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SOVIETINIS 
'ŽAIBO KARAS'

RIMAS DAIGUMAS
Išmintinga buvo senosios 

Vokietijos generalinių štabų 
strategijos samprata: žaibo 
karas. Bet karo strategijoje 
tokai mintis nėra naujovė. 
Jau Cezaris tarė savo garsią 
frazę: veni, vidi, vici (atėjau 
pamačiau, nugalėjau)! Ta 
mintimi rėmėsi ir lietuvių 
kunigaikščiai, jodami viso
kių tautybių (lietuvių, gudų 
ir totorių) kavalerijos pulkų 
priešakyje po neaprėpiamas 
Sarmatijos ir Polovecų ste
pes.

Tai vis puolimo karo takti
ka. Todėl ir rusų maršalo 
Suvorovo posakis: ‘Kulka 
kvaila, durtuvas smarkuo
lis!’, atkartoja Cezario ‘veni, 
vidi, vici’ principą.

Žaibo karo karo strategija 
Sovietai remia savo karinių 
jėgų struktūrą, lokaciją ir 
plėtrą.

Brookings research asocia 
cija, nagrinėjanti tarpvalsty 
binių militarinių jėgų santy
kiavimo problemą išleido Jef 
frey Record studiją ‘Sizing 
Up the Soviet Army’. J. 
Record tvirtina, kad Sovietų 
militarinių pajėgų filosofija 
paremta žaibo karo technika 
Visų pirma, tai yra siekis nu
šluoti NATO jėgas. Sunaikin 
ti Nato reikia žaibiškai, be
matant, kol tos pajėgos dar 
negaus papildinių iš JAV.

Šiam eventualumui Euro
pos Rusijos teritorijoje so
vietai laiko net 38 šarvuotas 
divizijas, turėdami iš viso 
50. Šarvuočiai yra pagrindi
nė žaibo daro dalis. Rytų 
sienas, Kinijos, Tolimųjų Ry 
tų, sovietai ginkluoja naujai 
steigiamais daliniais, nema
žindami pagrindinių jėgų 
Europoje. Šitokiu būdų, 
tvirtina J. Record, nuo 1967 
metų Sovietų armija padidė
jo net 20 divizijų smogiamą
ja jėga!

Iš viso dabar Sovietų Im
perija turi 167 divizijas, ku
rios yra nepaprasto judrumo 
110 divizijų yra mechanizuo
ta pėstininkija. Numatytas 
jo judrumas turi talkinti štai 
giam smūgiui, žaibo karo 
strategijai. Tai ofenzyvos 
karas. Šią milžinišką jėgą 
turi remti 30,700 tankų ir 
12,000 savieigos artilerijos 
pabūklų. Šį smūgį pasmarki
na nežinomas kiekis raketi
nių ginklų, kurių tarpi ištisi 
vadinamųjų ‘katiušų’ arse
nalai.

Oro ir jūrų karo pajėgos 
gavo toli siekiančius ginklus, 
sulaikančius NATO stiprini
mo galimybes.

Tyrinėtojas, tačiau, guo
džiasi viltimi, kad, kaip

visad, nuo bazių atitrūkusi 
kariuomenė praranda savo 
jėgą ir karinę iniciatyvą. 
Tad ir Sovietų karo pajėgos 
už valstybės sienų neto- 
kios jau baisios, kaip jos at
rodo statistikos sąvaduose. 
Sovietų kariuomenė stipriau 
šia yra savo valstybės teri
torijoje. Tačiau autorius su
tinkąs, kad ir kaip svarstant

Sovietų karo mašinerija 
šiuo metu yra stipriausia pa
saulyje.

Vienok į sceną iškyla kitas 
faktorius. Tai ginklų koky
bės klausimas. Ir mes, lietu
viai, atsimename, kad tie 
tankai, kurie mus baugino 
okupacijos valandomis ir tie 
savieigiai artilerijos pabūk
lai, kurie triuškino lietuviš
kų miestų grindinį, pasirodė 
neatsparūs nacistinės Vokie
tijos sviediniams. Prištanki- 
niai vokiški sviediniai kiau
rai pradurdavo sovietinių 
tankų šarvus. Tai buvo skau 
di pamoka sovietams. Ar jie 
pramoko dabar grūdinti plie 
ną? Ir dabar, Izraelio-Egipto 
kare sovietų gamybos tan
kai buvo subadyti prancūziš
kos ir amerikietiškos gamy
bos bazukų. Tai buvo, gal 
būt, pati pirmoji Sadato 
sprendimų priežastis: nepa
sitikėti sovietiniais ginklais, 
ieškoti kompromisų su tais, 
kurie gamina geras ir patiki
mas bazukas!

Kaip ten bebūtų - smogia
moji sovietų jėga, kurią 
laiko Europoje yra milžiniš
ka. Masės atakoje sovietai 

(Nukelta į 2 psl.)

Pirmosios Kanados lietuvių tautinių šokių ir dainų šventės, įvykusios š.m. spalio
12 d. Hamiltone, bendras vaizdas, šokėjoms šokant ‘Blezdingėlę’. J. Garlos nuotr.

ŠPIONAŽO TINKLE
Sunku atskirti tikrovę nuo fantazijos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Specialus senato komite

tas, pirmininkaujamas šen. 
Frank Chirch (dem. Idaho), 
oficialiai paskelbė, kad ČIA 
planavo nužudyti Kubos 
diktatorių Fidel Castro ir Af
rikos Congo valstybėje Patri 
ce Lumumbą, kurio vardu so 
vietai turi universitetą juo
džiams. ČIA nešanti bent da 
lį atsakomybės už Dominin
konų Respublikos preziden
to Rafael Trujilo, Pietų Viet
namo prezidento NgoDiemir 
Čilės generolo Rene Schei- 
der mirtis.

Žudynės tarpvalstybiniuo
se santykiuose figūruoja nuo 
pat jų pradžios. Juk jei yra 
pateisinamas karas, kartais 
pareikalaująs šimtus tūks
tančių gyvybių, sunku pa
smerkti sąmokslą prieš vie
ną žmogų, jei jo mirtis galė
tų pakeisti istorijos eigą. 
Galima, pavyzdžiui, įsivaiz
duoti, kad pasisekęs sąmoks 
las prieš Hitlerį būtų prive
dęs prie ankstyvesnės tai
kos ir ko gero visai kitokio 
Europos politinio žemėlapio. 
Iš viso gal būt būtų geriau 
jei valstybių vadai, siųsdami 
į mirtį tūkstančius karių, 
patys jaustų asmenišką pa

vojų -- gal būtų buvę mažiau 
karų.

Antra vertus, patirtis mo
ko, kad sąmokslai prieš atski 
rus valstybininkus neturi 
tokios didelės reikšmės, 
kaip kad teoriškai galima bū 
tų manyti. Ypač nusistovėju 
siose valstybėse. Nušauk vie 
ną prezidentą ar ministerį, 
jo vietoje stos panašus. Kiek 
pakeitė JAV politinę raidą 
Kennedy nužudymas? Paga
liau, jei bandysi nužudyti 
didelės valstybės vadą, toks 
aktas gali išprovokuoti karą. 
Faktinai, pasikėsinimas ir 
davė akstiną pirmam didžia
jam karui.

Už tat nenuostabu, kad 
ČIA planavo ‘nušalinti’ paly
ginti mažas tarptautinių van 
denų žuvis. Ne kokį Staliną, 
bet Castro ir Lumumba, 
ar Washingtoną nuvylusį 
sąjungininką, Pietų Vietna
mo prezidentą Diem. (Tu
rint galvoje tolimesnį Pietų 
Vietnamo likimą, tas suma
nymas vargu ar gali būti 
kaip nors pateisinamas).

Tokie žygiai buvo daromi 
su prezidentų Eisenhowerio, 
Kennedy ir Nixono, jei ir ne 
tiesioginiu įsakymu, tai bent 

žinia. Nėra abejonės, kad 
anksčiau ar vėliau tarptauti
niuose santykiuose vėl pasi
taikys panašių situacijų, 
kurios vers griebtis labai pa
našių priemonių. Dėl to, ci
niškai žiūrint, gal verta būtų 
tik tyliai apgailestauti buvu
sių pastangų nesėkmingumą 
o ne viešai plauti nešvarius 
baltinius.

Panašios nuomonės buvo 
ir Fordo administracija. Se
nato komitetas nusprendė ki 
taip ir visas senatas tam ne
prieštaravo, nors ir be for
malaus balsavimo, tuo būdu 
atsakomybę už paskelbimo 
politines pasėkas palikda
mas Church’o komitetui. Vėl 
ciniškai galima manyti, kad 
senatorius Church negalėjo 
praleisti tokios progos pa
garsėti, kas eventualiai jį ga 
Ii net iškelti į kandidatų į pre 
zidentus tarpą. Kartu tačiau 
reikia sutikti su prielaida, 
kad administracija, kuri var
toja tokias priemones ir vai
dina Dievą užsienio politiko
je, negalės atsispirti pagun
dai to paties griebtis ir na
muose.

(Nukelta į 2 psl.)
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Špionažo tinkle
(Atkelta iš 1 psl.)

Iš tiesų, kitos institucijos - 
FBI - veiklos tyrinėjimas pa
rodė, kad ji ne tik sekė visas 
įtartinas ir valstybės saugu
mui pavojingas grupes ir as
menis, bet kartu turėjo spe
cialų departamentą ‘Cointel- 
pro’ (counterintelligence 
programs). Tokių programų, 
kuriomis buvo siekiama 
pavojingas grupes ar asme
nis diskredituoti, nuo 1965 
iki 1971 metų, kada tas de
partamentas buvo likviduo
tas ir panaši veikla sustab
dyta, iš viso būta net 2,300. 
Dauguma jų buvo nevaisin
gų, rezultatai buvę pasiekti 
tik 22°/o!

Viena iš tokių ‘programų’ 
buvo noras diskredituoti 
Martin Luther King, kuriam 
net buvo parašytas anonimi
nis laiškas, sugestinuojantis 
...nusižudyti.

Kaip žinia, M.L. King 
buvo nužudytas, kas, savai
me aišku, kelia įtarimą, kad 
ko gero čia turime reikalo su 
... FBI sąmokslu, nors tam 
nėra konkrečių įrodymų. O 
sykį pradėjus kalbėti apie po 
litinius nužudymus pačio
se! JAV, reikia atsiminti, 
kad, turint truputį fantazi
jos, galima visaip išsiaiškinti 
ir prezidentoKennedy nužu
dymą. Juk sunku sutikti, 
kad iš tikro dėl to kaltas vie
nas Oswaldas, kuris tarp kit
ko turėjo nemažai susidūri
mų su FBI. Taip pat keista, 
kad juo visai nebūtų domė
jusi ČIA. Juk jis keliavo ir į 
Sovietų Sąjungą, kur atsisa
kė JAV pilietybės, ir vėl čia 
grįžo. Lankės Kubos ir sovie
tų pasiuntinybėse Meksiko
je ir tai buvo ČIA žinoma. 
Blogiausia, kad per Warre- 
no komisijos tardymą, FBI 
ir ČIA nepatiekė visų savo 
turėtų informacijų apie Os- 
waldą. Greičiausia dėl to, 
kad nenorėjo pasirodyti 
Osvvaldo grėsmę tinkamai 
neįvertinusi, bet, žinoma, 
galima įsivaizduoti ir kitaip.

Šia proga verta priminti, 
kad carų Rusijos saugumas, 
panašiai kaip JAV FBI, 
buvo infiltravęs savo agen
tus į visas tuo metu ten 
veikusias radikalų grupes.

'Žaibo karas’...
(Atkelta iš 1 psl.) 

per pora dienų gali sustoti 
prie Šiaurės jūros ir Laman
šo krantų. Masės atakos 
metu jie gali turėti milžiniš
kų nuostolių. Tačiau tie nuos 
toliai nebus lemtingi ginklų 
masei.

Visi gerai atsimena marša
lo Žukovo posakį: ‘per minuo
tą lauką mes siunčiame dali
nį, kuris ten ir žūva, bet šis 
dalinys pravalo kelią jį 
sekančiam!’

Sovietų imperija energin
gai ruošiasi naujam žaibo ka
rui. Tuo tarpu NATO pajė
gos neatrodo pakankamai at 
sparios, pajėgios, adminis
traciniai gajos, nes joms va
dovauja generolų mišrainė, 
kurie turi paskiras kariavi
mo tradicijas.

Vienas iš saugumo agentų -- 
Bogrov - papasakojo polici
jai apie sąmokslą nužudyti 
ministerį Stolypiną, neminė
damas tik vieno fakto, bū
tent, kad jis pats turėjo Sto
lypiną nušauti, ką jis ir pada 
rė 1911 m. rugsėjo 1 d. Kije
vo operos rūmuose, paties 
caro Mykolo II akivaizdoje, 
gavęs įėjimo kontramarkę iš 
... policijos. Saugumo agen
tas nušovė ir vidaus reikalų 
ministerį Plėvė, o dūmos at
stovas Roman Malinowski 
buvo kartu ir caro saugumo 
ir Lenino agentas. Tai verta 
atsiminti turint galvoje, kad 
ir paskutinė pasikėsintoja 
prieš prezidentą Fordą Sara 
Jane Moore dirbo ir ... FBI, 
sekdama Californijos radika
lus. Užsiminus fantaziją ... 
Viena ChicagosTribūne ko- 
lumnistė linksmai samprota
vo, kad jei ČIA, kaip paskel
bė senato komisija, planavo į 
Castro batus įpilti miltelių, 
nuo kurių jam turėjo iškristi 
barzdos plaukai, o į jo naro 
kostiumą - niežulį sukelian
čių vaistų, panašiai gali veik
ti ir priešo agentai, siekdami 
sukompromituoti prezidentą 
... Fordą. Kaip kitaip galė
tum išaiškinti jo smulkias ne 
laimes kaip paslydimą nuo 
laiptų, lipant iš lėktuvo Aus 
trijoje, nuolatinius galvos 
susimušimus į duris ir kitus 
objektus, ką pastebėjo mili
jonai žmonių per televiziją?

Rimtesnio dėmesio vertas 
dar neišleistas romanas ‘The 
company’, kurios autorius 
yra vienas iš artimiausių 
Nixono bendradarbių - John 
Ehrlichman. Tame romane 
ČIA direktorius, norėdamas 
apsaugoti savo ankstyvesnę 
nešvarią veiklą, naujai iš
rinktam prezidentui Richard 
Monckton į saugumo patarė
jus įperša savo agentą, kal
banti su vokišku akcentu : 
(suprask Kissingerį). Jis re
komenduoja savo agentus į 
Baltųjų rūmų ‘plumberius’. 
Jų visų pagalba ČIA direkto
rius šantažuoja prezidentą, 
sunaikina jį patį kompromi
tuojančius dokumentus ir, 
laimingai viską pergyvenęs, 
iškeliauja ambasadorium į 
tolimą kraštą (ČIA direkto
rius R. Helms iš tikro dabar 
yr ambasadorius Irane). Kas 
tai: suvedimas sąskaitų su 
pačiu Nixonu, kuris Ehrlich- 
maną palikęs bėdoje ir su 
Helmu, ar bent dalis tikro
vės? Ehrlichmano atsaky
mas: tai romanas. Bet jis ver 
čia toliau fantazuoti. Juk jei 
čia bent dalis tiesos, lengvai 
gali suprasti, kodėl Nixonas, 
turėdamas tokią kompaniją, 
kiekvieną pasikalbėjimą už- 
rekorduodavo juostelėse, ir 
nenorėjo iki galo jų sunaikin 
ti. Likimo ironija lėmė, kad 
jos jo ne tik kad neišgelbėjo, 
bet tiesiogiai pražudė. Juk 
pritaikius tas pačias taisyk
les prezidentams Kennedy 
bei Johnsonui, ir tie turėjo 
būti priversti atsistatydinti! 
Kas veda prie vienos išva
dos: geriau, jai kai kurie da
lykai palieka visam laikui 
paslaptyje. Už išvada kalba

__ ___D11žvAi_________________ ___
ANTANO SAULAIČIO 50 METU 

SKAUTAVIMO SUKAKTIS
V.s. Antano Saulaičio 

skautiškasis kelias atžymė
tas tokiu dideliu skaičiumi 
nuopelnų lietuviškajai skau- 
tybei, jog sunku būtų juos 
čia ir išvardinti. Jis apie 16 
metų redagavo Sakutų Aidą 
o be to Skautybę, Skautiją ir 
visą eilę knygų. Dalyvavo 
apie 45 stovyklose, eidamas 
įvairias atsakingas pareigas, 
o paskutiniuosius 9 metus 
buvo LSS Tarybos Pirminin
ku. V.s. Antanas Saulaitis 
skautybei 50 metų paaukojo 
šventai jai tarnaudamas su 
giliu tikėjimu jos idėjinėms 
vertybėms, kurias visą gyve 
nimą su didžiausiu atsidėji
mu ir meile stengėsi perduo
ti lietuvių jaunosioms kar
toms.

LSS Seserija, Brolija ir 
Akademikai, šį nusipelniusį 
Skautininką įvertindami ir jį 
gerbdami, jo auksinį skauta- 
vimo jubiliejų bendru sutari
mu rengiasi iškilmingai at
švęsti š.m. gruodžio 14 d. 
(sekmadienį).

Sukaktuvinės iškilmės į- 
vyks Lietuvių Namuose -- 
Maironio Parke, 52 So. Quin- 
sigamond Avė., Shrewsbury 
Mass.

ir kelių tūkstančių metų žmo 
nijos istorija. Juk dėl smalsu 
mo Dievas iš Rojaus išvarė 
ir Adomą su Ieva.

Geriausių dovanų 
Kalėdoms
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabash Avenue 
Chicago, III. 60601 2nd Floor'

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

HfO

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

Į iškilmingą minėjimo suei 
gą kviečiami visi skautai ir 
skautės iš artimųjų vienetų 
ir vienetus atstovaujančios 
skiltys iš tolimesniųjų vieto
vių. Iškilmių pravedimu rū
pinasi Worcesterio Neringos 
ir Nevėžio tuntai. Po iškil
mingos sueigos ir sveikini
mų ten pat bus bendri pietūs 
($5 vadovams ir papiginta 
kaina jaunimui). Iškilmių 
pradžia 12 vai.

Visi esate labai laukiami. 
Rengėjai

GERAS ŽINGSNIS 
NEOLITHUANŲ 

GRETOSE

Korp! Neo-Lithuania ne
senai atspausdino ir išsiun
tinėjo visiems-oms neolitu- 
anams, (gyvenantiems lais
vajame pasaulyje ir įsire
gistravusiems ir Korp! są
rašus), 8 psl. dydžio, gra
žiai iliustruotą biuletenį 
”Pro Patria”.

Šio leidinio, kuris nori
ma leisti 3-4 kartu metuo
se, vyr. redaktorė J. Moc- 
kaitienė, redaktorius A. 
Mockaitis, korektorė E. Son- 
ginienė, mecenatai: J. Jur
kūnas, V. Krumplys, J. 
Stulpinas, korespondentai: 
A. Adomavičienė, R. česas, 
V. Adomavičius, V. Mažei-

Išsilaisvinimo kovos knyga 
SUKILIMAS 

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOMS 

lietuvio — lietuviui 
ypač jaunimui 

platintojus ir betarpiškai 
iš autoriaus: 
Kazys Škirpa 
Kazyzs Škirpa 

2043 36th St.. SE, 
Washington, D. C.

Zip. 20020 
Kaina: po 15 US dolerių 
JAV, Kanada ir Australia

ka, V. Račkauskas ir J. 
žvynys, Spausdinta — 
”Questar” spaustuvėje, sa
vininkai : V. Krumplys ir J. 
Stulpinas.

”Pro Patria” tai yra mū
sų balsas sau patiems. Ne 
kritika ir ne savikritika, bet 
nuoširdi, teisinga informa
cija apie veikla padaliniuo
se ir svarbesnius įvykius 
korporantų asmeniniame 
gyvenime — nusako.

šio biuletenio turinį ir 
uždavinį fil. M. A. Šimkus, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
vald. pirmininkas.

”Pro Patria” (J. Mockai- 
tienės) adresas: 7235 So. 
Mozart Avė., Chicagos, III. 
60629.
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KAS VYKSTA ANGOLOJE?
Prieš išvykdamas su pre

zidentu Fordu j Kiniją, 
Valstybės Sekretorius Kis
singeris pasišaukė sovietų 
ambasadorių Washingtone 
A. F. Dobryniną ir jam pa
reiškė JAV nepasitenkini
mą dėl sovietų įsimaišymo 
į Angolos pilietinį karą. Vė
liau pasklido žinios, kad so
vietai Angoloje turi apie 
100 savo karių, keliolika 
sunkių ir apie 100 lengvų 
tankų bei šarvuotų automo
bilių, "Stalino vargonų” bei 
kitokių raketų. Jau net keli 
tūkstančiai kubiečių sava
norių, nes patys komunis
tai ten turi ir lėktuvų su al- 
žiriečiais lakūnais, apmoky
tais Maskvoje..

Laužytos linijos išskiria 
prosovietinio MPLA sąjū 
džio valdomą juostą.

Tokia didelė ginkluotų 
pajėgų koncentracija kalba 
už tai, kad Maskva nori pli
ka jėga atgauti tai, kas bu
vo suplanuota laimėti politi
niai. Mat, sovietai tikėjosi, 
kad prokomunistinis reži
mas pačioje Portugalijoje 
Angolą valdyti atiduos ko
munistiniam "Liaudies Są
jūdžiui Išvaduoti Angolą” 
(MPLA). Prieš tą sąjūdį 
kovojo dvi kitos partizanų 
organizacijos, su šiokia to
kia JAV, Pietų Afrikos ir 
Kinijos pagalba. (Pietų Af
rika užėmė didžiausią elek
tros jėgainę, kuri energija 
aprūpina ir P. Afrikos val
domą Pietų-Vakarų Afrikos 
teritoriją). Komunistų prie
šai, susijungę į Tautinį 
Frontą, trumpu laiku pada
rė tokią pažangą, kad ko
munistams liko tik palygin
ti siaura juosta per krašto 
vidurį su pagrindiniu uostu 
Luanda. Tokia priešų pa
žanga privertė Maskvą įsi
kišti tiesiogiai. Washingto- 
ne kalbama, kad jei ČIA 
veikla nebūtų suparaližuota 

kongreso, būtų užtekę 40 
apsukrių vyrų, kad vasarą 
visą MPLA likviduotų.. .

Dabar Kissingeris pareiš
kė, kad JAV nenaudos savo 
ginkluotos jėgos, kas tačiau 
dar nereiškia, kad Angola 
bus geruoju atiduota, žinia, 
sovietai galėtų užimti An
golą plika jėga, tačiau tai 
būtų nepopuliaru ir nusta
tytų vadinamas trečiojo pa
saulio valstybes prieš juos. 
Be to, kariniai specialistai 
nurodo, kad sovietai pada
rė klaidą, įsakydami savo 
žmonėms pirmiausia įsi
tvirtinti kaimuose ir mies
tus apsupti. Tai buvo pa
čių komunistų išvystyta 
taktika, davusi jiems daug 
laimėjimų.. Angoloje jie ne
suspėjo to padaryti. O da
bar kubiečiai ir patys ru
sai nenori eiti į džiungles. 
Tokiu būdu rusai dabar 
bando padaryti tai, ką eu
ropiečiams nepasisekė pa
daryti savo kolonijuose, o 
amerikiečiams Vietname.

Ko sovietams iš viso ieš
koti Angoloje? Manoma, 
kad jiems rūpi ne tiek An
golos mineraliniai turtai, 
kiek pajūris, kuriame norė
tų įsteigti bazes savo laivy
nui. Jie tokia 3 bazes turi 
Somali joje, iš kurių aprūpi
nami sovietų karo laivai, 
plaukioją Indijos vandeny
ne. Tų uždavinys karo ar 
kokios krizės metu būtų už
blokuoti įplaukimą į Persi
jos įlanką ir Raudonąją jū- 
ųą iš Pietų pusės. Bazės An
goloje būtų reikalingos *įų 
laivams Pietų Atlanto van
denyne.

Padekime 
jaunimui
Artėja IlI-čias PLJ Kon

gresas Pietų Amerikoje. 
Keletas savanorių iš mūsų 
jaunimo šią vasarą jau dar
bavosi Pietų Amerikos kon
tinente, padedant vietos lie
tuviškajam jaunimui kon
greso paruošos darbuose. 
Vieni jų jau grįžo, kiti iš
vyko ir taip ranka rankon 
glaudžiai bendradarbiau
jant ruošiamasi šiam ne
eiliniu! renginiui.

šį rudenį ir Clevelande 
vyko kongreso atstovų su-

ALT suvažiavime Chicagoje kalba reikalą vedėja I. Blinstrubienė. Šalia stovi 
pirm. dr. K. Bobelis ir šaulių medaliais apdovanoti - laikraštininkas W. Anderson 
ir kongresmanas E. Deruinski. V. Noreikos nuotr.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Trisdešimt penktasis meti 

nis Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas 
įvyko 1975 m. lapkričio 22 
dieną, Pick. Congress vieš
butyje, Chicagoje. Suvažia
vimas buvo gausus dalyviais 
(viso apie 150) ir darnus 
savo programoje, svarsty
muose ir nutarimuose.

Suvažiavimas atidarė ir 
jam pirmininkavo Altos pir
mininkas dr. K. Bobelis, 
kartkartėmis perleisdamas 
tą pareigą vicepirmininkams 
T.Blinstrubui, dr. K. Šidlaus 
kui, P. Dargiui, dr. V. Simai
čiui, dr. J. Valaičiui. Sekre
toriavo: O. Kremeris, A. Pa
kalniškis ir M. Pranevičius.

važiavimas, kuriuo metu 
jaunimas svarstė darbus ir 
ieškojo būdų, kaip sukelti 
reikiamas sumas kongresui. 
Lėšų telkimas gal ir aktua
liausia šiuo momento tema, 
nes ir PLB jaunimo reika
lams vicepirm. Romas Kas
paras pastebėjo jog finan
sai svarbiausias ir sunkiau
sias PLJ Kongreso ruošos 
darbas. Lėšų stoka apribo
tų ir meninių vienetų, bei 
paskaitininkų siuntimą į 
kongresą.

Jaunimas tuo labai susi
rūpinęs. Jaunimas nori, kad 
mūsų kanklės skambėtų ten 
ir pasiektų kiekvieno lietu
vio širdį nešdamos jam 
džiaugsmą, jog Lietuva dar 
gyva ir mūsų širdy visada.

Gyvendami šiuo džiaugs
mu norime brolius bei sese
ris prikelti tolimoje Pietų 
Amerikoje ir kartu su jais 
reikalauti Lietuvai laisvės.

Tad kreipiamasi dabar į 
kiekvieną lietuvį ir bus atsi
lankyta į namus. Prašoma 
prisidėti savo auka prie šio 
didžio užsimojimo, kad jis 
klestėtų ir atneštų gerų 
vaisių. Nepalikite jaunimo 
vienų, bet su meile ir šyp
sena dirbkime kartu, (us)

Suvažiavimo garbės prezi
diume buvo vysk. V. Brizgys 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė, prel. J.Balkūnas (Tautos 
Fondo valdytojas), inž. J. Va 
laitis ( VLIK vicepirminin
kas), kun. J. Borevičius 
(PLB vald. atstovas), M. Ru
dienė (BALF vald. pirm.), 
prel. J. Baltusevičius (LRKS 
atst.) ir latvių atstovas E. 
Lejons.

Suvažiavimo darbotvarkė 
rodė jį esant eiliniu metiniu 
suvažiavimu, Altą sudaran
čių ir jį remiančių organizaci 
jų atstovų susitikimu, apys
kaitų tvirtinimų, valdybų su 
darymu. Visais bendraisiais 
klausimais pasiekta vienin
gų nutarimų. Suvažiavimo 
dalyvių pasisakymuose kai 
kurių atstovų neryškia for
ma keltas Amerikos Lietu
vių Bendruomenės skaidy
masis, diskusijose nerado 
vietos. Altos vld. pranešime 
skaudžiai nuaidėjo sakinys: 
‘Su Lietuvių Bendruomene 
santykių nėra’.

Į naująją Altos vadovybę 
atitinkamoms organizaci
joms pasiūlius, suvažiavi
mas išrinko į valdybą: dr. K. 
Bobelį, kun. A Stašį, T. Blins 
trubą, A. Joniką, dr. K. Šid
lauską, T. Kuzienę, J. Sko- 
rupską, dr. J. Valaitį, dr. V. 
Šimaitį, A. Pakalniškį, E. 
Smilgį, P. Dargį, J- Pakalką. 
Tarybos Nariais: S. Kuprį, 
V. Naudžių, dr. J. Stuką, E. 
Paurazienę, adv. P. Žumba- 
kį, V. Abraitį, inž. E.A. Bart
kų, O Biežienę, P. Kašiubą, 
A. Laikūną, A. Andriulionį, 
A. Devenienę, J. Gulbinienę 
M. Vaidylą, G. Lazauską, 
prel. J. Baltusevičių, V. Ju
cių, E. Vilimaitę, J. Rotsko, 
M. Srupšienę, J. Senkutę, 
kun. K. Pugevičių, Z. Peckų, 
K. Dirkį, J. Talandį, dr. J. 
Genį, K. Oksą, adv. S. Briedį 
M. Gudelį, M. Pranevičių, A. 
Pužauską, J. Valaitį, Sr., A. 
Stankų, J. Leką, E. Mikužiū- 
tę ir A. Čapliką.

Suvažiavimas baigtas tau
tos himnu. Tos pačios dienos 

vakare buvo Altos suvažia
vimo garbei banketas, kuria
me buvo arti penkių šimtų 
svečių.

Meninę banketo progra
mą atliko solistė D. Stankai- 
tytė ir muzikas A. Jurgutis. 
Banketo garbės svečiais 
buvo didelis lietuvių ir 
bendrai pavergtųjų tautų bi
čiulis, kongresmanas E. Der 
winski, o taip pat Bill Ander
son, savo straipsniaisdidžio- 
joje spaudoje daug prisidė
jęs prie Pabaltijo problemos 
sąryšyje su Helsinkio konfe
rencija, iškėlimo. Jiedviem 
įteikti Altos garbės adresai 
ir Encyclopedia Lituanica.

Banketo ruoša rūpinosi 
Altos valdybos sudarytasis 
moterų komitetas, vadovau
jamas Stasės Semėnienės.

(mv)
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Dar dėl Škirpos svaitėjimo
(4) Kr jauny s

SAVĘS IŠKĖLIMAS 
KITUS NUŽEMINANT

Be šių esminių knygos 
kliaudų, kurių tik pačios ru
piosios čia apžvelgta, reikia 
dar dirstelti į minčių dėsty
mo būdų, jos santvarkų ir 
dermingumų.

Minčių dėstymas yra tik
rai būdingas ir kone visur 
grindžiamas pačiu pigiausiu 
įtikinėjimo būdu -- juo labiau 
kitų nužeminsi, juo iškiliau 
pats atrodysi. Tuomi pasi
kliovęs, Škirpa kerta iš pe
ties viešiems, kas tik kokiu 
nors būdu pasimaišo jam po 
kojų, visoje knygoje apstu 
mėginimų (ištisi puslapiai 
verkšlenamos paniekos ir 
tuščiavidurės savigyrikos) 
gana paviršutiniškais ir neįti 
kimais posakiais susidoroti 
su prezidetnu Antanu Sme
tona ir tautininkais. Toliau 
atsiima save nepelnytų at
pildų menami politiniai var
žovai: Stasys Lozoraitis, iš 
pat Škirpos panosės nune
šęs Kybartų aktus, kurie vi
sais požvilgiais jam priderė
ję, ir Stasys Raštikis, taria
mai taikstęsis pakišti jam ko 
jų, vokiečiams Lietuvoje tve 
riant savo civilinę okupacinę 
valdžių. Ernestas Galvanaus 
kas, Rapolas Skipitis, Petras 
Karvelis, Povilas Žadeikis ir 
visa eilė kitų, kuriekur nors 
kaip kalvėk pasielgeškirpai 
ne po nosiai ar drįso atsar
giau bei santūriau vertinti 
kurį nors jo strakaliojimų, 
taip pat gauna dyžos. Netik 
tautininkai su voldemarinin- 
kais, bet ir kitos politinės 
partijos, kaip krikščionys 
demokratai, valstiečiai liau
dininkai, varomos į ožio ragų 
už tai, kad jos, pasak Škirpos 
vengusios suartėjimo su 
Vokietija, rėmusios Smeto
nos neutralumo politikų, pri
tarusios nusistatymui nežy
giuoti į Vilnių, priimti Mas
kvos ultimatumų bei jai ne
sipriešinti (71-72 psl.). Čia 
Škirpa, visiškai nesigilinda
mas į ano meto labai painių 
Lietuvos vidaus ir užsienio 
būklę ir jos iš esmės neišna- 
grinėjęs, pigiais ir taip skur
džiais -- vienur pernelyg iš
pūstais, kitur nuo tikrybės 
nuslydusiais -- posakiais skel 
bia, jo paties žodžiais tariant 
‘mirties sprendimų’ nepri
klausomos Lietuvos vyriau
sybei ir jos opozicijai, tur 
būt, kad pats lengviau prasi
veržtų ‘pro visų buvusiųjų ir 
subankrutavusių partijų pe
lėsius’. Skaitydamas knygų, 
negali išsivaduoti iš užuojau
tos jausmo tikrai nelaimin
gam žmogui Škirpai, beveik 
neturėjusiam progų dirbti 
su padoriais žmonėmis: Ko
ne kiekvienas, su kuriais 
jam yra tekę susidurti, tesi
rūpinęs tik savo kailiu, de- 
sertyravęs iš kovos ir darbo, 
kenkęs Lietuvai, nieko gera 
nedaręs, visur ir visada kly
dęs. Tik vienintelis Škirpa 
ėjęs tikruoju Lietuvos keliu 
ir niekados savo didžiuosiuo

se darbuose nepadaręs nė 
mažiausios klaidos.

KNYGOS STORIS NUGOŽI 
JOS KOKĮ

Atrodo, autorius geidė 
parašyti storų knygų, todėl 
ji išėjo nuobodi, be jokio rei
kalo, kuone į šešis šimtus 
puslapių - tie patys skieda
lai, savigyra ir kitų peikalio- 
jimai kartojasi beveik kiek
viename knygos peikšme 
(skyrelyje).

Knygoje nesilaikoma gan 
logiško ir tvarkingai sudary
to turinio. Autorius mažne 
kas puslapis daro savo viena
šališkas išvadas, kurių vėles
nės daugiur priešingauja 
ankstyvesnėms: pav., Lietu
vos valstybės žlugimo prie
žastimi vienur laikoma Vy
riausybės neutralumo politi
ka, kitur -- tautininkų ‘auto
ritetinis režimas’, dar kitur - 
opozicinės partijos, Smeto
nos nesugebėjimas pritrauk
ti savęsp ‘stipresnių asmeny 
bių’, ’mūsų politikos vairuo
tojų nesusiorientavimas ir 
neryžtingumas’ (67 psl.), pa
galiau nepalanki tarptautinė 
politinė padėtis, Reich’o 
Fuhreris Hitleris, Ribbentro 
po-Molotovo slaptieji susita
rimai (492 psl.) ir t.t. ir t.t. 
Žodžiu sakant, skaitytojui 
pateikiamas didelis pasirinki 
mas priežasčių, ‘Lietuvų nu
vairavusių į Sovietų komu
nizmo prarajų’. T ačiau tarp 
jų juk matosi esant visos ei
lės ir tokių, kurios negalėjo 
lemti Lietuvos valstybės žiu 
gimo. Taigi jos yra tik mena
mos priežastys ir čia auto
riaus iškeliamos visai kitu 
pagrindu ir kitoniškais su
metimais. Ir kitais klausi
mais Škirpos išvados susie
tos su Maskvos ultimatumo 
priėmimu) įvairuoja ir dažnu 
atveju priešingauja.

Knyga, matyt, kad būtų 
storesnė, apsčiai prikaišiota 
svetimų rašinių (kiti jų nusi
driekė po keliolika puslapių) 
pagamintų maždaug po tris
dešimties metų, dar ir Šir- 
pos papašytų ir todėl labai 
abejotinos istorinės vertės: 
Valančiaus, Padalio, Pajaujo, 
Damušio ir kt.

NEVYKĘS MINČIŲ 
DĖSTYMAS

Mintis iškraipo ne tik ty
činė kosmetika, bet ir nevy
kęs jų dėstymo būdas. Vie
tomis, ypač peiksmuose, pa
vadintuose ‘Naujas tikslas ir 
aplinkybės’, ‘Kelias į prie
mones Lietuvos valstybei at 
kurti’ (73-78 psl.) --mintis 
vystoma taip miglotai, supai 
niotai, kad prieinama prie vi 
siškų beprasmybių, kaip an
tai: ‘Nė viena valstybė -- ne 
tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje -- iki šiol (knyga iš
leista 1973 m. P.K.) Lietu-- 
vos ir kitų Pabaltijo valsty
bių prijungimo prie Sov. Sų- 
jungos formaliai nepripaži
no’; 'Antra vertus, dabarti

nis karas dar nėra baigtas. 
Net sunku numatyti, kiek il
gai jis tęsis’; ‘Nors numato
mojo Europos pertvarkymo 
(turima galvoje Hitlerio 
skelbtoji ‘naujoji Europa’. 
P.K.) smulkmenos tuo tarpu 
dar nėra žinomos, -- jas dar 
minėtų valstybių (Hitlerio 
Vokietijos ir Musolinio Itali
jos. P.K.) politikai, moksli
ninkai ir ekonomistai nuo
dugniai tebestudijuoja, -- 
bet pagrindiniai principai 
yra paaiškėję’; ‘Visų pirma, 
nacionalsocializmas, kuriuo 
remiasi dabartinis (ar 1973 
metų? P.K.) Vokietijos reži
mas, yra bolševikinio komu
nizmo antipodas’ ir t.t. ir t.t. 
Kaip matyti, ‘neklaidingasis’ 
Škirpa visiškai pasimeta ir 
nebesusigaudo istorinių įvy
kių eigoje. Galima spėti, kad 
kai kurie knygos peikšmai 
buvo parašyti maždaug apie 
1940 metus ir 1973 m. išleis- 
ton knygon pakliuvo kažin 
kaip per nesusipratimų, rašė 
jo nė neperskaityti ir todėl 
su istorijos vyksmu visiškai 
nesuderinti.

ŠKIRPA IŠVADAS 
NUSIRAŠO IŠ RAILOS

‘Sukilime’ prikūręs fantas
tinių aiškinimu bei šališkų ir 
dažnu atveju priešingaujan- 
čių savų išvadų, Škirpa pats 
nepagalėjo apibendrinti ir 
įvertinti 1941 m. birželio 23 
dienos visuotinio sukilimo 
prieš lietuvių tautos paver
gėjų, bet šio įvykio puikų 
vertinimų nusirašė iš Bronio 
Railos ‘Versmių ir verpetų’. 
Škirpos porinimai, kaip žinia 
yra sukirpti ant nacionalso
cialistinio kurpalio, o Railos 
vertinimas grindžiamas ilgų 
amžių lietuvių tautos valsty
bingumu. Todėl vienas kito 
visiškai neatitinka -- Railos 
vertinimo išvados nelimpa 
prie Škirpos dėstymo. Tad 
toks nenatūralus tų nelygia
verčių dalykų nėrinys atšvie 
čia dabartinių jaunuolių nu
brizgusias ir išblukusias mė
lynas kelnes, apkarstytas at
siknojusiais kito rūbo lopi
niais.

TECHNIKINIAI 
TRŪKUMAI

Trūksta indekso. Ši kliau
da nepaprastai vargina rū
pestingesni skaitytojų. Ypač 
gilinantis turinin, pasidaro 
daug gaišatų, kai norima 
skaitomasis dalykas palygin
ti su pirmiau perskaitytu. G a 
le knygos, prieš turinį, įdė
tasis 'paduotų dokumenų ir 
reikšmingesnių išrašų sura
šąs’ (577-581 psl.) nėra nei 
pakankamas, nei tinkamas 
indekso pakaitalas. Šis pri
durkas ne kų tegelbsti, skai
tant knygų, nes sudarytas 
ne alfabetine tvarka, o pagal 
dėstymo (rašymo) tėkmę. 
Tad ir čia be reikalo priseina 
gaišti, norint knygoje kų 
nors palyginti ar stengiantis 
geidžiamų dalykų susirasti.

Knygos kalbai ir rašybai 
nėra kas prikišti. Betgi sti
lius stilius -- visiškai nevaly
vas: skurdus, nususintas, va 
dinamas kanceliarinis (mėg- 
tas kiek praprususių sava
mokslių valsčiaus raštinin
kų). Ir Leonardo Dambriūno 
su Vladu Kulboku, taisiusių 
knygos kalbų, stanga čia nie
ko nebepadėjo.

Knygoje pribarstyta ir fo
tografijų (daugiau 40). Foto
grafijos paprastai padeda la
biau išreikšti mintį, todėl bū 
na reikiamai atrenkamos ir 
atitinkamai sudėstomos. Bet 
gi ‘Sukiliman’ sukištųjų foto
grafijų atranka pripuolama, 
sudėstymas daugiur be sųsa- 
jos su tekstu ir be jokio logi
kos dėsningumo. Todėl jos, 
užuot sukonkretinusios mintį 
daugių daugiausia tik išmar
gina knygų. Jų atrankos kri
terijus nesuvokiamas. Saky
sime, kuo pagrindu įdėtos 
Povilo Žadeikio, Stasio Lozo 
raičio, Broniaus Kazio Balu
čio, Stasio Graužinio fotogra 
fijos? Jei jos atrinktos ta 
dingstimi, kad jie buvo įga
lioti ministeriai, tai Stasys 
Girdvainis, Petras Klimas ir 
Eduardas Turauskas turėjo 
būti tuo pat būdu pagerbti. 
Tačiau ir tokia atranka var
gu būtų buvusi tikslinga 
(nors logiška), nes šių asme
nų indėlis į sukilimų, pasak 
Škirpa, nežymus. Kokiu pa
grindu atrinktos Stasio Raš
tikio ir Juozo Pajaujo foto
grafijos? Sukiliminės vyriau 
sybės ministerių titulas, jei 
juo kliautis, turėjo atverti 
knygų, tuo pat būdu, ir ki
tiems vyriausybės nariams: 
Antanu Novickiui, Jonui Šie 
pečiui, Pranui Vainauskui, 
Jonui Matulioniui, Baliui Vit 
kui, Mečiui Mackevičiui, Vy
tautui Žemkalniui-Landsber 
giui. Kaip Škirpa rašo, nei 
Raštikio (jis daugiau kenkęs 
negu prisidėjęs), nei Pajaujo 
vaidmuo niekuo nebuvo 
reikšmingesnis už kitų čia iš
vardintų sukiliminės vyriau
sybės narių. Arba -- kų kny
goje paaiškina, kokį ryšį turi 
su sukilimu Vasario 16 d. 
minėjimo prezidiumo foto
grafija (163 psl.)? Net nenu
rodoma, nei kur, nei kada

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 mėty su SI,000, minimum. 7*/ž% — 4 mėty su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 '/j % — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naujų 
taupymo sąskaitų. Gausite vieną amerikietišką ir antrų pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.I.C. 

galu t
Jįpttiony 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Claaad Wed-

Juokas Gribauskas, vedėjas
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(kuriais metais) tas minėji
mas buvo -- apie jo vietų 
(Berlynas) ir datų (1941 m.) 
galima tik apgraibomis spėti 
iš kitų aplinkybių, bet ne iš 
Škirpos knygos. Dar toliau - 
koks vaidmuo sukilime SS 
Sonderkommando Hotel 
Dresden(562 psl.) -- ar kad 
ten buvo apgyvendintas 
kuriam laikui Škirpa? Ir t.t. 
ir t.t. Tokį fotografijų sudrė 
bimas byloja autoriaus ne 
tik skonio, bet ir išmonės 
stiglių.

Išviršinė knygos išvaizda 
rimta, spauda gera, apdaila 
tačiau galėjo būti skoninges- 
nė.

IŠVADŲ VIETOJE

Priešokomis ir prabėgo
mis peržvelgus Kazio Škir
pos knygų ‘Sukilimas Lietu
vos Suverenumui Atstatyti’, 
savaime suprantama, prašo
si ir kokios nors išvados.

Visų pirma tenka labai tei
giamai vertinti Škirpos nuos 
tabi energija, parodyta suki- 
imų organizuojant. Paradi
nėms durims užsivėrus, at
kakliai ir išradingai jo išnau
doti visi plyšiai ir plyšeliai. 
Žinoma, dėl veiklos taktikos 
bei kai kurių metodų galima 
su Škirpa ir išsiskirti.

Antra, tikrai labai sunku 
numanyti taip šališkai ir ego 
centriškai parašytaos kny
gos istorinį vertingumų. Ji 
istorikų labiau klaidins negu 
jam padės tiksliau susigau
dyti ano meto įvykių painėje. 
Neabejotina knygos vertė 
yra ta, kad joje sukaupta ap
sčiai istorikui įdomių vokie
čių valdžios dokumentų, lie
čiančių Lietuvų ir kitus Rytų 
Europos kraštus. Tik gaila, 
kad kai kurių knygoje pa
skelbtų dokumentų nepilni 
tekstai -- išrašytos tik tos jų 
dalys, kuriomis Škirpa grin
dė savo samprotavimus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA



H oi: h i y .o
1975 m. gruodžio 11

/ O K'
DIRVA 5

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimo nutarimai

Amerikos Lietuvių Tary
bos trisdešišmt penktasis 
suvažiavimas, įvykęs 1975 
m. lapkričio mėn. 22 dieną, 
Pic-Congress viešbuty, 520 
So. Michigan Avė., Chicago, 
Illinois, priėmė šias rezoliu
cijas:

1. Suvažiavimas sveikina 
prezidentą R. Fordą ir šir
dingai jam dėkoja už Lietu
vos reikalų supratimą, už 
lietuvių atstovų priėmimą 
ir pakartotinį užtikrinimą, 
kad JAV nepripažino ir ne
pripažins Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą.

2. Suvažiavimas sveikina 
rusių okupantų pavergtus 
ir ištremtus Lietuvos bro
lius ir seseris, aukštai ver
tina jų ryžtą išsilaisvinti, 
linki jiems tolimesnės iš
tvermės kovoje dėl tautos 
laisvės ir žada visų Ameri
kos lietuvių įmanoma para
mą.

3. Suvažiavimas širdin
gai dėkoja kongresmanui 
Edvvard Dervvinskiui už pa
siūlymą rezoliucijos, kuri 
įpareigoja JAV vyriausybę 
niekada nepripažinti Balti
jos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — įjun
gimo j Sovietų Sąjungą, už 
tos rezoliucijos pravedimą 
užsienio reikalų komitete ir 
už pastangas ją pravesti ‘ 
kongrese. Suvažiavimas lai
ko kongresmaną E. Der- 

SENOS PATIKIMOS FIRMOS, MR. M. RIFKIN,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Prezidentas, oficialiai praneša savo gausiems 

klijentams, kad siuntimas 
MUITU — APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip 

buvo per pastaruosius 45 metus.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.

Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose: 

Globė Parcel Service, Ine. 
[AFFILIATED WITH PODAROGIFTS, INC.l 

723 VValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: [2151-925-3455

CENTRINĖ (STAIGA NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eeetern Avė. 
SO. BOSTON, Mase. 02127, 390 Weet Broadway 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nassau Ava. 
CHICAGO, ILL. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th St. 
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Stato. Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avo. 
HARTFORD, Conn. 06106, 466 Park St. 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunsot Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2-nd Avo.
MINNEAPOLIS, Mlnn. 55418, 2422 Centrai Avo. N.E. (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttlo Meadow Avo.
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 Flrat Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10001, 49 Wost 29th
OMAHA, Nobr. 68107, 5524 So. 32nd SL 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marehall St. 
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Thlrd Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudeon Avo. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Nlnth 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RiVER, N J. 08882,168 Whltohoad Ava. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wllbur Avo. 
VINELAND, N.J. 08360, Parlah Hali, W. Landi* Avė. 
WORCHESTER, Mase. 01604, 82 Harrlson St. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421, 80-14 Jamalca Avė. 
WHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Ouay St. 
YONKERS, N.Y. 10701, 91 Yonkers Avė.

winski lietuvių draugu ir 
Lietuvos teisių gynėju.

4. Suvažiavimas nuošir
džiai dėkoja laikraštinin
kui Bill Andersonui už ar
timą bendradarbiavimą su 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
už paskelbimą eilės straips
nių, išryškinančių Lietuvos 
okupacijos pripažinimo pa
vojus ir iškeliančių sunkią 
Lietuvos padėtį okupacijo
je.

5. Suvažiavimas sveikina 
visus Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos narius ir lin
ki tuo pačiu ryžtu ir toliau 
ginti Lietuvos reikalus.

6. Suvažiavimas sveikina 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą — paverg
tos lietuvių tautos atstovy
bę ir laisvojo pasaulio lie
tuvių vadovą Lietuvos lais
vės atstatymo kovoje, linki 
jam ištvermės ir našių re
zultatų visuose Lietuvos 
laisvinimo darbuose.

7. Suvažiavimas didžiai 
vertina JAV lietuvių pagal
bą Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbams, kviečia la
biau įsijungti į jos veiklą, 
prašo gausiau aukoti Lie
tuvos laisvinimo kovai ves
ti, skirti Vasario 16 d. au
kas Amerikos Lietuvių Ta
rybai, siekti, kad bet koks 
jėgų ir lėšų skaldymas būtų 
sustabdytas.

8. Suvažiavimas randa,

(301) D! 2-2374 
(617) 268-8764
(212) 389-6747
(312) 235-7788 

(216) 486-1836
(216) 749-3033 

(313) 894-5350 
(201) 354-7608
(313) 365-6350 
(203) 232-1716
(213) 413-0177 
(305) 757-6704

st

Avė.

(203) 224-0829 
(212) OR 4-3930 
(212) 689-2710

(402) 731-8577 
(215) 925-8878 
(412) 471-3712 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981 
(206) EM 3-5556 

(201)257-2113 
(315)476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(212) 296-5250
(303) 422-4330 
(914) 969-2564

Kauno panorama. Vytauto Čiplio nuotr.

kad šiais metais Helsinky 
užsibaigusi Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija, galėjo pasta
tyti ir Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo klausimą į 
kritišką padėtį.

Suvažiavimas pripažįsta, 
kad šį pavojų pašalino JAV 
prezidentas Fordas, pasi
kvietęs prieš Helsinkio su
važiavimą pabaltiečių dele
gaciją į Baltuosius Rūmus 
ir jiems oficialiai pareiškęs, 
kad JAV niekados nėra pri- 
pažinusios Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą ir to nepa
darančios nei šį kartą, nes 
Helsinkio Aktas yra tik 
principų deklaravimas, ne- 
paliečiąs JAV nepripažini
mo politikos.

Suvažiavimas mano, kad 
kai kurie principai įrašyti į 
Helsinkio Aktą, gali būti 
sėkmingai panaudoti Lie
tuvos laisvinimo byloje ir 
prašo Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybę atkreip
ti į šią galimybę savo dė
mesį, planuojant ateinančių 
metų veiklą.

9. Suvažiavimas laiko, 
kad lietuviškų darbų pasi
dalinimo principas yra la
bai svarbus jų sėkmingu
mui todėl pageidauja, kad 
reikėtų ir dabar darbų pa
sidalinimo laikytis: Ameri
kos Lietuvių Tarybai rū
pintis Lietuvos laisvinimo 
reikalais, Lietuvių Bend
ruomenei — lietuviško švie
timo ir kultūros reikalais ir 
Balfui — šalpos reikalais.

10. Suvažiavimas nuošir
džiai dėkoja mūsų spaudai, 
radijui ir lietuvių televizi
jai, už Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbų skelbimą ir 
paramą.

11. Suvažiavimas dėkoja 
visiems, kurie jį sveikino, ir 
dėkoja už aukas, kurios bu
vo šiame suvažiavime Ame
rikos Lietuvių Tarybai 
įteiktos.

12. Suvažiavimas, išklau
sęs valdybos ir iždo globėjų 
pranešimus, paklausimus ir 
paaiškinimus, reiškia pasi
tikėjimą ALT valdybos li
nija ir darbais, užgiria pa-

EKSKURSANTU Į P. AMERIKĄ 
DĖMESIUI

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba praneša, 
kad jau galutinai sutvarky
tas kelionės maršrutas Jau
nimo Kongreso ekgKursi- 
niam lėktuvui;.vykstančia į 
Pietų Ameriką^

Lėktuvą} išskris gruo
džio 21 d., 2:30 vai. ryto 
iš Chicagos O’Hare aero
dromo. Visi ekskursantai 
turi prisistatyti gruodžio 
21 d., 12:15 vai. ryto (pen
kiolika minučių po vidur
nakčio) greta Pan Ameri
can oro linijos būstinės 
tarptautinių skrydžių pa
state (International Termi
nai). Lėktuvas pasivėluo
jančių nelauks, tad pataria
ma dalyviams aerodroman 
atvykti punktualiai.

Visiems ekskursantams 
primenama, jog išvykos or
ganizatoriai nesirūpina pa
skirų keleivių transportu į 
O’Hare ar iš O’Hare aero
dromo. Tai yra kiekvieno 
keleivio asmeniška atsako
mybė.

Pakeliui į Argentiną, 
PLB ekskursinis lėktuvas 
trumpam sustos Caracase, 

siūlymą veiklos planą, dė
koja valdybos nariams už 
jų pastangas, o ypač didžiai 
vertina pirmininko dr. Ka
zio Bobelio pasišventimą.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Venezueloje prisipldyti ku
ro. Lėktuvas nusileis Ezeiza 
aerodrome Buenos Airėse, 
gruodžio 21 d. 7:15 vai. vak. 
vietos laiku.

Jaunimo Kongresui pasi
baigus, ekskursinis lėktu
vas iš Sao Paulo atgal į 
Chicagą išskris sausio 10 
d., 2 vai. ryto (iŠ Congon- 
has aerodromo); Chicagą 
jis turėtų pasiekti sausio 10 
d., 3:10 vai. p. p. Įspėjama, 
kad grįžimo iš Pietų Ame
rikos laikas gali keliomis 
valandomis keistis.

Pasaulio lietuvių jauni
mo trečiajame kongrese da
lyvaus ir vysk. Antanas 
Deksnys iš Europos, Atei
tininkų federacijos vadas 
dr. Petras Kisielius, Darbi
ninko redaktorius kun. Kor
nelijus Bučmys, Putnamo 
vienuolijos vyresnioji sės. 
Margarita. Kongresan taip
gi vyksta PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, vicepirmi
ninkas finansų reikalams 
Kostas Dočkus, sekretorius 
Juozas Šlajus ir vicepirmi
ninkas jaunimo reikalams 
Romas Kasparas. Kongreso 
akademinės programos pre
legentų tarpe bus ir kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, folklo
riste Elena Bradūnaitė ir 
Marija Saulaitytė..

Spėjama, jog Jaunimo 
Kongrese dalyvaus apie 400 
lietuvių iš šiaurės Ameri
kos. (rs)
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Bostoniečiai pagerbia žuvusius dėl Lietuvos laisvės. S. Urbono nuotr.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BOSTONE
Kariuomenės šventė Bos

tone buvo iškilmingai pa
minėta lapkričio 23 d. Pra
sidėjo pamaldomis už žuvu
sius Lietuvos laisvės kovo
se Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, šv. mišias 
atnašavo klebonas kun. A. 
Baltrašiūnas, užbaigiant su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Iškilmingas mi
nėjimas prasidėjo 3 vai. po 
pietų Lietuvių Klubo audi
torijoje. Organizacijų vė
liavų įnešimui vadovavo 
Amerikos Lietuvių Vetera
nų sąjungos "DARIAUS- 
GIRĖNO postas.

Skyriaus pirm. VI. Bajer- 
čius pasakė trumpą atida
rymo žodį, buvo sugiedoti 
abiejų valstybių himnai ir 
malda už Lietuvą. Danutė 
Račkauskaitė tautiniuose 
rūbuose paskaitė dedikaci
ją: "Prie savanorio-partiza- 
no kapo”, po susikaupimo 
ir tylos minutės p. Tumienė 
ir B. šakenienė savano
riu ms-kūrė j ams prisegė po 
baltą gvazdiką. Jų Bosto
ne gyvena 10. Dėl sveika
tos nedalyvavo pik. Stapu- 
lionis, "Kario” 
bis Petras Būtėnas ir Bar- 
tašiūnas.

Labai turiningą, gilią ir

bendradar-

poetišką kalbą pasakė ra
šytojas St. Santvaras. Savo 
kalboje jis surišo žemaičių 
vyskupo M. Valančiaus nuo
pelnus Lietuvos švietimui, 
kalbai ir literatūrai su Mi
kalojaus K. Čiurlionio 400- 
tai meno paveikslų ir jo 
muzikos kūriniais, kuriuo
se atsispindi lietuviško kū
rybos genijaus dvasia. Abu
du vyrai buvo didieji mūsų 
tautos atgimimo sąmonės 
žadintojai tamsiausiame Lie
tuvos istorijos laikmetyje, 
pastoję kelią Muravjovo su
planuotam Lietuvos surusi
nimui ir suprovaslavinimui. 
Valančiau if Čiurlionio pa
skleistų tautinio' atgimimo 
spindulių veikiami, pribren
dus laikui, pirmieji savano
riai griebėsi ginklo ir prie 
Radviliškio, GiedraiČių-šir- 
vintų kovų laukuose sumušė 
daug skaitlingesnius prie
šus ir atnešė Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę. Sa
vo turiningą kalbą rašyt.

' Santvaras baigė dar Lietu
voje parašyta eiliuota poe
ma: "Apie karžygių moti
ną”.

moterų cho- 
Petkaitiene, 
Jurgio Pet-

Conn. lietuvių 
ras su solistė 
vedamas muz. 
kaiČio. Kaimyninės valsti
jos tautiniuose rūbuose se
sių choras, pristatytas pro
gramos vedėjo J. Vizbaro, 
bostoniečių buvo šiltai su
tiktas. Jų dainų repertuaras 
buvo tautinio-lyrinio pobū
džio ir tas labai derinosi su 
šventės nuotaika. Pradžio
je choras padainavo: Gim
tinės dangus, Nemunėlis, 
Piršleliai — muz. A. Bra
žinsko. Kelk, dukrele, pa
migai — liaudies daina, 
harmonizuota M. K. čiur-

lionio, Bars močiutė — muz. 
R. žigaičio.

Solistė Petkaitienė padai
navo St. Šimkaus: Kur ba
kūžė samanota ir Oi, grei
čiau, greičiau. Vėl choras 
— neopolitanišką dainą: 
Puiki naktelė, liaudies dai
ną, harm. J. Petkaičio: Iš
ėjo mergelė, Prie švento
sios ir Ištark mano vardą, 
muz. L. Raudonikio. Kam
pelis — harmonizuota J. 
Petkaičio moterų chorui, 
baritono partiją atliko 
pats dirigentas, palydimas 
pianino ir pabaigai — bi- 
sui — modernią, nuotaikin
gą 'Barzda”, muz. J. Pet
kaičio.

Už taip švelnias dainas 
sesės hartfordiškės ir diri
gentas sesių šaulių bosto- 
niškių : B. šakenienės ir Tu
mėnienės buvo papuoštos 
raudonų gvazdikų žiedais.

Malonu pastebėti, kad 
prie šio kariuomenės šven
tės minėjimo aktyviai pri
sidėjo naujai suformuotos 
Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės vadas inž. J. Sta
šaitis, St. Urbonas ir sesės 
šaulės. Po programos vyko 
vaišės, kurias skoningai 
parengė savo gaminiais ra- 
movėnų ir šaulių ponios. 
Vaišių užbaigime buvo pa-

gerbtas ramovėnų valdybos 
ir kitų lietuviškų organiza
cijų veiklus narys Antanas 
Andriulionis, sulaukęs 70- 
tąjį savo gimtadienį. Ra
movėnų valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, prisidėju- 
siems prie gražaus šventės 
pasisekimo.

J. V. Sūduvas

GEROS 
DOVANOS

Dvi taikliausios ir pras
mingiausios dovanos vi
siems tiems, kurie laisviau 
skaito angliškai bei lietu
viškai :

Encyclopedia Lituanica, 6 
tomai; keturi tomai jau iš
leisti; kaina $20.00 už to
mą.

Lithuanians in America, 
Dr. Antanas Kučas, kaina 
$6.00. O su Lietuva suau
gusiems, gyvas aidas iš ne
tolimos praeities:

Pasakyta-Parašyta, An
tano Smetonos kalbų rinki
nys, kaina $10.00.

Užsakymus siųsti: Lietu
vių Enciklopedija, 395 W. 
Broadway, P. O. Box 95, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel.: 
(617) 268-7730, vakarais
(617) 282-2759.

Meninę minėjimo progra
mos dalį atliko Hartfordo,

1076
PAVASARIO EKSKURSIJOS Į 

LIETUVĄ
Iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO 
išvyksta BALANDŽIO 15 dieną — grįžta 

BALANDŽIO 23 — $645.00 
išvyksta GEGUŽES 20 dieną — grįžta 

GEGUŽĖS 28 — $725.00
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su 

papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos j LIETUVĄ prasideda 
GEGUŽĖS 26. 

Registracijas priimame dabar.
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

ENAMEL

House Paint

Paint

NE ŠTILI

your flret 
of one col.or

Detroit has eut back on auto productlon. 
Na mada a huge purehaa• of paint they can*t uaa 
rlaht now. Thls paint la tha vary aame orlainal 
paint on your oan. car or truck. worth B1A.-B16. 
per. Gal* You can aaaily rcll it, bruah it, 
apray it, on anythlna. Na have any color you 
■ay need, Juot narna It, or mali ua saaplaa with 
your chack.

ONLY t 4.75 par Gallon if you order right 
now. Plue,** ona frae gallon with "----  "* -----
order,, PLŪS,*** ordar U Galione 
and gat tha 5th gallon FREE.

MAIL YOUR ORDER TODAY, NHILE ____ _
HAVE MORE THAN 300 DIFFERENT COLORS liti

For ineredible pricaa on wholecale lota 
of 50 galione or more, call ua 1 50^/317-3083
( All ahlpmanta F.O.B. Naw Orleane)

4.75 AUT0M0TIVE 
per gallon

3.99 Latex Ext. 
per gallon

2.99 Latex Wall
per gallon_________________

.89 < AKRILEX Resin (Make 
your own Latex paint)

LATEX PAINT
$1°° Per GALLON

AKRILEX resin 
1 pkg. makes 
10 Gal. latex 
paint.....
@ $8.90 PKG.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkortie 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

RESIN COMES WITH COMPLETE INSTRUCTIONS

YOUR ORDER FORM
TO.

Deer Slrei
If your paint i* <cc4 •• 

you oay lt la, *«nd ua tha 
folloulnf fallona and eolorai

(

Salltna -JFn?------- arlce

Tetai a«xunt I
If ycu can. attach tara
• if t*p». anall chipa 
or aaaploa of eolera you 
•ant i.

•a urdarttand all your 
pairi i> tae«ad t> a 100* 
adjuataant fuarantaa.

Mail Order Paint Co. 
83 Fifth Street 
Gretna, La. 7O°53

Enclosed find $________

(Ali ahipmenU F.O.B. New Orleane)

Mama

Gallons of your paint.

Addraia

(Fiaaaa prtnŲ

Citv

Stata Zlp II
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Lietuvių Fondo 
reikalai A. JUODVALKIS

Lietuvių Fondo vadovybė nevisada gali savo nusistaty- 
ne tik pati neužsnūdo ant mi- mą pravesti, 
lijono laurų, bet taip pat ne 
leidžia ir visiems Fondo na
riams bei lietuviškai visuo
menei miegoti. Iš Lietuvių 
Fondo pradininko ir dabarti
nio valdybos pirmininko dr. 
Antano Razmos gavome jau 
antrą laišką. Be to, 1975 m. 
lapkričio 18 d. buvo sušauk
ta bendra Fondo vadovybės, 
laikraštininkų bei talkininkų 
vakaronė Jaunimo Centroka 
vinėje. Nors dalyvių gausa 
šis pobūvis nepasižymėjo, 
bet tas netrukdė Fondo va
dovybei painformuoti susi
rinkusius apie Lietuvių Fon
do stovį ir ateities planus.

Puikiai paruošti užkan
džiai, kava ir stipresnieji gė
rimai (dr. A. Razmos funda
cija, o M. Remienės malonus 
šeimininkavimas), gerai nu
teikė pobūvio dalyvius. Po
būvį pravedė ir pirmąjį pra
nešimą padarė valdybos 
pirm. dr. A. Razma. Jis pažy 
mėjo, kad Fondo vadovybė 
ryž si naujai akcijai sukelti 
antrą milijoną. Lietuviai tur 
tėja, o švietimo, kultūros bei 
kiti lietuviškieji reikalai rei
kalauja didesnės paramos. 
Dabartinis fondo kapitalas 
neduoda pakankamai pelno, 
kad patenkintų visus porei
kius. Tad reikia didinti kapi- 

-* talą, kad gauti didesnį 
pelną.Antrą milijoną sudėti 
turėtų pirmojo milijono na
riai, nes jie geriau supranta 
reikalą ir lengviau pasiekia
mi. Tik Fondo narių ryžtas, 
geraširdiškumas, dosnumas 
ir neabejotinas lietuviškų 
reikalų supratimas, gali nu
lemti antrojo milijono pasi
sekimą.

Dr. A. Razma išvardino 
daugelį argumentų, kodėl 
jau esantieji nariai nenorės 
vėl aukoti Fondui ir rado, 
kad jie visi teisingi ir nesu
griaunami. Bet, daro išvadą 
..., kad tik maža saujelė pasi
šventėlių aukojasi dideliems 
darbams, kurie išugdė kultū 
ras, atrakino mokslo loby
nus, atnešė žiburius tautoms 
prisikelti laisvam ir savitam 
gyvenimui ... Tad Jūs esate 
vienas iš tų šviesuolių!’ Pra
šo nepavargti, nes to reika
lauja mūsų kraujuojanti 
tėvynė ir lietuvių išsilaiky
mas.

Šiuo metu Lietuvių Fonde 
yra 1,080,000 dolerių, ku
riuos sudėjo bemaž 4000 na
rių. Iki šiam laikui lietuvy-, 
bei išlaikyti paskirta 360,000 
dolerių. Kaip matome, su
mos yra imponuojančios, bet 
jos yra nepakankamos vi
siems poreikiams patenkinti 

Apie šių metų pelno pa
skirstymą pranešimą padarė 
dr. G. Balukas. Iki šiai die
nai yra jau paskirstyta 
$16,750, bet Taryba leido vi
so paskirstyti $40,000. Dėl 
pelno skirstymo, dažnai kal
tina Lietuvių Fondą, nors 
pelno skirstymo komisija su
daro 6 asmenys: 3 iš L.F. ir 3 
iš L.B. Taigi, Fondo nariai

Stengiamasi 
pelną skirstyti į 4 dalis: švie
timui, kultūrai, specialiems 
ir bėgamiesiems reikalams. 
Dr. G. Balukas pastebėjo, 
kad F. Taryba stengiasi išei
ti iš akcijų biržos ir pereiti į 
pastovesnį vertybinių lakštų 
investavimą. Fondo admi
nistracinės išlaidos, palygin
ti yra mažos ir stengiamasi 
jas dar mažinti.

Taip pat pranešimą pada
rė LF renginių komisijos 
pirm. Marija Remienė. Ji 
pranešė, kad 1976 m. sausio 
18 d. Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje yra rengia
mas koncertas. Koncertą iš
pildys mūsų trys didieji solis 
tai: Stasys Baras, Dana Stan 
kaitytė ir Jonas Vaznelis, 
akompanuojant Alvydui Va- 
saičiui. Po ilgesnės pertrau
kos, solistas Stasys Baras,

Lietuvių Fondo valdybos nariai su artimaisiais talkininkais ir spaudos atstovais 
susirinkę atšvęsti pirmojo milijono užbaigimo metinių. Iš kairės: dr. G. Balukas, 
V. Būtėnas, pirm. dr. A. Razma, M. Remienė, A. Baronas, A. Rūgytė, J. Evans, 
I. Stončienė. Stovi: A. Pužauskas, J. Dočkienė, A. Juodvalkis, L. Lapienė, K. Nor
vilas, P. Masilionienė, J. Kučėnas, J. Masilionis, M. Ambrozaitienė, K. Dočkus, N. 
Baronienė, M. Momkus ir K. Barzdukas. V. Noreikos nuotr.

specialiai L. Fondo koncer
tui grįžta i sceną ir žada pra
džiuginti svečius. Koncertui 
solistai jau rengiasi, o mums 
belieka užpildyti Marijos au
ditoriją ir pasigerėti iškiliai
siais solistais. Bilietai jau 
platinami visų skaitlingo ko
miteto narių ir įprastose

Dr. G. Batukas pasakoja apie Lietuvių Fondo ateities 
uždavinius. Klausosi K. Barzdų kas, M. Ambrozaitienė, 
dr. A. Razma, A. Pužauskas, J. Masilionis, A. Juodvalkis, 
J. Evans ir kt. V. Noreikos nuotr.

Šiuo klausimu palačiau 
pasisakė J. Kučėnas, ‘Litua- 
nus’ žurnalo administrato
rius (jis sugebėjo ‘Lituanus’ 
įstatyti į reikiamas vėžes ir 
plačiai paskleisti tarp lietu
vių akademikų). J. Kučėnas 
pažymėjo, kad juos įtraukti į 
lietuvišką veiklą yra labai 
sunkus uždavinys, o juo la
biau ištraukti vieną-kitą šim 
tinę, nors dažnas keleriopai 

jų akademikų ir profesionalų, daugiau išleidžia įvairiom 
Jie yra išsibarstę po plačiąją 
Ameriką, nors gerai įsikūrę, 
bet atitrūkę nuo lietuvių vi
suomenės, neskaito lietuviš
kų laikraščių, žurnalų, kny
gų ir nesidomi lietuviškuoju 
gyvenimu ir siekiais. Supran - 
tama, ne visi yra taip nutolę, 
yra labai aktyvių lietuviško 
gyvenimo dalyvių ir net va
dovų, bet tai tik pavieniai as 
menys. Reikėtų ieškoti prie
monių, kaip prie jų prieiti ir 
juos pritraukti prie lietuviš
ko gyvenimo. Pati pajėgiau
sia ir turtingiausia lietuvių 
generacija yra atitrūkusi 
nuo lietuviško kamieno.

pardavimo vietose. Visi kvie 
čiami sausio 18 d. sekmadie
nio popietę skirti šiam kon
certui.

DISKUSIJOS

Po šių pranešimų buvo ne
maža paklausimų, pasiaiški
nimų, pasiūlymų. A. Baro
nas siūlė ieškoti būdų ir 
kelių, kaip prieiti prie jaunų-

sunkiai,

dirbate 
jūsų sutaupoms. 

Mes
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.

cr CLEVELAND TRUST
Member FDIC

pramogom. Jie nėra linkę au
koti, nes dažnas jų nesuvo
kia šios aukos reikšmės. 
Prie jų prieiti gali tik jų 
vienmečiai, bet ne senoji ge
neracija, nes ką daro vyres
nieji, iš anksto jų yra atme
tama.

Dr. A. RAzma dėkojo už 
iškeltas mintis ir pažadėjo 
ieškoti būdų ir kelių L. Fon
do idėjomis sudominti ir mū
sų jauna generaciją. Kartu 
pranešė, kad jau paruošti 
laiškai angliškai kalbantiems 
lietuvių kilmės asmenims. 
Tuos laiškus bandys išplatin 
ti per veikiančias organizaci
jas.

Šiame pobūvyje dalyvavo 
čia gimęs senosios ateivijos 
lietuvis Jonas Evans. Jis pa
žadėjo talką prie tokių lietu
vių prieiti ir Fondo laiškus iš
platinti.

Be minėtų, diskusijose 
dar dalyvavo: M. Stončienė, 
V. Būtėnas (tik ką atvykęs 
po darbo), J. Masilionis, V. 
Momkus, A. Pužauskas ir kt

Pabaigoje, dr. A. Razma 
dėkojo visiems dalyviams už 
atsilankymą ir prašė viso
mis jėgomis remti Lietuvių 
Fondo užmojus. Juo stipres
nis ir turtingesnis bus Lietu
vių Fondas, juo daugiau teks 
lietuvybės išlaikymo reika
lams.

GIVETO 
CHRISTMAS 

SEALS. 
IT’SAMATTER 

OF LIFE 
AND BREATH.’

Fight emphysema, luberculosis. air pollution
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VAIDAI IR DARBAI

SNIEGO KAMUOLIO POLITIKA
Jūratė Statkutė de Rosales

Stebiu Venzuelos Lietuvių 
Jaunimo sugebėjimą šaltai 
ir realiai vertinti savo jėgas.

Visų pirma, jie pritraukė 
mišrių šeimų vaikus, išplėtė 
savo skyrius visame krašte, 
pradėjo organizuoti gana 
dažnus suvažiavimius. Entu
ziazmo pagautos, išjudėjo 
kai kurios tolimesnės apylin
kės; jaunimas tiek susidrau
gavo, kad įsigalėjo vienų pas 
kitus nuvažiavimo paprotys. 
Jaunimas pajuto, kad jis su
daro vieningą bloką.

Sudarę tvirtą lietuvių gru 
pelę, jie jau galėjo imtis ini
ciatyvos ir ieškoti suartėji
mo būdų su kitų tautybių 
jaunimu. Mūsų jaunimo va
dovai nuėjo pas ukrainiečius 
pakvietė juos į savo pobū
vius, lankėsi jų sueigose. Tik 
rai suartėjo tuomet, kai uk
rainiečiai jaunuoliai patys 
griebėsi remontuoti savo bu
veinę, o lietuviukai jiems sa

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir ♦.♦.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukitos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp. 
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, foldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prarykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DEMESį į NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės) 

FLOOR 2Įst NEW YORK N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St.
New York, N.Y. 10003 <1— 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Majs. 02127 — 389 VVest Broadw«y 
BufTalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 VVest Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Crand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.VV. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203— 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 VV. Federal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

vanoriškai stojo pagalbon su 
savo darbu. Ryšiai buvo už- 
megsti.

Antras žingsnis buvo nuei 
ti pas latvius. Lankėsi mūsų 
jaunimas latvių šventėse, 
mokėsi šokti latviškų šokių, 
rodė lietuviškus šokius.

Trečias žingsnis buvo su
sipažinti su vengrų jaunimu. 
Čia irgi reikėjo atsilankyti, 
pakalbėti, suartėti.

Tuomet atėjo laikas kelių 
metų kantraus darbo vaisius 
konsoliduoti suvedant visas 
grupes į vieną krūvą. Mūsų 
jaunimas tam tikslui suruo
šė jonines.

Ne atsitiktinai buvo pa
rinkta joninių naktis. Joni
nių papročiai yra gana pana
šūs daugelyje tautų ir jie 
yra ypač panašūs Europos 
ruože nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros. Lietuviams, lat
viams, ukrainiečiams ar ven
grams senovėje būdavo į-

<
I

Tel.; 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

VVA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
.374-6446

CL 8-2256
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
CR 2-6387

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL 6-6766

432-5402
441-4712

SW 8-2868
Rl 3-0440

609-585-4867 

prasta joninių naktį deginti 
laužą, burti, šoktis, dainuoti, 
iškelti gėlių puokštę, laukti 
aušros. Taigi Venezuelos jau 
nimas pakvietė latvius, uk
rainiečius ir vengrus sueiti 
ir praleisti joninių naktį ant 
kalno, prie laužo, toli nuo 
miesto. Tikrasis tikslas buvo 
visiems suteikti progą pajus 
ti, kad visų praeitis, dabar
tis, galvosena ir papročiai 
yra panašūs.

Norisi pabrėžti vieną daly 
ką: Venezuelos jaunimas 
užsibrėžė kelių metų planą 
ir lėtai, bet nuosekliai, jį vyk 
do. Mūsų jaunieji bando stip 
rėti platesnės masės apjun
gimo keliu. Gal jie teisingai 
galvoja?

Joninėms jaunimas parin
ko vietą ant kalno, prie eže
ro, už miesto, Mažeikų šei
mos sodyboje. Birželio pra
džioje dienos buvo lietingos 
ir mūsų jaunuoliai, sušlapę, 
basi, statė ten lietuviško sti
liaus kioskus, estradą, šlaitu 
ritino rąstus laužui, lygino 
kelią, įrengė apšvietimą, pro 
žektorius, garsiakalbius, ruo 
šė maisto pardavinėjimui 
stalus, gėrimų pardavinėji
mui barą ir t.t ir t.t. Vyriau
sia šeimininkė, tvarkanti ke
liems šimtams žmonių skir
to maisto reikalus, adminis
tratorė, kasininkai, organiza 
toriai ir paprasti darbininkai 
-- visi buvo nuo 13 iki 28 me
tų amžiaus. Jų buvo maža 
grupelė, o svečių buvo lau
kiama daug, nes be lietuvių 
žadėjo atvykti latvių, ukrai
niečių ir vengrų jaunimas.

Joninių naktį, Dievas da
vė giedrą dangų, šviesų mė
nesėlį. Laužas, sustatytas iš 
stambių medžio kamienų, bu 
vo įspūdingai didelis. Prie 
muzikos, laisvai sukinėjosi 
porelės, pamainom su tauti
nių šokių grupėmis.

Įvairių tautybių rūbai fan
tastiškai judėjo laužo švieso
je. Latviai šoko oriai, iškil
mingai, latvaičių karūnos švi 
tėjo kažkaip karališkai. Uk
rainiečiai įsimetė pasiutusiu 
tempu, alternavo baletą su 
akrobatika. Mūsų vyrai nu
tarė neatsilikti, užšoko ant 
estrados su ore skrajojan
čiais oželiais, mikita. Tuo
met vengrai sustojo išsitem
pę, vos retkarčiais sutauškė
dami kulnais, lyg nenorėda
mi išjudėti, paskui vis greiti
no ritmą, iki pradėjo kaite- 
lioti įmantrius žingsnius; jų 
mergaitės, kaip raudonos 
plaštakės, sukosi aplink.

Šviesi naktis, vėsus oras, 
muzika, laužas, šokiai, stam
bi jaunimo grupė -- visa tai 
sudarė nuostabios nakties įs 
pūdį. Jaunimas išgyveno sa
votišką šuolį į kažkokią toli
mą praeitį ir liko tuo šuoliu 
paženklintas.

Auštant valgis buvo išpar
duotas (lietuvių jaunimo iž
das nuo to praturtėjo), o gė
rimai stovėjo beveik nepa
liesti. Jau ne pirmą kartą 
pastebiu, kad jaunimas ne
geria.

Beje, prasidendant šven
tei, anksčiau suvažiavę lat
viai padėjo mūsų jaunuoliam 
gaminti paskutinius valgius, 
atlikti paskutinius paruošia
muosius darbus. Iš ryto, už-

DEŠIMT METU BE DOMEIKOS

Jūrų, kapitonas Z. Domeika

Spalio 6 d. sukako de
šimt metų nuo Venezuelos 
LB centro valdybos ir Ca- 
racas apyl. pirm, jūrų ka
pitono Zigmo Domeikos 
tragiškos mirties.

Velionis buvo gimęs 1907 
m. balandžio 12 Rygoje. 
Studijavo jūrininkystės mo 
kykloje Kaune ir navigaci
jos institute Turku mieste, 
Suomijoje.

1947 metais atvyko Ve- 
nezuelon ir tuoj įsijungė 
visuomeninėn veiklon eida
mas besikuriančiojoje Ve
nezuelos LB įvairias parei
gas.

Paruošė statuto projek
tą Venezuelos LB Savišal
pos Fondo, surinko lietuvių 
giesmes ir centro valdybos 
vardu 1961 m. išleido at
skiru leidiniu pavadinda
mas — Giedokime. Venezu
elos Lietuvių Bendruomenei 
atstovavo II-jame PLB Sei
me Kanadoje.

Jo pirmininkavimo laiko
tarpyje pasirodė Caracas 
lietuvių biuletenis ATGAR
SIAI, kuris vėliau centro 

silikę ukrainiečiai stojo tal
kon valymo darbams. Ir vie
ni, ir kiti išsiskirstė kaip arti
miausi broliai.

Po poros dienų, lietuviai ir 
latviai neištvėrė, susitarė 
vėl šeštadienio vakarą į tą 
pačią vietą suvažiuoti.

Tikslas buvo atsiektas. 
Maža, bet puikiai organizuo
ta, vieninga lietuviukų gru
pelė, pajėgė pritraukti, suar 
tinti, konsoliduoti žymiai 
stambesnių kolonijų jauni
mo vienetus. Anai joninių 
nakčiai įpusėjus, vienas se
nyvas ukrainiečių vadovas 
man pasakė: ‘Lietuvių kolo
nijos prestižas jau buvo 
aukštas, po šios nakties, jis 
iškilo dar aukščiau’. 

valdybos nutarimu buvo 
pripažintas Venezuelos LB 
organu. Atgarsius redaga
vo redakcinė kolegija, o lei
do Caracas apyl. valdyba.

Paskutiniaisiais metais 
Zigmas Domeika, kaipo ge
rai mokąs anglų kalbą, tar
navo Venezuelos Sears, 
Roebuck S. A. centre,, Ca
racas mieste, sandėlių ir 
ekspedicijos skyrių virši
ninku. Velionis buvo malo
naus ir su visais sugyvena
mo būdo, amžinai besirūpi
nąs lietuvybės išlaikymu 
bei Lietuvos laisvės lausi- 
mais.

V. Venckus

• Vysk. V. Brizgys prieš 
kelias savaites pasiuntė Va
tikano Valstybės Sekreto
riui kardinolui J. Villot iš
karpų iš nelietuvių spau
dos, rašančios apie Vatika
no taktiką liečiančią tikin
čiųjų persekiojimus Lietu
voje. Savo laiške vyskupas 
paminėjo žmonėse kartoja
mą nuomonę, būk Vatika
nas tylįs ir nieko nedarąs. 
Lapkričio 29 d. vyskupas V. 
Brizgys gavo iš kardinolo 
J. Villot ilgoką laišką, ku
riame sakoma, kad jo laiš
kas ir atsiųstos laikraščių 
iškarpos buvo svarstyta 
Bažnyčios Vidaus Reikalų 
Taryboje. Toliau rašome, 
kad Vatikanas su dėmesiu 
ir rūpestingai seka tikin
čiųjų reikalus ir įvairius 
įvykius komunistų valdo
muos kraštuos, daro kas da
bartinėse aplinkybėse gali
ma. Kad Vatikanas ne visa
da elgiasi ar kalba ne taip, 
kaip žmonių opinija pagei
dautų, tai todėl, kad Vati
kanas, priimdamas dėmesin 
ir kitų nuomone, privalo 
pats spręsti kas ir kaip yra 
išmintingiau.
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Žvilgsnis į Lenkijos lietu
vių savivaldą nejučiomis ra
gina pavadinti rašinį ištiki
mybe lietuvybei. Lenkijos 
lietuviai veikia organizuotai. 
Tai ‘Lietuvių visuomenės 
kultūros draugija’. Ši organi 
zacija turi savo skyrius ir 
savo organą, leidinį ‘Aušra’. 
Draugijai priklauso 15 meno 
kolektyvų. Lietuvių tirščiau
siai apgyventame Punske 
veikia keturi meno kolekty
vai: estradinis dainų ir šokių 
kolektyvas ‘Punia’, kaimo ka 
pelą ‘linksmasis subatvaka- 
ris’ ir choras ‘Dzūkija’. 
Saviveiklininkai judrūs. Žmo
nės juos mėgsta. Parengi
muose, bendrai, buvo virš 11 
tūkstančių žiūrovų. Draugi
ja rengia suvažiavimus, ku
riuose aptariama veikla, pla
nuojami ateities darbai. Iš 
ryškesnių šiuo metu Draugi
jos darbuotojų minėtini Gin
tautas Marcinkevičius, Algis 
Uzdila, Vytautas Markavi- 
čius, Juozas Nevulis, J. 
Karčiauskas.

Mus pasiekęs šių metų ket 
virtasis ‘Aušros’ numeris 
ryškus Lenkijos lietuvių išti
kimybės lietuvybei liudito- 
jas. Leidinį redaguoja redak 
cine kolegija. Jos buveinė 
Seinuose.

‘Aušra’ sutinka skaitytoją 
su atviru reportažu apie Len 
kijos lietuvių pastangas išlai 
kyti savo jaunimą lietuvišką 
apie savo tautinę veiklą, 
apie lietuvį Lenkijos valsty
bėje. Leidinyje daug išlieka
mosios vertės rašinių. Anta
nas Jonikas savo, kaip vi
sada puikiu, gyvu stiliumi, 
rašo apie Kiprą Petrauską. 
Šiame numeryje atspausdin
ta pirmoji plataus sumany- 
nymo dalis: pavaizduoti ge
nialų artistą jo kūrybinio gy
venimo pilnybėje. Šis Anta
no Janiko darbas (ankstes
nis buvo apie J. Naujalį) pra
šyte prašosi perspausdintas 
mūsų spaudoje. Traukia dė

mesį Algio Uzdilos reporta
žas apie įdomų bandymą su
rengti ... Saulės šventę prie 
Punsko ežero. Tai bandymas 
atgaivinti senovės lietuvių 
pasaulėjautos pasaką. Danu
tė Čiurlionytė-Zubovienė pa
skyrė specialų ‘Aušrai rašinį 
apie savo tėvą M.K. Čiurlio
nį, kurio jai neteko matyti. 
Tai atsiminimai pagal moti
nos pasakojimus. J. Stoske
liūnas davė penkių skilčių 
straipsnį apie vyskupą Mo
tiejų Valančių'Šimtąją mir
ties sukaktį minint’. Kaip ži
nome, ši didžiojo Lietuvos 
švietėjo sukaktis okupuoto
je Lietuvoje gėdingai įšaldy
ta nuo viešumos už devynių 
spynų, už devynių geležinių 
durų. Itin jaudina, kad Len
kijos lietuviuose į šią realy
bę žiūrima blaiviai, su res- 
pektu savo istorijai ir didie
siems jos asmenims. Kaip D. 
Čiurlionytės rašinys įneša 
naujų aspektų į jau plačią 
čiurlionianą, taip J. Stoske
liūno straipsnis papildo vis 
dar negausią valančianos 
apimtį.

Poezijos pasaulį šiame 
‘Aušros’ numeryje atstovau
ja Leonas Vainikonis, J. 
Stoskeliūnas ir A. Uzdila.

E. Petruškevičius rašo iš
vykų reportažą. Tas pat 
autorius įdomiai pristato et
nografinės vertės aprašymą 
apie ... totorius, kurie nuo se
nų laikų apsigyvenę buv. jot 
vingių žemėje, prie Netos 
upės. A. Aukštaitis aprašo 
lietuviškų drožinių parodą 
Vroclavo mieste.Tai lietuvio 
Stanislavo Suchackio menas 
netgi rodytas per Varšuvos 
televiziją. Kalbos kampelyje 
A. Uzdila rašo apie lietuviš
kus pakaitalus lenkybėms, 
besibraunančioms į lietuvių 
kalbą. Gaila, kad dėl keisto 
tipografinio pomėgio margin 
ti leidinį spalvomis, raudona 
spalva, paimta viršelyje titu 
liniam tekstui, kalbos kampe

LB Clevelando apylinkės valdybos suruoštas Vysk. Valančiaus ir M.K. Čiurlionio 
minėjimas praėjo gražiai. Apie Vysk. Valančių kalbėjo Darbininko red. P. Jurkus, 
o apie M.K. Čiurlionį - pianistas A. Kuprevičius. Nuotraukoje rengėjai ir progra
mos atlikėjai. Iš kairės: apyl. pirm. J. Malskis, V. Mariūnas, redaktorius P. Jurkus, 
I. Jonaitienė, pianistas A. Kuprevičius, J. Žilionis ir J. Stempužis.

V. Bacevičiaus nuotr.

lyje užpylė įdomų rašinį iki 
neįskaitomumo.

Leidinys gausokai ilius
truotas. Vilniaus temų gra
viūrose nenurodytas auto
riaus vardas. Ir nenurodytas 
įdomaus bareljefo M.K. Čiur 
lionis ir Sofija Čiurlionienė- 
Kymantaitė’ autoriaus var
das.

Tenka baigti šią praplėstą 
‘Aušros antaciją itin viltinga 
nuotaika. Tai redakcijos pa
sveikinimas Punsko licėjaus 
abiturientams lietuviams. 
Šios vasaros laidoje net 23 
lietuviai jaunuoliai baigė šį Ii 
cėjų su brandos atestatais. 
Šiais metais keturi baigė su 
tokiais gerais pažymiais, ku
rie įgalina juos stoti į Lenki
jos universitetus be egzami
nų. Jaunuoliai kilę iš lietuviš 
kų kaimų.

Lenkijos lietuviai jaunuo
liai moka siekti mokslo, mo
ka ir linksmintis. A. Aukštai 
tis rašo apie Vroclavo dainų 
ir šokių ansamblio ‘Vilnelė’ 
dešimtmečio jubiliejų. An
samblio meno vadovas Anta
nas Žukauskas. Įdomu, kad

New York
Korp! Neo-Lithuania New 

Yorko padalinys š.m. lapkri
čio 15-16 dienomis Kultūros 
Židinyje suruošė dail. Anta
no Petrikonio kūrinių paro
dą, kuri puikiai praėjo ir bu
vo gausiai lankoma. Parduo
ta 40 paveikslų. Parodos ati
darymas įvyko šeštadienį, 
7:30 v.v., atidarymo žodį ta
rė fil. Juozas Butkus. Po jo, 
dail. Juozas Bagdonas trum
pai supažindino dalyvius su 
dailininko Antano Petriko
nio dailės kūryba. Apžiūrė
jus parodą, svečiai buvo pa
vaišinti kavute, pyragaičiais 
o kas norėjo galėjo paragau
ti ir stipresnio prie bendrų 
pokalbių.

Tikėkime, kad per trum
pą laiką gražiai pasirodžiusi

Jaunimo Kongresas nepaste 
bėjo ir nesvarstė Lenkijos 
lietuvių jaunimo galimybės 
įsijungti į pasaulinę lietuvių 
jaunimo šeimą ...

Mes gerai pažįstame visuo 
meninės struktūros prigimtį 
būdingą šalims, kurios už ge 
ležinės uždangos. Bet vadi
namų socialistinių kraštų 
santvarka kaip dangus ir že
mė skiriasi nuo į SSSR įjung 
tų kraštų santvarkos. Ši prie 
laida priverčia daryti skir
tingas išvadas. 

šioji Valdyba ir ateityje paro 
dys vis ką nors naujesnio, 
gražesnio, įdomesnio. O tai 
gali atnešti ir nuoširdesnį 
bendravimą, kurio kartais 
pasigendame. Reikia ben
drų pastangų, kad nebūtų 
vietos trintims ir skilimams 
lietuvių tarpe.

Gražiai užsirekomendavu
sio Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko padalinio Valdy
bą sudaro: Pirmininkas -- dr. 
Algis Matjoška, vicepirm. 
Vytautas Jurgėla, Tėvūnas- 
sekretorius -- Edmundas Vai 
čiulis, iždininkas - Rimas Bi
tinas ir arbiter elegantiarum 
inž. Juozas Butkus.

Antanas Jurgėla

POBŪVIS SU JAUNIMO 
KONGRESO ATSTOVAIS

Kadangi visi III PU 
Kongreso New Yorko Apy
gardos atstovai gyvena LB 
Woodhaveno apylinkėje, tai 
apylinkės valdyba nutarė 
surengti jiems kuklias iš
leistuves gruodžio 12 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. ma
žojoje Kultūros židinio sa
lėje (į kongresą jie išvyks
ta gruodžio 18). Tai bus pa
prastas, draugiškas susi
ėjimas prie kavutės ir lie
tuviškos muzikos, palinkėt 
mūsų jaunimo atstovams 
sėkmės.

Sol. M. Razgaičio koncerto dalyviai. Iš kairės: akordionistė Rūta Raudytė, sol. 
M. Razgaitis, muz. A. Kačanauskas, programos pranešėja D. Striugaitė, sol. 
Sandra Alesi ir poetas L. Žitkevičius. Visas šio koncerto pelnas skiriamas Jaunimo 
Kongresui. Koncertas įvyko spalio 26 d., Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne. 

R. Kisieliaus nuotr.
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OMAHOS
LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Prerijų krašto, indėnų 
vasaros pradžioje, Omahos 
tautinių šokių grupė "Auš
ra” suruošė "Rudens vaka
rą”, kuriame grojo, iškvies
tas iš Chicagos neolituanų 
orkestras. Atsilankiusieji j 
vakarą, gėrėjosi šauniais 
orkestrantais ir puikia jų 
muzika.

šoko visi, neišskiriant ir 
pensijos amžių peržengu
siųjų. Na ir kaip nešoksi, 
nes ir kelmas turi judėti 
tokiai muzikai grojant. Mu
zikos, šlagerių ir dainų pa
veiktai publikai, suminkš
tėjo širdys, ir plačiau ati
darė pinigines bufete ir lo
terijoj. šypsojosi publika, 
šypsojosi ir rengėjai, nes 
susilaukė neblogo pelno. 
"Aušrai” parama reikalin
ga, nes ruošiasi dalyvauti 
ateinančioje tautinių šokių 
šventėje. Omahiečiams bū
tų džiugu, kad ir kiti paren
gimų ruošėjai iškviestų pa
našų orkestrą.

★

Omahos Lietuvių Moterų 
Klubas, savo iniciatyva, 
įsteigė šeštadieninę mokyk
lą, kurioje mokosi 25 mo
kiniai. Vaikai suskirstyti į 
tris grupes: kurie kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai, 
kurie pusiau kalba ir visai 
nekalba ir nesupranta lie
tuviškai. Moterų klubas vi
są turimą iždą skiria mo
kyklos išlaikymui. Reikia 
džiaugtis jų pastangomis ir 
tikėtis geriausių rezultatų. 
Mokytojos sako, jei ir ne 
visi išmoks rašyti ir skai
tyti lietuviškai, bet jau bus 
gerai supažindinti su mūsų 
istorija, Lietuvos kraštu, 
mūsų kalba ir papročiais. 
Stengiamasi įskiepyti vai
kams didžiuotis savo kilmę 
ir garbinga tėvų žeme, ši 
mokykla įsikūrė amerikie
čių Sočiai Setlement patal
pose ir ten visus metus 
galės veltui naudotis klasė
mis, visomis sporto priemo
nėmis ir kitais įrengimais. 
Dėl esamų nuostatų, moki
niai turi būti įrašyti nariais 
šioje įstaigoje, kurių meti
nis mokestis tik 5 dol. as
meniui. Už šiuos mokslo 
metus, Dana ir Benius 
Šulskiai, apmokėjo visų mo
kinių nario mokestį, paau
kodami 135 dol. Valdyba 
narių susirinkime padarė 
pranešimą, kodėl turėjo 
kreiptis į amerikiečius, 
kada lietuviškos parapijos 
mokykla čia pat, su tuščio
mis klasėmis. Paaiškėjo, 
kad neįmanoma buvo pri
imti statomų sąlygų ir ne
įvykdomų kitų reikalavi
mų. Gaila, kad taip įvyksta 
lietuvių sukurtoj parapijoj, 
šeštadieninėje mokykloje 
dirba mokytoja Kristina 
Kartanienė, Dana Sulskie- 
nė ir Rūta Jaudegytė.

♦
Omahos skautų-čių dvi

dešimt penkių metų veiklos, 
j-ubiliejinė sueiga įvyko 
lapkričo 1 dieną, lietuvių 
parapijos salėje. Atsilankė 
laukti svečiai iš Chicagos: 
v. s. Regina Kučienė (Pa- 
rulytė) su savo skautiška 
šeima, vyru, dukra ir sū
numi. Atvyko ir seserijos 
v. s. Lilė Milukienė, taipogi 
ir vidurio rajono vadeiva 
v. sk. Karaliūnas. Regina 
Kučienė, 1949 m. rudenį 
Omahoj suorganizavo skau
tes. Tada ji buvo tik atvy
kusi su tėvais į Ameriką ir 
gyveno Omahoje. Jai vado
vaujant skautėms, pirmoji 
skiltis išaugo į draugovę ir 
į vietininkiją, pavadintą 
Neries tuntu. Pirmoji tun- 
tininkė buvo pati skaučių 
organizatorė. 1956 m. Regi
na išsikeldama Chicagon, 
vietininkės pareigas perda
vė Gražinai Reškevičienei.

Oficialioje jubiliejinės 
sueigos dalyje, skautai, sve
čiai ir visi atsilankiusieji 
buvo supažindinti su skau
tų-čių veikla Omahoje. Bu
vo pagerbti mirusieji skau
tai: s. Ed. Petraška, Ni
jolė Jaudegytė ir Algiman
tas Povilaitis. Po to, sekė 
sveikinimai, apdovanojimai 
— pakėlimai. Paskutiniųjų 
dviejų metų tuntininkė Ire
na Lileikienė, tuntininkės 
pareigas perdavė Laimai 
Antanėlienei, ps. Jonas 
šarka ir sk. v. Jonas Lilei
kis apdovanoti ženklais už 
nuopelnus skautijai. D. An- 
tanėlytė pakelta į pas. laip
snį. T. Gaidelytė apdova
nota vėliavos ženklu. R. Ar- 
nauskas, R. Reškevičius ir 
L. Totilas apdovanoti pa
žangos ženklais. V. s. Re
ginai Kučienei, v. s. Lilė 
Milukienė įteikė aukščiau
sią padėkos ordiną.

HARTFORDO LIETUVIU, KLUBUI 65 METAI
Hartfordo Lietuvių Ame

rikos Piliečių klubas savo 
salėje lapkr. 15 d. surengė 
didžiulį parengimą, atžymė- 
jimui klubo 65 metų sukak
tį.

Šį didžiulį parengimą ati
darė Direktorių Tarybos 
pirm. Antanas Mazalas, pa
žymėdamas klubo nuveik
tus darbus ir jo reikšmę 
Hartfordo lietuviams. Kun. 
V. Bitinas sukalbėjo invo- 
kaciją. Minėjimui pravesti 
buvo pakviestas adv. Leo
nas Mazotas (Mašiotas).

Ilgesnę kalbą pasakė klu
bo nuolatinis bendradarbis 
ir vicepirmininkas Liongi
nas Kapeckas. Jis pažymė
jo 4 klubo nueitus etapus, 
iš kurių vieni buvę džiugūs, 
kiti sunkesni ar visai sun
kūs. Ypač tas sunkmetis 
prasidėjęs paskutiniais lai
kais, kad net buvę nuomo
nių klubą parduoti. Apie 
tai skelbta spaudoj, per 
"Tėvynės Garsų’ lietuvių 
radijo valandą, prašant klu
bą gelbėti, nes tai vienin
telis Hartforde lietuvių ži-

Vėliau, buvo meninė da
lis, kurią išpildė Mindaugo 
draugovė, Živilės draugovė 
ir Vaidilučių draugovė. Bu
vo sudainuotos dainos iš 
praeitos vasaros jubilieji
nės stovyklos. Dainas su
kūrė ps. Jonas šarka ir ps. 
Stasys Radžiūnas.

Po programos svečiai pa
vaišinti kava ir kepsniais, 
kuriuos paruošė skautų-čių 
tėvų komitetas. Komiteto 
pirmininkei J. Gaidelienei 
ps. Jonas šarka įteikė do
vaną pareikšdamas nuošir
džią padėką, už didelę ko
miteto paramą skautams.

JP. 

dinys. Na, ir atsirado ge
radarių, kurie išgirdo klubo 
šauksmą ir atėjo į pagalbą 
su savo pinigine ir rankų 
darbu. Ypač toje pagalbos 
srityje pasižymėjo ir da
bar gelbsti Pranas špakaus- 
kas.

Bet ypatingai klubas 
pradėjo stiprėti, kai įsijun
gė studentai, kurie įkūrė ir 
jauunimo klubą, kuriam 
L. A. P. klubas suteikė ir 
kambarį, šį kambarį jauni
mo klubo nariai išpuošė. 
Algirdas Pilvelis ir Vytau
tas Giedraitis patiesė kili
mus. Atrodo, kad šis Jauni
mo Klubas gaivins ir pa
grindinį klubą ir bus lietu
vių klubo ateitis.

Kalbėjo ir klubo pirmi
ninkas Stasys Baltauskas, 
pažymėdamas, kad L. A. P. 
klubas gyvuos, tik visiems 
lietuviams dirbant sutarti
nai ir vieningai.

Dar kalbėjo muzikė Eleo
nora Minukienė, kuriai už 
didelį darbą klubui, ypač 
loterijos bilietų platinimą, 
įteikta puokštė gėlių.

Buvęs ilgametis klubo 
pirmininkas Joseph Tho- 
mas sveikino raštu, linkė
damas klubui geriausios 
kloties.

Baigiantis kalboms, at
vyko Hartfordo miesto me
ras George Athanson, kuris 
buvo pakviestas ne tik į 
koncertą ir balių, bet iš
traukti ir automobilį lai
mintį loterijos bilietą.

Jis pasakė kalbą, linkė
damas klubui ir lietuviams 
geriausios laimės.

Po to prasidėjo komp. Ju
liaus Gaidelio vyrų seksteto 
koncertas. Pranešėja buvo 
Aldona Lingertaitienė. Sek
stetui akomponavo komp. 
Julius Gaidelis.

Dar dainavo solistai Rita 
Slavetckaitė ir Norbertas 
Lingertaitis.

Už dainas sekstetas ir so
listai iš publikos susilaukė 
daug ilgų aplodismentų.

Po koncerto sekė banke
tas. - ...

Pavalgius meras George 
Athanson ištraukė laimin
gąjį loterijos bilietą, kurio 
savininkas — John Kar- 
pinski iš Wethersfield, Con. 
laimėjo Pontiac automobilį.

Prieš koncertą ir po jo 
buvo šokiai, kuriems grojo 
puikus orkestras.

Jonas Bernotas

DETROIT

M. K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMAS ORO 

BANGOMIS
Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio šimtojo gimta
dienio minėjimas ir jo kū
rinių koncertas bus trans
liuojamas gruodžio 13 d., 
šeštadienį nuo 7-tos iki 8- 
tos vai. vakaro, iš WQRS- 
FM radijo stoties, banga 
105.1 mc., iš kur "Lietuviš
kojo Balso” radijo progra
mos girdima sekmadienių 
rytais. Transliavimą rengia 
Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubas.

.o.

Romas Macionis , Jūrų 
‘Švyturio šaulių kuopos vice
pirmininkas ir ramovėnas, 
po įvykusios nelaimės gydo
mas Wyandotte General 
Hospital. kamb. 585. Jo ma
šina, jam vykstant į darbą, 
buvo sunkvežimio užkabinta 
ir sutriuškinta, o jis pats 
buvo nugabentas į ligoninę.

Šauliai ir ramovėnai linki 
Romui Macioniui greitai pa
sveikti ir įsijungti vėl į lietu
viškos veiklos darbą.
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• PADĖKOS dienos savait 
galis Chicagoje vėl buvo pil
nas įvykių lietuviškame gy
venime. Lapkričio 29-30 d.d. 
Jaunimo Centre vyko trijų 
LB apygardų atstovų suva
žiavimas. Suvažiavo per 40 
atstovų, jų tarpe LB tarybos 
pirm A Rugienis, JAV LB 
krašto valdybos pirm. J. Gai 
la ir kt. Pagrindinis suvažia
vimo punktas, atviras ir pla
čiajai visuomenei, buvo sek
madienio popietėje įvykęs 
simpoziumas dėl Helsinkio 
konferencijos. Simpoziume, 
moderuotame prof.J. Puzino 
pagrindinius pranešimus pa
darė trys prelegentai: prof. 
B. Kasias, G. Galva ir A. Gu- 
reckas. Jų išvados maždaug 
tokios: prof. B. Kaslo -- ‘Nors 
Helsinkio aktas ir nėra tarp
tautinė sutartis ir jis neturi 
tarptautinės teisinės galios, 
jis turįs labai didelę politinę 
ir moralinę riekšmę’; G. 
Galva --‘Helsinkio aktas, ar 
deklaracija, buvo žingsnis 
įteisinti Sovietų imperialisti
nės politikos karo ir pokario 
metu įvykdytus veiksmus...’ 
A. Gureckas -- laiko Helsin
kio aktą turinčiu teisinį ir 
politinį aspektą. Aneksijos 
nepripažinimas išliko, bet ne 
pripažinimo turinys susiau
rėjo. Taikos sutarties nebus, 
jei atlydis ilgiau tęsis, Helsin 
kio aktas tada galįs virsti jos 
pakaitalu, ko ypač nori So
vietai ... Simpoziumo disku
sijose buvo iškelta ir vienas 
kitas ‘karštesnių’ klausimų, 
bet aplamai simpoziumas 
praėjo akademiškoje ir kul
tūringoje nuotaikoje. Simpo
ziumo išvakarėse man buvo 
progos draugiškai pasikalbė
ti su A. Gurecku, atvykusiu 
iš Washington, D.C. Kadan
gi jis dažnai lanko įvairius 
Valstybės departamento pa
reigūnus, tai jau gerai pažįs
ta ir naująjį Baltijos sk. vir
šininką. Aplamai, A. Gurec- 
ko pasakojimu, Valstybės de 
partamento įvairūs pareigū
nai, o taip pat JAV Kongre
so nariai yra nustebinti lietu 
vių tautinės grupės gajumu. 
Kai žurn. W. Anderson vie
šai mus įspėjo, kad gręsia pa 
vojus ir kad gali būti įteisin
tas Pabaltijo valstybių oku
pacijos pripažinimas, tiek 
Baltieji Rūmai, tiek Valsty
bės departamentas ir Kong
reso atstovai buvo užversti 
tokiu telegramų ir laiškų 
antplūdžiu, kokio jie niekad 
nesitikėjo. Iš tos gyvos mū
sų reakcijos visa eilė JAV 
politiką vairuojančių parei
gūnų aiškiai įsitikino, kad 
lietuviai (ir jų kaimynai lat
viai bei estai) nėra mirštan
čios bendruomenės, bet gy
vos tautinės grupės, giliai be 
sirūpinančios savo ir savo tė 
vų tėvų žemės likimu. Esą to 
kia opinija, susidariusi Wa- 
shingtone visų mūsų dėka, 
dar ilgai neleis JAV vyriau
sybei įteisinti Pabaltijo vals 

tybių okupacijos. Rašant ap
žvalgą atėjo žinia, kad kon- 
gresmano E. Derwinski re
zoliucija už Pabaltijį tų tau
tų aneksijos nepripažinimo 
reikalu Atstovų rūmuose 
buvo priimta 407:0 balsais. 
Didesnio laimėjimo mes tik
rai nebegalėjom tikėtis, nes 
Atstovų rūmuose neatsira
do nei vieno mūsų priešo.

• KAI LB atstovai posė
džiavo Jaunimo Centre, Mar 
qutte lietuvių katalikų šven
tovėje ir Marijos aukš. mo
kyklos salėje įvyko Lietuvių 
Religinės šalpos rėmėjų su
važiavimas, pamaldos ir spe
cialus koncertas šeštadienio 
vakare, kurį atliko sol. V. Ve 
rikaičio vedamas Hamiltono 
mergaičių ‘Aido’ choras ir 
sol. V. Verikaitis. Nors to ži
nomo ir populiaraus choro 
giesmių Romoje klausėsi 
pats a Paulius VI, nors cho
ras su gastrolėmis yra aplan 
kęs nemažai V. Europos ir vi 
sur sutiktas su dideliu pasi
sekimu, vienok Chicagoje jo 
koncertas nebuvo tinkamai 
išreklamuotas ir todėl jo te
siklausė gal tik pusė salės 
žmonių. Bet koncertas pui
kiai pasisekė, ovacijos buvo 
milžiniškos, reikėjo vienas 
dainas kartoti, kitas duoti 
naujas. Jei finansiniai rengė
jams šis koncertas gal ir ne
davė didelės naudos, bet Chi 
cagos lietuvių muzikiniam 
gyvenime jis liks įbrėžtas ne 
eiliniu brūkšniu. Kai kitą ry
tą choro vadovas sol. V. Veri 
kaitis telefonu susisiekė su 
manimi, jis tikrai triumfavo, 
kad vakarykštė šventė buvo 
neeilinė. Pagarba muzikui, 
sujungusiam ir į dainavimo 
kelią vedančiam tiek daug 
jaunų lietuvaičių. Sekmadie
nį po iškilmingų mišių 
Marąuette Parko liet, šven
tovėje -- mišias laikė vysk. 
V. Brizgys, pamokslą sakė 
prel. J. Balkūnas, giedojo 
Hamiltono mergaičių choras 
ir sol. V. Verikaitis -- iškil
mingas Lietuvių Religinės 
šalpos posėdis vyko Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad 
laisvajame pasaulyje veikia 
73 LRS skyriai, per keturis 
metus kenčiančiai Lietuvos 
Bažnyčiai padėti surinkta 
$34,160. Suvažiavimas buvo 
apvainikuotas ‘Kronikos’ II 
tomo pristatymu. Tai naujau 
sias dokumentų rinkinys 
apie Lietuvos tikinčiųjų 
kryžiaus kelią sovietinėje 
okupacijoje. Kronikos II to
mo išleista 5,000 egzemplio
rių tiražų. Ir šis tomas, kaip 
ir I-sis, išleistas LRS lėšomis 
I-jo tomo tiražas jau visai iš
sibaigęs. Suvažiavimo centri 
niu asmeniu turėjo būti S. 
Kudirka ir pasakyti pagrin
dinę kalbą. Bet, dėl kitų sku
bių įsipareigojimų, S. Kudir
ka asmeniškai negalėjo at
vykti, bet atsiuntė į juostą į- 
kalbėtą savo žodį.

Argentinos lietuviu jaunimas kartu su Lietuvos atstovu A. Grišonu, Urugvajaus 
ir Buenos Aires visuomenės veikėjais, dedant prie paminklo vainiką.

JAUNIMO KONGRESAS ENTUZIAZMO ŽENKLE
Kiekvienas darbas tik ta

da atliekamas gerai, kai 
dirbama su entuziazmu ir 
meile. Jaunimas niekad ne
stokoja entuziazmo ir užsi
degimo, kada savo jaunas 
jėgas skiria savai tautai, 
jos laisvei bei šviesesniai 
ateičiai.

šiandien dideliu entuzi
azmu viso laisvojo pasau
lio lietuviškas jaunimas 
ruošiasi Lll-jam PLJ kon
gresui. Su tokiu pat entu
ziazmu ir visos lietuviškos 
kolonijos per savo bendruo
menes tiesia jaunimui pa-

• TĄ PATĮ sekmadienį, lap 
kričio 30 d. keli šimtai Chica
gos ir apylinkių lietuvių su
sirinko į jėzuitų koplyčią, 
kur 3 v.p.p. buvo atlaikytos 
pamaldos už prieš metus mi
rusį prof. Juozą Brazaitį. 
Taiklų, patriotinį pamokslą 
pasakė velionio kaimynas iš 
Lietuvos kun. J. Vaišnys. So 
lo giedojo sol. D. Stankaity 
tė, vargonavo muz. A. Jurgu 
tis. Po mišių Jaunimo Cent
ro didž. salėje vykusioje aka 
demijoje dalyvavo 600-700 
žmonių, muzikos garsams ai
dint, scenoje besikeičiant 
skaidrėms, vaizduojančioms 
lietuvių tautos golgotą, pir
masis meniniu žodžiu prabi
lo dramos akt. J. Kelečius, 
perdavęs A. Jasmanto ir M. 
Vilties poezijos gabalus ir iš
traukas iš prof. J. Brazaičio 
raštų, liečiančių priešų kry
žiuojamos lietuvių tautos re
zistenciją. Du akademikai -- 
dr. J. Girnius ir dr. A. Darnu 
šis - pristatė J. Brazaitį 
kaip mokslininką, vieną di
džiųjų literatūros kritikų, ne 
eilinį publicistą, žurnalistą, 
taip pat kaip valstybininką, 
politiką ir rezistentą. Nu
skambėjus muzikinio trio 
garsams, kun. A. Kezys nau
jausiame filme atskleidė gy
vą prof. J. Brazaitį. Filmas 
daugeliui padarė gilų įspūdį, 
kaip ir pats minėjimas, -- įdo 
miai ir originaliai sukirptas, 
neištęstas, jautrus. Minėji- 
mo-akademijos rengimo ko
mitetą sudarė visos eilės or
ganizacijų bei korporacijų 
atstovai, bet pagrindinę dar
bų naštą nešė J. Baužys. 

galbos ranką šiam dideliam 
užsimojimui įgyvendinti. Vi
sokiais būdais stengiamasi 
surinkti lėšų PLJ kongre
sui pravesti.

Artėjant kongresui aiš
kėja jau ir jo programa.

Spalio 18-19 d.d. Brazili
joje, Porto Alegre mieste 
įvyko 12-tasis PLJ kongre
so komiteto posėdis, šiame 
posėdyje dalyvavo atstovai 
iš visų trijų kongresą ruo
šiančių šalių: kun. A. Sau- 
laitis iš Brazilijos, Romas ir 
Birutė Mačanskai iš Urug
vajaus, V. Barzdžius ir A. 
Ruplėnas iš Argentinos. Po
sėdyje taip pat dalyvavo ir 
viešnios iš JAV — seselė 
Igne Marijošiūtė ir Daiva 
Vaitkevičiūtė.

Numatyta sekanti kon
greso programa, kurią čia 
bendrais bruožais patiek
siu:

1. Kongreso stovykla Ar
gentinoje gruodžio 20-25 d. 
d., Vilią Pilar stovyklavie
tėj netoli nuo Buenos Aires.

2. Kongreso atidarymas 
Argentinoje gruodžio 26 d. 
San Martin teatre.

3. Kongreso programa 
Urugvajuje, Montevideo JK 
priėmimas iškilmingoj Club 
Uruguay salėje, gruodžio 
27 d.

Gruodžio 28 d. mišios lie
tuvių parapijos salėje. Va
kare Apolo teatre, Montivi- 
deo miesto centre, ruošia

Los Angeles birutiečių baliuje, kuris įvyko Lapkr. 15 d. 
pirm. Pažerienė uždega žvakes, kviesdama svečius vai
šėms. L. Kanto nuotr.

mas talentų vakaras.
Talentų vakarui pasibai

gus, vyks atsisveikinimas ir 
mugė. Tuo pačiu metu Lie
tuvos pasiuntinybėje ruo
šiamas priėmimas.

4. Naujųjų Metų sutiki
mas ruošiamas Brazilijoj, 
Sao Paulo mieste, puošnioj 
Club Homes salėje.

5. Kongreso studijų die
nos vyks Vila Kotska vie
nuolyne, Itaici miestelyje, 
150 km. nuo Sao Paulo.

6. Kongreso uždarymas 
Brazilijoje 1976 m. sausio 
6 d.

Uždarymas numatomas 
garsiojoj konferencijų sa
lėje Palacio dar Convencoes.

Be to, Kongreso metu 
vyks dar tautinių šokių 
šventė ir įvairios ekskursi
jos po Braziliją.

U. Stasaitė

Solistės B. Dabšienė ir J. 
Čekanauskienė atlieka duetą 
Los Angeles birutiečių baliuj
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AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI

V.J.Aleksandrūnaitė 25.00
K. Balčiūnas 10.00
S. Berkiel 20.00
E.B. Blinstrubai 50.00
N. Burstein 50.00
L. Dargiai 
Gift Parcels to Lith.

5.00

- Noreikienė 15.00
I. Juškienė 10.00
K. Kasakaitis 20.00
A. Kasnickas 5.00
V. Kulikauskienė 5.00
B.V. Kozica 10.00
E.V. Lapai 25.00
A. Lauraitis 25.00
D. Liaugminienė 5.00
P. Nenorta 10.00
S. Oželienė 5.00
K. Rejeris 30.00
V. Skirmuntas 10.00
R. Vienužis 50.00
V. Vintartas 10.00
J. Vinciūnas 15.00
R. Virkau 5.00
J.P. Žitkai 20.00
AMTS Chicagos SK.
A.A. Dr. A. Rudoko

200.00

Atminimui 100.00
BALF’o CV-ba 
Lietuvių Žurnalistų

100.00

Sąjungos CV-ba 100.00
B. Paplenas 25.00
A. Mikaliūnas 2.oo
V. Mikolius 20.00
J. Bevins 50.00
J. Jakubauskas 10.00
A.R. Gulbinai 25.00
E.K. Matučiai 50.00
M. J. Tumai 20.00
A. česnakavičius 10.00
A.V. Čepėnai 10.00
A.F. šoše 100.00
E.J. Vilučiai 50.00
X 1.00
P.B. Buchas 50.00
‘Dirvos pietų’ auka 255.00

S.V. Tallat-Kelpšai 20.00
A. Traška 10.00
A.E. Gureckas 50.00
E. Noakas 25.00
J. Balys 100.00
D. Juodikis 5.00
F. Tallat-Kelpša 15.00
J. Galinis 10.00
V. Aglinskas 50.00
C. Bogushas 25.00
V. Dubinskas 25.00
A. Steikūnas 10.00
I. Girgis 20.00
A. Čempė 10.00
J. Valaitis 10.00
P. Dirda 20.00
V. Musonis 5.00
V. Bigelis 5.00
R. Druktenis 10.00
V. Šarka 10.00
S. Petrulis 10.00

DIRVOS ATSTATYMO 
KOMITETO CHICAGOJE 

SURINKTOS AUKOS

V. Arnauskas 5.00
J. Grigaitis 2.00
S. Pangonis 10.00
ALTS -- Omahos Sk. 50.00
T. Janukėnas 10.00
V.Senuta 10.00
J. Bakšys 15.00
P. Ausiejus 10.00
A. Lileikis 10.00
A. Sukauskas 10.00
T.Jurcys 30.00
J. Jasiukaitis 10.00
A. Dubauskienė 5.00
H. Andruška 10.00
B. Mačiulaitis 5.00
0. Mironaitė 50.00
A. Verbickas 25.00
V. Otas 5.00
J. Velička 3.00
A. Vaitiekaitis 25.00
E. Mazys 10.00
S. Jakubonienė 20.00
S. Sapetka 10.00
T. Palionis 25.00
0. Šiaudikis 5.00
V. Šeštokas 10.00
L. Lendraitis 15.00
P. Balynas 25.00
S.K. Šeputos 100.00
S. Budrys 25.00
K. Čėsna 25.00
B. Vyliaudas 10.00
V.A. Račkauskas 20.00
O.P. Zailskai 10.00
A.A. Simonaičiai 100.00
D. Stukas 10.00
V. Chainauskas 5.00
S. Židonis 5.00
P.J. Kavenas 5.00
M. Lukas 5.00
Z. Brazis 5.00
L.K. Leipus 5.00
A. Padvolskis 5.00
Č. Žilionis 5.00
V. Snarskis 5.00
T. Rudaitis 5.00
B. Sriubas 5.00
V. Damijonaitis 5.00
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Žalgirio šaulių kuopos valdyba: sėdi iš kairės - A. Karsokas • kasininkas, J. 
Budrienė - vicepirmininkė, A. Mikulskis - pirmininkas, O. Mikulskienė - moterų 
sekcijos vadovė, K. Budrys - rikiuotės ir paradų vadovas. Stovi: G. Žemaitis - 
sekretorius, P. Mainelis - revizijos kom. pirmininkas, J. Šarkauskas - vėliavininkas, 
ir reu kom. narys, U. Grincienė - vald. narė parengimams, L. Čaplinskienė • 
vėliavininkė, E. Šarkauskienė - vald. narė parengimams, I. Muliolis - šaudymo 
sporto vadovas ir D. Vaičiūnas - parengimų vadovas. Trūksta A. Andrašiūno - jūrų 
sekcijos vadovo ir I. Visocko - rev. kom. nario. S. Venclausko nuotr.

ŽALGIRIO ŠAULIU KUOPOS VEIKLA

Neseniai praėjo Lietuvos 
Šaulių Sąjungos paskelbti 
jos kūrėjo ir ideologo Vlado 
Putvio metai, o šiemet LŠST 
Centro Valdyba išleido Alek 
sandro Marcinkevičiaus-Man 
tauto ir sūnaus dr. Vaidevu-

čio - surinktus ir puikiai su- 
dėtus-suredaguotus raštus 
kapitalinės knygos pavidale. 
Tai tauriausi idealai, kaip 
brilijantai įkalti į lietuviška 
granitą, amžiams spindėti 
lietuviui, kur jis bebūtų, ska-

tinti siekti tų tauriausių tau
tos ir asmens garbės idealų, 
saugoti ir ginti savo gimtąją 
žemę ir tautą nuo nuolat be
sikėsinusių priešų ją paverg
ti ir sunaikinti.

F OJAS

Kokia nuobodybė! Niekas nekrei
pia dėmesio ir nesibara!

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

Žalgirio kuopos valdyba 
rado gyvą reikalą šią knygą 
pristatyti šauliams ir sve
čiams, suruošdami jaukią 
‘Rudens ‘Šventę’, kurios pa
grindinis tikslas ir buvo at
gaivinti šaulių širdyse Vlado 
Putvio idealų dvasią. Knygą 
pristatė ir vaizdžiai api
būdino Vlado Putvio ir visos 
jo šeimos prakilnumą, patri- 
jotinius nusiteikimus, Naujo 
sios Vilties redaktorius Alek
sas Laikūnas. Nepriklauso
mybės metais jis buvo prie 
Putvių veikiančios mo
kyklos vedėjas ir keturis me 
tus išgyveno Putvių dvare, 
jų šeimoje. Jis buvo taip pat 
Stasio Putvio talkininkas ir 
vietos - Šaukėnų šaulių bū
rio vadas, bei pučiamųjų in
strumentų orkestro vadovas 
todėl malonu buvo išgirsti iš 
jo lūpų apie Vlado ir Stasio 
Putvių veiklą bei jų šeimų 
talką - įdomių faktų, kurie 
niekeno nėra aprašyti. Kuo
pos pirmininkas A. Mikuls
kis padėkojo A. Laikūnui už 
tokį gražų knygos pristaty
mą kuopai.

Savininkai: J. JANU&AIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Laimingu sutapimu į Žalgi
rio kuopą yra įsijungęs 
buvęs Kauno šaulių pavyz
dinės ‘Vlado Putvio’ kuopos 
vadas, majoras Lionginas 
Leknickas su žmona, chemi
ke Apolonija. Gerbiamam 
Gen. Štabo juriskonsultui- 
teisininkui, bolševikų kalėji
mo kankiniui ir Kauno Pane
munės partizanų vadui nese
nai suėjo 70 metų amžiaus. 
Ta proga jis šaulių buvo pa
gerbtas.

(G.ž)
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"CLEVELANDE

M- Aurelija Balašaitienė

ŽVILGSNIS Į JAUNYSTĖS 
POLĖKIUS

‘PADUOK, JAUNYSTE,
MAN SPARNUS...’

-- A. Mickevičius

Natūralios generacijų 
‘spragos išdavoje jaunimas 
neišvengia vyresniųjų kriti
kos. Jau senovės graikų filo
sofas skundėsi, kad jaunimas 
‘nebegerbia vyresniųjų, ne
gerbia autoriteto, neklauso 
mokytojų ir neturi idealiz- 
mo’.Tų balsų girdime ir šian
diena, gal dažnai nepajėgda
mi pažvelgti giliau, pasiduo
dami dienos sensacijai, gir
dėdami tik apie tuos triukš
madarius ir nenuoramas, ku
rių negatyvus elgesys iššau
kia reakciją ir sukelia kalbas 
Ir vėl ‘tylioji dauguma’ nu
kenčia.

Mūsų visuomenėje pasku
tiniuoju metu jaunimas ne 
tik pozityviai veikia savo na
tūralios aplinkos plotmėje, 
bet aktyviai yra įsijungęs į 
mūsų visuomeninį, politinį 
bei kūrybinį pasaulį.

Viena popietė su jaunu 
pianistu Vytautu Puškorium 
mano pozityvų ir optimistiš
ką nusiteikimą mūsų jauno
sios kartos atžvilgiu dar la
biau sutvirtino.

Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos auklėtinis, 
Vytautas yra aiškaus lietu- 
viškai-patriotinio nusistaty
mo, puikiai orientuojasi mū
sų visuomeninio ir bendruo
meninio gyvenimo struktū
roje ir jaučia mūsų politinio 
judėjimo pulsą. Žinomas 
savo dailia lietuvių kalba, 
Vytautas yra dažnokai kvie

čiamas kalbėtoju įvairiomis 
iškilmingomis progomis. Jo 
kalbos pasižymi savita galvo 
sena, konstruktyvia kritika 
ir dideliu jautrumu mūsų 
laisvės klausimo reikalams. 
Iš pasikalbėjimo aiškėja, 
kad šalia muzikos, kuri yra 
tapusi jo gyvenimo turiniu ir 
prasme, jis jaučia reikalą 
domėtis ir kitomis gyvenimo 
sritimis. Numizmatika yra 
viena iš jo silpnybių. Įdomi 
jo kolekcija turi net japoniš
kų ir kitų krašto retų mone- 
tų.Savo asmeniškų suveny
rų dėžėje su pasididžiavimu 
Vytautas laiko Lietuvos 
pašto antspaudą, kuri prik
lausė jo seneliui, buvusiam 
pašto viršininkui.

Vaikystėje Vytautas ne
svajojo apie pianisto karjerą 
tačiau sukakęs 14 metų, 
gavo iš savo dėdės pianiną. 
Pradėjęs mokytis Ruby mu
zikos konservatorijoje, ne
jautė darąs pažangą. Perė

jęs mokytis pas Birutę Sme
tonienę, ėmėintensyviai stu
dijuoti, ypatingai paskatin
tas vieno lemtingo vakaro, 
kai Clevelande koncertavo 
MetropolitanOperos solistė 
Lilija Šukytė, pakviestas sce 
noje vartyti gaidas, jis paju
to kažkokį nepaprastą pat
raukimą muzikai stebėda
mas profesionalą-akompania 
torių. Grįžęs namo, visą nak
tį negalėjo užmigti, ir nuo to 
vakaro galutinai apsispren-

Pianistas Vytautas Puškorius

dė pašvęsti savo gyvenimą 
muzikai. Intensyvios studi
jos pas p. Smetonienę, Cleve 
lando Community Kolegijoje 
Muzikos Institute ir paga
liau pas Antaną Smetoną, ku 
rio sugebėjimu ieškoti tobu
lybės jis žavisi, brandina Vy
tautą kaip jautrų, daug ža
dantį pianistą.

Kasdieną skambindamas 
7-8 valandas, jis jaučia reika
lą techniškai pasivyti anksty 
vos jaunystės be muzikos pa 
mokų praleistą laiką.

Vytautas Puškorius, jau
nas metais ir širdimi, pasi
genda savo klausytojų tarpe 
jaunimo, pasigenda savo 
mokslo draugų, bendramin
čių, bendraamžių. Jis nori 
jaunimo pritarimo ir morali
nės paramos. Dalyvavęs vi
soje eilėje koncertų ir pats 
davęs piano rečitalius, jis il
gesingai ieško jaunų veidų,

nes juose jis nori matyti 
savo jaunystės atspindį ir sa 
vo dvasios ryšį. Vytautas ne 
sisvaido tuščiais žodžiais, 
bet savo siekimus bei svajo
nes bando konkrečiai įgyven 
dinti. Pažinojęs tik Ameri
kos lietuvių jaunimo gyveni
mo sąlygas, 1972 metais ap
lankęs su ekskursija Pietų 
Amerikos jaunimą, jis susi
pažino su savo bendrataučių 
problemomis ir vargais. 
Jautrios menininko sielos į - 
kvėptas ir lietuviško kraujo 
balso skatinimas, jis nutarė 
konkrečiai tam jaunimui pa
dėti. Š.m. gruodžio 13 d. sa
vo koncertą jis skiria Pietų 
Amerikos jaunimui, atsisa
kydamas honoraro. Tiek Vy 
tauto honoraras, tiek kon
certo pelnas skiriamas Pietų 
Amerikos jaunimui paremti 
sąryšyje su III-jų Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu

Visi jaunystėje turime po
lėkių. Bet kiek iš mūsų tais 
polėkiais ir toliau gyvena? 
Kiek iš mūsų savo polėkius 
puoselėja idealizmo švieso
je? Ir kiek iš mūsų dar tiki 
idealizmo buvimu?

Jaunystės polėkiuose mū
sų tautos viltis. Jaunystės 
polėkių vilčių įgyvendinime 
turime padėti mes. Vytautas 
Puškorius, jaunas, talentin
gas, idealistiniai nusistatęs, 
teranda atgarsį visuose, 
kurie savo širdies gilumoje 
tiki į jaunystės kūrybinę jė
gą ir tautos gyvybės palai
kymą per vienybę.

'LIETUVIŠKOJI
SKAUTIJA’
JAU IŠĖJO
IS SPAUDOS
LSS išleistoji Petro Jurgėlos 

“Lietuviškoji skautija“ yra stam
biausias veikalas skautiškoj li
teratūroj, o taip pat didingiau
sias, plačius barus apimąs, mūsų 
skautiškos veiklos pusės Šimto 
metų paveikslas. Gausi ir nau
dinga medžiaga mūsų skautiS- 
kajai praeičiai pažinti. Detali
zuota Brolijos, Seserijos ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veikla vietovėmis. Tūkstančiai 
pavardžių, vietų, įvykių ir darbų 
mūsų tautos statyboj ir kovojant 
už jos laisvę. Giliai paliestas 
mūsiSkos skautijos kūrimasis ir 
tą laikotarpį supančios aplinky
bės. Nenuslėptos ir piktžolės, 
kurios kerojo tuo metu patvo
riuos. Labai artimai visur srove
na skautiškasis judėjimas ir lie
tuviškoji buitis. O tai fonas, liu
dininkas ir atsakas, per visą veik
lą nusidriekęs į klausimą, kas 
toji skautybė kasdieniniame tau
tos ir žmonijos gyvenime.

Autorius nejučiomis ir netie
siogiai atskleidžia antroj veikalo 
daly patį pagrindinį skautų 
ideologijos principą — tarnauti. 
Šiam klausimui autorius skiria 
didžiausią veikalo dalį: kaip 
lietuviai skautai tarnavo Dievui, 
Tėvynei, artimui. Čia atveria la
bai daug vertingos medžiagos, 
įvairių skautiškų pasireiš
kimų, darbų ir pavyzdžių, su
glausdamas viską į skautų nuo- 
pelningumą tarnaujant. Aprėpta 
plati, šakota skautijos veikla, 
ir atverta daug naujų istoriškų 
faktų.

Tai 824 puslapių veikalas, 
kietais viršeliais ir gausiai iliust
ruotas. Išspausdino Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N. Y. 
Anksčiau užsiprenumeravu- 
siem knygos kaina buvo 10 dol., 
dabar — 12 dol. Knygą galima 
įsigyti per skautų vienetus ar 
per vajaus komiteto įgaliotinius:

Aleksas Pocius, 6505 South 
Keeler Avė., Chicago, 111.60629;

Valentinas Varnas, 2307 Lyric 
Avė., Los Angeles, Ca. 90027;

Jonas Asminas, 32676 Scone, 
Livoni a, Mich. 48154 ;

Juozas Bružas, 2932—Beach 
(hannel Dr., Far Rockavvay, 
N.Y. 11691.

A. Samušis, 116-08 95 Avė., 
Hichmond Hill, N.Y. 11419.

Galima ją gauti ir Darbinin
ko administracijoj: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Vėliau bus paskelbtos ir kitos 
knygos platinimo įstaigos. A.S.

• A. A. Jono Povilaičio, 
tautinės srovės veikėjo, 
penkerių metų mirties su
kakties proga, našlė J. Po- 
vilaitienė, gyv. Omahoje, 
Nebr., pagerbdama velio- 
nies atminimą, kuris buvo 
Vilties draugijos šimtinin
kas, papildė įnašą, atsiųs
dama 50 dol. Ačiū.

Žalgirio šaulių kuopos Clevelande šaudymo sporto pirmenybių laimėtojai. Iš 
kairės: P. Lėlys laimėjęs III metą, A. Karsokas --1 vietą, E. Šarkauskienė - taik
liausia šaulė, kuopos pirm. muz. A. Mikulskis įteikia trofejas ir šaudymų vadovas 
I. Muliolis, laimėjęs II vietą, taip pat laimėjo pereinamąją trofeja, šiame sezone 
surinkęs daugiausia taškų. Jis įteikė laimėtojams trofėjų diplomus.

S. Venclausko nuotr.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnua William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI

Chicago, III.

J. Žilevičius 5.00
Chicago, III.

L. Sandzis 3.00
Philadelphia, Pa. >

B. Paulionis 20.00
Cleveland, 0.

Z. Kalinauskas 2.00
Elizabeth, NJ. 

P. G ai žauskas 2.00
Cleveland, 0.

J. Jurgilas 7.00
Granada Hills, Ca.

V. Bartuška 10.00
Willoughby, 0.

V.I. Kulikauskas 5.0
Chicago, III.
M. Ambrose 7.00
Ringvvood, NJ.

0. Mironaitė 7.00
Chicago, III. -

J. Nausėda 2.00
Woodland Hill, Ca. 

J. Venckus 2.00
Coventry, R.I.

J. Vizbaras 2.00
Boston, Mass.

Žiburio lit. mokykla 5.00
Detroit, Mi.

S. Žadeikis 7.00
Forest Hills, NY.

J. Kuncaitis 10.00
Novelty, 0. 

P. Mockaitis 3.00
Chicago, III.

L. Kerulis 2.00

Lavvrence, Mass.

V. Gulbinas 10.00
Fuerstenfeldbruck, vok.

P. Damijonaitis 2.00
Cranford, NJ.

T. Mečkauskas 14.00
Lansing, III.

K. Žemeckas 7.00
Oshkosh, Wisc.

A. Luza 5.00
Parma, 0.

A. Mironas 5.00
Carlsbad, Ca.

J. Kancevičius 300.00

Adelaidės Lietuvių Namų
Spaudos Kioskas 25.00
Australija
J. Juodišius 10.00
Cleveland, 0.

P. Drabišius 7.00

Cleveland, 0.
B.R. Snarskiai 10.00
Brecksville, O.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Malonu buvo matyti JAV 
rytinio pakraščio suvažiavu
sių konferencijon lituanisti
nių mokyklų mokytojų, lap
kričio 22-23 d. Kultūros Židi
nyje, jaunystės energija ir 
lietuviška tautine dvasia 
spindinčius veidus ir klausy
ti pranešimų, kuriuose jie iš
reiškė savo pedagoginio dar
bo gimtąja kalba svetimam 
krašte sutinkamus rūpes
čius ir džiaugėsi pasiseki
mais.

Tai naujos išeivių genera
cijos mokytojai, nepriklauso 
somoje Lietuvoje vos pra
džios mokyklą išėję, ar vai
kų darželį. Kai nuolat spau
doje skaitome ir pokalbiuose 
girdime vyresniųjų susirūpi
nimą, kas užims mūsų eiles 
ypač ateities kartų paruoši
me, gimtosios kalbos ir Lie
tuvos istorijos mokyme, tai 
atsilankius į tokią -- apie 100 
mokytojų - koferenciją išei
ni optimistiškai nusiteikęs ir 
įsitikinęs, jog Lietuva nie
kad nežuvo ir nežus. Kaip 
anais laikais lietuviškasis 
spausdintas žodis pirmiausia 
gimė ir ilgai laikėsi svetur, 
taip ir dabar, sovietų okupan 
tui dideliu tempu rusinant 
mūsų tėvynę, gimtasis žodis 
mūsų tėvynei Lietuvai skel

P. Grigonis 20.00
Cleveland, O.

A. Chaplikas 7.00
Boston, Mass.

J. Dumbrys 5.00
Cleveland, O.

V. Staškevičienė 2.00
Detroit, Mi.

A. Milunas 2.00
Downer Grove, III.

J. Povilaitienė 50.00
Omaha, NB.

V. Degutis 5.00
Cleveland, O.

J. Kybartas 2.00
Brooklyn, NY.

T. G ai žauskienė 2.00
Valencia, Venezuela 

biantis laisvę ir nepriklauso
mybę, savo tikslą anksčiau 
ar vėliau pasieks.

Iš lituanistinių mokyklų 
inspektoriaus Antano Masio 
nio ir iš įvairių miestų mo
kytojų pranešimų paaiškėjo, 
kad bendra mokyklų situaci
ja yra gera. Kai kuriose vie
tose mokinių skaičius mažė
ja, kitur didėja ir tai pareina 
ne tiek nuo tėvų abejingumo 
vežioti vaikus, kiek nuo kitų 
gyvenimo aplinkybių.

Konferencijos dalyviai iš 
ryto stebėjo newyorkiečių 
Maironio vardo mokyklos 
darbą lankydami pamokas ir 
kaip jie vėliau pranešė, rado 
ko pasimokyti, palyginti su 
savo klasėmis bei metodais, 
na žinoma, pasijusti kai kur 
ir pranašesniais.

Konferencijai vadovavo 
rytų apygardos mokyklų 
inspektorius A. Masionis. 
Pranešimus padarė R. Pen- 
kiūnienė, E. Ruzgienė, P. 
Jurkus ir kt. šeštadienio 
vakare visi konferencijos da
lyviai turėjo progą dalyvauti 
Darbininko koncerte-baliuje 

(eč)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

L. Leonas 12.00
Palos Park, III.

J. Briedis 50.00
Detroit, Mich.

A. Masiulis 7.00
Chicago, III.

J. Kiaunė 25.00
Jamaica, N Y

A. Musteikis 7.00
Detroit, Mich.

F. Zylė 10.0
Cleveland, O.

V. Lozoraitis 5.00
Linden, NJ

J. Kapočius 9.92
Sydney, Australia

A. Eskat 1.00
Bad Windsheim, Vokietija

J. Chodakauskas 3.00
Bellevue, Wash.

J. Kalvaitis 10.00
Cleveland, O.

R.D. Degėsiai 300.00
Cleveland, O.

i

i

i

ii

i
|

I

i

|
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PUOŠKIT GERA 
KALĖDŲ NUOTAIKA

Q jaunuoliams,
o. y y ns- 12.99

Q QQ vyrams,
reg. 13.99

Vyrams ir jaunuoliams tvirti 
impregnuoti batai — botai
šie šilti su pamušalu botai turi neslystančius gumos pa
dus. Pasirinkite užtraukiamus ar su užtrauktuku stiliuose 
juodus ar rudus pilname dydyje jaunuoliams nuo 3-6 ir 
vyrams nuo7-12.

Dept. 101 — Budget Men’s Shoes visuose skyriuose.

Skambinkit užsakydami 241-3070 bet kuriuo laiku

L.V. Morkūnai 10.00
Los Angeles, Ca. 

K. Zaronskis 20.00
S. Euclid, 0.

L. Kezenius 10.00
Willowick, O.

M.P. Puškoriai 25.00
Cleveland, 0.

T. Dulieba 7.00
Cleveland, 0.

P. Endzelis 20.00
Chicago, III.

A. Siliūnas 2.00
Chicago, III. 

Tautos Fondas 200.00
New York, NY

T. Yurcys 7.00
Cleveland, 0.

S. Jurgaitis 7.00
Cleveland, 0.

J. Bakunas 10.00
Euclid, 0.

E.R. Šilgaliai 10.00
Euclid, 0.

B. Makaitis 7.00
Norwood, Mass.

R. Gintautas 3.00
Coseyville, III.

Č. Kiliulis 2.00
Dorchester, Mass.

V. Miklus 2.00
Chicago, III.

F. Šeštokas 2.00
St. Petersburg, Fla.

J. Šilgalis 5.00
Baltimorę, Md.

A. Česonis 3.00
Philadelphia, Pa.

V. Jonkus 3.00
Philadelphia, Pa.

J. Ulpienė 5.00
Dorchester, Mass.

V. Janušonis 7.00
Dausman, Wisc.

V. Gruzdys 50.00
Euclid, O.

P. Michelevičius 12.00
Chicago, III.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

mayco 
budget 

stores

PIRKIT MIESTE KETVIRTAD. 10-8:30. Skyriuose iki 10. 

Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.
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ĮDOMI PASKAITA

Šį penktadienį, gruodžio 
12 d. 8:30 v. v. Cleveland 
Hts., Public Library, 2345 
Lee Rd. įvyks Lietuvių 
Konservatorių Klubo su- 
sirinkimas. Bus rodomas 
aktualus filmas — žurna
listo Griffin paskaita apie 
galutinį detentės tikslą, pa
laipsniui didinant bendra

darbiavimą tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos, įkurti 
pasaulyje vieną visiems 
bendrą vyriausybę.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Muzikai Ona ir Alon- 
sas Mikulskiai, apsilankę 
Dirvoje, paliko auką 25 dol. 
linkėdami visiems linksmų 
švenčių ir ateinančiais me-

15D|RVĄ

A. ir G. Kijauskai Clevelande atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 20 mėty sukaktį. Jiems vaišes suruošė skautės 
židinietės. V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelande ramovėnų suruoštas Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas praėjo 
gražiai, sutraukas daug žmonių. Meninę programą atliko sol. Aldona Stempužienė - 
Švedienė, akompanuojant komp. J. Švedui. Pagrindinę kalbą pasakė pirm. A. 
Jonaitis. Programai vadovavo S. Astrauskas. Nuotraukoje p. Jonaitienė sega 
gėles organizatoriams ir programos atlikėjams. Iš kairės: pirm. A. Jonaitis, p. 
Jonaitienė, komp. J.švedas, sol. A. Stempužienė-Švedienė. J. Garlos nuotr.

Kristaus Karaliaus šventės proga Nauj. parapijoje įvy
ko iškilmingos mišios. Auką atnešė senosios kartos vei
kėjas J. Sadauskas su palyda. V. Bacevičiaus nuotr.

tais įsikurti nuosavose pa
talpose.

• Jonas Baranauskas 
sunkiai susirgęs paguldytas 
į Richmond-Chardon ligoni
nę. .

• Statė Farm namų drau
dimas duoda pilną apsaugą 
žema kaina. Ir Statė Farm 
yra didžiausia namų drau
dimo bendrove. Pilnam drau 
dimo patarnavimui kreipki
tės pas Kęstutį Gaidžiūną, 
telef. 289-2128.

ALT Clevelando skyriaus susirinkimo prezidiumas. Iš 
kairės: I. Bublienė, A. Jonaitis, A. Bakūnienė, pirm. A. 
Rukšėnas ir J. Malskis. V. Bacevičiaus nuotr.

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Lįmited 
offer while 

supply 
lasts.

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

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

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

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ponaity ia imposad for aarly withdra*als

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 514% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

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

Deposits mušt remain at least orte year

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

BENDROS KŪČIOS

Skautininkių Dr-vė Cleve
lande ruošia bendras Kūčias 
š.m. gruodžio 24 d. Dievo 
Motinos N.P. parapijos salė
je. Pradžia 8 v.v. -- Kūčios 9 
vai. vakare.

Norintieji dalyvauti ben
drose Kūčiose, prašomi re
gistruotis iki gruodžio 15 d. 
pas Dalia Orantaitę -- tel. 
944-7438, arba pas A. Petu- 
kauskienę -- tel. 531-3872. 
Kaina $5 asmeniui. 
Dalyviai moka $5 asmeniui.

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

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

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

/uperior /civings AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE

^671^Supeno^Avenue^^351^EuclidAvenue

• LOS ANGELES Dramos 
Sambūrio skelbtas dramos 
konkursas pratęsiamas iki 
1976 m. birželio 1 d. Rank
raščius siųsti A. Tumui, 
19534 Haynes St., Reseda, 
Ca. 91335.

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) J

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA
• J. Kancevičius, gyv. 

Lavvrence, Mass., nuoširdus 
Dirvos rėmėjas, pratęsda
mas prenumeratą ketu
riems metams pridėjo auką 
Dirvos atstatymui 300 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

NAUJOJI AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOS 

VALDYBA

Suvažiavime sudarytoji 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba gruodžio 5 d. turė
jo posėdj savo centrinėje

Brangiai motinai mirus, dukrai

LILIJAI BLOŽIENEI,

žentui VLADUI BLOŽEI ir anūkėms 

DALIAI ir ASTAI, giliausią užuojautą 

reiškia

Arų šeima
Washington, D. C.

Brangiai Mamytei mirus,

LILIJĄ BLOŽIENĘ

skausmo valandoje užjaučiame ir kartu

liūdime

Pajauja ir Jonas
Gaižučiai

LB East Chicagos apylinkės ilga
mečiu! nariui

A. A.
LEONUI TAMPAUSKUI 

mirus Kalifornijoje, jo žmonai BIRU
TEI, dukrai LEONARDAI, sūnui RI
MANTUI su šeima ir brolienei BRO
NEI TAMPAUSKIENEI su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Apylinkes valdyba ir nariai

Mielai

LILI BLOŽIENEI
ir jos šeimai brangiai mamytei mirus, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Eugenija ir Antanas Aželiai 
su šeima

A. A.

VITALIJAI TAMULIONIENEI

mirus, liūdinčią seserį STEFANIJĄ RADZEVI

ČIŪTĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Dievo Motinos N. P. Parapijos 
Choro vadovė ir choras

M ---- -----

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA

MIELAI KVIEČIA VISUS I XII-JĄ TRADICINĘ

ŽIEMOS STOVYKLĄ
L’AUBERGE DE LA PERDRIERE VIEŠBUTYJE, ST. DONAT, QUE. 

Nuo 1975 m. gruodžio 28 d. — 1976 m. sausio 2 d.
PROGRAMA ĮVAIRI — PRITAIKANT PRIE SLIDINĖJIMO IR KITŲ 

ŽIEMOS SPORTŲ LAURYNO KALNUOSE..

Stovyklos kaina: $75.00. Įmokėjimas: $40.00, prieš GRUODŽIO 17 D. 
Įskaitant nakvynes, pusryčius, vakarienes ir sporto — socialinio užsiėmimai.

DĖL INFORMACIJŲ — ĮMOKĖJIMŲ: Saulius Brikis
815 Leduc

St. Laurent, (Įuebec 
Canada HUL 2SS 
(514) 744-4543

ARBA:

Vilija Malciūtė 

(514) 727-5189

St. Louis

NAUJA VALDYBA
ALT S-gos St. Louis ir 

apylinkių skyrius, paskuti
niame visuotiniame sky
riaus susirinkime iššsirin- 
ko naują valdybą 1976 me-

būstinėje, Chicagoje, kur 
pasiskirstė pareigomis. Pir
mininku vienbalsiai iš
rinktas dr. Kazys Bobelis, 
vicepirmininkai: Teodoras 
Blinstrubas, Povilas Dargis,

Vladas SfitSys,, iždininkas*
— Juozas Skorubskas, fi-^ 
nansų sekretorius Eugeni-Zįams:
jus Šmilgys, protokolų se-4į Skyriaus pirmininke Al- 
kretorius — Aleksandras 7^(]ona švarcienė, o išrinktoji 
Pakalniškis, Altos atstovas
Washingtone — dr. Jonas
Genys; nariai: Alvydas Jo
nikas, Teodora Kuzienė, Ju
lius Pakalka, Emilija Vili
maitė ir Ofelija Barškety- 
tė.

valdyba, pasiskirstė parei
gomis sekančiai: vicepirmi
ninkas — inž. Jonas Gum- 
belevičius, sekretorius — 
— Jonas Luja, narys — 
Vladas Tarvydis.

Revizijos komisijon iš
rinkti: Anelė Gumbelevi- 
čienė, Agota Tiškuvienė ir 
dr. Povilas Švarcas.

Susirinkimas įvyko Col- 
linsville, III., naujame p.p. 
Tiškų name.

šeimininkai susirinkusius 
puikiai pavaišino, o svečiai, 
įkurtuvių proga, kieme pa
sodino beržą, kad vasaros 
metu susirinkus, duotų dau
giau pavėsio. (vt)

• šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjunga pa
skyrė į Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybą Ofeliją 
Baršketytę iš Chicagos, o į 
tarybą: Vytautą žagarską 
iš Clevelando ir Danguolę 
Antenelytę iš Omahos.

• Vliko seime lapkričio 
29-30 d. Brooklyne, N. Y. 
taryba ateinantiems tre
jiems metams išrinko val
dybą tokio sąstato: pirmi
ninku dr. K. J. Valiūną, na
riais A. Sabalį, dr. B. Ne- 
micką, J. Valaitį, B. Bieliu- 
ką ir A. Vedeckį.

• Šveicarijos lietuviai ne
turi jaunimo, kurio atsto
vus galėtų siųsti į III jau
nimo kongresą Pietų Ame
rikoje, tad suorganizavo 
rinkliavą kaimyninės Vo
kietijos lietuvių jaunimo 
atstovams į kongresą pa
remti. Ligšiol tam reikalui 
surinkta daugiau kaip 1.600 
vokiečių markių.

• Sol. Lilija šukytė šį 
sezoną jau antrą kartą gas
troliavo Zuericho operoje, 
dainavusi W. A. Mozarto 
”Figaro vestuvėse”. Opera 
buvo atlikta italų kalba. 
Spaudos atsiliepimai apie 
dainininkę buvo nepapras
tai palankūs.

• Rašytojas Andrius No- 
rimas-Mironas, neseniai iš
leidęs romaną "Miršta tik 
žmonės”, pasitraukė į pen
siją ir persikėlė į Carlsba- 
dą, Kalifornijoje, kur pasie
kiamas adresu 821 Cami- 
nito dėl Sol. Visiems ge-

rierns draugams ir pažįsta
miems šia proga siunčia ka
lėdinius sveikinimus sykiu 
su žmona — aktore Ona.

Lietuvių Tautiniai Namai
Los Angeles, Ca.

A. t A.
VITALIJAI TAMULIONIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukrai DANGUO
LEI, seserims ir PETRUI TAMULIONIUI reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Antanas, Agna ir Ramunė 
Jonaičiai

Mūsų skyriaus nariui

VLADUI GILIUI

ir giminėms, broliui RIMUI mirus, nuo

širdžią užuojautą reiškia

A.L.T. S-gos Los Angeles 
Skyriaus Valdyba 

ir nariai

A. A.

RIMUI GILIUI

mirus, broliui VLADUI GILIUI, šeimai

ir giminėms gilią užuojautą reiškia
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