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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽINOTI AR NEŽINOTI
Keblus klausimai žvalgybos bylat sprendžiant

Naktį j sekmadieni Chi
cagoje sprogo porą bombų, 
padėtų Puerto Rico nepri
klausomybės šalininkų. Po
licijos atstovai paskubėjo 
paaiškinti, kad tas inciden
tas aiškiai parodo, kad di
delio miesto policija turi 
turėti savo žvalgybą, kuri 
eventualiai galėtų užbėgti 
tokiems įvykiams už akių. 
Faktinai Chicagos policija 
turėjo tokį dalinį. Jo veikla 
tačiau buvo suparaližuota 
dėl visame krašte sukelto 
triukšmo dėl bet kokios 
žvalgybos, o ypač ČIA. vei
klos. Mes apie tai jau kal
bėjome pereitame numery
je. Ta tema tačiau yra taip 
plati ir įdomi, kad verta dar 
sykį prie jos sustoti.

Žinia, mes nenorime, kad 
kas nors skaitytų mūsų 
laiškus, klausytų telefoni
nius pasikalbėjimus ir at
siųstų savo stebėtojus į 
mūsų susirinkimus. Iš kitos 
pusės kaip gali užbėgti už 
akių bet kokiam smurtui, 
jei iš principo atsisakysi 
bet ką žinoti? Tiesa, ir di
džiausi privačių žmonių tei
sių gynėjai, nepaneigia ati
tinkamų valstybės organti
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REZOLIUCIJOS
1. Seimas reiškia didelį dėkingumą JAV Prezidentui už 

baltų tautų delegacijos priėmimą, sustiprinusį lietu
vių viltį ir ryžtą šiuo Lietuvos laisvės bylai nepalan
kiu Europos Saugumo ir bendradarbiavimo konferen
cijos poveikio metu.

2. Seimas kviečia laisvuosius lietuvius įsijungti į Lie
tuvos vadavimo veiksnių pastangas savo įnašu: dar
bu (dabartiniu metu ypač laiškų rašymu) ir lėšomis.

3. Seimas skatina tautinės srovės atskirus lėšų telkimo 
fondus jungtis į vieną bendrą fondą.

4. Seimas kviečia ALT S-gos 25 metų sukakties proga 
savo skyrius ir asmenis, ypač Sąjungos narius, pa
remti ”Dirvą” stambesnėmis aukomis, reikalingoms 
tautinei minčiai stiprinti ir plėsti.

5. Ragina siųsti savo jaunimą į Lituanistinių studijų 
antrąją stovyklą, kuri įvyks rugpiūčio 11-22 prie Kent 
Statė universiteto ir yra ruošiama Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos. Apgailestauja tų išeivių tėvų ne
susipratimą, kurie siunčia savo vaikus į komunistines 
pionierių stovyklas ir tariamus lituanistinius kur
sus Vilniuje, kai ten pirmoje eilėje užsiimama sovie
tinės santvarkos propaganda, bet ne mokymu ir tau
tinio sąmoningumo kėlimu.

6. Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 14-tas Seimas 
sveikina pavergtos Lietuvos kovojančius brolius ir 
seses lietuvius, ir kviečia neprarasti Lietuvos išlais
vinimo vilties.

7. Seimas siūlo veiksniams ir centrinėms organizacijoms 
tikslingiau koordinuoti ir naudoti turimus ribotus iš
eivijos finansinius ir politinius išteklius.

8. Seimas kviečia respektuoti išeivijos centrinių organų 
darbo veiklos padalą ir kitiems nedublikuoti VLIKo 
ir ALTos veiklos.

9. Lietuvių Bendruomenėj vykstant nesutarimams, Sei
mas kviečia vadovaujančius asmenis daryti viską, 
kad Lietuvių Bendruomenė atgautų išeivijos pasiti
kėjimą.

10. Reikalinga glaudinti išeivijos lietuvių gretas ir ver
tinti bei gerbti tautinei misijai pasišventusius lie
tuvius.

11. Baigdamas sesiją Seimas reiškia padėką: Sąjungos 
pirmininkei ir valdybai už vadovavimą Sąjungai; Są
jungos centro revizijos komisijai; ”Dirvos” ir "Nau
josios Vilties” redaktoriams; Sąjungos atstovams už 
darbą ALToj; Lietuvių Tautinio Sąjūdžio valdybai už 
darbą VLIKe; Seimo rengimo komisijai; svečiams ir 
dalyviams, o taip pat organizacijoms ir asmenims, 
sveikinusiems Seimą žodžiu ar raštu.

(Komisiją rezoliucijų projektams paruošti sudarė: 
Dr. J. Balys, J. Dačys, A. Juodvalkis — pirm., Z. Juške
vičienė, A. Laikūnas, Dr. B. Nemickas ir M. Valiukėnas).

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

teisės sekti kriminalus ar 
smurtininkus. Jie protes
tuoja tik prieš niekuo ne- 
dėtųi žmonių sekimą ir už
vedimą jiems bylų. Teismai 
žiūri į juos su simpatija, 
duodami teisę sužinoti, kas 
yra apie juos užvestose by
lose. Iš kelių radikalių kon- 
gresmanų gautų ir paskelb
tų bylų atrodo, kad didelę 
daugumą medžiagos suda
ro .. . laikraščių praneši
mų apie jų kalbas ir veiklą 
iškarpos, (čia gal vertėtų 
priminti, kad iš viso JAV 
žvalgybos institucijos, įskai
tant ir užsienio siekimo, 
80N savo informacijų gau
na iš spaudos). Toks seki
mas gali pasirodyti laiko ir 
lėšų gaišinimu, tačiau iš ki
tos pusės, jei kas pradeda 
reikalauti revoliucinių pasi
keitimų JAV gyvenime, 
saugumo įstaigos turi pa
žiūrėti ar tam nesiruošiama 
panaudoti smurto. Ginčas 
gali eiti tik apie tai, ar su
rinktą medžiagą, jei ji ne
duoda tolimesnio įtarimo, 
verta laikyti archyvuose.

Daug jos paskutiniu ’ laiku 
buvo jau sunaikinta.

Grynai iš krašto vidaus 
pusės žiūrint, kova dėl as
mens laisvės galėtų būti 
sveikintina. Nelaimei per 
dažnai užmirštama, kad 
JAV nėra vienintelė valsty
bė pasaulyje ir kad už tat 
jai reikalingos saugumo 
įstaigos kaip ir kariuomenė.

Pagal Rockefellerio komi
sijos raportą ČIA t. y. in
stitucija, skirta tik užsienio 
sekimui, nuo 1967 metų bu
vo įmaišyta j vidaus špio
nažo darbą labai liberalaus 
Johnsono administracijos 
teisingumo ministerio Ram- 
sey Clark leidimu. Mat, ta
da buvo įtariama, kad už
sienio agentai turi prikišę 
savo pirštus prie neramu
mų JAV-bėse. Pati FBI ne
galėjo to nustatyti, kas ve
dė prie minties, kad jos val
dininkai nėra pakankama! 
įgudę komunistų machina- - 
cijose. Tai ČIA sritis, ku
riai buvo perduota FBI tuo 
reikalu užvestos bylos. Nie
ko nepadarė ir ČIA, nors su
rinktą medžiagą pasiliko iki 
šių dienų.

Tas įtarimas galėjo turė
ti pagrindo. Kaip jau minė
jome pereitam numery, so
vietų KGB turi bent dešimt 
kartų daugiau tarnautojų 
negu visos JAV žvalgybos 
institucijos kartu. Tiesa, 
per paskutinius 20 metų į 
Vakarus pabėgusių 15 stam
besnių KGB pareigūnų, tar
dymas parodė, ką galima 
buvo sugalvoti ir teoriškai, 
kad KGB yra biurokratinė 
institucija, iš kurios agen
tų sunku tikėtis naujų bri
liantinių idėjų. Nors- 40% 
sovietų diplomatinio perso
nalo JAV yra ’full-time’ 
šnipai, o kituose kraštuose 
net 75%, jų pagrindinis už
davinys yra informacijos 
rinkimas ir savo pačių žmo
nių sekimas. Tai daugiau 
pasyvi rolė, aktyvios veik
los, išskyrus keliolikos nu
žudymų ir pagrobimų, pa
vyzdžių nedaug. Bet tam 
turima potencialo ir valsty
bės saugumo įstaigos turi 
teisę tai ŽINOTI, nors tai 
ir pažeistų atskirų žmonių 
teisės.

Kalbos nėra, kad valdan
tieji: Kremlius ar Baltieji 
Rūmai saugumo surinktas 
informacijas gali panaudoti 
savo asmeninei politinei 
naudai. Valdžioje esantieji 
visados turi tą galimybę. 
Bet dėl to juos palikti ne
žinioje, būtų išstatyti visą 
kraštą j didelį pavojų.

Senatorius Goldwateris, 
kalbėdamas tomis temomis 
TV programoje skundėsi, 
kad amerikiečiai, kurie iki 
antrojo pasaulinio karo ne
turėjo savo rimtesnės žval
gybos, šioje srityje neturi 
savo originalių idėjų. KGB 
pavyzdis jiems nepriimti
nas, daugiau prie širdies 
būtų britų slaptoji tarnyba, 
kuri veikia labai diskretiš
kai.

Pabaigai dar reikėtų pri
durti, kad triukšmą dėl ČIA 
sukėlė kaip tik jos buvusių

Praeitą sekmadienį Clevelande iškilmingai buvo paminėta Baisiųjų Birželio trėmimų sukaktis. 
Ta proga iš Chicagos atvykęs laikraštininkas Vladas Būtėnas kalbėjo apie Lietuvos partizanus, bu
vo rodomas skaidrės jų kapų ir ramovėnų choras padainavo keletą dainų. Prieš tai, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis, prie žuvusiems paminklo buvo padėtas kritusiems nuo bolševikų tero
ro karžygiams vainikas. Nuotraukoje LB ir ALT atstovai deda vainiką. Iš kairės: LB Clevelando 
apylinkės pirm. J. Malskis, ALT Clevelando skyr. pirm. A. Rukšėnas ir valdybos nariai dr.V. Stan
kus ir I. Bublienė. Daugiau nuotraukų ir aprašymas bus kitame Dirvos numeryje.

J. Garlos nuotrauka

PREZIDENTAS FORDAS PRISISTATĖ
EUROPAI BRUNIUS AUŠROTAS

JAV pirmasis žmonių ne
rinktas prezidentas, nuo ge
gužės 29 ligi birželio 3 buvo 
išvykęs į Europą "sutaisyti 
tvorų”, kurias gerokai ap
lamdė pietryčių Azijos ura
ganas, nusinešęs į Pietų Ki
nijos jūros gelmes P. Viet
namo respubliką bei Ame- 

agentų nediskretiškumas. 
Kas gi pradėjo visą Water- 
gate košę? Nemažo triukš
mo sukėlė ir buvusio iki 
1969 m. gana aukšto C1A 
pareigūno Victor Marchetti 
knyga, čia reikėtų primin
ti, kad buvę tos institucijos 
pareigūnai yra įsipareigavę 
nieko apie savo tarnybą ne
pasakoti. Marchetti gavo 
leidimą knygai su sąlyga, 
kad jis atiduos ją ČIA cen
zūrai. Toji iš knygos iš
braukė 339 vietą, bet po il
gesnių derybų nusileido iki 
168. Marchetti ir jo bend
radarbis John D. Marks dėl 
to skundėsi teismui, nes to
kia sąlyga prieštarauja pir
mame konstitucijos priedui, 
garantuojančiam spaudos 
laisvę. Apeliacinis Teismas 
tačiau nusprendė, kad Mar
chetti ne tik neturi teisės 
paskelbti slaptas informa
cijas, kurias patyrė būda
ntis ČIA tarnyboje, bet ir 
iš jos išėjęs. Aukščiausias 
teismas, atsisakydamas tą 
bylą spręsti, tą sprendimą 
patvirtino.

Tai šiok toks moralinis 
laimėjimas ČIA ir vyriau
sybei, nors likimo ironija 
norėjo, kad daugumas tų 
168 išbrauktų paslapčių ki
tais atvejais jąu rado vie
tos spaudoje. 

rikoš garbingus pažadus. 
Tad ir teko skubėti Fordui, 
ligi kiti komunistiški tor
nadai dar visiškai nenu
siaubė nei Italijos nei Por
tugalijos. O šių tornadų, 
juodos, nieko gero nežadan
čios, žemę liečiančios uode
gos, nusileidę iš lyg smala 
tamsių debesų, virš Pirinė- 
jų ir Apeninų pusiasalių, 
mirtingai grasina dar lais
vai likusiai senelei Europai.

Pagal spaudos praneši
mus, G. Fordas užtikrinęs 
Europos sąjungininkus, kad 
"NATO esanti JAV užsie
nio politikos kertinis ak
muo, kad šią politiką re
mianti Amerikos visuome
nė ir Kongresas; gi duotie
ji sąjungininkams įsiparei
gojimai visada buvo vykdo
mi.’’ Prezidentas taip pat 
užtikrinęs Briuselyje susi
rinkusius NATO vadovus, 
kad ”JAV išlaikys Europo
je ten esančius 310,000 ar- 
mijos-aviacijos ir karo lai
vyno karių, kurie yra būti
ni Europos dabartiniam 
saugumui užtikrinti.. . For
das taip pat pasižadėjo eu
ropiečiams visada bendra
darbiauti politiškoje plot
mėje, kai tik bus paliečiami 
Europos-JAV bendrieji rei
kalai.”

Savaitraštis ”TIME” sa
vo birželio 16 laidoje tvir
tina, kad "pirmoji JAV da
bartinio Prezidento kelionė 
į Europą jį gerokai nuvar
ginusi . . . Kai po 7-rių 
dienų įtemptų ir varginan
čių posėdžių, pasitarimų ir 
skraidymų, G. Fordas nu
sileido Romos a&ttdrome, 
tai vienas italas-diploma- 
tas, sutikęs JAV Preziden

tą apie pastarąjį taip pasa
kęs, ”G. Fordas atrodė lyg 
išspaustas citrinos vaisius.” 
Čia savaitraštis pastebi, 
kad ”dar visa laimė, jog 
Fordui Italijoje neteko ves
ti jokių svarbių derybų; jo 
vizitas buvo daugiau so- 
cialpolitinio pobūdžio. Buvo 
apsikeista gražiais žodžiais, 
aplankyti Prezidentas, poli
tikai ir Popiežius Paulius 
VI. Tikimasi, kad Fordo ap
silankymas galės šiek tiek 
padėti Krikščionių Demo
kratų Partijai būsimuose 
savivaldybių rinkimuose.

Taip pat yra teigiama, 
kad nors JAV Prezidento 
išvyka Europon ir buvusi 
trumpoka laiko atžvilgiu, 
bet ji davusi progą europie
čiams pasižiūrėti į Fordą iš 
arti. Vienas britų pareigū
nas stebėjęs mūsų Prezi
dentą šios kelionės metu 
pareiškė, kad ”JAV Prezi
dentas tik vieną kartą pa
slydo fiziškai (kai nuvirto 
nuo laiptų Salzburge); ta
čiau visą laiką jis buvęs 
puikioje formoje besitarda
mas su NATO politikais.’’

Kaip reta matyti JAV 
spaudos puslapiuose, šį kar
tą "Time” savaitraštis ne
sigaili panegirikų Fordo ke
lionei į Europą aprašyti, 
teigdamas, kad ”G. Fordas 
nustebinęs, savo nuoširdu
mu, beveik visus europie
čius. Mat, visuomeninkų, 
politikierių ir žurnalistų 
sluoksniuose vyravo įsiti
kinimas, kad Fordas yra 
menka asmenybė. Ne kas 
kitas, bet pats Fordas apie 
save suformavęs šią neigia-

(Nukelta į 4 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Jurgis Janavičius N. Gvinėjoje.

(SPŪDŽIAI IŠ N. GVINĖJOS
šių metų pradžioje, bū

damas viename subuvime, 
atsisveikinau ir, palinkėda
mas geriausios sėkmės būti 
nesuvalgytam krokodilų ar 
juodukų, išleidau į N. Gvi
nėją mūsų garsėjantį mo
derniosios krypties rašyto
ją ir poetą Jurgį Janavičių. 
Ir štai, stipriai saule nude
gęs, prieš kelias savaites 
Sydnejuje vėl pasirodė J. 
Janavičius, kuriam šį kartą 
gal geriau tiktų ne poeto ir 
rašytojo, bet džiunglių ty
rinėtojo vardas. Suradęs 
gerą progą, pasikviečiau 
Jurgį su savo žmona meni
ninke Jolanta, buvusia Ga- 
rolyte, kuri turėjo taip pat 
progos pasiviešėti N. Gvi
nėjoje ir, begurkšnojant 
gerąjį Australijos vynelį, 
užpuoliau keliauninką pasa
koti savo įspūdžius.

— žinai, grįžus namo, aš, 
tur būt, kaip ir kiekvienas 
giliau galvojantis baltasis, 
grįžęs iš tokio krašto kaip 
N. Gvinėja, turi labai giliai 
susimastyti, pagalvodamas 
apie visas mūsų vertybes 
ir ar jos jau taip vertingos 
yra mūsų civilizuotame gy
venime.

— Kodėl gi, Jurgi?
— N. Gvinėjos sala, ar 

geriau pasakius daugybė 
salų, sudarančių šią naują

ją valstybę, yra labai graži, 
klimatas labai puikus, že
mėj auga viskas ką pasėsi 
ir jiems Nepriklausomybė 
yra tiesiog duodama, be jo
kių kovų ir vargų. Visa bė
da, kad jie jos dar nenori 
imti, nes jai jie dar nėra 
pilnai pasiruošę ir bijo, kad 
patys savistoviai jie dar 
nėra pajėgūs tvarkytis. 
Nors šiandien baltieji, ypa
tingai australai, jau baigia 
palikti šį kraštą, tačiau mi- 
sijonieriai nesiruošia iš čia 
vykti. Misijonierius vieti
niai gyventojai labai mėgs
ta ir gerbia, nes jie iš jų 
gavo viską ką šiandien jie 
turi ir ko yra išmokę. Be 
misijonierių ir australų, ga
na nemažai ten yra japonų, 
kurie kasdien vis daugiau 
ir daugiau plečia savo biz
nius. Apie bent kokią oku
pacijos neapykantą japo
nams, vietiniai gyventojai 
beveik nieko nežino ir to 
nejaučia.

— O koks gi paties tiks
las buvo N. Gvinėjoj ?

— Aš gavau pakvietimą 
vadovauti hidrografinei ek
spedicijai, kurios tikslas bu
vo ištyrinėti Purari upės 
aukštupio intakų sistemą, 
ši upė N. Gvinėjoj yra ket
virta savo didumu. Sutvar
kęs visus reikiamus doku-

Naujosios Gvinėjos merginos šoka.

mentus, atskridau į Pt. 
Moresby miestą ir iš ten, 
vėliau į Lae. čia susitikau 
su inž. P. Dirkiu, kuris yra 
N. Gvinėjos vandens ištek
lių departamento direkto
rius. Jis paaiškino man visą 
būsimą mano darbą, davė 
nurodymus ir aš išskridau 
toliau į Goroką miestą, kur 
buvo visas mūsų operacinis 
centras. Iš čia prasidėjo vi
sos mūsų ekspedicijos. Pa
grindinę stovyklą įsitaisėm 
Karimu vietovėje, čia kraš
tas jau buvo tikrai laukinis 
ir tuščias, nes visur tegalė
jai matyti tik baisias 
džiungles, kurios davė bai
sų vaizdą. Aš iš karto net 
nežinojau nuo ko pradėti 
savo darbą. Tačiau pamažu 
pradėjom tvarkytis. Pasi
samdžiau 20 vietinių vyrų 
ir pradėjom su helikopteriu 
skraidyti išilgai paskirų 
upių, kad radus vietas, kut^ 
galima būti nusileisti iru 
pradėti statyti specialius 
punktus ir nusileidimo vie
tas. Be juodųjų aš turėjau 
keturis baltuosius padėjė
jus. Visos ekspedicijos tiks
las buvo surasti ir įrengti 
vandens matavimo vietas — 
taškus. Kadangi šiose 
džiunglėse jokių kelių nėra, 
tai visas mūsų susisieki
mas vykdavo vien tik heli
kopteriais, taipkad būtinai 
reikėjo padaryti ir jiems . 
nusileidimo vietas, kurios 
tokiose džiunglėse padaryti 
buvo .tiesiog viršžmogiškas 
darbas, tačiau mes jį pada
rėme, susipažinome su nau
jais žmonėmis, vietovėmis 
ir aš pats gavau labai pa
trauklų pasiūlymą vesti to
limesnes ekspedicijas, ta
čiau dėl savo šeimos reika
lų, tą turėjau atmesti.

— O kaip gi tie juodieji 
ten gyvena?

— Vietiniai juodukai N. 
Gvinėjoje yra labai skirtin
gi. Pvz. Pt. Moresby savo 
gyvenimu jie niekuo daug 
nesiskiria nuo baltųjų, kai 
kitur dar gyvena akmens 
amžių. Tie, kurie yra labai 
mažai paliesti civilizacijos, 
yra labai draugiški ir ma
lonūs ir prieš baltuosius ne
turi jokio pykčio. Visoj sa
loj, kaip minėjau yra labai 
daug misijų ir misijonierių 
ir pati pirmoji civilizacija 
ateina per misijonierius. 
Lygiai kaip visas mokyklų 
centras yra misijonierių 
rankose. Aš gyvenau jau 
truputį civilizacijos palies
tose vietovėse ir, pagal dau
gumos pasakojimus ir pa
trulių patirtį, neteko nie
kad girdėti, kad juodieji ten 
valgytų baltuosius. Pačioj 
N. Gvinėjoj ir apie tas vie
tas kur dingo jaunasis 
Rockefeller, yra manoma, 
kad jis nebuvo juodųjų, bet 
krokodilų suvalgytas, nes

tose vietovėse jų yra labai 
daug.

Juodųjų gyvenimo sąly
gos, žiūrint mūsų akimis, 
yra labai primityvios, ta
čiau pas juos standartas 
pareina nuo jų genčių gy
venimo ir padėties. Iki bal
tųjų atėjimo, gentys ka
riaudavo visą laiką, tačiau 
dabar, jiems kariauti yra 
uždrausta, taip kad didieji 
karai ir žmonių užmušinėji- 
mas jau yra kone baigta.

— Ar yra problemų su 
baltaisiais?

— Problemų su baltai
siais kaip ir nėra, nes jie 
gyvena savame krašte, yra 
patys šeimininkai ir baltie
ji neturi ten jokios įtakos, 
taip kad ir jokio pasipikti
nimo baltaisiais nėra. Vis
ką ką jie tik gali, stengiasi 
kuo greičiau iš baltųjų iš
mokti ir pasisavinti. Dėl 
savosios nepriklausomybės 
uždelsimo yra tik didelis 
administracijos trūkumas, 
nes jie svetimų nenori sam
dytis, o savų nėra. Miestuo
se pati didžiausia problema 
tai yra alkoholizmas, bet 
tas yra ir pas baltuosius, ir 
pas vietinius.

— Ką gi jie daro savo 
kaimuose?

— Patys kaimai yra ne
vienodi. Tirštuose distrik- 
tuose kaimai yra dideli, 
mažuose — maži. Seniau 
kaimų egzistencija buvo iš
silaikyti prieš priešus, kai 
dabar jų tikslas yra geres
nis gyvenimas. Daugumas 
vietinių yra žemdirbiai. 
Kaimuose viską dirba mo
terys; kaip prižiūri ir ap
dirba žemę, daržus ir kt., 
kai vyrai tik medžioja. Jų 
medžioklės dar ir dabar 
vyksta su strėle, lanku ir 
ietimi, šautuvų jie neturi. 
Daugumoje moterys yra la
bai suvargę, nes jos prade
da gimdyti vaikus jau bū
damos 13-kos metų. Joms 
trūksta vitaminų ir jos nė
ra gerai išsivystę. Pvz. Ka- 
ramui kaime genties vyres
nieji ir tėvai neleidžia jo
kiu būdu mergaitėms eiti į 
mokyklas, nes, jų manymu, 
mokslas yra tik vyrams. 
Kai misijonieriai ir moky
tojai buvo nuėję pas vyres
niuosius prašyti leidimo 
leisti mergaites į mokyklą, 
tai tie pačiupę savo lankus 
ir strėlės įsakė tuoj pat iš
sinešdinti. šiaip mokyklose 
yYa labai pavyzdinga tvar
ka ir vaikai ypatingai klau
so mokytojų, šeimose vai
kai yra labai prižiūrimi ir 
ypatingai yra sekamos 
mergaites, šiaip žmonės ne
turi jokio valgymo laiko ir 
valgo kada jiems patinka. 
Kiekvienas namas yra ant 
aukštų pagalių ir viduj na
mo visą laiką dega ugnis, 
kartais net keturiose vieto-

se, nes tai yra surišta su 
religija ir, žmogui mirš
tant, jo didžiausias noras 
yra atsigulti prie ugnies. 
Pagrindinis maistas yra 
saldžiosios bulvės, taro šak
nys ir daržovės. Mėsos val
go mažai, tačiau vieną kar
tą per metus jie piauna 
kiaules ir tada būna didžiu
lės šventės ir kiaulieną jie 
tiesiog ryja, nuo ko dažnai 
pasitaiko net mirimų. Jei
gu pas juodukus yra pro
blemų, tai jie susirenka vi
si į vieną vietą ir tol aiški
nasi, kol išsiaiškina, ne
svarbu ar tas tęsiasi dieną 
ar savaitę.

— Kaip gi jie atrodo, ar 
labai baisūs?

— žmones iš lygumų ir 
ypatingai iš Papua, yra la
bai gražūs, aukšti, liekni, 
kai moterys yra taip pat 
gražios. Gi iš kalnų, juodu
kai yra maži, stori ir tikrai 
labai negražūs. Mišrių šei

Helikopteris nusileidžia džiunglių aikštelėje.

Taip N. Gvinėjoje rūkoma...

mų ten yra labai mažai, nes 
iš abiejų pusių jos yra ne
palaikomos ir nemėgiamos, 
šiuo metu pagrindinė kal
ba yra anglų. Antroji tai 
yra pidgin. kurioje taip pat 
yra daug angliškų žodžių. 
Trečioji yra motų kalba. 
Nors be šių pagrindinių 
kalbų, pačioje N. Gvinėjoje 
dar tur būt priskaitoma iki 
kelesdešimt kitų kalbų, ta
čiau, greičiausiai ir toliau 
pagrindine kalba liks anglų 
kalba, nes tik šia kalba jie 
gali pilnai išsireikšti.

— Tai kokios galutinės 
išvados iš šio įdomaus kraš
to ir gal kartais bandysi 
bent ką literatūriniai pa
vaizduoti ir gyvenimo N. 
Gvinėjoj ?

— Mano manymu juodu
kai, gyvendami jau trupu
tį kultūros paliestuose kai
muose, moraliniai gyvena 
geriau negu mes. Ten nėra 
jokio triukšmo, jokių dides
nių problemų, jokio nervų 
įtempimo, kai pats klimatas 
yra geras, taip kad ir mais
to bei apsirengimo rūpesčių 
nėra. Gi miestuose, kur bal
tieji jau atnešė pilną savo 
kultūrą ir civilizaciją, gy
venimas darosi panašus 
kaip ir pas mus. Taip kad 
žiūrint kam kas patinka ir 
ko žmogus nori. Aš pats tai 
bandysiu literatūriniai ką 
nors sumegzt iš savo buvu
sio įdomaus gyvenimo šia
me N. Gvinėjos krašte.

Padėkojęs mielam savo 
prieteliui J. Janavičiui už 
jo malonų pasikalbėjimą, 
taip sau pusiau rimtai ir 
pagalvojau ar nevertėtų ir 
man pasukti N. Gvinėjos 
link, kur vyrai tik medžio
ja, žuvauja ir . . . prižiūri, 
kad moterys visus kitus 
darbus gerai atliktų. Gal 
tikrai ten būtų idealus gy
venimas ?

Pasipuošęs giminės vyresnysis...
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SKAUSMINGA TAUTAI
TALKININKAUTI,
SALDU VADOVAUTI

Naujos JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos se
sijos išvakarėse pravartu 
pakartotinai sugrįžti prie 
Amerikos lietuvių tarpor- 
ganizacinio santykiavimo 
problemos. Ilgai užsitęsęs 
šios problemos neišsprendi
mas suskaldė net pačią 
Bend ruomenęTTaT Tb "šio-* 
irmasTpĮečiasi ir ii pašaTiu- 
ti tinkamų pastangų nesi
mato. Liūdniausia, kad pa- 
sthruoju metu kai kurie 
įtakingi LB-nės asmenys šį 
skilimą laiko nebeatitaisy- 
tinu. Jie siūlo su tuo įvyku
siu faktu apsiprasti, prie jo 
prisiderinti ii’ "dirbti” kas 
sau.

Susirūpinę klausiame: 
nejaugi taip blogai, nejau
gi visos reikiamos pastan
gos ir žygiai tuo reikalu iš
semti? Suabejojame, ar pa
kankamai geros valios pa
rodyta ir abipusiai išsiaiš
kinta ? Ar ne per anksti to
kia tragiška prognozė pa
daryta ?

Man atrodo, kad Bend
ruomenės skilimas yra ne
toleruotinas, nes jis savai- 

*me griauna lietuvių Char
to je~nusakytą benruomeni- 
nę esmę. Tad yra būtina at- 

1 pŠzintT esmines skilimo 
priežastis ir jas kuo sku
biausiai pašalinti, šiam tik
slui turėtų pasitarnauti Cle
velande šaukiama Tarybos 
sesija. Joje reikėtų surasti 
pakankamai laiko klausi
mui nuodugniai išstudijuoti 
ir reikiamus sprendimus 
padaryti. Taryba tą galės 
padaryti, jeigu tik ji suge
bės atvirai ir giliai pažiū
rėti į Bendruomenės pagrin
dinius uždavinius bei tei
singai įvertinti savo pačios 
(Tarybos) funkcijas tų už
davinių vykdyme.

Man atrodo, kad, JAV 
lietuvių organizacinės veik
los komplekse, netikslus 
Tarybos kompetencijos su
pratimas ir dalies aktyvių 
bendruomeninkų užsi 
mas atkakliai się idea- 
lToš1T Tb -nės idėjos įgyven
dinimo ir yra Bendruome
nės skilimo pagrindinė prie
žastis. "Idealios7’ Bendruo-’ 
menės sukurti neįmanoma, 
nes mes patys nesame "ide
alūs”. Tad ir tvirtinimas, 
kad LB-nėje nėra ideologi- 

/ nio-grupio-partinio, ar dar 
kaip kitaip pavadinto susi- 

V grupavimo, yra arba idea-
/Ulnis —------ ’ _ '
* rus Dfl 

__ > naivumas, arba^ucT* 
t rus partiškumas jr noras 

savuš”|geidžius užslėpti ir 
visus kitus uŽRniiuotiTži- 
noma, kTTuš’ sėkmingai už
liūliavus ir mažai grupelei 
galima rinkimus lengviau 
laimėti .. . Tokį slapukišką 
(po stalu) susigrupavimą 
Z. Dailidka (Sėja, Nr. 1-2, 
1975) pavadino naujovišku 
terminu, pagrįstai tvirtin-

damas, kad LB-nės srovinis 
elementas vis ryškiau ir 
ryškiau išvirsta į "genges”. 
Taigi, vietoje "idealios” 
Bendruomenės sukūrimo, 
rinkimai atliekami domi
nuojančiai sroviniais — 
"genginiais” pagrindais su
darytais sąrašais.

Vienas iš Lietuvių Char- 
tos autorių, Vytautas Vai
tiekūnas (Sėja, Nr. 1,1975) 
tvirtina, kad: "Vlikas, re
daguodamas Lietuvių Char- 
tą ir PLB santvarkos lai
kinuosius nuostatus pada
rė didelį neapsižiūrėjimą”. 
Prie dalies šios kaltės 
straipsnio autorius pats pri
sipažįsta : "Taryboje turėtu 
būti ats ama ideoIogT-

Įvairybė.

Kita šio Bendruomenės 
skilimo priežastis, tai akty
viųjų bendruomeninkų no
ras LB Tarybai suteikti pil
nas valstybinio parlamento 
(seimo) funkcijas. Tarybai, 
mano supratimu, ne įstaty
mo išleidimas šiose išeivi
jos sąlygose turėtų rūpėti, 
0 lietuviškiems reikalams 
talkos sukvietimas^ Nerei
kėtų aiškinti, kad savanorio 
talkininko funkcijos esmi
niai skiriasi nuo valstybės 
piliečio pareigų. Būtų pra
vartu šiuos paprastus klau
simus Taryboje gerai išsi
aiškinti, juos suprasti ir pa
našiais principais vadovau
tis. Su tikrove reikia skai
tytis: Vienas yra būdas tal
kininkus darban kviečiant,

Jus sunkiai dirbate 
jūsų sutaupoms. 

Mes dirbame sunkiai, 
kad jas apsaugotumem.
Tokiame neužtikrintame kaip šiame laikotarpy, jūs tikrai norite 

žinoti, kad jūsų santaupos yra saugios. Cleveland Trust banke jūsų pi
nigai yra taip saugūs, kaip niekur kitur, nes Cleveland Trust yra vie
nas iš didžiausių ir labiausiai apsaugoto bankų krašte.

Jūsų pinigai yra pilnai apdrausti Federal Deposit Insurance Cor
poration iki $40,000. Per kombinaciją keletą skirtingų planų, tačiau, vy
ras ir žmona gali pakelti apdrauda iki $200,000. Pavyzdžiui, kiekvienas 
gali turėti individualią taupymo sąskaitą, kas duoda jums $80,000 ap- 
draudą ir bendra sąskaita duoda papildomai $40,000 apdraudą. Ir kiek
vienas gali paimti Payable-On-Death Account, kas duoda viso apdrau
dą iki $200,000.

Tad kodėl neatidaryti taupymo sąskaitą jūsų kaimyniniame Cleve
land Trust skyriuje? Mes siūlome reguliarias taupymo knygutes su ne
mokamais čekiais ir padieniais procentais, kada jūs laikote balanse 
$500 ir daugiau. Mes taip pat turime kitus padienio procento taupymo 
planus, kaip pajamų ir investavimo knygutes ir investavimo pažymė
jimus.

or CLEVELAND TRUST
Member FDIC

Apie lietuvių kalbos kursus Vilniuje
Dukart metuose pasiro

dančių švietimo Gairių iš
ėjo nr. 12. Redaktorius P. 
Maldeikis, žymusis pedago
gas, laiduoja tikrai gerų tu
rinį. Iš tiesų čia straipsniai 
profesiškai parinkti, įdo
mūs, šiai dienai svarbūs — 
skaitytini ne tik mokyto
jams, bet ir tėvams, plačiai 
visuomenei. Medžiaga labai 
įvairi: kaip paruošti vaiką 
mokymui skaityti, kaip 
dirbti su mažu mokinių kie
kiu, kiek tėvai privalo pa
gelbėti ; apie asmenybės ug
dymą, apie nusikaltimus 
ir kt.

Visuomenei itin įsiskai- 
tytinas K. Bartkaus str. 
”Su tokiais kursais mums 
nepakeliui”. Tai apie vasa
ros lietuvių kalbos kursus 
Vilniuje. Autorius pabrėžia 
— "okupanto tikslus įsi
brauti su savo įtaka į išeivi
jos jaunimą ir per jį veikti 
lietuviškąją išeiviją . . . 
Lietuvos okupanto užmas
kuotus jaunimo viliojimo 
tikslus”. Ir todėl K. Bart-' 
kus tuo klausimu pasisako 
neigiamai.

Toliau blaiviai dalykiškai 
iš esmės išdėsto aiškias 
priežastis, kodėl tie kursai 

kitas juos "įsakymais” iš
vaikant . . .

Teisingai Bronys Raila 
tvirtina, kad: "Skausminga 
tautai talkininkauti, saldu 
vadovauti (Sėja nr. 1, 
1975). Gal iš dalies ir dėl 
to mūsuose tiek daug vadų, 
o taip maža jiems talkinin
kų!

Kita ir gal pati svarbiau
sia Bendruomenės skilimo 
priežastis — tai Tarybon 
nęįsileidimas apylinkių ir 
organizacijų atstovų. Talki
ninkuinegalima primesti 
darbo metodo. Su jo pagei
davimais reikia skaitytis, o 
ne jam įsakinėti. Sudaryki
te, pagaliau specialią komi
siją šiems klausimams iš
studijuoti ir išspręsti. Re
ferendumo būdu tiksliai su
žinoti, ko Amerikos lietu
viai pageidauja ir su jų no
rais pagaliau pradėkite 
skaitytis, nes kitokio kelio 
laisvanoriškam darbe nėra.

Dr. Antanas Butkus 

mums visai nepriimtini. 
Okupantas jais ne mūsų 
jaunimo lietuviškumą pa
laikyti siekiąs, bet tik sau 
naudos: ”. . . kad pakenktų 
mūsų švietimo siekiamų 
tikslų veiksmingumui ir 
kad ardytų išeiviją, kaip 
kultūrinę ir politinę jėgą. 
Jaunimas įsileidžiamas, kad 
jo akyse būtų suniekinta ir 
pasmerkta daugelis dalykų, 
kurie mums, lietuviams, 
yra brangūs. Mes siekiame 
išugdyti jaunimą taip, kad 
jis vėliau siektų laisvos ir 
nepriklausomos lietuvos .. . 
Okupantas gi siekia kaip 
tik sunaikinti laisvės sieki
mus užsienyje ir visais bū
dais diskredituoti Lietuvos 
nepriklausomybės idėją. Jis 
siekia atskirti jaunimą nuo 
"vaduotojų” įtakos, kaip jis 
pašaipiai bei piktai tituluo
ja mus, ir jaunime ieškoti 
ne tik sau šalininkų, bet ir 
eventualiai ir sau agentų 
užsienyje . . . Jaunimo ke
lionės į Lietuvą bei kursai 
organizuojami ne užsienyje 
gimusių lietuvių vaikų lie
tuvybei palaikyti, o jiems 
įjungti į Lietuvos okupanto 
įtakos orbitą . . . Jaunuo
liai, patekę į partijai ir "di
džiajai tėvynei” atsidavu
sių ir labai ištikimų komu
nistų veikėjų rankas, nesu
žinos tikros tiesos apie pa
dėtį, o girdės tik tai, kas 
naudinga Maskvai. Jauni
mas ten išgirsta daug su
klastotų istorinių faktų ir 
apie tolimą Lietuvos praei
tį, ir apie nepriklausomą 
Lietuvą, ir apie lietuvišką 
išeiviją ... Jis ten bus įti
kinėjamas, kad Lietuvos 
liaudis . . . laisvai ir sava
noriškai amžinai susijungė 
su rusų liaudimi, net pati 
pasiprašiusi ją priimti į Ta
rybų sąjungą. Apie lietuvių 
laisvės kovotojus partiza
nus jis ten iš mokytojų bei 
vadovų sužinos, kad jie bu
vo banditai . . . kad lietu
vių liaudis buvo rusų ap
saugota nuo tų banditų. Jie 
gal išgirs, kad Romas Ka
lanta ir kiti susideginę, 
reikalaudami Lietuvai lais
vės, buvo tik psichiniai li
goniai pamišėliail. Jie nie
kur neišgirs apie Lietuvą 
savo tėvynę, o girdės pasa
kojimus apie "plačiąją tė

vynę”, visur rašomą didžią
ja raide . . . Jiems bus pa
neigti gandai . . . kad Lie
tuva yra rusinama, kad vis 
gausėja rusiškos mokyklos, 
kad rusų nuošimtis Lietu
voje didėja, kad jų atvyks
ta vis daugiau užimti svar
biausias vietas, o lietuviai 
vis daugiau verčiami va
žiuoti į Rusiją ir kitus toli
mus kraštus. Jiems taip pat 
bus paneigtas faktas, kad 
šimtai tūkstančiai lietuvių 
buvo ištremti į Sibirą lėtai 
mirčiai ir baisiam gyveni
mui koncentracijos stovyk
lose . . . Jie nieko neišgirs 
apie Pravieniškių, Rainių, 
Červenės, Katyno ir kt. 
įvykdytus masinius nekaltų 
žmonių žudymus ir jų nai
kinimą Sibiro stovyklose. 
Jiems bus neaiškiai įtaigo
jama, kad lietuviškas pa
triotizmas yra žalingas na
cionalizmas, tačiau jie mies
tų aikštėse matys pasižy
mėjusių rusų ir jų karių 
herojų paminklus, ir muzie
juose daugybę eksponatų, 
skirtų rusiškam patriotiz
mui skatinti . . . daug da
lykų, kuriais siekiama iš
aukštinti rusiškai bolševi
kinę santvarką ir jos laimė
jimus . . . Bus priminta, 
kad Tarybų s-je yra visiška 
religinė laisvė, tačiau ne
bus parodyta, kad Vilniuje 
yra daug bažnyčių uždary
tų ir paverstų sandėliais ir 
kitaip panaudotų, nesideri
nant su jų paskirtimi . . . 
kad Lietuvoje negalima 
spausdinti religinio turinio 
knygų ir kad kunigai ir pa
sauliečiai sunkiai baudžia
mi už vaikų religinį moky
mą, o tėvai už tokį moky
mą šalinami net iš darbo. . . 
Suprantama, iš Amerikos į 
Lietuvą nuvykęs jaunuolis, 
jaunuolė greičiausiai to vis
ko nepastebgs ir tokio gy
venimo nesupras. Jis pa
teks į labai gudriai ir rū
pestingai paruoštą jam in- 
doktrinuoti sistemą, bus 
per naivus ir neturės duo
menų jam taikomam reži
mui kritiškai suprasti. Kad 
taip yra, rodo tas faktas, 
kad kai kurie jaunuoliai 
1974 m. Vilniuje visiškai 
ne j aute bolševikinės indok- 
trinacijos. Tai rodo, kad 
jaunimui nėra sveika ir 
naudinga patekti į per ke
lis dešimtmečius išvystytą 
komunistinio rusinimo pro
pagandos bei indoktrinaci- 
jos sistemą . . . tautiškai 
lietuvišku ir krikščionišku 
požiūriu tokie eksperimen
tai gali būti žalingi ir todėl 
nepatartini.”

Toliau autorius aiškina 
Lietuvoje vykdomos bolše
vikinės pedagogikos savy
bes, nes ten laisvo auklėji
mo visai nėra; "Auklėji
mas komunistams yra svar
biausias kovos laukas ir 
svarbiausia priemonė įgy
vendinti komunistinei ideo
logijai, "komunizmui staty
ti”. . . Mokytojams visur 
nuolat primenamas uždavi
nys auklėti jaunimą taip, 
kad išaugtų tvirti komuniz
mo išpažinėjai, kovingi ate
istai, kad nenukryptų į "na
cionalizmą” ir kad pamiltų 
"plačiąją tėvynę”.

Dar K. Bartkus dėsto 
apie tenykštę pedagoginę 
spaudą (du žurnalai) — 
būtinai visur kišami parti
jos nutarimai, Lenino pa
žiūros, komunistinė moralė, 
ateizmo veikla ir t.t. Kiek
vieno numerio dalis jau ru
sų kalba — mokytojams ru
sinti. Apie lietuvišką ar 
neutralų auklėjimą tie žur-

DIENOS 
TEMOMIS
PAGAL LIETUVIŠKĄ 

STILIŲ

Vienas detroitiškis, atva
žiavęs į svečius, man pasa
kojo tokį Detroito lietu
viuose paplitusį anekdotą:

— Gyveno šalimais lietu
vis, amerikonas ir vokietis. 
Kilo gaisras, ir visų namai 
sudegė. Praėjus metams, 
vokietis gaisravietę gražiai 
nuvalė ir rengėsi statyti 
naują namą. Amerikonas 
pasikvietė reporterius, vie
tą nufotografavo ir aprašė 
spaudoje, o lietuvis metinių 
sukaktuvių proga suruošė 
didelių balių.

Per visą mūsų spaudą 
plačiai nuaidėjo žinia, kad 
Detroito Lietuviškas Kai
mas — būrelis lietuvių, ku
rie susidėję pirko stambų 
ūkį prie ežero — ištraukė 
laimingą Michigano loteri
jos bilietą ir laimėjo dau
giau, kaip ketvirtį milijono 
dolerių. Džiugu, kad kelio
lika lietuvių padidino savo 
einamąsias sąskaitas ban
kuose po keliolika tūkstan
čių dol.

Atrodo, lyg ir būtų natū
ralu bei nuoseklu nusišyp
sojusia laimę pasidalinti ir 
su lietuvių visuomene, kon
krečiai kalbant, paskirti 
tam tikrą sumelę, sakysi
me, Wayno universitete 
Lietuvių Kambariui įrengti, 
arba šeštadieninei mokyk
lai paremti, arba pagaliau 
nebūtų buvę pro šalį atsi
minti ir Tautos Fondą.

Teisybę pasakius, "nau
jieji milijonieriai” visuo
menės neužmiršo, negali sa
kyti: jie surengė didelių 
balių . . . Atseit, pagal lie
tuvišką stilių.

Taigi, gyvenimas anek
dotuose, arba anekdotai gy
venime.

Jonas Laumėnas

nalai nieko nerašo, nors 
šiaip metodinių straipsnių 
yra ir gerų. Taigi, visas 
auklėjimas vyksta griežtai 
aprėžtose partijos ir val
džios ribose, visur privalo
ma ta tendencija — "kryp
tingumas”. Visa atremta į 
"tarybinį patriotizmą", lais
vų pedag. krypčių nei idėjų 
nevalia reikšti.

Taip tie lietuvių kalbos 
kursai Vilniuje — "pagal 
savo paskirtį yra organizuo
jami tikslu užnuodyti jau
nų žmonių sąmonei. Jei 
Maskvos pavesta, partija 
organizuoja, vadinasi, kur
sai jai turi kurios nors 
reikšmės. O į tokius kursus 
juk vyksta ir sovietinių 
įstaigų atrenkami kaip tik 
tie, kurie gali atrodyti 
jiems skirtoms idėjoms im
liausi ir dar nesubrendę kri
tiškai įvertinti jiems gudru 
būdu brukamos ideologijos. 
Lituanistinio auklėjimo sis
temai tokie kursai nepatar
nauja, nes jie skirti jai 
griauti”.

Visas šis K. Bartkaus 
straipsnis yra parašytas 
rimtu pedagoginiu išmany
mu ir šaltu objektyvumu. 
Jokios Čia polemikos neke
liama, tik reikalas faktiškai 
dėstomas ir vertinamas. To
dėl pravartu mums visiems 
įsiskaityti rimtą išaiškini
mą apie tuos, jau ginčų su
kėlusius, okupanto diriguo
jamus, lietuvių kalbos kur
sus, kad įsitikintume, ko
kios vertės yra Maskvos 
mums siūlomos dovanos.

Norisi tikėti, kad straips- 
(Nukelta į 4 psl.)
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Čiurlionio galerijos parodos rengėjai ir direktoriai. Sėdi iš kairės: adv. F. Zogas, prof. 
A. Varnas, Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienė, M. Šileikis, kan. V. Zakarauskas ir prof. 
M. Mackevičius. Stovi: V. Vaitekūnas, S. Juodvalkis, J. Tričys, S. Adomaitienė, E. Kolbie- 
nė, J. Tijūnas ir J. Mačėnas. Nuotraukoje nėra direktoriato pirm. inž. D. Adomaičio.

A. Šeštoko nuotrauka

PREZIDENTAS FORDAS 
PRISISTATĖ EUROPAI...

ČIURLIONIO GALERIJA NAUJOSE PATALPOSE

Š. m. birželio 7 d., Mid- 
land Savings and Loan 
Ass’n. 8929 So. Harlem Avė. 
Bridgeview, III. buvo iškil
mingai atidarytos naujos 
Čiurlionio Galerijos patal
pos su gausia meno lobių 
paroda. Į atidarymą atsi
lankė apie 200 asmenų.

Parodoje išstatyta per 30 
didelio formato paveikslų, 
daugiausiai Povilo Puzino 
darbų. Visi parodoje išsta
tyti meno darbai yra Čiur
lionio Galerijos atrinktieji 
Kūrinių Fodui, skirti lais
vai ir nepriklausomai Lie
tuvai.

Parodos rengimo komite
to pirmininkas dail. VI. Vai
tiekūnas po trumpo prane
šimo pristatė Čiurlionio Ga
lerijos Direktoriato narius 
ir pakvietė prof. dail. Ado
mą Varną pasakyti kalbą, 
kurioj jis nušvietė XX am
žiaus meno raidos periodus.

Raštu sveikino prof. Juo
zas Žilevičius, Lietuvių Mu
zikologijos Archyvo organi
zatorius, linkėdamas Čiur
lionio Galerijai geriausios 
sėkmės naujose patalpose. 
Čiurlionio Galerijos Direk
toriato pirmininkas Domas 
Adomaitis taip pat sveikino 
raštu, nes buvo išvykęs iš 
Chicagos.

.Po sveikinimų sekė dail. 
Miko šileikio kalba, kurioj 
plačiau nušvietė Čiurlionio 
Galerijos veiklą, nuo pra
džios jos įsikūrimo.

Paskutinį žodį tarė Mid- 
land Savings finansinės 
bendrovės direktorius adv. 
Frank Zogas, kurio dėka

Čiurlionio Galerija gavo 
šias gražiausias patalpas 
parodoms su geriausiu ap
švietimu. Jis palinkėjo švie
sios ateities kultūriniam 
darbui.

Po atidarymo svečiai bu-

vo pavaišinti šampanu. Kas 
atsilankė, nesigailėjo pama
tę ne tik gražią parodą, bet 
ir gražią aplinką, šalia ga
lerijos stiklinių durų veikia 
fontanas. Yra tykiai gro
janti muzika, taip pat, kad

Prof. A. Varnas kalba parodą atidarant. A. Plaušinaičio nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.) 
mą pažiūrą, kai jis užėmė 
Baltuosius Rūmus ir nesu
gebėjo nieko teigiamo pa
rodyti nei amerikiečiams 
nei jį lankiusiems Europos 
politikams.” Paslapčiomis 
šnibždama, kad Vak. Vo
kietijos kancleris Helmut 
Schmidt, po 1974 m. gruo
džio mėnesio vizito Baltuo
se Rūmuose, išsivežęs nuo
monę, kad ”Fordas neturė
jęs pakankamo išsilavinimo 
būti aktyviu-tvirtu JAV 
Prezidentu. Tokios pat nuo
monės apie jį buvę ir Ang
lijos bei Prancūzijos poli
tikai.”

Tačiau, po šio pirmojo 
debiuto Europoje, Fordo as
meniškos akcijos žymiai pa
kilusios ir kai kurie sako, 
kad ”JAV Prezidentas pra
deda įsigyventi savo parei
gose.” Europiečiai ypač 
akylai stebėję Fordo ir jo 
patikėtinio H. Kissingerio 
santykius. Gi niekam ne pa
slaptis, kad Fordas yra ga
na silpnas vingiuotuose už
sienio politikos koridoriuo
se; tad ir buvo laukiama, 
jog G. Fordas dažnai kreip
sis į savo patarėją, klaus
damas vieno ar kito reikalo 
paaiškinimo. Vienok jau 
taip nutiko, kad užsieniečiai

neturėję progos pastebėti, 
judviejų besikalbant ”iš au
sies į ausį”. Iš to europie
čiai spėją, kad ir JAV Pre
zidentas, nors ir nepriešta
ravęs Kissingerio vedamai 
politinei linijai, taip pat ga
lįs turėti savo nuomonę apie 
pasaulio reikalų geresnį su
tvarkymą.

Vienok daugiausia liaup
sinimo 
Fordas 
krašto 
Europa

ir kodylavimo G. 
susilaukė iš savo 
žurnalistų. "Jeigu 
buvusi patenkinta

Fordu, tad nemažiau šia ke
lione buvo laimingas ir Wa- 
shingtonas. Mat Fordas 
vengia komplikuotų pasi
kalbėjimų. Jis yra papras
tas žmogus. Gi jeigu kurio 
klausimo jis gerai nežino, 
tada nesibijo pasiklausti. Ir 
jis mokėjo surasti bendrą 
kalbą su Anglijos min. 
pirm. H. Wilsonu apie in
fliaciją ir bedarbę. O su V. 
Vokietijos kancleriu H. 
Schmidtu jis pasikalbėjo 
apie ūkiškus reikalus. Visi 
bendrakalbiai buvę paliesti 
jo atvirumo ir nuoširdu
mo,” rašo žurnalistas Hugh 
Sidney.

labai jauku ir malonu pabu
voti naujoje Čiurlionio Ga
lerijoje.

Tenka paminėti ir mūsų 
nuoširdžias veikėjas, ku
rios savo darbu ir rūpesčiu 
daug prisidėjo šios parodos 
organizavime, tai Sofija 
Adomaitienė, Emilija Kol- 
bienė, Delfiną Tričienė, Va
lerija Vaitkūnienė, lietu
vaitės lietuviškuose drabu
žiuose priėmusios svečius, 
dail. V. Vaitekūnas, Stepo
nas Juodvalkis, Mikas Ši
leikis, p. J. Tijūnas, prof. 
M. Mackevičius, prof. A. 
Varnas, Jonas Trišys ir kt.

Paroda tęsis iki birželio 
. 23 d. Lankymo valandos: 
kasdien nuo 11 v. ryto iki 4 
v. popiet. Tiktai sekmadie
nį nuo 2 v. p. p. iki 6 v. v.

M. Šileikis

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦i
f reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

KAINA NUO $739.00
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugpjūčio 20
3

19
rugsėjo 
rugsėjo

lapkričio 21 
gruodžio 19

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

Chicagos 
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

su

119.00
92.00
81.00 daugiau
ANKSTO —

t
♦
♦ 
♦ 
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome

♦

♦
♦
♦
♦

♦

t

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
73/į% — 6 metų sii.$l,0Q0, minimum. 
7’/į% — 4 metų su §1,000, minimum. 
6.14% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6,/i% — 1 metų su $1,000, minimum.

SAVINGS INSURED UI’ TO .$10.000.00 BY F.S.I..I.C.

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

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Apie lietuviu 
kalbos...

(Atkelta iš 3 psl.) 

nio turinys atitinka ir žur
nalo švietimo Gairių leidė
jų — JAV LB švietimo Ta
rybos — nusistatymą tuo 
klausimu, nors ilgokai pa
našaus išaiškinimo buvo 
laukta iš tos įstaigos.

, M. želvys Dalis publikos klausosi dail. Adomo Varno kalbos atidarant Čiurlionio galerija naujose patalpose. 
A. Plaušinaičio nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —■

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

din t £■'
ttiony

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Opeli Mon.. 9-8; Tues.. Thurs., Fri.. 9-5; SaL. 9-1; C'losed Wed.

Juokas Gribauskas. vedėias

$7

Z
MAROUUTE PARK CHICAGO

2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6 
4*

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 A»e., iei jn 3-2108 9
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KŪRYBA IR MOKSLAS
DVIEJŲ MENININKŲ
FANTAZIJOS POLĖKIS

ANTANAS NAKAS

Jaunučio Puodžiūno bale
to studija Chicagoje š. m. 
birželio 7 d. Jaunimo cent
ro salėje suruošė baleto va
karą: Rachmaninovo "Pa
ganini Rapsodiją" ir Boro- 
dino "Poloviečių šokiai". 
Ypatingą žiūrovų dėmesį 
patraukė "Poloviečių šo
kiai", nors ir pirmame ba
lete studijos vedėjas, kaip 
pedagogas ir choreografas, 
parodė daug išradingumo ir 
darbo.

Poloviečių šokiai paimti 
iš Borodino žinomos operos 
"Kunigaikštis Igoris” ir to
je operoje 2-me veiksme už
ima labai žymią vietą.

Kompozitorius Borodinas 
(1834-1887) savo laiku bu
vo žymus universiteto pro- 
fesorius-chemikas ir tik sa
vo žydėjimo amžiuje tapo 
muzikas ir priklausė gar
siam rusų penkerių kompo
zitorių rateliui, kuriame bu
vo Musorskis, Rimskis-Kor- 
sakovas ir kiti.

Poloviečių šokiai pagrįs
ti nepaprastai išradinga 
orientališkų melodijų mu
zika. šokių melodijos pagar
sėjo visame pasaulyje ir jos 
įvairių variacijų formose 
naudojamos simfoniniuose 
koncertuose ir įvairių solo 
instrumentų, šie abu bale
tai tai išdava didelio darbo 
ir pasišventimo studijos ve
dėjo Puodžiūno ir jo part
nerės Karosaitės. Puodžiū
no choreografija buvo la
bai patraukli ir davė gali
mybės gerai pasirodyti ma
žamečiams ir suaugusiems 
studijos mokiniams, kurių 
skaičius siekia apie 45 šokė
jus. Puodžiūno darbą lydi 
entuziazmas. Nuo pat jau
nystės laikų jį žavėjo šokio 
menas ir ilgainiui, many
damas vienu laiku tapti dai
nininku, dabar tapo žymus 
šokio meno talentingas at
stovas. Gera sceninė išvaiz
da, pasiruošimas, įgalina jį 
būti mėgiamu partneriu la
bai žymių balerinų.

Puodžiūno mokykla la
biau apgrįsta klasikinio ba
leto pagrindais, nors kai ku
riuose šokiuose prasiveržia 
ir išraiškos šokio elementai. 
Skirtumas tarp šių dviejų 
meno pakraipų gana didelis. 
Klasikinis baletas reikalau
ja griežtų, nusistovėjusių 

judesio taisyklių ir specia
laus apsirengimo, o išraiš
kos šokis yra labiau laisvas, 
pagrįstas šokėjo fantazija 
ir išradingais judesiais. Jo 
partnerė — Violeta Karo
saitė. Abu šokėjai, jausda
mi muzikos ritmą ir melo
diją, gali laisvai perkelti 
muzikos polėkius ir dinami
ką j šokio judėsiu grožį.

Violeta Karosaitė yra ki
lusi iš menininkų šeimos. 
Tėvas — svajotojas, poe
tas, o jo brolis Karosas žy
mus kompozitorius ir mu
zikas, gyvenantis Lietuvo
je. Dar būdama beprade
danti šokėja, pakliuvo į ge
ro šokių padegogo Velba- 
siaus mokyklą ir laipsniškai 
išaugo į pirmaeilę baleriną. 
Jei kada nors laikėte ant 
savo delno grakščią, klasiš
ką stovylėlę, tai lengvai ga
lite įsivaizduoti Violetos 
pavidalą. Ji dažnai šoka 
amerikiečių baleto viene
tuose ir mūsų scenose. Tei
giant, kad šokis yra geo
metrinių formų grožis, ku
riame pasireiškia orumas, 
drausmė, kilnumas ir visa
da tik grožis, tai Violeta ir 
jos partneris yra tipingi šio 
meno atstovai. Violeta myli 
meną, literatūrą, poeziją ir 
savo motina. Jaudinančiai 
mylėjo savo tėvą svajotoją, 
kuris iškeliavo tolimon, ne- 
grįžtamon kelionėn ir pasie
kęs Eliziejaus sodus, brai
dydamas per žydinčius gė
lynus, myli ir ilgisi savo 
Violetos.

Dar viena, savotiška Vio
letos ypatybė: ji užjaučia 
benamius gyvulius ir jais 
rūpinasi. Automobiliu va
žiuodama per juodžių kvar
talą, pamačiusi bėgantį be
namį šunelį, ji rizikuoja iš
lipti iš automobilio, prisivi
lioti gyvulėlį ir jį pavaišin
ti. Be to ir namie atklydė
liais ir valkatom reikia pa
sirūpinti ir juos pamaitinti.

Kada jai ateis laikas, 
gražus berniukas Hynos — 
Miego Angelas, gimęs iš tos 
pačios motinos Nakties 
kaip ir Thanos — Mirties 
Angelas, išklausęs benamio 
šuns maldos, nuves ją į Eli
ziejaus sodus, kad ji galėtų 
susitikti su savo tėvu. Te
nai šv. Rokas, šunų globė
jas, turi savo teritoriją. Tai

Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas atliekant Poloviečių šokius.

Nauja knyga ir veteranų 
pagerbimas

Dvi 
dažnai 
šikšnelę.1 
sitvirtino Los Angeles ra
movėnų, sykiu su šauliais 
ir birutietėmis, gegužės 25 
d. surengtame bankete Liet. 
Taut. Namų salėje, kur bu
vo pagerbti 75, 80 ir 85 me
tų amžiaus sulaukę ramovė- 
nai-veteranai, o po to ban
keto dalyviams pristatyta 
Andriaus Norimo romanas 
"Miršta tik žmonės’’.

Iki šiol knygos supažindi
nimas buvo laikomas neeili
niu įvykiu, todėl sudėti į 
vieną pobūvį dvi progas bu
vo netikslu. Knygos mylė
tojai, užsisakę romaną iš 
anksto, buvo priversti pirk
ti bilietus už pietus (ar 

progas suduriant 
"prašaunama pro 

šis teigimas pa

bus juokų žemėje kaip šu
nys ir kates apsups Violetą 
ir sveikins ją kaip sesę ir 
iš dėkingumo laižys jos 
rankas.

Baletams muziką iš juos
telių tvarkė F. Daukus. 
Vietomis įrekordavimas ne
buvo švarus. Kostiumų pro
jektai — Karosaitės, sce
nos apšvietimas — Petkū- 
naitės ir Toliušytės. Baleto 
vakaras buvo įspūdingas ir 
gerai pasisekęs. 

kaip įėjimo mokestį), todėl 
dalis užsisakiusiųjų nuby
rėjo, nes pavyzdžiui, pensi
ninkai ne visi galėjo leisti 
sau pakartotines išlaidas. 
Kodėl Los Angeles ramovė
nų vadovybė šitaip pasiel
gė — nesuprantama.

Tačiau šaukštai jau po 
pietų. Įvykusį pobūvį ten
ka imti de facto.

Veteranų pagerbimas
♦

Pradedant pirmąją ban
keto dalį, prie Garbės stalo 
susodinti sukaktuvininkai: 
pik. ltn. Bronius Basiulis su 
ponia; pik. ltn. Kazys Paže- 
mėnas; prof. dr. ltn. Vla
das Juodeika su ponia ir ka
rys Juozas Kazakevičius su 
ponia; rašytojas-laureatas 
Jurgis Gliaudą su ponia ir 
atsilankiusiu sūnum kpt. 
Jurgiu Gliaudžiu, Jr.; rašy
tojas Andrius Norimas 

Jei anglų kalba nėra 
jūsų gimtoji kalba...

Jūs galite pagerinti savo pajėgumą kalbėti, skaityti ir rašyti 
angliškai Cuyahoga Community College’s Metropolitan Campus 
šią vasarą.

Nebūtinai reikalinga būti baigus High School, kad įstoti į šias 
klases. ŠIOS KLASES YRA VELTUI, tai CCC patarnavimas ben
druomenei. Čia duodami pagrindai skaityti, rašyti ir kalbėti.

Vasaros klasės prasideda birželio 24 d. ir tęsis iki rugpiūčio
7 d. Pamokos yra dieną ir vakarais. Dieną: 12:00 iki 2 vai. p.p. 
Vakarais: 7 iki 9 v.v. tik antradieniais ir ketvirtadieniais. Re
gistruokitės kaip ir (pirmąją klasę. Pamokos vyks Humanities 
Building, Room 213, Metro Campus.

PAPILDOMOMS INFORMACIJOMS anglų kalbai, kaip antros
kalbos programa CCC, skambinkite:

Ray Ackley, 241-5966, Ext. 363

Metropolitan Campus

(Mironas) su ponia, kurio 
knygą tik ką išleido LKVS 
Ramovė Los Angeles Sky
rius ; ramovėnų skyriaus 
valdybos pirm. Tomas Se
reika ir viso banketo prane
šėjas Stasys Paltus. Vi
siems garbės stalo svečiams 
bei programos atlikėjams 
buvo prisegtos gėlės.

Atidarymo kalbą tarė 
LKVS Ramovė Los Angeles 
sk. pirm. T. Sereika, nu
šviesdamas šio pobūvio 
tikslą, o toliau programą 
vesti perdavė ramovėnui 
teisininkui S. Paltui. Pasta
rasis jau žinomas savo iš
kalba ir tai dar kartą pa
tvirtino. Jis labai suglaus
tai, tačiau nepraleisdamas 
svarbiausių duomenų, atpa
sakojo visų keturių esančių 
solenizantų biografijas. Tu
rėjo būti pagerbti dar trys 
sukaktuvininkai, sulaukę 

čiais metais "apskritų” me
tų skaičių. Tai pik. ltn. Juo
zas Andrius, kpt. Balys Jo
nynas ir kpt. Kristupas 
Vec-Zemelis, kurie dėl ligos 
negalėjo dalyvauti ir prane
šėjas jų neapibūdino.

Veteranų garbei buvo su
giedota budriūniškas "Va
lio" bei užgerta šampano 
tostu. Visų jubiliatų vardu 
padėkojo K. Pažemėnas. ši 
padėka nuskambėjo kiek 
pesimistiškai, nes kalbėto
jas tarp kitko pasakė, jog

. . gal būt tai bus ir pa
skutinis pagerbimas . . .** 
Nenuostabu, nes K. Paže
mėnas sulaukė jau 85 metų 
amžiaus.

Veteranus sveikino Los 
Angeles Birutės draugijos 
skyriaus pirm. Pažėrienė, J. 
Daumanto šaulių kuopos 
pirm. K. Karuža, ALTos 
skyriaus pirm. V. Čekanaus
kas, Liet. Taut. S-gos Los 
Angeles skyriaus vardu J. 
Petronis ir L. žurnalistų 
S-gos sk. pirm. prof. J. 
Kuprionis.

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvių Operos Chicagoje moterų choras su sol. M. Momkiene "Meilės Eliksyras" pastatyme. 
A. Plėnio nuotrauka
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NAUJA KNYGA IR VETERANU 
PAGERBIMAS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Užbaigus veteranų pager
bimo ceremonijas, buvo per
eita prie antrosios banketo 
dalies — prie A. Norimo 
romano "Miršta tik žmo
nės” pristatymo visuome
nei. Pranešėjas S. Paltus 
pakvietė rašytoją-laureatą 
Jurgį Gliaudą aptarti ramo- 
vėno parašytą knygą.

Romano pristatymas

Po įžangos apie patį pri
statymo terminą bei apie 
savo patirtį Nepr. Lietuvos 
kariuomenėje, prelegentas 
J. Gliaudą perėjo prie pa
ties autoriaus Andriaus No
rimo literatūrinio lobio 
įvertinimo. Jis pabrėžė, jog 
A. Norimas yra rašytojas- 
laureatas, nes yra laimėjęs 
tris novelės konkursų pre
mijas ir vieną jaunimui li
teratūros premiją.

Liesdamas patj romaną 
"Miršta tik žmonės”, prele
gentas išryškino, jog rea
laus gyyenimo ir kietos ko
vos prieš pavergėją pagrin
dinė idėja eina per visą vei
kalą, paliesdama dvi perso
nažų kartas. Kiti rašytojai, 
rašę partizaninėmis temo
mis, buvo pateikę skaityto
jams savo vaizduotės pada
rinius, papuošę juos kone 
poetinėmis priemonėmis. A. 
Norimo romane, parašyta
me lakonišku ir realiu sti
liumi, nėra prasilenkimų su 
istorine tiesa, o visa parti
zanų veikla ir kova atvaiz
duota kietomis, realiomis ir 
ryškiomis spalvomis.

Baigdamas savo kalbą, 
rašytojas J. Gliaudą pasvei
kino A. Norimą su geru ro
manu ir padėkojo šį kūrinį 
mums visiems padovanojus. 
Po to pranešėjas S. Paltus 
paskaitė kelis sveikinimus

DIRVA

Minija prie Šernu.

AUKOS
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:
R. Gintautas, Caseyville 3.00
R. Giniotis, Waukegan .. 7.00
A. Rėklaitis, Chicago .... 2.00 
Petras Mockaitis, Chicago 3.00 
Jonas Kapčius,
Juno Beach ...................... 2.00
R. Jasiūnas, Evanston .. 2.00 
A. Česonis, Philadelphia $3.00 
Marie Bachunas, Chicago 10.00
J. Veselka, 

Evergreen Park .............2.00
D. Brazdžionis,

Los Angeles ............... 7.00
Čiurlionio Ansamblis,

Cleveland.....................100.00

autoriui, kurių įdomiausias 
ir ryškiausias buvo mece
nato Simo Kašelionio, iš 
Chicagos.

čia pat klausytojai gavo 
išgirsti ir ištrauką iš roma- 

Ištrauką skaitė Los

Kavinė "Vaidilutė" Palangoje. Nuotrauka daryta 1974 m. vasarą.

Jaunavedžių pirmieji pietūs...

i Angeles aktoriai - aktorės:
• Ema Dovydaitienė, Ona Mi- 
i ronienė (autoriaus žmona),

Vincas Dovydaitis ir Vla-
• das Gilys. Visi keturi pui-
• kiai įsijautė į skaitymą ir 
i klausytojams susidarė įspū

dis, lyg klausant inscenizuo
to vaizdelio, kuriame palies
ta vienos šeimos išvežimas 
1941 metais, tik vienai duk
teriai pavykus jo išvengti.

Pačiai pabaigai palikta 
muzikinė programa, kurią 
su įsijautimu atliko solis
tė Janina čekanauskienė, 
akompanuojant pianistei 
Raimondai Apeikytei. So
listė Padainavo A. Kača- 
nausko ”Mano rožė” ir S. 
Šimkaus ”Oi kas?” ir ”Kur 
bakūžė samanota”. Gaila, 
kad tiek mažai. O galima 
buvo dainavimą įterpti 
prieš ištraukos skaitymą ir 
duoti dar porą dainelių pa
baigai.

Rašytojas Andrius Nori
mas dėkojo visiems iš anks
to knygą užsisakiusiems, 
ypatingai mecenatams-šim- 
tininkams: Simui Kašelio- 
niui (Chicagoje); Rūtai ir 
Petrui Sakams ir Janinai ir 
Vincui Dovydaičiams (Ka
lifornijoje) ir pačiam Los 
Angeles ramovėnų skyriui, 
parėmusiam knygos išleidi
mą ir knygą išleidusiam. 
Autorius pranešė, jog kny
ga pati save jau apmokėjo 
ir kiekviena parduodama 
knyga dabar neša pelną, 
pelną, kurį jis atiduoda Los 
Angeles ramovėnams, kad 
jie galėtų paremti sergan
čius ar vargstančius savo 
narius, kovojusius dėl Lie
tuvos laisvės.

Jau visiems valgant ir 
banketo programai pasi
baigus, autorius, per gar
siakalbį išsišaukdamas, įtei
kinėjo užsisakiusiems kny- 

- gas su savo įrašu. Nors

knygą teatsiėmė apie pusė 
užsisakiusiųjų, tačiau salė 
buvo kupina svečių, kurių 
tarpe atsirado nemaža ir 
naujos knygos, ir seniau A. 
Norimo išėjusių, pirkėjų. 
Atsilankiusieji buvo paten
kinti "trumpa” ir sklan
džiai pravesta programa, 
nors abiejų progų temos tik 
prabėgomis buvo paliestos, 
ir publikai amžinai kažkur 
skubant . . .

Kaip ten bebūtų, A. No
rimo romanas "Miršta tik 
žmonės” yra viena iš ge
riausių patriotizmą ir Tė
vynės meilę žadinančių kny
gų. Vienas knygą perskai- 
čiusiųjų išsireiškė: "Kai 
jaunimui jau atsibos hi- 
piauti, tai šioje knygoje at
ras mūsų tautos dalelės is
torinį romaną.”

V. Saida

Ig. Muliolis, Cleveland .. 2.00 
M. Krygeris, Cleveland .. 10.00 
V. Januška, Winnipeg .. 2.00 
SLA 14 kuopa, Cleveland 10.00 
V. Lenkevičius, Chicago 10.00 
Br. Stepanavičius,

Mississauga .................. 2.00
M. Jasėnas, Binghamton 5.00 
J. Kazėnas, Cleveland .. 2.00 
V. Mackus, Chicago .... 2.00 
A. Veliuona, Baltimore .. 2.00 
O. Daškevičius, Chicago 3.00 
Stepas Lungys,

Dearborn Hts.................... 2.00
E. Vasyliūnienė,

Somerville ...................... 6.00
V. Klemas, Newark ....25.00 
V. Prūsaitis, Toronto .... 2.00 
J. Taruska, Waterbury .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.
Knyga 328 puslapių, pato

gaus formato. 
Dail. Marijos 

žymantienės-Biržiškaitės 
viršelis.

KAINA $6.00.
Gaunama tiktai paštu per 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

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

WANTED lst CLASS 
SKILLED

LIFT TRUCK 
SERVICE 

SUPERVISOR 
Movė to the fastest grow- 
ing area in the South. 
Land of recreation and 
opportunity. Mušt have 
management experience. 
Send corpplete resume to 
the attention:

BiNMiz* 
CLARKLIFT OF 

ARKANSAS
P.O. Bos 7*35

Little Rock. Artuma; 72207 

(47-49)

Press Operators

Šilk Screen
Weicom» South brother Atlanta 
Georgia. Join Miiler-Zell. Ine. 
America's fastest growinp 
printer specializing in point-of- 
purchase displays and printing 
for retail stores.

Generals. Precision and auto
matic flat beds (fast print). Also 
need ink matehar.

We have all the normai benefits- 
plūs everyone. yes. even the 
lanitor is on profil sharing. Call 
Mr Fernander. 404 691-7400 
You mušt be experienced.

We Are An Equal Opportunity 
Employer

(47

EXPERIENCED
SE5VING MACHINE
MECHANICS

Mušt have experience in the foilovring 
machines — Reese Button, Hole Ma
chine, Rimoldi Overlock, Levvis But
ton, Sewer. Singer 281 with under- 
trimmer,

also
Assorted Automatic Eųuipment. 

Steady work & good working 
conditions.

SWEETREE MILLS, INC.
W. Acadmey St. 

Cherryville, N. C. 28021 
704-435-3241

An F.gual Opportunity Employer 
(42-48)

PROFESSIONAL HELP 
NEEDED 

DIRECTOR OF NURSING 
BS Degree of Masler preferred & 
Severai years of experience with a 
Psychiatric & Clinical- General Hos
pital background.
REGISTERED PHARMACISTS 
Opening available for retirtd Phar- 
niacists on a full or part time basis: 

REGISTERED I’HYSICAL 
THERAPISTS 

ADA DIETITIAN 
REGISTERED SOCIAL 

WORKER ASCW 
J.ICENSED PHYSICIANŠ & 

PSYCHIATRISTS 
also

J. || -— ||-7 shifts. Registered nur- 
ses, LPN’s and Psychiatric aidės 
(trained to give medicine).
Activity therapist for recreation 
trained purposes. For 1-9 o’clock 
shift.
For mental health facilitjr'in North- 
eastern Ohio. These are excellent op
portunities for malė & females poses- 
sing an Ohio license.
Salaries • are Highley competitive. 
Plūs F.xcellent fringe benefits. 

Apply to Superintendent 

MASSILLON STATĖ 
HOSPITAL 

3OOO ERIE ST., SOUTH 
MASSILLON, OHIO 44646 

216-833-3153
(47-53)
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SVEIKINAME 1975-AIS 
MĖTIS BAIGUSIUS 

GIMNAZIJAS!

• Pensininkų Klubo Jo
ninių gegužinė įvyks šį sek
madienį, birželio 22 d. 1:30 
v. Beachland Park prie eže
ro. Kviečiami visi.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jonas Nasvytis, Nas
vytis Enterprises, Ine., pre
zidentas, dėkodamas už Dir
voj paminėjimą jo korpora
cijos, sąryšy su žurnalo 
Properties gegužės numery 
atspausdintu plačiu repor
tažu, atsiuntė Dirvai pa
remti 25 dol. Ačiū už para
mą.

Lietuvių Bendruomenė, 
pagal tradiciją, pagerbti 
jaunimą, kuris šiais metais 
baigė gimnaziją Clevelande 
ir apylinkėse, vėl rengia 
abiturientų pristatymą.

Kviečiame ir prašome vi
sus 1975 metų absolventus 
prisiųsti iki liepos 15 d. sa
vo vardą, pavardę, adresą, 
telefono numerį, nuotrau
ką, lankytus gimnazijos 
vardą ir pramatytus atei
ties planus (universitetą, 
kurį numatote lankyti, pa
sirinktąją sritį, specialybę, 
ir t.t.). Prašome aprašyti 
veiklą lietuviškoje visuo
menėje ir jos organizacijo
se, o taip pat visus gimna
zijoje suteiktus atžymėji- 
mus ir išskirtinus atsieki- 
mus.

Tikimės, kad nedelsdami 
atsiųskite šias žinias Vilijai 
Nasvytytei, 17618 Ingleside 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
arba — Viktutei Lenkaus- 
kaitei, 3024 Kersdale Rd., 
Pepper Pike, Ohio 44124.

MERGAIČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Tai pirmoji Amerikoje ir 
seniausia lietuvaitėms skir
ta stovykla. Stovyklai va
dovauja Putnamo seserys 
su talka patyrusių vadovių. 
Stovykla vyks liepos 13 iki 
liepos 27 dienos. Priimamos 
mergaitės nuo 6 iki 15 me
tų.

Clevelande registruotis 
pas: I. Bublienę, 23430 
Harms Rd., Richmond Hts., 
Ohio. Tel. 481-8854.

Chicagoje registruotis 
pas: K. Bradūnienę, 6515 
So. Rockwell St., Chicago, 
III. 60629.

FESTIVALIO 
KARALAITĖ

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

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

••

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA Miss Pat Daniel bus ap

vainikuota karalaite pirma-

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

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

Open Saturdays 
Closed Mondays

Limited 
offer vvhile 

supply

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

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000,
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

■ ■ ■

Deposits mušt remain at least one year

Also available are 744 % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Panalty i» impos9d for oarly wilhdrawala.

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

/uperior /hving/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (near Green)

Play $1 Lucky Buck
Thousands of winners

weekly!!!
Every $1 lottery ticket gi ves you

25 chances to win prizes from $20 to 
$100,000 and hundreds of bonus prizes 
from $2,000 to $150,000! More prizes!

k, ■

Now! 2 games to play weekly
Lucky Buck and Buckeye 43OO’

Watch both Ohio Lottery Drawings, Lucky Buck and Buckeye ‘300’, live on 
TV, Thursday nights at 7:30 p.m. on WEWS, Channel 5, Cleveland.

AD#141

me Bratwurst festivalyje, 
kuris įvyks Great Northern 
Shopping centre birželio 19, 
20, 21 ir 22 d.

šio festivalio pelnas ski
riamas Multiple Sclerosis 
Society ir Nort Olmsted 
Jaycees.

Miss Pat Daniel dirba 
kaip savanorė Lutheran 
Hospital.

\
• PLB valdyba praneša, 

kad aukas Jaunimo kongre
sui telkti yra pakvietusi 
JAV LB apylinkių valdybas 
ir tam reikalui joms yra 
įteikti specialūs numeruoti 
aukų lapai. Tik tuos aukų 
lapus turintieji, LB apylin
kių įgalioti, asmenys yra 
teisėti aukų teikėjai.

Nr. 48 — 7

LOŠK $1 LUCKY BUCK...

Tūkstančiai laimėtojų 
kas savaitę.

Kiekvienas 1 dol. loteri
jos bilietas duoda 25 gali
mybes laimėti nuo $20 iki 
nuo $2,000 iki $150,000. 
$100,000 ir šimtus premijų 
Daugiau laimėjimų.

Kas savaitę yra du trau
kimai — Lucky 
Buckeye ’300’.

žiūrėkite Ohio 
traukimą Lucky
Buckeye ’300’ televizijoje, 
ketvirtadienio naktį 7:30 v. 
v. WEWS, kanalas 5, Cleve
lande.

Buck ir

loterijos 
Buck ir

• Viktoras Nakas iš De» 
troito, pereitų metų BA- 
TUNo stipendijantas prie 
Jungtinių Tautų, nuo ge
gužės 12 visai vasarai Vliko 
pakviestas dirba jo įstaigo
je. V. Nakas už pereitų me
tų studijinį darbą prie JT 
”A Study of the Subcom- 
mittee on Prevention of 
Descrimination and Protec- 
tion of Minorities” gavo pil
ną kreditą Michigano Uni
versitete.

SHEETFED OFFSET 
PRESSMAN

We are seeking a "take charge" 
individual with a sound back- 
ground on 1 and 2 color 
presses. I f you can deliver f ore- 
n>an capabilities as vvell as 
high quality process vvork, 
svell deliver excellent salary 
and benefits plūs a solid 
growth company. Call collect 
Les McNeely. 419/524-4312 or 419/692-2162. (44-48) ——————————-- r

Skaitykit ir platinkit 

DIRVA

REFRIGERATION 
ENGINEER

Witih Ist Class Refrigeration license 
and high pressure boiler operator's 
license for full time position. Paid 
vacation, holidays, life insurance, 
health & accident ins. and pension 
program. Apply at Shedd-Bartush 
Foods, 1440 i Deacter Blvd.fc Detroit, 
Mich. 313-868-5810.

An Equal Opportunity Employer 
(46-50)

SIGN MEN
PAINTERS — ERECTORS 

SERVICE MEN — FABRICATORS

Phone or write

INDUSTRIAL ELECTRIC INC.
3227 Magazine St. (5Q4) 891-6311

P. O. Box 53375, New Orleans, La. 70153

An Equal Opportunity Employer

To eorn a good living, learn a skilled trade
VVELDING

• Free placement assistance 
• Approved ttr veterane 

• Eligible for 
Federilly- 

insured loans 
and grantt

CALL
431-1050

• Oay and evening coprses 
start every week

• Are, Mlg. Tig, 
oxy-fuel

• Pipe welding, 
blueprint work

Accredited by National Association of Trade i Technical Schools; licensed 
by Ohio Board of School & Coliege RegisTiation (Beg No. 71 04-0231 J)

/^rco Technical Institute1 1361 E. 55th Street. in Cleveland. near St. Clair. 
M Only thraa blocks south of the Shoreway.

(42-49)

(44-48)

RN’S & LPN’S
Mušt be eligible & licensed for Tenni Licensure 

Needed in ICU and CCU. Exceptional pay differential being 
offered:

3-11, RN base -f- $6.00 per shift
3-11, LPN base 4- $3.60 per shift
11-7, RN base 4- $8.00 per shift
11-7, LPN base 4- $4.80 per shift

Good starting salary and excellent personnel policies.
Apply, call or send resume to: Personnel Office

ST. JOSEPH HOSPITAL EAST
5959 l’ark Avė., Memphis, Tennessee 38117

E. O. E.
(42-48)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA DIRVAI
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus valdyba birželio 
mėn. 11 dieną įvykusiame 
posėdyje, suprasdama sun
kią laikraščio leidimo finan
sinę padėtį nutarė Dirvai 
paremti skirti $200.00 au
ką.

Skyriaus narys savanoris 
-kūrėjas P. J. Gaidelis iš 
savo gaunamos kuklios pen
sijos paskyrė Dirvai pa
remti 3 dol. auką.

Kaip ir šiais metais, taip 
ir kitų metų pradžioje (va
sario mėn.) skyrius bendro
mis jėgomis su Cicero ir 
East Chicagos skyriais nu
tarė suruošti Dirvai parem
ti balių, kurio visas pelnas 
bus skiriamas lietuviškai 
tautinės minties spaudai.

Už 203 dol. čekį, kurį at
siuntė skyriaus iždininkas 
O. Kremeris, nuoširdžiai 
dėkojame.

• V. Gadliauskas, lietu
vis jūreivis pabėgęs iš so- 
viętinio laivo, kuris vos tik 
pradėjo dirbti New Yorke 
tuoj užsiprenumeravo Dir
vą ir neužmiršta ją parem
ti aukomis, štai ir dabar, 
atnaujindamas prenumera
tų, pridėjo auką 7 dol. Ačiū 
už auką ir šiltą žodį.

• Gen. K. Musteikis, Chi
cagoje, atnaujindamas pre

Mylimam tėveliui

EVALDUI REDNER1UI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 

jo dukroms VANDAI, EDITAI, ALDO

NAI bei sūnums REINHOLDUI ir RU

DOLFUI su šeimomis

Venezuelos LB Centro
Valdyba

A.L.T. S-gos Omahos skyriaus nariui

A. A.

VYTAUTUI SEDERAVIČIUI 

mirus, žmonai AUGUSTAI, dukrai 

MARGARITAI, sūnums ALEKSAND

RUI ir VYTAUTUI-JURGIUI bei jų 

šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

A.L.T. S-gos Omahos Skyrius

Tauriam lietuviui, Laisvosios Lietuvos kariuome
nės leitenantui, A.L.T. S-gos nariui,

A. t A.
VYTAUTUI SEDERAVIČIUI

mirus, jo žmoną AUGUSTĄ, dukrą MARGARITĄ, sū
nus ALEKSANDRĄ ir VYTAUTĄ-JURGĮ, bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ona ir Stasys Petruliai 
Omaha, Nebr. Marija ir Stasys Petruliai

numeratą, pridėjo Dirvai 
paremti auką 8 dol. Nuošir
džiai dėkojame už paramą.

• V. Dautas. Wickliffe, 
Ohio, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo Dirvai au
ką 4 dol. Ačiū.

• .1. Juodka, Chicagoje, 
atnaujindamas prenumera
tą, pridėjo auką Dirvai 7 
dol. Ačiū.

• A. Gruzdys, New 
Haven, Conn. Dirvai pa
remti atsiuntė auką 5 dol. 
Ačiū.

• Detroito skautų tėvų 
komitetas Dirvai paremti 
per mūsų bendradarbį A. 
Grinių atsiuntė 10 dol., dė
kojant už garsinimą ruoš
to abiturientų pagerbimą 
"Kartą pavasarį". Ačiū už 
auką.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gautos šios novelės, 
kurios buvo išsiųstos prieš 
konkurso terminą: Samanė
— "Sunkiais tremties ke
liais", Braškė — "Viena 
diena pensininkės Stanku
vienės gyvenime", Pakalnis
— "Karalaitė Gaudimantė”, 
Aidužis — "Raganos teis
mas", žibuoklė — "Delfi
ną", Seluva — "Pasaka 
raudonuose saulėlydžiuos", 
Adomas Adomaitis — "Ado
mo žaizda”.

VAIVA VĖBRAITĖ 
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Daiva Vėbraitė

Šalia Harvardo universi
teto Cambridge, Mass. la
biausiai pagarsėjęs yra tech 
nologijos Institutas, kur 
vyksta įvairūs tyrimai — 
Massachusetts Institute of 
Technolog.v, sutrumpintai 
vadinamas MIT. šiemet ba
kalauro laipsnį iš MIT gavo 
1400 asmenų ir jų tik de
šimtoji dalis buvo mergi
nos, o jų tarpe ir Vaiva 
Vėbraitė. Vaiva gimė ir au
go New Haven, Connecti- 
cut, kur po karo įsikūrė jos 
tėveliai. Būdama 16 metų 
Vaiva baigė Wjlbur Cross 
High School gaudama aukš
čiausius laipsnius ir viso
kius titulus: National Merit 
Scholar, ir kitokių. Vaiva 
yra gabi įvairiose srityse: 
Jos darbas ir tyrinėjimas 
vadinamas "Chemically In- 
duced Mutation in Iris re- 
ticulata” buvo perskaitytas 
Yale universitete 1971 me
tų jaunųjų mokslininkų 
simpoziume.

1971 metais Vaiva buvo 
priimta į geriausius univer
sitetus, bet ji pasirinko 
MIT, sunkiausiąjį iš visų, šį 
pavasarį ji gavo bakalauro 
laipsnį iš biologijos. Vaiva 
toliau tęs studijas Yale uni
versitete Biofizikos-Bioche- 
mijos departamente. Yale 
universitetas teikia Vaivai 
pilną stipendiją, padengti 
studijoms ir pragyvenimui.

Vaiva, gyvendama Bosto
ne, talkininkavo šeštadieni
nei lituanistinei mokyklai, 
dalyvavo įvairiose lietuviš
kose stovyklose, lituanisti
nių studijų savaitėje Cleve
lande, lankė lituanistikos 
kursus Vilniaus universite
te, atstovavo New Haveno 
jaunimą II-ame Pasaulinia
me Lietuvių Jaunimo Kon
grese, dalyvavo jaunimo 
suvažiavime Rochesteryje. 
Vaiva reiškiasi lietuvių 
jaunimo spaudoje, myli 
Lietuvą, Lietuvos istoriją. 
Vaiva seka lietuvišką lite
ratūrą, mėgsta poeziją, yra 
dirbusi New Haven šešta
dieninėje mokykloje. Vaiva 
Vėbraitė yra gabi ir jai 
ateitis yra atvira. Sveikina
me jos tėvelius dr. Juozą ir 
dr. Genovaitę Vėbrus už 
dukters pasiektus rezulta
tus, kuri eina tėvelių pėdo
mis. (ev)

• Kęstutis K. Miklas, įvy
kusioje UBA-BATUNo me
tinėje konferencijoje gegu
žės 31, išrinktas UBA-BA- 
TUNo vykdomuoju pirmi
ninku septintam kadencijos 
terminui. BATUNo prezi
dento pozicija šiai kadenci
jai priklauso rotaciniu keliu 
estams, ir į šį postą buvo 
išrinkta estė Mari Linna- 
maa. Viceprezidentais iš
rinkti — Elena Kulber-Kul- 
bokienė ir latvis Ints Rup- 
ners. Iždininku — estas 
Theodor Lembą. Sekretorė 
latvė — Vija Šikšna. Kiti 
direktoriato nariai — narių 
verbacijai Donatas Banai
tis, finansų reikalams — 
latvis Olgerd Balodis ir spe
cialiems projektams — es
tas Andrės Juriado. Direk
toriato antrininkais iš lie
tuvių pusės išrinkti: Dalia 
Bulgarytė, Eugenija Kar
pus ir Kristina Nomeikaitė. 
Kontrolės komisijoje lietu
viams atstovauja kun. Bar
nabas Mikalauskas.

• Liet. kar. kūrėjų sava
norių s-gos Vytauto Didžio
jo Chicagos skyriaus visuo
tiname susirinkime išrink
toji skyriaus valdyba pasi
skirstė pareigomis: J. Ta
mulis — pirm. (tel. 925- 
4076), Ad. Juodka — kasi
ninkas, J. Kanišauskas — 
sekr. (tel. 737-8631).

• Daiva Vaitkevičiūtė, 
Neo-Lithuania korporantė, 
JAV LB Tarybos narė, va
dovaujanti LB iniciatyva 
suorganizuotai socialinei 
talkai, taip pat aktyviai 
reiškiasi ir Jaunimo Kon
greso ruošoje.

Ji Jaunimo Tarybai pa
reiškė, kad pagrindinis nau
jos vadovybės uždavinys 
bus koordinuoti trečiojo 
jaunimo kongreso ruošos 
darbus Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Taip pat ji 
numatanti kuo artimesnius 
ryšius palaikyti su Kana
dos Jaunimo Sąjungą. Ypa
tingą dėmesį kreipia į kon
greso darbų darnumą, kad 
kiekvienas Jaunimo Tary
bos narys jaustų pareigą 
skatinti mūsų visuomenę 
prisidėti aktyviu darbu ar 
auka prie šio didelio užda
vinio įvykdymo. fus)

Skaitykite ir platinkite 
DIRVĄ

Trisdešimtoji jaunavedžių pora

Jaunieji Lidija Galvydytė ir dr. Julius Ringai susituokę Chicagoje.

Gražu, kai pavasario 
puošnioj gamtoj mes ste
bim mūsų tautos žiedų jau
nimo žavius pasireiškimus.

Vieną tokią retą progą 
suteikė Lidijos Galvydytės 
ir dr. Juliaus Ringaus ves
tuvės, įvykusios š. m. ge
gužės 24 d. švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Chica
goje.

Jaunoji, Onos Lemešytės 
ir inž. Vytauto (jau miru
sio) Galvydžių duktė, baigė 
Cicero parapijos pradžios 
ir aukštesniąją lituanistinę 
mokyklas, Westchesteryje 
katalikių mergaičių gimna
ziją, Illinois universitete 
baigė komercinio meno stu
dijas ir ten pat dirbo. Pri
klausė Vyskupo M. Valan
čiaus ateitininkų kuopai ir 
Jaunimo centro studentų 
ansambliui.

Jaunasis, Marijos ir dr. 
Edmundo Ringų sūnus, gi
mė Vokietijoje. Augo ir mo
kėsi jau šiame krašte. Bai
gė švč. M. Marijos Gimimo 
pradžios ir lituanistinę mo
kyklas ir pirmuoju mokiniu 
Brither Rice gimnaziją. 
Studijavo Illinois universi
tete medicinos mokslus, ku
riuos baigė 1973 m. Gydyto
jo stažą atliko Cornell cent
ro ligoninėse New Yorke. 
Dabar specializuojasi pato
logijoje Chicagos universi
teto ligoninėje. Sporto mė
gėjas nuo vaikystės. Kelio
lika metų priklausė Litua- 
nicos futbolo klubui, taip 
pat žaidė Neries tinklinio 
rinktinėje, keletą metų bu
vo Jaunimo centro studentų 
šokių ansamblio aktyvus 
narys. Lidija ir dr. Julius 
bene ir bus 30-oji to šau
naus ansamblio jaunave
džių pora. Džiugu, kad mū
sų jaunavedžiams užteko 
laiko ir sportuoti, ir šokti, 
ir baigti aukštuosius moks
lus. Beabejo, tai didelis 
nuopelnas ir jų rūpestingų
jų tėvų.

Lidija, dalyvaudama tau
tinių šokių grupės pasiro
dymuose, taip pamilo tauti
nius drabužius, kad panoro 
ir prie altoriaus eidamas 
jais pasirėdyti. Juos išaudė 
tautinių drabužių žinovė 
dailininkė Anastazija Ta
mošaitienė. (Baltame fone 
šviesiai ir tamsiai mėlynos 
spalvos raštai. Visos siūlės 
šudurtos mezginiais. Vieto
je veliumo padaryta karū
nėlė su užpakaly nuleistu 
nuometu, įaustu tokiais pat 
raštais ir mezginiais). Jau
nosios ir pamergių Galėnai- 
tės ir Ringutės-Ąžuolienės 
taut. drabužius pasiuvo bu
vusi dail. A. Tamošaitienės 

mokinė Elena Galėnienė.
Gražiais tautiniais dra

bužiais vilkėjo ir pamergės: 
Kristina Galvydytė - Mc 
Gann, Rima Krutulytė, Vi
lija Bilaišytė, Vida Galė- 
naitė ir Dalia Ringutė- 
Ąžuolienė. Jaunasis ir pa
broliai : Rimas Galėnas, 
Jurgis Galvydis, Ramūnas 
Vaivaitis, Vidas Linas ir 
Antanas Dovydaitis išeigi
niais rūbais, jaunyste švie
čiančiais veidais, kaip ir 
jaunoji ir visos pamergės, 
darė malonų vaizdą.

Jąunąją prie altoriaus 
palydėjo jos vyresnysis 
brolis Povilas. Jaunuosius 
sutuokė parapijos klebonas 
kun. A. Zakarauskas. Gie
dojo Genovaitė Mažeikienė, 
Margarita Momkienė ir 
bažnytinis choras. Vargo
nais grojo M. Mondeikaitė- 
Kutz.

Jaunajai einant su gėlių 
puokšte prie Marijos alto
riaus, Margarita Momkie
nė giedojo Guidi Maria Ma- 
ter Gratiae S. Santvaro lie
tuviškam tekste, šis mo
mentas buvo toks įspūdin
gas, kad ne viena iš moterų 
nesulaikėme ašarų. Pabai
goj M. Mondeikaitė-Kutz 
vargonais pagrojo Bacho 
Toccata & Fugue in D. Mi- 
nor. Ir iš bažnyčios išėjus, 
dar ilgai ausyse skambėjo 
mūsų šauniųjų menininkių 
išpildyti religinės muzikos 
garsai.

Vaišės įvyko The Beverly 
House puošnioje salėje. Bu
vo daug svečių, ypatingai 
jaunimo, berods, visas L. 
Brazdienės vadovaujamas 
ansamblis. Programai va
dovavo aktorius Algiman
tas Dikinis. Svečius ir jau
nuosius pasveikino jaunojo 
tėvas dr. Edmundas Rin
gus, pasidžiaugė gražia ir 
gera marčia. Dar sveikino 
sportininkai ir kt. Jauni
mas linksminosi, neatsiliko 
ir vyresnieji. Buvo atlikti 
kai kurie lietuviškų vestu
vių papročiai, nuometo už
rišimas ir kt. Jaunosios gė
lių puokštę pagavo Dalia 
Stelmokaitė.

Skirstydamiesi reiškėme 
pagarbą Onai Galvydienei 
ir dr. Edmundui ir Marijai 
Ringams, pavyzdingai pa- 
ruošusiems savo vaikus 
gyvenimui. Jaunavedžiams 
linkėjome būti gerais lietu
vių ambasadoriais ir lai
mingai gyventi.

O. Zailskienė

• VLIKo Seimas šiemet 
įvyks gruodžio 6-7 d. Brook
lyne, Kultūros židinio pa
talpose.


	1975 Birz.20 0001
	1975 Birz.20 0002
	1975 Birz.20 0003
	1975 Birz.20 0004
	1975 Birz.20 0005
	1975 Birz.20 0006
	1975 Birz.20 0007
	1975 Birz.20 0008

