų deimančiukas! Pagyventum, Kostai, kunigaikš
čio rūmuose!

-- Palauk, palauk, pons Rožėnai, taip neskubėk, 
nieko iš to neišeis: Kostas nenori mokytis, -- pagalios įter
pė žodį Norgaila.

-- Tikrai, Kostai? - svečias svyruodamas pažiūrėjo į 
vaikiną. -- Pats nenori mokytis?

-- Dumčiaus mokykloje nenorėjau, bet į ūkininkų 
mokyklą tur būt, važiuočiau, -- atsakė Kostas patylėjęs.

- Va kad nori: pirma nenorėjo, dabar jau nori! -- skės
telėjo rankomis tėvas. - Bet nieko iš to neišeis: Kostas 
reikalingas namie.

- Na, na, pons Norgaila, ką čia dabar priešgyniauji 
pats sau: ką tik sakei, kad žiemos metu guli užkrosny
je ir pypkiaudamas skaičiuoji pro langą varnas ant 
stogų. Gaila, bet kol kas ūkininkai žiemą ne ką tenuvei
kia: praleidžia dykinėdami, -- įkalbinėjo agronomas. -- 
Už sūnų, pons Norgaila, turėsi pasidarbuoti tik dvi žie- 
masr po dviejų metų jis mokyklą baigs, ir mes 
turėsime labai apsišvietusį ūkininką ir ratelio vadovą. 
Jis bus naudingas ne tik Liepkalniui, bet ir visam Pa
sartės kaimui, o gal ir visai apylinkei. Aš žinau, kad 
Kostas yra darbštus, energingas vaikinas ir neblogas 
ūkininkas, bet mokslas, garbės žodis, pons Norgaila, 
jam tikrai nepakenks. E-r-r-r-g-o, Kostas turi važiuoti 
į mokyklą!

(Bus daugiau)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

PASIKEITIMAS IDĖJOMIS
Jų pačių akimis...

Nauja Jalta Helsinkyje

Teisė į laisvą pasikeiti
mą idėjomis yra kertinis 
akmuo Genevos ir Helsinkio 
derybų darbotvarkėje. Ši 
pokštiškai-pramoginė idėja 
keistis idėjomis primena ge- 
ravališkas keitybas materia
liniais objektais. Pavyzdžiui: 
amerikonai stato Sibire naf
tos rafineriją ir gauna mai
nais Dobrynino robaksą So
vietų ambasadoje Washing- 
tone. Robakse idėjas atsto
vauja vodka ir kaviaras. 
Nelyginant: atiduodi kaimy
nui modernišką švarką su 
plačiais atlapais ir trimis iš
plovomis žemiau nugaros, o 
gauni iš kaimyno, mainų, 
snargliuotą nosinę.

Pažvelgę į savo egzilinį 
kiemą, norėtumėm pavyz- 
džiuoti. Ana, va, rodydamas 
iniciatyvą idėjinių mainų 
praktikoje A. Bimba kviečia 
panelę Aušrelę Ličkutę ra
šyti ‘Laisvei’, J. Jokubka 
perspausdina ‘Vilnyje’ Ka
džiulio tartus nuospren
džius, ‘Gimtasis kraštas’ 
(V. Keimeriui vadovaujant)

organizuoja Vilniuje ir Kau
ne Dirvos platinimo vajų.

O ką jūs, buržuaziniai 
išeiviai, pasiūlysite mums 
mainais? -- paklausia rašto 
politrukų viešpatija (V. Rei- 
meriui vadovaujant).

Parodysim reimerinei gen 
gei savo garažus, verste už
verstus iš Vilniaus atsiųs
tomis ‘tiesomis’, ‘švyturiais’, 
‘pergalėmis’, ‘kultūros ba
rais’, ‘valstiečių laikraščiais’ 
‘komunistais’, ‘komjaunimo 
tiesomis’, ‘nemunais’ ir ‘ate
izmo žinynais’. Tos makula- 
tūrinės spaudos buržuazi
niai išeiviai turi tūkstančius 
tonų. Šį popierių,kuri galė
tute perdirbti į tualetinį 
popierių, išeivija grąžins už 
išeiviškos spaudos įsileidi
mą į Vilniaus ir Kauno laik
raštinius kioskus.

Priedų, trumpai - drūtai, 
mes mielai atiduodame 
Kremliui mūsų šaunų Hen
ry, mainais imdami Gromy- 
ką. Jis galės rašyti Bimbai 
jo ‘laisvės’ krislų paveble- 
nimus.

Socialistinis lenktynia
vimas: 200% penkmečio 
plano.

TEATRO RENESANSO TEMOMIS

ČIA PRIĖJO 

KADŽIULIS 
IR TARĖ

— Kokią pirmą dramą pastatys čia Jurašas?
— Cicero LB brolžudybę.
— Kas tos dramos autorius?
— Šš... tarp mūsų...

SKELBIMŲ "KASDIENYBĖ” VILNIAUS 
KRAUTUVĖSE

šiandien pardavime randasi sekančios išmieros. 
Mašynka plaukų kirpimui.
Į pirkėjo indą atleistas pienas į bidoną neatpilamas, 
šienikas lovoms.
Degtinė ir spiritiniai gėralai atleidžiami ne anksčiau

11 vai.
Kerpami plaukai su sprando pataisymu.
Pjūkleliai vaikams pjaustyti.
Išmušami antakiai ir blakstienos.
šaukiamas laisvanoriškai skęstančių draugijos 

susirinkimas.
Pergalė, nr. 2

— Ar šiam piliečiui gerai 
pavyko kelionė Į Lietuvą? 
— pasmalsavo smalsus žmo
gelis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Neužmirštama kelio
nė: keturios naktys Mask
voj, dvi naktys Minske ir 
viena naktis Vilniuje.

★
— Pirmuoju darbotvar

kės punktu bus padarytas 
pranešimas, — pasakė su
sirinkimo pirmininkas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pranešimas bus pada
rytas iš patvarios medžia
gos.

★
— Dabar Jaunimo Centre 

įvairios vietų kainos, — nu
siskundė parengimų lanky
tojas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Jaunimo Centre kėdės 
turi būti įvairių spalvų, pa
gal vietos kainą.

★
— Antai, sako Bimba, — 

kalbėjo pusveikėjis, — be
darbė yra tik kapitalisti
niuose kraštuose, o kur ko
munizmas, ten bedarbės nė
ra.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Už tat kraštuose, ku
riuos Bimba apgieda, yra 
vergdarbė.

Pirmosios gegužės "taikos ” paradas Alaskvoje

HENRY: — Kokias teises tu man pripažinsi, jeigu aš pripažinsiu
tau teisę į šį gardų gabalą?

LEONIDAS: — Pripažinsiu tau teisę pabučiuoti man į ranką.

★
— Texąse iškasė priešis

torinio milžino driežo lieka
nas, — dėstė sensacijų mė
gėjas. — Driežo vardas: 
Pterosauras. Ir kaip žmonės 
sužinojo, kad tas driežas va
dinosi Pterosauras?

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pterosauro pasparnėje 
rado jo vizitinę kortelę.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

Džiaugiasi kapsukine 
lituanistika

Jie tuos pinigus galėtų iš
leisti pasivažinėdami po Ita
liją ar Šveicariją, bet jie va
žiuoja Lietuvon, tai tas ro
do jų meilę savo tėvų kraš
tui. Todėl ir malonu, kad 
kandidatų į tuos kursus ne
trūksta.

A. Blažys 
Akiračiai, nr. 2

Protas ir puspročių 
biurokratija

Amerika yra vienintelė 
šalis, kurioje reikia daugiau 
proto užpildyti pajamų mo
kesčius, negu uždirbti tas 
pajamas.

Naujienos, nr. 72

Vardas "Lelija”, gaminys 
šlamštija

Kokie tie "Lelijos” kos
tiumai: kelnės kanto nelai
ko, švarko atlapai jau da
bar susiraukšlėjo, o po mė
nesio visas švarkas sudrim
ba ir vaikštai, it su kostiu
mu būtum miegojęs.

Alg. Semaška 
Švyturys, nr. 4

Bolševikinė kultūra 
Vilniaus panoramoje

Gorkio gatvėje, prie B. 
Sruogos gatvės skvero stovi 
pora "reprezentacinės” reik
šmės architektūrinių objek
tų: viename pardavinėja
mos daržovės, kitame — 
alus. Prie pastarojo jau nuo 
ryto, braidydami purvyną, 
spiečiasi tie, kam po vaka
rykščio sopa galvą.

Literatūra ir menas, nr. 9

Boksas lavoninėje

šarvojimo patalpos kar
tais paverčiamos saviveik
lininkų repeticijų salėmis, o 
radviliškiečiai buvo pasko
linę šarvojimo patalpą bok
sininkams. Kas gi panorės
tokioje "linksmoje” patal
poje šarvoti savo šeimos
narį ?

J. Valiūnienė
Švyturys, nr. 4

Vietnamo "išlaisvinimo” maršas

AUŠRELĖ LIčKUTĖ

GEGUŽIS
(Sumaironintai)

Baigės balandis, po orą gražiai 
Pasklydo dvelkimas gegužio —
Ir katinas lietuviai, kaip katinas ožiai, 
Lig gero makaulėje lūžio.

Nebūsi garsus be vaidų ir kovų —
Tai metodas šlovei laimėti —
Užtepk ant žandų kanibalo spalvų; 
Kratyki, grasinančiai, ietį.

Ir visad atrask: kur ir kas "negerai”,
Kas nuomonei tavo netinka.
Tad šlovę atneš tau vaidų aitvarai, 
Tranki dergalų katarinka.

Lietuviai per amžius karalių tauta!
Visur suvaidinki karalių.
Juk nuosava nuomonė tėra šventa,
O svetimą siųsk po paralių.

Kas sakė: gegužy darna ir taika?
Tas klydo, tiesos nesugavo.
Per vaidą ad astram laimės juk daug ką 
Persona gratissima tavo!

Jonas VARNAS
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E. Chicago ALT S-gos Clevelando skyriaus veikla....

SUSIRINKIMAS
ALT S-gos East Chicagos 

skyriaus narių susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės 3 d. 6 
v. v. Irenos ir Jono Rimkū- 
nų pastogėje (2720 164 PI., 
Hammond, Ind.).

Susirinkimo metu bus 
prisiminta vysk. Motiejaus 
Valančiaus 100 metų mir
ties sukaktis. Paskaitą skai
tys skyriaus narys dr. Juo
zas Tautvilą.

Taip pat bus aptartas Są
jungos seimo ir Vilties 
draugijos suvažiavimas, bei 
išrinkti atstovai.

Visi nariai kviečiami at
silankyti ir bendrai praleis
ti vakarą.

Po susirinkimo kavutė.

MOTINŲ PAGERBIMAS
LB East Chicagos apylin

kės valdyba š. m. gegužės 
11 d., tuojau po lietuviškų 
pamaldų (11 vai. 30 min.), 
parapijos patalpose ruošia 
motinų pagerbimą.

Paskaitą skaitys jauno
sios kartos atstovė studen
tė Aušra Aukštuolytė, me
ninę programą išpildys so
listė Nata Aukštuolienė, 
akompanuojant muzikui A. 
Giedraičiui, Dalia Aukštuo
lytė, Rasa Domarkaitė ir 
Jonukas Vaičeliūnas.

Po programos bus pašne
kesiai prie kavos puoduko. 
Visi lietuviai kviečiami at
silankyti ir pagerbti savo 
mamytes.

LAIŠKŲ RAŠYMAS
ALTos ir LB valdybų pa

stangomis buvo suorgani
zuotas masinis laiškų rašy
mas valstybės prezidentui, 
abiem Indianos senatoriams 
ir mūsų distrikto abiem 
kongresmanams.

Klebono kun. Ig. Vichuro

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje

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

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

^Atkelta iš 1 psi.)
1952 suorganizuotas būre

lis remti mokinius Vokie
tijoje Deipholzo lietuvių 
gimnazijoj. Vėliau, įkurus 
Vasario 16 gimnaziją, būre
lis buvo padidintas. Pra
džioje būreli tvarkė K. Ci
cėnas, po jo V. Orintas, 
St. Astrauskas ir nuo 1961 
m. iki dabar būrelio vadovu 
buvo Steponas Nasvytis. Jis 
yra surinkęs ir pasiuntęs 
gimnazijai virš 16000. Bū
rely yra 40 narių.

Skyrius yra suruošęs ir 
Dirvai talkininkavo jaunųjų 
talentų konkursus, literatū
ros vakarus su rašytojais 
ir poetais: Brazdžioniu, Gus
taičiu, Pulgiu Andriu šių, Ka
činsku, Santvarų ir kt. Kon
certus su vietinėm ir kvies- 
tinėm meninėm pajėgom. 
Skyrius kiekvieną vasarą 
ruošė gegužines savo na
riams ir svečiams. Finansa
vo Prezidento Smetonos fil
mo kopijos pagaminimą ir 
Prez. monografijos išleidi
mą. 1969 m. skyrius su
ruošė Dr. Geručio knygos 
“Lithuania 700 Years” pri
statymą ir autoriaus pager
bimą. Taip pat buvo prista
tomi ir K. Karpiaus raštai.

Skyrius savo aukomis rė
mė Čiurlionio ansamblio iš 
vykas ir Lietuvių Bendruo
menės dainų ir šokių šven
tes.

Buvo ruošiama tautai nu
sipelniusių asmenų pagerbi
mai ir mirusių minėjimai. 
Pagerbimus amžių sukakčių 
progomis, skyrius suruošė

paraginti, laiškus pasirašė 
ne tik lietuviai, bet ir kita
taučiai parapijiečiai. Buvo 
išsiųsta penkiems asme
nims per 3000 laiškų. Taip 
pat nemažas skaičius tele
gramų. Mažai mūsų koloni
jai nemažas nuopelnas.

ALTos vietiniam skyriui 
vadovauja Albertas Vinic
kas, o LB apylinkei Zigmas 
Moliejus. (aj) 

su tam tikra programa: mi* 
nisteriui Balučiui, Bačiūnui, 
K. Karpiui ir St. Nasvy- 
čiui. Mirties sukaktys buvo 
minimos: J. Basanavičiaus, 
Kan. Tumo-Vaižganto, A. 
Olio. Prezidento A. Smeto
nos 30 metų mirties sukak
ties platus minėjimas - aka
demija buvo suruošta sausio 
20 d. 1974 m. plačia pro
grama, dalyvaujant Centro 
Valdybos pirmininkei E. Če- 
kienei ir gausiai publikai.^

Skyriaus valdyba kiekvie
nais metais, kapų puošimo 
dieną, kartu su kitom orga
nizacijom lanko Prezidento 
kapą Clevelando mauzolie
juj ir taip pat kitų veikėjų 
kapus.

Kultūrinė bei politinė 
veikla tampriai rišasi su pi
niginėm išlaidom. Per 25 
metų laikotarpį skyrius yra 
išmokėjęs kultūriniams rei
kalams 9060 dol. Čia neįeina 
tos sumos, kurias skyriaus 
nariai asmeniškai surinko ir 
įmokėjo, kaip pav., Vasario 
16 gimnazijai, LTS-gos Ne- 
priklaus. Fondui, Vilčiai ir 
kt. Tai yra vien tik iš sky
riaus kasos išmokėjimai.

Baigiant skyriaus veiklos1 
per 25 metus apžvalgą reikia 
paminėti ir tuos veiksnius 
kurie tą veiklą stūmė pir
myn. O, jų buvo gražus bū
rys.

Per visą veiklos laikotarpį 
skyriaus pirmininkais buvo: 
St. Nasvytis, B. Gaidžiūnas, 
K. Karpius, Julius Smetona, 
Pijus Nasvytis, F. Mackus, 
J. Čiuberkis, A. Garmus, J. 
Mockus ir šiuo metu yra dr. 
A. Butkus.

Skyriaus valdyba renka
ma vieniems metams iš 5-7 
asmenų. Per skyriaus gyva
vimo laikotarpį, laikas nuo 
laiko, buvo išrenkami šie 
asmenys: St. Astrauskas.

Clevelando ir apylinkės 

lietuvių aukos 
1975 m. Vasario 16 proga

Altai
D. V. Trimakai — 60 dol.,

J. J. Kunevičiai — 50 dol., 
dr. J. ir I. Stankaičiai — 50 
dol., A. Buknys — 40 dol., 
dr. A. Martus — 35 dol.

Po 30 dol. — J. Mačiulis, 
P. Mikoliūnas, A. Tamulis.

Po 25 dol. — A. Alkaitis, 
V. Augulytė, A. Bielskus, 
E. B. Juodėnai, V. Karoblis, 
Maurukas, J. Mockus, J. W. 
Radžius.

Po 20 dol. — J. Augusti- 
navičius, Z. DuČmanas, S. 
Jankauskas, č. šatkus, J. M. 
Švarcai, V. Valys.

Po 15 dol. — P. Bielinis, 
R. Bridžius, K. Gaižutis, B. 
Gražulis, S. Lukas, kun. B. 
Ivanauskas, B. E. Malcanai, 
V. Maurutis, J. J. Naujokai
čiai, A. P. Petraitis, J. 
Sniečkus, E. Stepas, P. Ži
linskas.

Po 12 dol. — J. Gudėnas, 
V. Jokūbaitis.

Po 10 dol. — M. Aukštuo
lis, V. A. Bakūnai, J. Bal
čiūnas, M. Blynas, Banio- 
niai, J. Balbatas, V. Bace
vičius, J. Barniškis, V. če- 
pukaitis, V. Civinskas, V. L. 
čiurlioniai, P. Chalko, J. čy- 

V. Benokraitis, VI. Blinstru- 
bas, V. Butkienė, J. Chmie- 
liauskas, F. Eidimtas, V. 
Gedgaudas, St. Lukas, K. 
Karalis, Ed. Karnėnas, G. 
Modestavičienė, K. Morkū
nas, A. Makarskienė, St. 
Mačys, P. Nasvytis, J. Palu
kaitis, Paulius Mitalas, J. 
Šiaučiūnas, V. Stuogis, J. 
Rastenis, E. Skrebulytė, V. 
Orintas, J. Sakalas, J. Sala- 
sevičienė, broliai B. ir V. 
Veitai, A. Laikūnas, L. Lei- 
monas, A. Zdanys, P. 
Štaupas, V. Vinclova, Mud 
rauskienė, štaupienė.

1974 metų skyriaus valdy
boje yra šie asmenys: dr. A. 
Butkus - pirm.,' J. Mockus - 
I vicepirm., St. Astraus
kas - II vicepirm., V. 
Stuogys - iždininkas, K. Ka
ralis - sekretorius,. V. Be 
nokraitis - v-bos narys, E. 
Jakutienė - v-bos narys.

Skyriaus garbės nariais 
buvo išrinkti: Sofija Smeto
nienė, Pijus Žiūrys, Kazys 
Karpius, Steponas Nasvytis.

Į skyriaus garbės pirmi
ninkus buvo pakelti K. 
Karpius ir St. Nasvytis. 
Be to šie du asmenys buvo 
pakelti visos sąjungos gar
bės nariais.

Skyriaus narių skaičius 
buvo išaugęs iki 110. Per 25 
metų laiko tarpą 29 na
riai mirė, dalis išsikėlė į 
kitus skyrius, dalis išstojo ir 
šiuo laiku aktyvių narių yra 
56.

Su mažom išimtim, narių 
vidutinis amžius yra netoli 
pensijos. Nesunku suprasti 
koks Ūkimas laukia organi
zacijų, kurių laiko tėkmėje 
nepapildo ateinančios gene
racijos. Todėl mūsų pareiga 
yra paruošti jaunuosius ir 
perduoti veikimą, kuris mū
sų įsitikinimu yra prasmin
gas.

vas, V. Dautas, L. Dautar
tas, V. Degutis, kun. P. 
Dziegoraitis, St. Gausys, V. 
Gražulis, V. O. Geležiūnas, 
P. Gaižauskas, Z. Gobis, 
kun. A. Goldikovskis, A. 
Gargasas, V. Gruzdys, E. 
įlenda, V. Januškis, I. Ja
navičius, V. S. Knistautai, 
B. Karklius, P. J. Klioriai,
J. Kizevičius, J. A. Kubiliū
nai, F. Kaminskas, R. Ka
šubą, P. Kudukis, Kripavi- 
čius, A. Karklius, A. G. Kar- 
sokai, J. Kaklauskas, J. Ka
zėnas, S. S. Laniauskai, K. 
A. Laikūnai, A. Lūža, P. Lė
lys, O. Mažeika, S. Mika
lauskas, A. Nasvytis, J. 
Naujokaitis, Nagevičius, F. 
O’Bell, V. Nagius, A. Plavi- 
čius, B. Paulionis, A. R. 
Petrauskis, A. Puškoriūtė,
K. O. Palubinskas, V. Rack, 
J. J. Račylai, M. Rudaitie- 
nė, A. Rastauskas, V. S. 
Rutkauskas, B. Snarskis, 
šilgaliai, M. Smelstorius, V. 
Stankus, H. Stasas, A. Su- 
šinskas, S. M. Slabokai, V. 
J. Stuogiai, A. Styra, J. 
Stempužis, B. Smetona, I. 
Stankus, J. A. Šiaučiūnai, I. 
V. Vinclovas, V. A. Valai
čiai, Čh. Vaičeliūnas, R. Va- 

lodka, D. Vaičiūnas, T. Ur- 
bai.tis, kun. K. žemaitis, R. 
Zorska, X. Y.

V. Juodis — 9 dol., Z. 
Obelenis — 7.50 dol., K. šir
vaitis — 7 dol.

Po 6 dol. — J. Jakštas, F. 
Modestavičienė, P. Stempu
žis.

Po 5 doL V. Akelaitis, J. 
Apanavičius, M. Balys, K., 
Balaišis, Butrimas, B. 
Blanch, J. Baranauskas, V. 
Benokraitis, V. Bačiulis, J. 
Chaleckas, J. Citulis, B. 
Garlauskas, A. Gylys, J. S. 
Ignatavičiai, Ivanauskas, H. 
Idzelis, M. Iešmantas, A. A. 
Jonaičiai, J. Jasinevičius, J.
I. Juodišius, P. Jocius, J. 
Kalvaitis, A. Kavaliūnas, J. 
Krygeris, J. Kašuba, V. Ka- 
sakaitis, Lepeška, S. Lukas, 
V. Matulionis, K. Mažonas, 
V. Miškinis, A. Nevulis, F. 
Navickas, V. Petukauskas,
J. Sadauskas, A. Šalkaus
kas, V. Stimburys, Skavi- 
čius, K. šlapelis, J. V. Ste
ponavičiai, J. Sankauskas, 
S. Selys, V. šamatauskas, 
A. Teizeris, K. Titas, V. Ta- 
raška, B. Urbonavičius, I. 
Verbyla, P. Vilkas, K. O, 
žygas, V. Žitkus.

H. Tatarūnas — 4 dol.
Po 3 dol. — A. Verbylie- 

nė, V. Sniečkus, L. Brizgie- 
nė, J. Ožinskas, J. Milas.

Po 2 dol. — V. Jocevičius, 
A. Karsokas, D. R. Walsh.

Po 1 dol. — I. .Laurinai
tienė, S. Zelensky.

Lietuvių Bendruomenei
Po 50 dol. — J. Skrinska, 

E. Lenkauskas.
J. M. Mikoniai — 30 dol.
J. E. Malskiai — 20 dol.
Po 15 dol. — S. Barzdu- 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

American Travel Service Bureau šiais metais 
organizuoja sekančias keliones į Lietuvą:
GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ:
#7A — Rugpiūčio 10 d. rugpiūčio 25 d. iš NEW YOR

KO — $1150.00; iš CHICAGOS — $1269.00; 
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 
Romoje.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS.

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE) 
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.
DAR YRA VIETŲ SEKANČIUOSE GRUPĖSE: 

#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO 
— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 failine; 2 
Maskvoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEW YORKO — 
$929.00; iŠ CHICAGO — $1048.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

#11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

EKSKUSIJOS I HAVAJUS — Lapkričio 22 d. — 
gruodžio 6 d. 4 salos, iš CHICAGOS — $599.00.
Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų į 

Europą, kuriais galite pasinaudoti ir nebūdami klubų 
nariais. Chicago — Miunchenas tiktai $435.00 (Ten 
ir atgal).

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite j 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos pa
darome reikalaujamus iškyietimo dokumentus. Taip 
pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduddame lėk
tuvų bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARES AND CONTEftlTS OF THIS ANNOUNCEMENT ARE 
SUBJLCT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

kas, P. Sejonas, V. Stankus, 
S. K. žiedoniai.

Po 10 dol. — M. O. Nau- 
manai, V. Palubinskas, M. 
Rudaitienė, V. čyvas, D. D. 
Staniškiai, S. D. čipkai.

Po 5 dol. — A. A. Jonai
čiai, V. Kasakaitis.

Vilkui

Jurgis Balčiūnas — 40 
dol., P. O. Skardžiai — 30 
dol., S. Astrauskas — 25 
dol., Maurutis — 15 dol.

Po 10 dol. — M. O. Nau- 
manai, B. Paulionis, A. Mi
koliūnas, M. Rudaitienė, J. 
Petkevičienė, I. Jonaitienė, 
M. Barniškaitė.

Z. Obelenis — 7.50 dol., 
O. Kašubienė — 5 dol.

Detroit
• Vysk. Motiejaus Valan

čiaus 100 metų mirties su
kakties paminėjimas įvyks 
gegužės 4 d. 12:30 v. Kul
tūros Centre. Kalbės kun. S. 
Yla. Meninę programą at
liks S. Sližio vad. moterų 
ansamblis ir akt. K. Balys.

• Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopos stovyklavietės "Pi
lėnai” vasarinis sezonas ati
daromas gegužės 31 d.

CLERK TYPIST
CL1FTON, N. J. PURCH. DEPT. 
>110 START. $120.-5 MO. TYPE 
PURCH. ORDERS. SHIPMENT RE- 
PORTS CANCELL. FILE CORRES. 
MISC. CLER1CAL D UTĮ ES.

201-772-3200
(28-34)

CO-OP FOR SALE 
CHALMERS AVENUE 

belween Harper and Ou*er Drive, 
and 2 Bedroom Co-Opa now available, 
with carpet, drapea & appliancea. 
Ideal for widow or retlree, from 
• 12,000.

C. W. BABCOCK & SON8 
313-777-3310

(20-30)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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BANKETĄ
1975 m. gegužės 24 d. šeštadienį/ 8 v.v. 

Ramada Inn, 26811 Euclid Avė., Wickliffe, Ohio 

MENINĖJE PROGRAMOJE:

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

SĄJUNGOS 
JUBILIEJINIO
SEIMO

Akompanuoja
pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

Savo poezijos kūrybą 
skaitys VLADĖ BUTKIENĖ

Kokteilis 7:30 v.v.
v

Karšta vakarienė ir šampanas. Šokiams 
gros Slabodos orkestras.

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Bilieto kaina asmeniui $10.00. Vietas baliuje prašome nesivėluojant užsisakyti 

pas Seimo rengimo komiteto narius: S. ASTRAUSKĄ - tel. 943-5948,
Dr. A. BUTKŲ - tel. 932-9944, J. MOCKŲ - tel. 681-5295 ar DIRVOJE Pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Nijolė Maželienė. Dir
vos sekretorė-rinkėja nuo 
1962 m., pasitraukė iš tar
nybos ir perėjo dirbti j 
Union Savings Assn. įstaigą 
nuo š. m. balandžio 29 d.

Dėkojame Nijolei Maže- 
lienei už jos pavyzdingai at
liktą darbą Dirvoje ir linki
me sėkmės naujoje tarny
boje.

• Inž. G. Kazlauskas Ir 
inž. E. Vilkas praeitą savai
tę buvo atskridę iš Los An
geles j Clevelandą dalyvau
ti Amerikos metalininkų-su- 
virintojy suvažiavime. Inž. 
G. Kazlauskas yra Astro- 
Arc bendrovės prezidentas, 
dosnus lietuvių kultūrinės 
veiklos rėmėjas.

• Lietuvos Vyčiai šį sek
madienį, gegužes 4 d. 2 v. 
p. p. Lietuvių Namuose ren
gia metinį kortavimo popie

tę. Jojimo auka $1.50. Bilie
tai bus parduodami prie 
įėjimo ir pas komiteto na
rius: B. August — telef. 
486-3694, H. Jakubs — 486- 
6176 ir kt. Bus įėjimo, sta
lu ir kt. dovanos ir vaišės. 
Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

• Adv. Algis Širvaitis su 
žmona Dalia balandžio 25 iš
skrido į Europą vienam mė
nesiui atostogų. Londone jie 
praleis vieną savaitę, kur 
Algis yra pakviestas daly
vauti Anglijos ir Amerikos 
adv. sąjungos suvažiavime.

Po to jie vyks tolimesnei 
kelionei po kitas Europos 
valstybes. Aplankys Pary
žių. Vieną, Baden-Baden, 
Berną, Veneciją. Florenciją 
ir pagaliau Romą. Iš ten at
gal skris j Clevelandą.

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTE

Clevelando ateitininkija 
ruošia savo metinę šventę 
gegužės 3-4 dienomis Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos patalpose.

šventę pradedame šešta
dienį, 7 vai. vakare. Po pro

Atvykę į Čiurlionio koncertą, Dirvą aplankė Vilties 
šimtininkas Alfonsas Bumeika iš New Britain, Conn. 
ir Vytautas Radikas iš Philadelphijos.

gramos, kurioje pasirodys 
studentai ir moksleiviai, bus 
pasilinksminimas, šokiams 
gros R. Strimaičio kapela 
Muzika.

Sekmadienį dalyvaujame 
bendrai 10 vai. šv. Mišiose. 
I). M. N. P. bažnyčioje. Po 
mišių, kaip paprastai veiks 
kavinė, o po to iškilmingoji 
dalis bus tęsiama didžioje 
D. M. N. P. salėje. J šventę 
atvyksta Ateitininkų Fede
racijos Vadas — dr. Petras 
Kisielius.

širdingai kviečiame vi
sus clevelandiečius dalyvau
ti šeštadienio pasilinksmini
me ir sekmadienio akademi
joje.

Clevelando ateitininkija

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

• GEGUŽĖS 3-4 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 3-4 D. 
Giedra ruošia jaunųjų me
nininkų parodą.

• GEGUŽĖS 11 D. Moti
nos diena. Ruošia Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sek
cija.

• GEGUŽĖS 16-18 D. Li
tuanistikos instituto suva
žiavimas.
•GEGUŽĖS 18 D. Šv. Jur

gio parapijos metinis susi
rinkimas parapijos salėje.

• GEGUŽĖS 24 D. ALTS- 
gos sukaktuvinio seimo ban- 
ketas

• GEGUŽĖS 24-25 D. 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 25 m. sukak
tuvinis seimas.

• BIRŽELIO 1 d. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos moks
lo metų pabaigtuvių aktas
N. parap. salėje.

• BIRŽELIO 8 D. - “Ma
dų ir grožio pasaulis’’ -- Da
lia Orantaitė. Rengia skau- 
tininkės.

• BIRŽELIO 22 D. Pen
sininkų klubo Joninių gegu
žinė.

• BIRŽELIO 29 D. LKVS 
Ramovė gegužinė.

• LIEPOS 13 D. - Skau- 
tininkių-kų išvyka gamton.

• LIEPOS 20 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

•RUGPIOČIO 24 D. Žal
girio šaulių kuopos gegu
žinė.

• RUGSĖJO 6 Tautos 
Šventės koncertas. Rengia 
LB Clevelando apylinkė.

• RUGSĖJO 7 D. Tautos 
Šventės minėjimas.

• RUGSĖJO 27 D. Biru- 
tininkių parengimas.

• SPALIO 11 D. Dirvos 
60 metų sukaktuvinis ba
lius.

• SPALIO 25 D. Cleve
lando šaulių įsisteigimo 
penkmečio minėjimas.
• SPALIO 26 D. šaulių 

sukaktuvių minėjimas. Ren
gia Žalgirio kuopa.

• LAPKRIČIO 8 ir 9 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkė.

• LAPKRIČIO 22 D. Ka
riuomenės šventės minėji
mas. Rengia LKVS Ramo
vė.

• GRUODŽIO 31 D. Nau
jų Metų sutikimas. Rengia 
LB Clevelando apylinkė.

1976

• GEGUŽĖS 8 D. Gran
dinėlės metinis koncertas.

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

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Fdr a 74 bcd General Uo»pital to 
work In beautiful sunny Florida 
General dūly numes for all shift,. 
Good starting salary. Diffėrential for 
evening and night duties. Liberal per. 
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply call or write to: Adrninistrator 

FISHERMEN’S HOSPITAL 
INC.

P. O. BOX 68 
MARATHON, FLORIDA 3)050 

)05 743-5533
♦ (28-35>

I DUCHESS COUNTY
AMEN1A -75 Acre Farm w/old 2 
■tory 6 BR Farmhouse. Appcara 
■ tructurally sound. needs moderni/- 
ing. 4 barni. Excellent views. Ternn 
available. SI 10,000. PAVVLINC Dut “ 
tieSS Rlty, 30 Maple Blvd., Pawling,
N. Y. 914-855 3)22. eves. 914-774- 
50)9. 00-32)

Antro kaimo teatrinis vienetas: E. Būtėnas, J. Jakš- 
tytė, R. Stakauskas, J. Aleksiūnas, V. Kavaliūnaitė 
ir R. Cinką. Nuotraukoje trūksta G. Mačiulytės 
ir prievaizdos A.T. Antanaičio.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 

tiek ir vieneto aktorių vei
dai, nes vis ateina jaunesni 
žmonės puoselėti lietuviško 
sceninio žodžio. Prievaizda 
A. T. Antanaitis stengia
si didesnę darbų naštą per
leisti jauniesiems.

• ĮVYKIAIS taip turtin
game gegužės 3-4 d.d. sa
vaitgalyje įvyksta ir Lietu
vių Moterų klubų Federaci
jos rengiamas lietuvių abitu
rientų pristatymo visuome
nei vakaras. Tai bus trečio
ji tokios paskirties šventė, 
pasidaranti jau tradicija. Pir 
mojoje šventėje buvo pri
statyta apie 20 lietuvių abi
turientų, pernai jų skaičius 
pašoko iki 40, o šiemet, 
paėmus didelę ir puošnią 
salę, jų skaičius, tikimasi, 
dar padidės. Rengėjos ypač 
prašo visuomenę nepamirš
ti tos gražios šventės,kurios 
metu jaunimas suartėja ne 
tik su tėvais, bet ir lietuviš
ka visuomene.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
• ALT S-gos sukaktuvi

nis seimas įvyks š. m. ge
gužės 24-25 d. Clevelando 
priemiestyje, Ramada Inn 
viešbutyje (26811 Euclid 
Avenue, Wickliffe, Ohio 
44092). Atstovai ir svečiai, 
atvykstantieji j seimą ir 
banketą, prašom šiame vieš
buty iš anksto užsisakyti 
sau kambarius. Kambarių 
kainos: Singles — $14.00, 
Doubles — $18.00 ir Twin 
double — $19.00. Viešbuty 

PADĖKA
A. A.

DR. KONSTANTINAS VYŠNIAUSKAS.
Mano mylimas vyras Konstantinas mirė iškamuotas 

ilgos ir sunkios ligos š. m. kovo 7 d. ir palaidotas kovo 
10 d. Malvern Ohio kapuose. Šiuo sunkiu ir liūdnu mū
sų gyvenime momentu patyrę' daug nuoširdumo, meilės 
ir paguodos iš velionies kolegų ir draugų norime iš
reikšti savo begalinį dėkingumą. Dėkojame visiems a. a. 
velionį laiškais, telefonu ar asmeniškai aplankius ir guo- 
dusiems Jo begaliniai sunkioj ligoj tuo duodant ir mums 
moralinę paspirtį pernešti tą nelaimę. Nuoširdžiai dėko
jame visiems dalyvavusiems šermenyse ir palydėjusiems 
velionį į amžino poilsio vietą. Ypatingas ačiū Dr. J. Bal
čiūnui už gražią atsisveikinimo kalbą prie karsto ir daug 
kuo prisidėjusiam visokeriopai prie laidotuvių tinkamo 
pravedimo. Dėkojame Ohio lietuvių gydytojų draugijai 
už rūpestingumą a. a. velionies ligos atveju ir už pa
skelbta užuojautą mums spaudoje. Nuoširdus ačiū Cleve
lando lietuvių radijo valandėlės vedėjui p. Stempužiui 
už išsamų pranešimą apie velionies gyvenimo veiklą ir 
mirtį radijo programoje. Dėkojame visiems aukavusiems 
Lietuvių Fondui tuo įamžinant velionies vardą. Dėko
jam aukavusiems Mišioms: Dr. J. Balčiūno šeimai, Dr. 
V. Adams, W. Pilis, M. Petronis, L. Petronis šeimai, F. 
Safrončiko šeimai. Nuoširdžiai dėkojame už užuojautas 
laiškais ir spaudoje: Dr. Z. Sabataičio šeimai, p. E. Z. 
Jakuliams, A. ir L. Sperauskams, p. E. Bielkevičienei, 
Dr. P. Stungio šeima, Alfonso ir Edvardo Steponavičių 
šeimoms, Melanijai ir Aleksui Maskoliūnams, Aldonai 
ir Juozui Ruokiams, Birutei Saldukienei, Stasei Semė
nienei, Felikso Safrončiko šeimai, Vytautui Safrončikui 
su šeima, Gurčinų šeimai. Dėkojame už labai gražias 
gėles: Dr. Savičiūno ir Dr. Svidersko šeimoms. Nuošir
dus ačiū grabnešiams: inž. E. Malcanui, inž. D. Roberts, 
p. E. Kornfeindui, p. F. Bruchey, Dr. J. Balčiūnui ir 
Dr. Vyšniauskui. Ypatinga padėka ponioms prisidėju
sioms savo gaminiais prie šermenų, pietų: p. Balčiūnie
nei, p. Sviderskienei ir p. Savičiūnienei.

Liūdinti
ZINAIDA VYŠNIAUSKIENĖ, 

DUKTĖ ir SŪNUS SU ŠEIMA

Mylimai mamytei

DOMINIKAI GRIGIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jos 

dukrai "STASEI BALTRUKĖNIENEI, 

šeimai ir artimiesiems

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 

Moterų Vienetas

Tauriam lietuviui

JUOZUI VALIUšAIčIUI
mirus, jo žmonai JANEI, sūnui VIDUI, atvyku

siam iš Lietuvos broliui VINCUI ir kitiems gimi

nėms gilią užuojautą reiškia

Elena ir Mykolas 
G u r e c k a i

Mielam prieteliui

AGR. ANTANUI BRIčKUI
mirus, giminėms ir jo artimiesiems gilią užuo

jautą reiškia

Elena ir Mykolas 
G u r e c k a i

yra maudymosi baseinas, 
suomiška pirtis, restoranas, 
automobiliams pasistatyti 
aikštė. Vieta lengvai pa
siekiama iš aerodromo ir 
greitkelio.

• Dr. Jonas Balys, Nau
josios Vilties žurnalo vyr 
redaktorius, ALT S-gos ju
biliejiniame seime Clevelan
de, š. m. gegužės 24 d. pada
rys pranešimą apie tautinę 
spaudą.

• Laureatas Jurgis Gliau
dą aptars Andriaus Norimo 
romaną "Miršta tik žmo
nės” gegužės 25 d. 12 vai. 
Los Angeles Liet. Taut. Na
mų salėje. Romano Pažinu- 
mą rengia knygos leidėjas,
L.K.V.S. Ramovė Los Ange
les Skyrius. Kartu bus pie
tūs pagerbimui keturių Sky
riaus narių, sulaukusių se
nyvo amžiaus. Ištraukas iš 
romano skaitys aktoriai 
Ema Dovydaitienė, Ona Mi- 
ronienė, Vincas Dovydaitis 
ir Vladas Gilys. Pažinumo ir 
pietų programą praves teis. 
Stasys J. Paltus.

• Dail. Jonui Rimšai ko
vo 25 d. buvo padaryyta 
sunki vidurių operaciją. Li
goninėje išbuvo iki balan
džio 13 d. Dabar po truputį 
sveiksta. JAV-bių globos or
ganizacijos jam j namus 
tris kart į savaitę atsiunčia 
gailestingą seselę sveikatos 
patikrinimui. Atsiunčiama 
ir patarnautoja nupirkti 
maisto, aptvarkyti butui. 
Už tą didelę globą JAV-bių 
įstaigoms dail. J. Rimša la
bai dėkingas. Ligoninės, 
operacijos išlaidos irgi bus 
apmokėtos JAV pagelbinių 
įstaigų. J. Rimšos adresas: 
1333 — llth St., Apt. 2, 
Santa Monica, Ca. 90404. 
Tel. (213). 394-1456. Jis lai
kosi gana gerai ir labai 
džiaugiasi sulaukęs lietuvių 
lankytojų.

• LB Marųuette parko 
apylinkės naujoji valdyba 
š. m. balandžio 13 d. pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: pirm. J. Bagdžius, vi
cepirm. J. Panka, sekr. L. 
Hoffmanienė, ižd. G. Mali
šauskas, fin. sekr. E. Smil
gys, šviet. reik. S. Kaulie- 
nienė, jaun. reik. S. Patla- 
ba, pareng. vad. D. Tricienė, 
kult. reik. S. Grigaravičius, 
ryš. su org. P. Šidlauskas, 
narė B. Kemezaitė. Revizi
jos komisiją sudaro: dr. V. 
Šimaitis, K. Povilaitis ir J. 
Tijūnas.

• žurn. Jonas Vaidelis, 
70 m. amž., Sandaros redak
torius, š. m. balandžio 20 d. 
mirė Willow Springs, III. 
Lietuvoje dirbo Klaipėdoje 
leidžiamame dienrašty "Va
karai", o pasitraukęs Vokie
tijon suorganizavo laikraš
tį žiburiai. Katalikiškoje ir 
tautininkiškoj spaudoj yra 
rašęs proginių straipsnių 
bei knygų recenzijų, užrašęs 
gausiai tautosakos.

• Teisininkas Antanas 
Vaišnys, gyv. Waterbury, 
Conn., sunkiai susirgo ir pa
guldytas į VVaterburio mies
to ligoninę. Ligonį globoja 
jo sesuo M. Gureckienė. 
Linkime A. Vaišniui greitai 
pasveikti.

• Mykolas Gureckas, Wa- 
terbury, Conn., atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 
Dirvai paremti auką 12 dol. 
Ačiū.

• Dail. Jurgis Juodis, iki 
šiol gyvenęs New Yorke, 
persikėlė i Floridą. Jo nau
jas adresas: 275 So. Tessier 
Dr., St. Pelersburg Beach, 
Fla. 33706.

ANTANAS SMETONA

Jo visuomeninė, kultūrinė 
ir politinė veikla. Parašė 
Aleksandras Merkelis. Išlei
do Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga. 710 psl. Ilius
truota. Spaudė Vilties 
spaustuvė. Kaina 812.50. 
Dar galima įsigyti krei
piantis i 1\. Pocių. 390S Fir 
St.. E. Chicago. lnd. 16312.

• A.A. LEONARDAS 
Šimutis, nusipelnęs JAV lie
tuvių veikėjas ir jų vieninto- 
jas sunkiomis Lietuvai die
nomis, su pilnomis lietuviš
komis apeigomis buvo pa
laidotas Šv. Kazimiero liet, 
kapinėse balandžio 22 d. Jo 
palaikus lietuviai ir ameri
kiečiai gausiai lankė Evans 
koplyčioje, gi pirmadienio 
vakare karstą perkėlus į 
Marąuette Parko liet, šven - 
tovę ir atsisveikinant su ve
lioniu šventovė buvo pilna 
žmonių. Antradienio, ba
landžio 22 d. rytą vysk. V. 
Brizgys su asista lietuviškai 
atlaikė koncelebruotas mi
šias, anglų kalba velionio 
nuopelnus Lietuvai ir išei
vijos lietuviams nušvietė kle 
bonas kun. A. Zakaraus
kas, gi vysk. V. Brizgys 
pasakė pamokslą lietuviškai. 
Presbiterijoje šalia dvide
šimties kunigų, jų tarpe ir 
PLB atstovo kun. J. Bore
vičiaus, matėsi kardinolo Co- 
dy atstovas vysk. Abramo- 
witz, artimas Šimučių šei
mos draugas Milvvaukee vys 
kūpąs Cousins, gi švento
vėje -- Lietuvos gen. konsu
lė J. Daužvardienė, Vliko 
atstovas prof. B. Vitkus, 
Altos pirm. dr. K. Bobelis 
su žmona, buvę Altos pir
mininkai inž. E. Bartkus ir 
inž. A. Rudis, Balfo cv pirm.
M. Rudienė, Ateitininkų 
Fed. vadas dr. P. Kisielius 
ir artipilnė šventovė a.a. L. 
Šimučio giminių, draugų bei 
jo gerbėjų. Pasibaigus mi
šioms Lietuvos trispalve ap
dengtas karstas didelio skai
čiaus automobilių nulydėtas 
i Šv. Kazimiero kapines prie 
Šimučių šeimos sklypo 
pačiame naujųjų kapinių 
centre. Paskutines apeigas 
atliko kleb. kun. A. Zaka
rauskas. Visos maldos atkal
bėtos lietuviškai. Altos at
stovams nuėmus nuo karsto 
Lietuvos trisplavę ir ją per
davus našlei, susirinkusi mi
nia sugiedojo Viešpaties An
gelą, Marija Marija ir, kars
tui leidžiantis, Lietuvos him
ną. Kapinėse gal niekas taip 
graudžiai savo senelio ir pro
senelio neapraudojo, kaip 
velionio vaikaičiai ir pro
vaikaičiai, kurių buvo visas 
būrys. Matomai ir tiems III 
ir IV kartos JAV lietuviams 
velionis skiepijo ne tik šei
mos, bet ir Lietuvos meilę. 
Netekus L. Šimučio, mūsų 
lietuviškas gyvenimas bus 
žymiai tuštesnis.

Kun. A. Stasys su Lietu
vos gen. konsule J. Dauž- 
vardiene ir Chicagos bur
mistru R. Daley.

9 KUN. ADOLFAS Sta 
šys, buv. Lietuvos minis- 
terio pirm. J. Tūbelio pus 
brolis, žinomas Altos ir ki
tų organizacijų veikėjas 
spalio 23 d. sulaukia 70 m. 
amžiaus. Ta proga iš anksto 
susidaręs visuomenininkų 
komitetas, vadovaujant 
energingai visuomeninnkei
O. Gradinskienei, sekmadie
nį, gegužės 4 d. B. Pakšto 
salėje kun. A. Stasiui, jam iš 

anksto apie tai nieko neži
nojus, rengia pagerbimą. 
Mano prisiminimuose kun.
A. Stašio portretas bei as
muo iškyla jau nuo 1935 m. 
Tada jis buvo Panevėžio 
mergaičių gimnazijos kape
lionas, kas antrą sekmadie
nį katedroje savo oratoriš
kų balsu sakydavo įdomius 
pamokslus, kurių jaunimas 
labai laukdavo. Visus žavė
jo savo povyza ir fiziniu 
grožiu. Nuo 1947 m. kun. 
Adolfas Stašys kaip uola, 
nei dienai nesusvyravęs, sto 
vi lietuvių pastatytos di
džiulės Šv. Kryžiaus parapi
jos sargyboje, kad iš ten ne
išnyktų lietuviškas žodis, 
kad ten skambėtų lietuviš
kos giesmės ir net religi
niai koncertai, kad tą šven
tovę, likusią jau beveik iš
imtinai ispaniškos kilmės 
žmonių apgyvendintame ra
jone, kaip galima daugiau 
lankytų lietuviai. Per tai jis 
suėjo į artimus ryšius su 
Dainavos ansambliu, vadi
namas net trečiuoju ansamb 
lio dirigentu ir, šalia Kriau- 
čeliūnų šeimos, vienu iš pa
grindinių ansamblio globėjų. 
Vos atvykęs į Chicagą kaip 
vienas iš pačių pirmųjų 
mūsų bangos atstovų, čia 
steigė Lietuvių Bendruome
nę ir buvo pirmasis LB 
Chicagos apyg. pirm., vėliau 
pareigas perdavęs P. Gau- 
čiui. Jis taip pat daug pri
sidėjo, kad 1950 m. buvo ati
daryta Aukštesnioji Lit. 
mokykla, tada prisiglaudusi 
Brighton Parko parapijoje. 
Per paskutinerius 23 m. 
kun. A. Stašys, šalia tiesio
ginio pastoracinio darbo, 
daugiausia jėgų skiria Altai. 
Jį kiekvienais metais ten 
matome įvairiuose postuose. 
Tvarkant a.a. L. Šimučio, 
Altos garbės pirmininko lai
dotuves, šalia šeimos narių 
gal daugiausia jomis rūpino
si kun. A. Stašys, kapinėse 
šeimos vardu taręs ir padė
kos žodį. Žiūrint į baltais 
plaukais papuoštą, amžinai 
saulės įdegtą kun. A. Sta
šio veidą, niekad nepagalvo
tum, kad tas žmogus artėja 
prie 70-ties metų slenksčio. 
Jis atrodo žymiai jaunesnis 
ne tik savo dvasia, bet ir 
fizine išvaizda. Ir gal už tai, 
kad jis temiega tik po 3-4 
vai. per parą, nes pastora
cinis, o ypač visuomeninis 
darbas sukaktuvininką lai
ko visada užimtą. Šalia ki
tų pareigų, kun. A. Sta
šys per savo gražų gyveni
mą yra sutuokęs kelis 
šimtus lietuviškų porų. Su
kaktuvininkui linkime dar il
gų ir darbingų ateities me
tų.

• SOL. AUDRONĖS Si
monaitytės rečitalis, rengia
mas Korp! Neo-Lithuania, 
įvyksta šį sekmadienį, gegu
žės 4 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Ši buv. Dainavos an
samblio meno vadovės dai
nos šventė laimingu suta
pimu tarsi bus meninė įžan
ga į vėliau seksiantį kun. 
A. Stašio pagerbimą nors ir 
kitoje salėje. Kai šiandien 
susitinki su Audrone, kai 
iškyla netolimos praeities

Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų 

artimuosius atsilankyti j

SOLISTĖS \l BRONĖS SIMONAITYTĖS 
REČITALI,

sekmadienį, 1975 m. gegužės 4 d. 3 vai. p.p. 

Jaunimo Centre, 5620 S. Claremont Avė.

Chicago, Illinois 60636

LST Korp! Neo-Lithuania

VLADAS BŪTĖNAS

Solistė Audronė Simonai
tytė
prisiminimai, Audronės min
tys pirmiausia nukrypsta į 
Dainavą -- į tą ansamblį, 
kurį trumpai vadovaudama, 
be galo pamilo. Jei ne ar
tėjančios vedybos ir išsikė- 
limas iš Chicagos, Audronė 
Dainavos niekad nebūtų 
palikusi. Vyr. meno vadovo 
pareigas perdavusi muz. A. 
Jurgučiui, Audronė Daina
vai dar ir toliau padeda 
kaip koncertmeistrė. Pra
ėjusį pavasarį Audronė bai
gė Roosevelt universitetą ir 
mokyklos vadovybė surengė 
jos rečitalį. Lietuvių antplū
dis į Audronės šventę buvo 
milžiniškas, pritrūko vietų 
ne tik atsisėsti, bet net ir 
stovėti. Fakulteto vadovy
bė nustebo, kad iki tol jų 
koncertinė salė nebuvo ma
čiusi tokio klausytojų skai
čiaus. Dabar Audronė, ruoš
damasi jau magistro laips
niui, ateina mums padainuo
ti į savąjį Jaunimo cent
rą. Tikimės, kad ir šį kar
tą pritrūks kėdžių, nes Aud
ronė priešų vargu ar turi. Ją 
vis supa dideli bičiulių bei 
gerbėjų būriai, todėl, kad 
Audronė visada ateina padė
ti ten, kur ji yra reikalin
ga, kur ją kviečia lietuviai. 
Kaip dainininkė, atiduoda 
nemažą duoklę ir amerikie
čiams, kurie Audronę anga
žuoja įvairiems koncertams 
per universitetą. Nors Aud
ronė tik penki metai kai at
vyko iš okup. Lietuvos, 
bet įnašą išeivijos lietuvių 
kultūriniam gyvenimui jau 
atidavė didelį.

• SATYRINIO teatro vie
netas Antras kaimas gegu
žės 3 d. Playhouse salėje 
įvykstančia premjera prade
da naują sezoną. Šis sezonas 
Antram kaimui jau dvylik
tas, o prievaizdos A.T. An
tanaičio vadovybėje - sep
tintas. Naujojo sezono reper 
tuaras taip pat naujas. Jis 
pagrinde skiriamas mūsų 
tautinei ‘vienybei’ pavaiz
duoti. Svarbiųjų škicų auto
riai rašytojai K. Almenas, 
L. Dovydėnas, Ant. Gustai
tis ir kiti. Kai kurie škicai 
bus ištisai eiliuoti ir tai bus 
savotiška atrakcija klausy
tojams, kurių tarpe didžiau
sią nuošimtį visada sudaro 
jaunimas. Antrasis spektak 
lis bus sekmadienį, gegužės 
4 d., o po savaitės seks ir kiti 
spektakliai. Keičiasi šiek 

(Nukelta į 7 psl.)
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