
Nusikalsta prieš 
JT Statutą...

Lietuvos diplomatijos 
šefas ministras Stasys Lo
zoraitis pasiuntė Jungtinių 
Tautų generalinės asamblė
jos pirmininkui raštą, ku
riame dar kartą iškelia Lie
tuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose Sovietų Sąjungos 
vykdomus tarptautinės tei
sės pažeidimus, atvirai nu- 
sikalstant prieš Jungtinių 
Tautų Statutą. Jungtinių 
Tautų generalinei asamblė
jai svarstant Portugalijos 
įvykius, pažymi rašte Lozo
raitis, sovietų delegatas bu
vo pareiškęs, kad "niekam 
neleistina mindžioti tvirtą 
ir nekintamą tautų teisę 
pačiom, be įsikišimo iš ša
lies, spręsti savo likimą”, 
šio pasisakymo tikslas bu
vo sudaryti įspūdį, kad ir 
Sovietų Sąjunga gerbianti 
tarptautinės teisės nuosta
tus. Iš tikrųjų, tačiau, rašo 
Lozoraitis, ta pati Sovietų 
Sąjunga pačiame Europos 
centre po kojomis mindžio
ja lietuvių tautos tvirtą ne
kintamą teisę be įsikišimo 
iš šalies spręsti savo liki
mą. Lietuva, pažymi rašte

ATLYDIS KRYŽKELĖJE
Visi sumetimai kalba už ginklavimosi

Nors po paskutinio Kis- 
singerio-Brežnevo pasima
tymo buvo paskelbta, kad 
padaryta pažanga — "a 
considerable degree of pro- 
gress” — abiejų kraštų san
tykių atlydis atsidūrė kryž
kelėje. Kaip jau pastebėjo
me šioje vietoje prieš porą 
savaičių, iniciatyva priklau
sė sovietams, kurie ir to
liau turėtų būti suintere
suoti atlydžiu, tačiau ne vi
sur, o svarbiausia, kad 
Brežnevas už tai nieko ne
nori mokėti. Tuo tarpu 
nuotaikos Amerikoje pasi
darė tokios, kad prezidentas 

min. S. Lozoraitis, vis dar 
yra sovietų karinėje oku
pacijoje, kuri jai buvo bru
taliai primesta, sunaikinant 
jos nepriklausomybę. Lie
tuvių tauta gyvena prie
spaudos sistemoje, kurioje 
yra grubiai paneigiami kul
tūringo pasaulio pripažinti 
principai ir pagrindinės 
žmogaus teisės.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ir toliau yra suinteresuotas 
atlydžio išlaikymu, tačiau 
dėl kainos jau gali derėtis.

Konkrečiai kalbant, situ
acija po paskutinės Kissin
gerio viešnagės taip susi
klostė. Brežnevas pasiūlė 
Vladivostoke sutartą ma
gišką skaičių: 2,400 priemo
nių atominiams užtaisams 
gabenti sumažinti iki 2,100 
ar 2,200. Iš pirmo žvilgsnio 
tai galima laikyti pažanga. 
Iš tikro tačiau didesnis ar 
mažesnis skaičius neturi 
daug reikšmės, nes atsira
do naujų priemonių. Tai: 
naujas sovietų bombonešis 
BACKFIRE ir amerikiečių 
skraidančios bombos — 
’Cruise missile’.

Sovietai siūlo neįskaity
ti į sumažintą magišką 
skaičių BACKFIRE dėl to, 
kad tas lėktuvas, pakilęs 
Sovietijoje ir nuskridęs į 
JAV, negali grįžti atgal. 
Amerikiečių specialistai su 
tuo nesutinka: lėktuvas iš

metęs savo bombas JAV te
ritorijoje galėtų nusileisti 
Kuboje.

Skraidančias bombas so
vietai siūlo taip apriboti. Iš 
sunkiųjų bombonešių pa
leistos tokios bombos netu
rėtų skrįsti toliau kaip 
1,500 mylių, o iŠ kitų lėktu
vų ar laivų paleistinos tu
rėtų galėti skristi tik 360 
mylių. O tai reiškia, kad 
Backfire, kuris nelaikomas 
sunku bombonešiu, galėtų 

. paleisti savo "skraidančią 
bombą", būdamas 360 my
lių nuo taikinio ir grįžti at
gal į Sovietiją. Dauguma 
svarbiausių taikinių JAV 
teritorijoje yra arba vande
nynų pakraštyje arba neto
liau kaip 360 mylių nuo pa
kraščio, tuo tarpu svarbūs 
sovietų ginklavimosi ir ad
ministracijos centrai yra 
toliau kaip 360 mylių. Visa 
tai reiškia, kad sovietai siū
lo tik tai., kas jiems nau
dingiau.

Ne daug paguodos gali 
duoti ir faktas, kad dabar

VIRŠUJE: Dirvos jubilieji
nio baliaus rengėjai ir progra
mos atlikėjai su ALT S-gos 
pirm. E. Čekiene ir Vilties 
draugijos pirm. K. Pocium. 
Plačiau apie balių skaitykit A. 
Balašaitienės skyriuje Cleve
lande ... J. Garlos nuotr.

jau susitarta dėl sunkių 
raketų apibrėžimo. Kadangi 
dėl to nebuvo susitarta 1972 
metais, sovietai savo tada 
turėtas lengvesnes raketas 
SS-11 pakeitė SS-19, ku
rios yra 50% sunkesnės. 
Dabar sutarta, kad tos SS- 
19 laikytinos sunkiom. 
Praktiškai tai reiškia, kad 
sovietai turi teisę turėti 313 
sunkių raketų, tuo tarpu 
amerikiečiai pasiliko su 
lengvesnėm, kurių dabar 
jau negalima pakeisti.

Kissingeris į priekaištą, 
kad susitarimai sovietams 
yra naudingesni negu ame
rikiečiams, gali atsikirsti, 
jog tai nesvarbu. Koks skir
tumas ar amerikiečių gink
lai gali Sovietų Sąjunga 
sunaikinti vieną kartą ar 
dešimt? O be to, dar ilgą 
laiką JAV technika bus pra
našesnė. Juk jau šiandien 
"skraidančios bombos", ku
rių amerikiečiai turi, o so
vietai dar ne, pakeitė visą 
teroro balansą. Labai gali
mas daiktas, kad koks nors 

(Nukelta į 2 psl.)
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HEYDRICHO PASLAPTIS
Hitleris davė labai pla

čius įgaliojimus admirolui 
Canaris suorganizuoti vo
kiečių žvalgybą britų Secret 
Service pavyzdžiu. Savo pa
valdiniais Canaris pasirin
ko į save panašius. Tai bu
vo ramūs, tvarkingi žmo
nės, kaizerio Wilhelmo lai
kų pažiūrų, kilę iš gerų šei-

ir

Atlydis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

naujas išradimas, kad 
pvz. spinduliai (laser), ku
rių tyrinėjimui ateinančių 
metų biudžete skirti kelias
dešimt milijonų dolerių, ga
li vėl viską pakeisti.

Jei su tuo argumentu su
tikti, jei iš tikro nuolaidos 
sovietams tėra ”kosmeti- 
nės”, kurios leidžia jiems 
tik pasigirti, kad jie yra 
lygūs ar net pranešesni už 
amerikiečius, tai užmokes
tis už tai turėtų būti atlydis 
kitose srityse. Bet kai Kis
singeris iškėlė Angolos 
klausimą, jis gavo Brežne
vo atsakymą, kad ”tai ne 
mano kraštas”. Jei. tas pats 
ir kitur, amerikiečiams gal 
būtų verčiau nesudaryti su
sitarimų, bet siekti to
kio savo krašto paruošimo 
bet kokiems netikėtumams, 
koks tik ūkiškai ir kariškai 
įmanomas.

Už tat The Wall Street 
Journal sausio 27 dieną ir 
siūlo JAV karinių pajėgų 
štabų viršininkams, nuo ku
rių nuomonės priklauso 
SALT II susitarimas, aiš
kiai pasakyti Kissingeriui: 
”And we say it’s spinach”. 
Špinatas, kaip žinia, yra 
sveika daržovė, bet nelabai 
gardi: vaikams ją sunku 
įkišti. Prezidentui Fordui, 
konkuruojant su Reaganu, 
politiniai apsimokėtų palai
kyti savo štabų viršininkus.

Taip žiūrint, Fordui ap
simokėtų priešintis sovietų 
pasiūlymams iki pat pir
minių rinkimų pabaigos. Su
sitarimas gal jam galėtų 
padėti vėliau. Stojant į ko
vą su demokratų kandidatu. 
Bet ir tada, susitarimas ne
bus jam gyvybiniai svar
bus. Mat, jo pasiūlytame 
biudžete 7 bilijonai skirti 
ginklų gamybai. Iš dalies 
tai yra kontrapasiūlymas 
demokratų reikalavimui pra
dėti viešuosius darbus. Gin
klavimosi pramonė pareika
laus šimtus tūkstančių nau
jų darbininkų. Bet kad tos 
sumos būtų kongreso pa
tvirtintos, reikia papildomo 
įrodymo, kad sovietai yra 
blogi, kad jais tikrai ne
galima pasitikėti. Dėl vi
so ’kryžkėlė’ Washingtonui 
dar reikalinga. Naujas su
sitarimas ir eventualus 
Brežnevo atvykimas į Wa- 
shingtoną jį pasirašyti ga
limas tik gegužės mėnesį. 

mų ir šalia algų, turį papil
domų pajamų iš paveldėtą 
turto. Naciams ten nebuvo 
vietos. Savaime aišku, kad 
dėl to ir Hitleris negalėjo 
visu 100% Canaris tarnyba 
pasitikėti, kas savo keliu 
davė progos išsivystyti ir 
konkurencijai — partijos 
Sicherheitsdienst.

Toji saugumo tarnyba, 
kurią toliau vadinsime SD 
buvo dalis platesnės organi
zacijos SS (Sicherheit Sta- 
fel — Saugumo dalinis), 
kurią sudarė vienas pirmų
jų Hitlerio pasekėjų Hein- 
rich Himmler, iš profesijos 
vištų augintojas. Pradžioje 
SS paskirtis buvo rūpintis 
tik paties Hitlerio saugu
mu, bet tam paėmus val
džią, SS savo priežiūron pa- • 
ėmė viso krašto vidaus sau
gumą, o karui prasidėjus ir 
okupuotų kraštų. Netrūkus 
SS pradėjo organizuoti ir 
savo divizijas. SD vadas, su 
kurio turėjo skaitytis ir 
Canaris, buvo Reinhard 
Tristan Eugen Heydrich.

Kaip vardai išduoda, tė
vai turėjo būti Wagnerio 
gerbėjai. Jo tėvas iš profe
sijos buvo operos daininin
kas, o motina artistė. Jau
nasis Reinhardas, gimęs 
1904 m., kaip ir anksčiau 
Canaris, pasirinko laivyno 
karininko karjerą. 1922 m. 
jis buvo pasiųstas į moka
mąjį laivą — kreiserį BER- 
LIN, kurio pirmuoju kari
ninku buvo Canaris. Heyd
richas visais atžvilgiais at
rodė esąs vokiečių karinin
ko idealas. Aukštas, blondi
nas, puikus sportininkas, 
mokąs anglų, prancūzų ir 
rusų kalbas, turįs net iš
skiriančių meninių gabu
mų: jis labai gražiai grojo 
smuiku. Po vieno pasirody
mo kreiserio vakaronėje, 
ponia Canaris pradėjo jį 
kviesti kamerinės muzikos 
koncertams savo namuose.

1929 metais jis buvo 
paskirtas ryšių karininku 
Baltijos laivyno vėliavos 
laive Schleswig-Holstein ir 
jo karjera atrodė užtikrin
ta.

Tais pačiais metais jis iš
gelbėjo iš apvirtusio burlai
vio 19 metų gražuolę Lina 
Mathilde von Osten, su ku
ria sekančiais metais susi
žiedavo. Kartu tačiau jis 
suvedžiojo I. G. Farben-In- 
dustrie — chemijos koncer
no direktoriaus dukrą. 
Heydrichas tačiau atsisakė, 
aiškindamasis, kad... jis 
negalįs vesti tokios lengvos 
moralės mergaitę! Tėvas 
pasiskundė laivyno vadui 
admirolui Erich Raeder. 
Tas pasišaukė jauną kari
ninką ir draugiškai patarė 
vesti. Tam dar kartą atsisa
kius, Raeder perdavė bylą 
garbės teismui. Teismas vėl 
davė progos Heydrichui 
vesti, bet jis aiškino, kad 
jis neesąs visai tikras, kas 

yra laukiamo kūdikio tėvas 
ir pareiškė, kad nevesiąs, 
nors dėl to ir turėtų pasi
traukti iš laivyno. 1931 m. 
balandžio mėn. garbės teis
mas nutarė, kad Heydrichas 
nėra verta karininko garbės 
ir jį išmetė iš tarnybos.

Tuo pačiu laiku panelė 
von Osten, vienintelė, kuri 
galėjo būti patenkinta Hey- 
dricho elgesiu, pradėjo da
ryti karjerą nacių parti
joje. Jos pastangomis ir re
komendacija, Heinrichas 
Himmleris 1931 m. birželio 
14 dieną savo vištų ūkyje, 
netoli Muencheno, priėmė 
Heydrichą ir po trumpo po
kalbio su juo susidarė tokį 
gerą įspūdį, kad davė jam 
20 minučių parašyti trumpą 
planą, kaip perorganizuoti 
partijos saugumo ir žval
gybos tarnybą. Planas taip 
patiko, kad Himmleris pa
vedė Heydrichui jį įgyven
ti, greitai jį pakeldamas į 
SS Sturmfeurerius. Anot jo 
vėlesnio bendradarbio Bri- 
gadenfuehrer Walter Schel- 
lenberg, Heydrichas turėjo 
nepaprastą dovaną ”surasti 
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kitų moralines, žmonišką
sias, profesionalines ir po
litines silpnybes”. Tokia 
ypatybė, žinoma, labai tiko 
saugumiečiui.

Berlyne Heydrichas vėl 
susitiko su Canaris, kuris 
nevengė ne tik tarnybinių 
kontaktų, bet ir socialinio 
santykiavimo. Heydrichas 
vėl smuikavo po sekmadie
nio pietų Canaris namuose. 
Jo smuiko tonas buvęs švel
nus, pirštai dirbą virtuoziš
kai. Jie kartu vakarieniavo 
”Horchers” restorane, jodi
nėjo Tiergarteno parke ... 
Tuo pačiu laiku Heydrichas 
stengėsi filtruoti savo agen
tus j Canaris ”Abwehr” ir 
pastatydino mikrofonus Ca
naris kabinete. Canaris iš 
savo pusės akyliai stebėjo 
ne tik Heydricho dabartinę 
veiklą, bet ir rausėsi jo pra
eityje. Pagal Canaris suda
rytą Heydricho protėvių 
sąrašą — Ahnenliste — 
Reinhard Tristan Eugen 
buvo ... žydiškos kilmės. 
Jei to dar neužtektų jo pa
šalinimui iš vietos, buvo su
rinkti įrodymai, kad Heyd
richas, kuris tada jau buvo 
vedęs Liną Mathilde von 
Osten, buvo homoseksualas. 
Tai įrodančius dokumentus 
Canaris persiuntė į Šveica
riją su pavedimu juos pa

skelbti New York Times, 
jei jam, Canaris, atsitiktų 
kas nors nelauktino. Taip 
apsidraudęs Canaris apie 
tai painforamavo Heydri
chą. Tai gal paaiškina, kodėl 
Canaris buvo pakartas tik 
keliems metams po Heydri
cho nužudymo. Tas nužudy
mas, tarp kitko buvo vie
nintelis britų žvalgybos ak
tas, padėjęs Canaris, bet 
apie tai kitą kartą.

HARTFORD
Užgavėnių balius
Vasario 28 d., 8 v. v., šeš

tadienį, Lietuvių Klube, 227 
Lawrance St., Hartford, yra 
rengiamas linksmas ”Roar- 
ing Twenties” Užgavėnių 
balius. Gros pagarsėjęs E. 
Radionovo orkestras, gau
sus bufetas, loterija, seno
viški šokiai ir kitos links
mybės. Balius ruošiamas 
paremti Hartfordo jaunimo 
grupėms, kurios vyks į Tau
tinių šokių šventę Chicago
je. Stalai iš anksto užsako
mi pas Jaunimo grupių Tė
vų Komiteto narius.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti baliuje. (vi)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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VIENYBES LINKME

DIDINGAS KONCERTAS CHICAGOJE

"Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi" baigiami iš
kilmingi atsišaukimai. Ta
me pasakyme svoris deda
mas į galą, — vienybė te
žydi. Betgi, Vincas Kudir
ka pradžioje prašneko 
"Vardan tos Lietuvos". Ne
tiesioginiai tai sako, jog 
vienybė nėra dėl vienybės, 
o tik dėl Lietuvos. Lietuva 
yra tas objektas, kurio ge
rovei yra nukreiptos pa
stangos, o vienybė yra tik 
priemonė tai Lietuvos ge
rovei.

Politinei vienybei trem
tyje išlaikyti ar laimėti rei
kalingas pirmiausia morali
nis nusiteikimas, kitais žo
džiais tariant demokratinis 
vienybės supratimas ir de
mokratinis jos vykdymas, 
tai yra aiškinimosi, supra
timo ir pagaliau kompromi
so dvasia.

Antroji politinei vienybei 
pasiekti sąlyga, — tai in
telektualinis suvokimas tik
slo, kuriam ta vienybė turi 
tarnauti; tikslo, kuriam tu
ri būti sutelktos jėgos, dar
bai ir mintys. Sakom, kad 
mūsų politinės vienybės 
tikslas yra Lietuvos laisvė. 
Uždavinys — daryti visa, 
kas garsintų Lietuvos vardą 
ir bylą, demaskuotų ir dis
kredituotų Lietuvos oku
pantą, didintų Lietuvos 
draugų ir rėmėjų skaičių, 
gelbėtų Lietuvos žmones.

Lietuva atsikūrė ir gyva
vo tik dėka lietuvio žmo
gaus. Didelis laimėjimasr 
kad Lietuva patenkino šį 
žmogų ir padarė jį laimin
gu, jis pamiršo tą menka
vertiškumo jausmą, kad jis 
yra antros rūšies žmogus. 
Tas pripildė jį gyvenimo 
džiaugsmu, noru dirbti ir 
pasiekti tuos nesuskaito
mus laimėjimus visose gy
venimo srityse, kurie bū
dingi ypač pirmaisiais ne
priklausomybės metais. Mil
žiniškoji energija, kylanti 
iš tautos sielos gelmių, pa
dėjo per trumpą laiką visai 
sunaikintame krašte pa
siekti didelių ūkinių ir ki
tokių laimėjimų ir įvykdyti 
mūsų svajonę apie visų 
žmonių lygybę, socialinį tei
singumą bei kitus idealus, 
į kuriuos vis artėjome.

Tai mes jaučiame ypač

IGNAS ANDRAšIŪNAS

dabar, svetimuose kraštuo
se, kur nežiūrint stambių 
frazių, viešpatauja žemes
nės kokybės dvasia. Ir visi, 
kurie buvo nepiklausomy- 
bės dvasios įtakoje, šian
dien jaučia jos pėdsakus 
savyje, o tai yra Vasario še
šioliktosios laimėjimas ir 
mūsų praeities turtas.

Bet ne tik ūkinėje ir so
cialinėje srityse, bet ypač 
dvasinėje, nepriklausomy
bės metai davė didelių lai
mėjimų mene, literatūroje 
ir moksluose. Visa tai ugdė 
dar iki šiol neišsivysčiusią 
lietuvišką dvasią, stiprino 
tautinę sąmonę ir kūrė visą 
tai, ką vadiname lietuviš
kąją kultūrą.

Žiūrint į mūsų valstybi
nį ir politinį sritį, iš mūsų 
laisvosios praeities įsigijo
me valstybinį ir politinį pa
tyrimą. Išugdėme savo po
litikus bei valstybės vyrus 
ir sukūrėme politinio valdy- 
mosi ir galvojimo tradici
jas, padidindami lietuviško
sios egzistencijos vertę ir 
kurdami naują lietuvio 
žmogaus tipą.

šiandien esame nebe tie, 
kurie iš Lietuvos išėjom. 
Pajusti žemę po kojom da
bartiniu metu reiškia žino
ti, kad esam nutolinti nuo 
gimtosios žemės daugelio 
mylių ir daugelio metų. Pa
žvelgti į laisvės idealo pras
mės turinį, tai reiškia pa
justi, kad yra tam tikri 
principai, kurių laikymas ir 
kurių vykdymas artina į 
laisvinimo tikslą. Tokie 
principai yra, — išlaikyti 
savyje kovos dvasią, palai
kyti gyvą pajautimą teisės 
ir teisingumo, kuriuos grą
žinti tautai ir asmeniui yra 
visas mūsų laisvinimo ko
vos tikslas; kiek begalint 
palaikyti vienybę su Lietu
vos valstybinėmis apraiško
mis, kurių liekanos tebėra 
valstybinės įstaigos ir svar
biausia gyvą lietuvybės 
dvasią ir eiti su tautoje 
tvirtai, gyva vieningos Lie
tuvos valstybine linkme.

Kad šių pagrindinių prin
cipų gaivalingoji dvasia bū
tų mumyse visados gyva ir 
žadintų tikėjimą ir viltį į 
Lietuvos laisvės prisikėlimo 
aušrą gausiai dalyvaukime

Pagaliau chicagiečiai ir 
vėl išgirdo žymųjį mūsų so
listą Stasį Barą, kuris il
gesnį laiką nesirodė sceno
je. Lietuvių Fondo ruoštas 
trijų didžiųjų solistų (nors, 
anot S. Baro, solistai nėra 
dideli ar maži, bet tik geri 
ar prasti): soprano Danos 
Stankaitytės, tenoro Stasio 
Baro ir boso Jono Vazne- 
lio, pianinu palydint muzi
kui Alvydui Vasaičiui, kon
certas praėjo tikrai nepa
prasto entuziazmo ženkle. 
Publika, kurios prisirinko 
pilnutėlė Marijos auditorija 
(tik balkone matėsi kelioli
ka laisvų kėdžių), solistus 
sutiko labai šiltai, o vėliau 
taip susižavėjo, kad ploji
mams ir valiavimams nebu
vo galo.

Programa susidėjo tik iš 
operų arijų. Koncertą pra
dėjo trio iš Beethoveno ope
ros "Fidelio" (Stankaitytė, 
Baras, Vaznelis). Toliau se
kė duetas iš op. "Liucia di

Vasario 16 d. minėjime ir 
savo pinigine auka parem
kime Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomą Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Tegu Vasario 16 d. minė
jimai bei prisiminimai mus 
jungia, mus vienyja ir ska
tina ir toliau likti ištiki
mais tiems idealams ir sie
kiams, kuriuos išreiškė Va
sario 16-sios aktas.

LIETUVA LAUKIA MŪSŲ PASTANGŲ
Su dideliu pavojumi gyvybei Lietuvoje leidžiama 

slaptoji spauda praneša šiurpą sukeliančias žinias, kaip 
ten kraunamos pabaudos už lietuviško kryžiaus pastaty
mą, kaip sunkiai tardomi tėvai, jei jų vaikas nors kiek 
nukrypsta nuo okupanto norimos linijos, kaip ten visa 
eilė lietuvių uždaryta į kalėjimus, darbo vergų stovyklas, 
į beprotnamius ir net, ryžtingiau besireiškią patriotai, 
yra žudomi, kaip tai įvyko su inž. M. Tamoniu, kalbinin
ku prof. J. Kazlausku.

Mes negalime pasilikti abejingi akivaizdoje tų kru
vinų įvykių mūsų tėvų žemėje. Ryžtingą veiklą privalo
me tęsti be atvangos.

Paskutiniu metu, nors ir niūrioje tarptautinėje at
mosferoje, pavyko pasiekti' Lietuvai palankus prezidento 
Fordo pareiškimas. Pavyko susilaukti vienbalsio JAV 
Atstovų Rūmų nutarimo, įpareigojančio JAV vyriausybę 
tvirtai laikytis Lietuvos inkorporavimo nepripažinimo li
nijos. Tai vis buvo šviesūs viltingi spindulėliai pavergtos 
Lietuvos žmonėms.

Dabar atėjo laikas to paties laimėjimo siekti JAV 
Senate. Ir čia mes turime daug draugų. Senatorius Carl 
T. Curtis senate pasiūlė tokią pat rezoliuciją kaip Atsto
vų Rūmų. Senato užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
senatorius John Sparkman pranešė apie savo palankumą 
šiai rezoliucijai, tik reikia lietuvių laiškų, telegramų 
sprendimui pagreitinti. Todėl vėl visi, brangūs lietuviai, 
sukruskime. Laiškais ir telegramomis kiekvienas kreip
kimės į savo valstijos senatorius, prašydami, kad jie pri
imtų senatoriaus Curtis rezoliuciją 319. Greitas, vienin
gas, visų bendras mūsų sujudimas, prašant pravesti šią 
rezoliuciją, gali taip pat būt vainikuotas vienbalsiu pri
tarimu. Tai būtų graži dovana pavergtos Lietuvos žmo
nėms Vasario 16 proga.

Atminkime, kad šiemet yra rinkimų metai. Kaip 
kongresmanai, taip ir senatoriai yra jautrūs piliečių bal
sams. Gausesni laiškai ar telegramos lems ne tik šiuo 
atveju, bet apskritai parodys lietuvių jautrumą, savo tėvų 
žemės reikaluose. Jokiu būdu šio reikalo akivaizdoje ne
galime pasilikti nebyliais. Tai nesunki kiekvieno iš mūsų 
pareiga ir ją atlikime neatidėliodami. To tikėdamasis, reiš
kiu padėką.

Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

Lammermoor’’ — Donizet- 
ti (Stankaitytė, Baras), 
arija iš Gaidelio op. "Dana” 
(Vaznelis). Pirmoji progra
mos dalis baigta duetu iš 
Verdi op. "Don Giovanni" 
(Stankaitytė, Vaznelis) ir 
iš Gounod op. "Faustas" 
(Baras, Vaznelis).

Po pertraukos scenoje pa
sirodė solistai Stankaitytė 
ir Vaznelis, padainuodami 
duetą iš Verdi op. "Likimo 
Galia". Po jų į sceną įžen
gė visų pasiilgtas solistas 
Stasys Baras ir užtraukė 
ariją iš Banaičio op. "Jūra
tė ir Kastytis".

Vėl scenoje pasirodė visi 
trys solistai (Stankaitytė, 
Baras, Vaznelis) ir padai
navo iš Verdi op. "Aida”. 
Po jų Stankaitytė solo 
padainavo iš Banaičio op. 
"Jūratė ir Kastytis", o due
tą iš Bizet op. "Perlų žve
jai" — Baras ir Vaznelis. 
Koncertą užbaigė visi trys 
solistai padainuodami iš 
Gounod op. "Faustas". Nors 
publika šėlo nuo valiavimų, 
bisų ir plojimų, bet solistai 
buvo neperkalbami ir nieko 
nebisavo.

Tesidžiaugia tie, kurie at
vyko ir išgirdo mūsų žy
miųjų solistų dainavimą. 
Vargu ar sulauks dar kada 
Chicaga šios trijulės pasiro
dymo. Aš, kaip eilinis žiū
rovas, šiuo koncertu buvau 
sužavėtas, o muzikinį įver
tinimą tedaro žinovai.

Jei solistus priskirtume 
prie veteranų dainininkų, 
Alvydas Vasaitis skirtinas 
prie pačių jaunųjų. Tikė
kime kad jo muzikinė atei
tis bus šviesi ir sėkminga.

Scenos gilumoje matėsi 
didelis Lietuvių Fondo sim
bolis, pažymėjęs šio kon
certo rengėjus. Sceną api
pavidalino dailininkas Jur
gis Daugvila.

Po koncerto, rengimo ko
misijos pirmininkė Marija 
Remienė, dėkojo visiems 
menininkams už atliktą pro
gramą, o publikai už gausų 
dalyvavimą, įgalinantį pa
didinti Lietuvių Fondo ka
pitalą. Lietuvių Fondo ka
pitalo nuošimčiai eina Lie
tuvių švietimo ir kultūros 
palaikymui. Solistai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir kito
kiomis dovanomis.

Neapsieita ir be staigme
nos. Agr. A. šantaras, L. F. 
Valdybos pirm. dr. A. Raz
mai, čia pat įteikė 2000 dol. 
čekį, įamžinti okup. Lietu
voje mirusį agronomą Vla
dą Tiškų, iškentėjus bolše
vikinius kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. Kaip 
pranešė agr. A. šantaras, 
šią auką sudėjo agronomai, 
korporacijos Jaunoji Lietu
va filisteriai ir Lietuvių 
akademinis Tautinis Sam- 
būriis. (Vėliau sužinota, 
kad 1000 dol. paaukojo agr. 
St. Vaičius, 815 dol. agr. V. 
žirgulevičius, o likusius ki
ti).

Nenoriai publika skirstė-, 
si, nes po tokio iškilaus kon
certo ir tokio šilto kontakto 
su solistais, nesinorėjo ap
leisti salę.

Po koncerto, LF vadovy
bė ir rengimo komisija me
nininkams suruošė vaišes 
Jaunimo Centro kavinėje, 
kur turėjo progos arčiau 
pabendrauti su solistais.

Lietuvių Fondo vadovy
bei ir šio koncerto rengimo 
komisijai, ypač vadovei M. 
Remienei priklauso gili pa
dėka. Linkime, kad numa
tytas koncertas Detroite 
sulauktų tokį pat pasiseki
mą.

A. Juodvalkis

NEOLITUANAI MINfiS 
VASARIO 16

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinys š. m. vasa
rio 8 d. 3 vai. p. p. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
ruošia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minė
jimą.

Minėjimas pradedamas 
iškilminga sueiga, kurios 
metu naujiesiems senjo
rams bus uždėtos spalvos.

Po to bus fil. inž. Vytau
to Izbicko iš Bostono pa
skaita ir trumpa meninė da
lis. Po minėjimo bendra ka
vutė.

Visi korporantai su šei
momis ir draugais, kviečia
mi šiame minėjime daly
vauti. (aj)
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■ laiškai Dirvai
Didžiai Gerbiamas 

Pone Redaktoriau,
š. m. sausio mėn. 22 d. 

laidos "Dirvos” skiltyse til- 
pęs Amerikos Lietuvių Ta
rybos sekretoriaus dr. Vla
do Šimaičio atsakymas į p. 
K. Jankūno laišką redakci
jai, kiek tai liečia JAV LB, 
prasilenkia su tikraisiais 
faktais ir pasižymi šlubuo
jančia logika. Gaila, kad be- 
artėjant Vasario 16-jai, ka
da turėtume ieškoti to kas 
mus riša, ALTos valdybos 
narys pasirinko ’’Dirvą” fo
rumu veiksnių nesantaikai 
puoselėti.

ALTos ankstyvesnieji ko
munikatai ir dr. VI. Šimai
tis kažkodėl skiria didelį 
dėmesį dr. F. Kauno ALTos 
seime iškeltam siūlymui 
"atsistatydinti abiem JAV 
LB vadovybėms”, šis siūly
mas, nors, gal būt, ir pa
gristas geriausiomis dr. F. 
Kauno intencijomis ir išmo
ne, neatsižvelgia į demo
kratiniu balsavimu išrink
tos Septintosios JAV LB 
Tarybos daugumos na
rių nusistatymą. Clevelan
de 1975 m. birželio mėnesį 
įvykusioje LB Tarybos se
sijoje atstovai gausia balsų 
persvara užgyrė JAV LB 
Krašto valdybos veiklą ir 
pasmerkė antibendruomeni- 
nius išpuolius kaip JAV lie
tuvių išeivijos skaldymą. 
JAV LB Garbės Teismas 
savo ruožtu, dar prieš mi
nėtą Tarybos sesiją, atėmė 
LB nario teises visai eilei 
asmenų vykdančių ardomą
ją darbą LB-j e, tarp jų 
esant ir dr. VI. Šimaičio pa
vardei. Esant tokiai padė
čiai, vienybės vardan nusi
leisti iš pasalų kurstomiems 
prilygtų išdavimui demo
kratinių LB principų ir 
įnešimui anarchijos į pačią 
organizaciją. Iš kitos pusės, 
sunku suprasti, kokiu pa
grindu ALTa savo seime 
leido svarstyti ir vėliau 
spaudoje propaguoti pareiš
kimus liečiančius kitų or
ganizacijų vidaus reikalus. 
Kaip būtų žiūrima, jei JAV 
LB Taryba imtų priiminėti 
nutarimus ALTos valdybai 
pasitraukti dėl to, kad ji 
nesusikalba su vienu ar ki
tu ALTos skyrių, ar per aš
tuonerius metus ne sugebė
jo bendrai dirbti su B. Nai
nio, V. Volerto ir J. Gailos 
vadovaujama JAV LB-ne?

Dr. VI. Šimaičio teigimas, 
kad LB nenorėjusi pasinau
doti privilegija sveikinti 
ALTos seimą, kai tuo tarpu 
PLB atstovas jį sveikinęs, 
neatitinka tiesai. PLB at
stovas buvo oficialiai kvies
tas seimą sveikinti, tad tą 
pareigą ir atliko. JAV LB 
nei tariamam Amerikos 
Lietuvių Kongrese 1974 m., 
nei 1975 m. ALTos seime 
nebuvo kviesta dalyvauti ar 
juos sveikinti. Kongreso at- 
vejy, mūsų spaudoje buvo 
nesykį nusistebėta, kad 

ALT į jį atsisakiusi kviesti 
gausiausią ir darbingiausią 
JAV lietuvių organizaciją 
— LB-nę. Kas keisčiausia. 
Kongresą sveikinti ALTa 
pakvietusi iki tol bendruo
menėje veikloje mažai pasi
reiškusį asmenį, o vėliau, 
savo pranešimu spaudai, 
visuomenę klaidino sudary
dama įspūdį, kad sveikinęs 
oficialus JAV LB atstovas.

Neįtikėtinai skamba dr. 
VI. Šimaičio teigimas, kad 
"Amerikos Lietuvių Tary
ba yra nusistačiusi laikytis 
nuošaliai nuo pačios LB vi
daus problemų”, ir, kad "at
skiri jos nariai turi veiki
mo laisvę, ir, jei kuris ką 
savo atsakomvbe daro, jis 
pats, o ne ALTa, už tuos 
veiksmus atsako..." Dr. 
Šimaičio minimas laisvės 
supratimas prilvgsta lais
vės snnratimui tu. nuo ku
rių bėgome. Visad buvau 
nuomonės, kad užimamas 
postas bet kurioie organiza- 
cijoie. taip nat reikalauia 
tam tikros etikos normų ki
tu asmenų ar organizacijų 
atžvilgiu.

Nesinori minėti visos ei™ 
lės pavyzdžių įrodant, kad 
dr. Šimaičio logika šlubuo
ja ir visuomenę bandoma 
maitinti diplomatinėmis plo
nybėmis.

Kiek tai liečia JAV LB 
skirtą kaltinimą dėl laisvi
nimo veiklos dublikavimo, 
norisi dr. Šimaitį paklausti 
ar LB veiklą dublikavo iš
gaudama Amerikos Katali
kų Vyskupų konferenci
jos Maldos dienos už Lietu
vą paskelbimą, apgindama 
1941 m. Lietuvos sukilimi- 
nės vyriausybės narius nuo 
jiems primestų kaltinimų 
dėl žydų naikinimo, leisda
ma kasmetinį anglų kalba 
leidinį žmogaus teisių lietu
vių tautai paneigimo klau
simu, ar organizuodama 
plačiai apimančią Simo Ku
dirkos gelbėjimo akciją? 
Juk suminėtos veiklos sri
tys ALTai tebėra paslap
tingoji žemė! Dr. Šimaitis 
taip pat teigia, kad ”dubli- 
kavimas atnešė pakartoti
nų neigiamų reiškinių kaip 
Baltuose Rūmuose, taip ir 
kitose JAV įstaigose”. Ne
aišku man apie kokius reiš
kinius kalbama, bet nepa
neigiame fakto, kad LB at
stovų ten lankytasi. Lan
kytasi protestuoti dėl JAV 
konsulų lankymosi Pabalti
jo valstybėse, jų susitiki
nėjimo su okupanto pasta
tytais pareigūnais, protes
tuoti dėl Simo Kudirkos iš
davimo, San Francisco or
kestro viešnagės pavergto
je Lietuvoje ir koncertui 
parinktos mums tragiškos 
birželio 15-tos datos, pro
testuoti dėl oficialiuose 
JAV žemėlapiuose atsiradu
sių "klaidų” paneigiančių 
Lietuvos valstybingumą, pa
galiau protestuoti dėl mums 
nepalankių Helsinkio kon

ferencijos sutarimų. Jautė
me pareigą tai vykdyti, ne
pritardami ALTos per eilę 
metų užimtai Valstybės de
partamentui pataikaujan
čiai linijai. ALTa savo men
kavertiškumą pademonstra
vusi skatinimu prez. G. 
Fordui dėkoti už jo tik vi
daus rinkai duotus nepri
pažinimo politikos tęstinu
mo patikrinimus ar suras- 
dama deimančiukų Helsin
kio konferencijos sutari
muose.

1974 m. gegužės 19 d. 
JAV LB Krašto valdyba 
laišku pakvietė ALTą tar
tis dėl santykių išlyginimo 
ir pasitarimui pasiūliusi 
darbotvarkę. Tų metų rug
sėjo 9 d. laišku ALTa atsi
sakiusi tartis argumentuo
dama, kad "JAV LB gyve
nime šiuo metu vyksta tam 
tikri nesklandumai, ir tai 
neduoda tinkamo pagrindo 
deryboms vesti”. JAV LB 
kvietimas tebegalioja. Išei
vija laukia, kad vietoje kal- 
bėjimosi per spaudą, kalbė- 
tumėm prie apvalaus stalo.

Algimantas S. Gečys,
JAV LB Visuomeninių 

Reikalų Tarybos 
pirmininkas

NEUŽMIRŠO...
Tūlas R. N. DIRVOS 4 

Nr. skundžiasi, kad aš pa
miršęs paminėti East Chi
cagos Medžiotojų ir Meške
riotojų klubą. Deja, aš šio 
klubo neužmiršau, bet pati 
klubo valdyba "pamiršo” 
apie savo veiklą pranešti 
LB vietos apylinkės valdy
bai ir tokiu būdu nepateko 
į biuletenį.

Mano rašinys buvo skir
tas ne vietinių organizacijų 
veiklai paminėti, bet pako
mentuoti LB vietinės apy
linkės išleistą biuletenį.

R. N. nesuvokė mano ra
šinio paskirties ir padarė 
neužtarnautą priekaištą. Jei
gu R. N. norėjo pagarsinti 
savo klubą, tą galėjo pada
ryti neminėdamas mano pa
vardės.

A. Tuo.lvalkis

Gerb. p. Redaktoriau,

"DIRVOS” 4 numeryje, 
š. m. sausio 22 d. tilpo ži
nutė pasirašyta inicialais 
R. N. (Rom. Nemickas?), 
kurioje prikaišiojama A. 
Juodvalkiui, kad jis "DIR
VOS” Nr. 2, "rašydamas 
apie LB East Chicagos apy
linkės veiklą ir vardinda
mas šioje apylinkėje vei
kiančias organizacijas kaž
kodėl užmiršo paminėti Me
džioto j ų-Meškerioto jų klu
bą, kuriam priklauso 70 as
menų ir stipriai reiškiasi 
vietos organizacijų veiklo
je."

R. N. tikrai žino, kad 
kiekvienais metais East 
Chicagos apylinkės valdy
ba, baigdama veiklos metus 
išleidžia biuletenį, kuriame 
trumpai suminima ne tik 
apylinkės v-bos, bet ir kitų 
apylinkėje veikiančių orga
nizacijų veikla. Taigi kaip 

kasmet, taip ir praeitų metų 
bendruomenės valdyba raš
tu kreipėsi į apylinkėje vei
kiančias organizacijas su
teikti medžiagą apie savo 
organizacijų veiklą bendruo
menės rengiamam .biulete
niui. Deja, Medž.-Mešker. 
klubas į apylinkės valdybos 
prašymą neatsiliepė ir pra
šomų žinių apie klubo veik
lą nesuteikė, dėlto biulete
nyje ir šis klubas nebuvo 
paminėtas.

A. Juodvalkis, komentuo
damas bendruomenės biule
tenį paminėjo organizaci
jas, kurios biuleteniui savo 
veiklos aprašymus suteikė.

Gerb. R. N. turėjo pirma 
paklausti savo klubo val
dybos, kodėl jie nesuteikė 
LB apylinkės leidžiamam 
biuleteniui žinių ir juos už 
tai pabarti, bet ne priekaiš
tauti A. Juodvalkiui.

Reiškiu pagarbą
Z. Motiejus 

buv. 1975 m. Ė. Chicagos 
apyl. pirmininkas

DAR APIE AUŠROS 
KVARTETO KONCERTĄ

Dirvoj sausio 8 d. at
spausdintoje iš Juno Beach 
korespondencijoj apie "Auš
ros” kvarteto koncertą nu
klysta nuo tiesos.

Kvarteto vardu norėčiau 
tai atitaisyti. Koresponden
cijoje Br. Aušrotas teigia: 
”Kvarteto vadovybei pra
šant, LB Palm Beach apy
linkė, talkininkaujant Lake 
Worth Lietuvių Klubui, bei 
LB Auksinio Floridos kraš
to apylinkei, nežiūrint gana 
nepatogaus tarpšventinio 
laikotarpio, nutarė suruošti 
šį koncertą ..."

Tikrumoje šis koncertas 
buvo suruoštas paties kvar
teto su tikslu išlikti neutra
liems liūdnai nenormaliuo
se Juno Beach ir artimųjų 
apylinkių lietuvių santy
kiuose. Iš anksto žinodami 
apie pašlijusius santykius 
tarp abiejų Juno Beach or
ganizacijų valdybų, asme

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7^% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.LC.

§aint 
Axpttiony 
gavings

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

niškai kreipiausi į žemiau 
išvardintų organizacijų pir
mininkus prašydamas para
ginti savo org. narius daly
vauti koncerte, pabrėžda
mas, kad jį rengia pats 
kvartetas. Kreipiausi į LB 
Palm Beach apylinkės pirm, 
p. Jakubauską, Palm Beach 
Lietuvių Klubo pirm. p. 
Daugėlą, Auksinio Flori
dos Kranto LB apylinkės 
pirm. p. Balčiūną ir Lake 
Worth Lietuvių Klubo pirm, 
kun. Senkų. Visi šie asme
nys mielai sutiko visokerio
pai padėti ir savo pažadus 
įvykdė.

Nemanau, kad p. Br. Auš
rotas, pats būdamas LB 
Palm Beach apylinkės val
dybos nariu, to nebūtų 
žinojęs. Tokia koresponden
cija ir tuoj po koncerto LB 
apyl. valdybos suredaguo
toje kvartetui padėkoje įvy
kęs įvairių organizacijų 
pirmininkų pristatymas, iš
skiriant Palm Beach lietu
vių Klubo pirmininką, yra 
netaktas (kai kurių asmenų 
įžiūrimi kaip bloga valia), 
kurie įnešė į šią, jau ir prieš 
tai susiskaldžiusią lietuvių 
koloniją dar daugiau nesan
taikos ir trinties. Labai gai
la, kad šio koncerto rengėjų 
viltys suartinti seses ir bro
lius lietuvius sudužo. Būtų 
labai malonu, jei šis kvar
tetas būtų palikęs tokį patį 
įnašą, kaip kad paliko St. 
Petersburge ir daugelyje 
JAV, Kanados, bei Pietų 
Amerikos lietuvių kolonojų. 

šia proga noriu dar kartą 
viešai padėkoti visiems jau 
minėtiems organizacijų pir
mininkams už suteiktą pa
ramą, visiems koncerte da
lyvavusiems, visiems auko
tojams, o ypač p. E. Dirsie- 
nei, kuri parūpino salę, ap
dovanojo gėlėmis, virš sa
vaitės laiko savo namuose 
globojo pusę kvarteto ir 
įteikė stambią auką Aušros 
plokštelei išleisti.

V. Čerškus, 
Juno Beach, Fla.
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• V SPAUDOS balius, 

rengtas Lietuvių žurnalistų 
S-gos centro valdybos sau
sio 24 d. Martiniųue resto
rano pokylių salėje praėjo 
su gražiausiu pasisekimu. Į 
puošnią, iškilmingą pokylių 
salę susirinko 590 svečių, 
nes tik tiek šiais metais 
rengėjai buvo pasiryžę su
talpinti, taupydami platesnę 
erdvę šokiams. A. Modesto 
vedamas Neolituanų orkes
tras žavi ne tik lietuvius, 
bet taip pat ir amerikiečius 
svečius, ir todėl, kas tik at
vyksta į spaudos balius, šo
ka su didžiausiu malonumu. 
V-tajame Spaudos baliuje, 
dalyvavo Chicago Tribūne 
dienraščio užsienio žinių 
skyriaus vyr. redaktorius 
M. McGuire su žmona, iš 
Kanados atvykę garsieji 
smuikininkai Dana Pome- 
rancaitė ir jos vyras Yuri 
Mazurkevich, aukštas ame
rikiečių įstaigų pareigūnas 
inž. V. Adamkus su žmona. 
Lietuvių veiksnius atstova
vo Lietuvos gen. konsulė J. 
Daužvardienė, PLB pirm, 
inž. Br. Nainys su žmona, 
Altos cv pirm. dr. K. Bo
belis su žmona, Balfo cv 
pirm. M. Rudienė su vyru 
ir t.t.

• PAGRINDINĖS Spau
dos baliaus atrakcijos susi
dėjo iš linksmos programos, 
premijų įteikimo jaunie
siems spaudos ir foto ben
dradarbius iš Dr. Daužvar- 
džio fondo ir Chicagos Tri
būne red. M. McGuire pa
gerbimo. Balių atidaręs ir 
programą pravedęs LžS cv 
vicepirm. J. Janušaitis, pa
dėkojęs susirinkusiems už 
gausų dalyvavimą, pristatė 
meninės programos apipa

"Redaktoriai” dalinasi aktualijomis: Dirvos - 
V. Stankienė ir Draugo - V. Momkus.

vidalintoją muz. A. Jurgutį 
ir programos atlikėjus — 
solistus M. Momkienę, V. 
Stankienę, Br. Mačiukevi
čių, V. Momkų ir J, Sav- 
rimą. šie penki menininkai 
ir nupynė linksmą, daug ką 
palietusią, bet, tikėkime, 
nieko neužgavusią progra
mą. Melodeklamacijomis, 
solo dainomis, duetais ir 
net kvintetu apkalbėti ir 
apdainuoti LžS cv nariai ir 
mūsų spauda. Po to visi 
penki solistai tapo laikraš- 
gių "redaktoriais”: V. 
Momkus — Draugo, J. Sav- 
rimas — Naujienų, V. Stan- 
kienė — Dirvos, M. Mom- 
kienė — Laisvosios Lietu
vos ir Br. Mačiukevičius — 
Darbininko. Iš jų lūpų nu
skambėjusios melodijos su 
specialiai pritaikintais sa
tyriniais tekstais pasiekė 
tiesiog viršūnes ir progra
mos atlikėjus visą laiką ly
dėjo plojimų audra. Tokia 
pagaunanti programa netu
rėtų likti tik Chicagoje, ją 
turėtų pamatyti ir kiti 
miestai, kur vyksta spaudos 
baliai ar panašaus pobūdžio 
vakarai. Ruošiant vakarus 
Dirvos atstatymo vajui, to
ji programa tikrai tiktų. 
Satyrinį spaudos montažą 
mediniai apipavidalino ir 
melodijas pritaikė bei akom
panavo muz. A. Jurgutis, 
parodęs didelius gabumus 
ir linksmo žanro pastaty
mams.

• LžS-GOS cv, įsteigusi 
Dr. Daužvardžio fondą, kas
met skirią premijas jaunie
siems lietuvių spaudos raš
to, foto ir radijo bendradar
biams. Speciali komisija, 
susidedanti iš LžS cv vice
pirm. jaunimo reikalams E.

Chicago Tribūne redaktoriui M. McGuire įteikiamas pagerbimo lapas

Pakštaitės, rašyt. A. Baro
no ir A. Zailskaitės, Spau
dos baliaus išvakarėse 50 
dol. premijas paskyrė šiems 
jauniems bendradarbiams: 
A. Avižieniui, D. Brušky- 
tei, R. Genčiui, G. Juozapa
vičiūtei, L. Kojeliui, R. Lu- 
koševičiūtei ir V. Nakui už 
rašinius. Už nuotraukas 
premijos paskirtos D. Blauz- 
džiūnaitei, E. Būtėnui ir J. 
Kupriui. Iš premijuotų spau
dos bei foto bendradarbių 
baliuje dalyvavo D. Bruš- 
kytė, A. Avižienius ir E. 
Būtėnas. Jiems premijas ir 
įteikė Lietuvos gen. konsu
lė J. Daužvardienė, prisimi
nusi savo vyrą a. a. Lietu
vos konsulą dr. P. Daužvar- 
dį ir jo vardo fondo reikš
mę. Premijas laimėjusių 
vardu padėkos žodį tarė A. 
Avižienis, šios trumpos aki
mirkos — premijų įteiki
mas ir kartu tiltas lietuvių 
spaudai ateityje turėtų 
naujų, jaunų bendradarbių, 

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Į 
LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENĘ

Brangūs lietuviai!

Laisvė yra viena pačių brangiausių dovanų, kuria 
dangus apdovanojo žmones. Laisvei negali prilygti jokie 
žemėje užrakinti ar jūros gelmėse paslėpti turtai. Dėl 
laisvės, kaip ir dėl garbės, galima ir reikia aukoti savo 
gyvybę. Ir nėra didesnės nelaimės, kuri galėtų užgriūti 
žmogų, kaip nelaisvė. Tai šventi ir prasmingi žodžiai, 
kurie kiekvieno patrioto lietuvio širdyje kelia norą ir. 
troškimą dėl laisvės siekių aukotis ir kovoti.

Todėl minėdami savo tautos nepriklausomybės atsta
tymo ir atkūrimo šventę, turime kiekvienas lietuvis pa
žadinti savo tautinės sąžinės balsą. Kiekvieno lietuvio 
Sąžinė turėtų būti tikrasis kelrodis tėvynės ir tautos dar
bų plotuose, šiuose darbų plotuose sąmoningai atlikime 
savo šventą pareigą: pinigine auka, konkrečiu darbu ir 
savo dvasios pasišventimu siekti pilnutinio lietuvių tautos 
idealo, — Laisvės.

Chicagos Lietuvių Tarybos skyrius maloniai kviečia 
visus lietuvius dalyvauti Vasario 16 minėjime 1976 m 
vasario mėn. 15 d. 2 vai. Maria High School patalpose.

Aukas organizacijos ir paskiri asmenys prašome 
įteikti minėjime arba siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos 
skyriaus iždininkui Vladui šoliūnui, 8335 Fieldcrest, Wil- 
low Springs, III. 60480.

Kazys Oksas 
Pirmininkas

Algis Jasaitis 
Vykd. Sekretorius

nes, vesdami mirusių spau
dos bendradarbių nekrolo
gų knygą, matome, kiek 
daug jų jau netekome ir per 
paskutinius penkis metus, 
nuo to laiko, kai savo ka
denciją pradėjo dabartinė 
LžS cv.

• LŽS-GOS cv pirm. kun. 
J. Vaišnys pranešė susirin
kusiems, kad baliuje daly
vauja ir Chicago Tribūne 
užsienio žinių skyriaus vyr. 
redaktorius M. McGuire su 
žmona, gerai pažįstantis 
Baltijos valstybes ir lietu
vius, nes kurį laiką buvo 
korespondentu Maskvoje, 
lankėsi Baltijos valstybėse, 
ten turėjo kontaktų su žmo
nėmis. Kiek plačiau svečią 
pristatė inž. A. Rudis, ar
timiau pažįstamas su red. 
McGuire. Jam su žmona pa
sirodžius garbės tribūnoje, 
salėje kilo entuziastingi plo
jimai.. LžS cv pirmininkas 
ir vicepirmininkė E. Pakš- 
taitė aukštajam svečiui įtei

kė specialų adresą su ati
tinkamu įrašu, kurį visiems 
ir perskaitė, žmonai įteikta 
meniška koplytėlė — Lie
tuvos pakelių rūpintojėlio 
replika. Atrodo, abu neti
kėtomis dovanomis buvo ir 
nustebinti ir patenkinti. 
Abu tarė padėkos žodžius. 
Red. M. McGuire, berods, 
airių kilmės, už šiltą pri
ėmimą ir dovanas padėko
jo lietuviškai. Inž. A. Ru
džiui paprašius plačiau pa
kalbėti, 2-3 min. žodyje re
daktorius papasakojo kiek 
Įspūdžių iš tų dienų, kai 
dirbo Maskvoje ir buvo nu
važiavęs į Latviją. Prisi
minė Simą Kudirka, iškėlė 
tai, kad muz. A. Jurgučio 
šeima dar nėra, išlaisvinta ir 
reikia dėti visas pastangas, 
kad žmona su dukra atvyk
tų į šią laisvės šalį pas vyrą 
ir tėvą. Red. M. McGuire 
žodis buvo tikrai trumpas, 
taiklus ir šiltas, šokių metu 
teko su redaktorium Mc 
Guire ir jo žmona pakalbė
ti. Jie sakėsi tikrai paten
kinti ir nustebinti. Tikėki
me, kad ateityje Chicago 
Tribūne dienraštyje gana 
aukštame poste turėsime 
nuoširdų savo draugą.

• TRADICINĮ spaudos 
valsą pravedė vicepirm. V. 
Kasniūnas, Lietuvoje buvęs 
redaktorius ir ten jau šok
davęs spaudos valsus. Spau
dos antį laimėjo "Gintaro” 
vasarvietės savininko A. 
Karaičio stalas, šešiems 
šimtams žmonių šokant prie 
puikaus A. Modesto vedamo 
Neolituanų orkestro muzi
kos, ne juokais smarkiai 
lingavo storo mūro surem
tos didžiosios pokylių salės 
grindys, išklotos brangiais 
kilimais. Tarp gausių sve
čių sukosi iš Clevelando at
vykęs J. P. Palukaitis ir 
daug kitų. Apėjus visus sta
lus, nei vienas nepareiškė 
nepasitenkinimo, o tik 
džiaugsmą, štai dėl ko ir 
V-sis Spaudos balius praėjo 
su didžiausiu pasisekimu.

(Nukelta į 6 psl.)
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Taip pat liks ir pinigų Dr. 
Daužvardžio fondui. Balių 
rengė LŽS cv, kurią suda
ro: kun. J. Vaišnys, J. Ja
nušaitis, VI. Būtėnas, V. 
Kasniūnas, E. Pakštaitė, A. 
Pužauskas ir D. Vakarė. 
VI-sis Spaudos balius įvyks 
1977 m. sausio 29 d. toje 
pačioj vietoje.

LIETUVIAI MINĖS
AMERIKOS 200 METŲ 

SUKAKTĮ

Chicagoje baigiamas su
organizuoti lietuvių orga
nizacijų atstovų komitetas 
minėti JAV 200 metų su
kaktį. Sausio 18 d. dr. Ši
maičio raštinės patalpose 
įvyko liet, organizacijų at
stovų susirinkimas. Buvo 
atstovaujamos 25 organiza
cijos ar klubai. Susirinki
mui pirmininkavo dr. Bal
čiūnas. Susirinkimas nutarė 
minėjimą rengti lietuvių 
tautinės grupės Chicagoje 
vardu ir buvo priimtas 
to komiteto pavadinimas: 
JAV 200 metų nepriklauso
mybės sukakties minėjimo 
lietuvių komitetas Chicago
je. Minėjimas įvyks š. m. 
balandžio mėn. 25 d. Mc 
Cormick Crown Theatre sa
lėje. Prasidės 1 vai. ir baig
sis apie 4 vai. po pietų. 
Iškilmingos pamaldos bus 
balandžio 25 d. Gimimo šv. 
Mergelės Marijos ir Tėviš
kės parapijų bažnyčiose. 
Pamaldas laikys vyskupas 
Brizgys ar, jam negalint, 
kun. kan. V. Zakarauskas.

Mininė programa: dainos, 
solistai, tautiniai šokiai. 
Jungtiniam chorui vado
vauja muzikas K. Stepona
vičius. Solistų vadovas ir 
koordinatorius solistas Al
girdas Brazis. Dalyvauti 
pakviesti šie chorai: Pir
myn, Vyčių, Tėviškės para-

TRUMPOS EKSKURSIJOS Į LIETUVį 
1976 PAVASARĮ

KOVO 31 iki BALANDŽIO 8-tos 
BALANDŽIO 14 iki BALANDŽIO 22 

GEGUŽĖS 16 iki GEGUŽĖS 24
Maršrutas:

Maskva-V ilnius-Kaunas-T rakai 
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS!

Vasaros 2 savaičių, ekskursijos prasideda 
gegužės 31 dieną. 

Kainos bus paskelbtos greitu laiku!

Lietuvių ekskursija į
Meksiką — 7 dienoms — tik $300.00 

(po du kambaryje)
Išvyksta š. m. gegužės 1 d.

Registruokitės:

MIER1CJ1 TlilIIL SEKVICE lilREUI
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Telephone: (312) 238-9787

__________________________ DIRVA_____ _____________________________________ 1976 m. vasario 5 d.
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J. Augustaitytę - Vaičiūnienę minint
Vasario 28 dieną sukan

ka dveji metai nuo poetės J. 
Augustaity tės -Vaičiūnienės 
mirties.

Kalbant apie Augustaity- 
tę-Vaičiūnienę, jos gyveni
mo ir veiklos pagrindu tek
tų laikyti nepaprastą lietu
viškumą, tautiškumą ir jo 
vispusišką supratimą. Ji 
savo tautoje gyveno, savo 
tautoje dirbo ir kūrė, savo 
tautai atidavė visas jėgas, 
iki mirties valandos.

Velionės nuopelnus tau
tai ne visi vienodai supran
ta: vieni pirmoje vietoje 
laiko jos patriotinę poeziją, 
kurią K. Bradūnas buvo su
lyginęs su didžiaisiais pran
cūzais rezistentais, antri — 
jos publicistiką, ištisai per
sunktą mūsųjų negerovių 
įžvelgimu, tiksliu tautinių 
reikalų vertinimu, gilia ir 

pi jos, Dainavos ir 8 tauti
nių šokių grupės.

Bus išleistas specialus 
sukakties minėjimo ženkle
lis ir programos leidinėlis, 
kuriame bus trumpai anglų 
kalboje priminta apie lietu
vių tautinės grupės įnašą 
Amerikos gyveniman, jo 
kultūrai ir ekonomijai. Lei- 
dinėliui-programai paruoš
ti sudaryta spaudos komisi
ja.

Kas įdomaujasi ir norėtų 
sužinoti smulkesnių davi
nių, prašoma skambinti te
lefonu 436-7878 nuo 7 vai. 
iki 9 vai. savaitės dieno
mis. JAV 200 metų nepri
klausomybės sukakties mi-' 
nėjimo lietuvių komitetas 
Chicagoje, 2951 W. 63 St., 
Chicago, II. 60629. Trum
piau korespondencijoj pava
dinimą naudoti tokį: BI
CENTENNIAL CHICAGOS 
LIETUVIŲ KOMITETAS. 

tikslia kritika. Tretieji ypa
tingos reikšmės teikia jos 
išvestiems tautiniams šo
kiams, nes, girdi, tai isto
rinis darbas, pareikalavęs 
keliolikos metų kruopščių 
studijų, dar kiti, ypač skau
tai, nori pripažinti jos di
delius pasiekimus skauty- 
bės srityje.

Sportininkai ir sporto 
vertintojai bei mėgėjai tvir
tina, kad J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, būdama Mari
jampolės Rygiškių Jono 
Gimnazijos mokytoja, su
kūrė tikrą lietuvišką mankš
tą, prieš tai išstudijavusi 
kitų tautų charakterius ir 
peržiūrėjusi kitataučių kū
no kultūrą, čia ir būsiąs jos 
darbo pagrindas.

Man, esant profesionalui 
visai kitos srities, būtų ne
įmanoma nustatyti, kuris 
velionės darbas tautai reikš
mingiausias. Taigi, man at
rodytų, kad jos veiklą ten
ka visą surišti į vieną tau
tinę prizmę, tokiu būdu ver
tinant tą sunkiai įkainoja
mą lobį bendari. Visi dar
bai, iš jos rankų išėję, tau
toje pasiliks nemirštami. 
Dėl to ir kun. Kezys susuko 
filmą iš jos darbų, o Balze- 
ko Lietuvių Kultūros Mu
ziejus įrengs jos skyrių. Tai 
būtų pirmas toks skyrius 
Muziejuje.

Labai gražu, kad Chica
goje yra susiorganizavęs 
komitetas jos raštams leis
ti. O tų raštų dar, remian
tis sūnaus žodžiais, būtų 
dar daug: du poezijos rin
kiniai, nespausdinta ir pe
riodikoje jau skelbta publi
cistika, du scenos veikalai, 
nespausdinti, bet su dideliu 
pasisekimu statyti Mari
jampolėje, Kaune ir trem
tyje (”Eglė žalčių karalie
nė’* ir ”Lietuvių vestuvės”) 
ir kiti mažesni raštai.

Greta raštams leisti ko
miteto, kuriams vadovauja 
Jonas Jasaitis, susidarė ir 
kitas komitetas Vaičiūnie
nei paminėti, jos dvimečio 
nuo mirties proga. Komite
tui pirmininkauja Andrius 
Juškevičius. Jau turėta du 
posėdžiai, aptarti visi, su 
minėjimu surišti, klausi
mai, nusistatyta ir ruošia
ma trumpa programa. Bus 
jos pačios balsu perskaityti 
eilėraščiai iš plokštelės, Ba
lio Pakšto šeimos liaudies 
instrumentų pritariami. Da
lis iš kun. Kezio susukto fil
mo, sol. Bronius Jančys su 
patriotinėmis dainomis. Pa
grindinę apybraižą apie ve
lionę skaitys Liet. Ped. In
stituto Neakivaizdinio Kur
so Direktorius Ignas Sera
pinas, su kuriuo Vaičiūnie
nei teko bendradarbiauti 
Wuerzburge ir čia, Ameri
koje. Tautinių šokių moky
toja ir "Grandies” vadovė 
I. Smieliauskienė trumpai 
nusakys jos kelią t. š. kūri
me, kartu su savo grupe pa
vaizduodama kelis jos pa
čios surastus šokius. Gi v. 
s. Z. Juškevičienė papasa

kos apie jos skautišką ir 
kitą veiklą.

Minėjimas užtruks pus
antros valandos. Po jo ka
vutė su užkandžiais, kurią 
paruoš velionės marti Lai
ma.

Kviečiami visi lietuviai į

Š. m. sausio 18 d. Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pra
ėjusių metų ir naujai išrinktoji valdybos turėjo bendrą posėdi. 
Posėdžio metu naujoji valdyba perėmė pareigas. 1976-77 metų 
valdybą sudaro Dr. Jonas Stankaitis — pirmininkas, Dr. Algi
mantas Čepulis — vicepirmininkas, Dr. Dainius Degėsys — se
kretorius, Dr. Nelė Juškėnienė — iždininkė ir Dr. Giedrė Ma- 
tienė — narė.

Nuotraukoje buvusios ir naujos valdybos nariai. Sėdi iš kai
rės: Dr. J. Stankaitis, Dr. N. Juškėnienė ir Dr. Danielius Degė
sys; stovi: Dr. Dainius Degėsys, Dr. Viktoras Stankus ir
Dr. Antanas Aželis

BET KOKIA PROGA
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabash Avenue 
Chicago, 11). 60601 2nd Floor

GERIAUSIA DOVANA.

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINĖS 
MADOS KAILIŲ!

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

minėjimą vasario 29 Tauti
niuose Namuose. 3 vai. p. 
p. Išvakarėse, šv. Mergelės 
Gimimo lietuvių šventovė
je, 5 vai. vakare, bus pa
maldos už velionę.

Balzeko Muziejuje Vai
čiūnienės skyrius atidaro
mas savaitę vėliau, kovo 7 
dieną. fd)
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IŠ DARNAUS IR PASISEKUSIO 
III PI JAUNIMO KONGRESO

UGNELĖ STASAITĖ

III-čias PU Kongresas 
įvykęs 1975 m. gruodžio 
mėn. 20 d. iki 1976 m. sau
sio mėn. 6 d. trijose Pietų 
Amerikos valstybėse kiek
vieno jame dalyvavusio at
stovo mintyse paliko tiek 
daug įvairių įvykių, jog jų 
visų aprašyti ir paskelbti 
spaudoje neįmanoma. Tad 
bent suglaustai norėtųsi su 
Kongreso darbais ir malo
numais supažindinti lietu
viškąją visuomenę, kuri 
šiuo įvykiu domėjosi, tą di
delį jaunimo ryžtą rėmė 
moraliai ir materialiai.

Man kaip atstovei teko į 
Kongresą vykti su Chicagos 
grupe vadovaujamą PLB 
pirm. Br. Nainio. Tikrai 
nežinau kokios techniškos 
kliūtys mums pastojo kelią, 
jog vėliausiai pasiekėme 
Argentiną — Buenos Aires. 
Tačiau kelionės tikslą pa
siekėme laimingai ir tur 
būt, nieko nenustojome pa
vėlavę, nes tuo metu Bue
nos Aires apylinkėje vyko 
atstovų stovykla. Tad iš 
areodromo buvome tiesiai 
nuvežti į Vilią Marista. Jau 
iš pirmo pamatymo stovyk
los pastebėjome, kad kon
gresui buvo ruoštasi rimtai, 
planingai ir ne vien pramo
gai.

Vos tik įžengę į stovyklą 
kiekvienas gavome po mai
šelį su įvairiausia kongreso 
informaciją, dainorėliu ir 
kita literatūra. Tuoj buvo 
mums nurodytos ir patal
pos, kuriose nors ir be dide
lių patogumų įsikūrėme 
jaukiai. Stovykloje nepra- 
mogavom, bet aktyviai įsi
jungėme į kiekvienai dienai 
skirtą stovyklavimo progra
mą. Išskyrus trumpą lais
valaikį reiškėmės įvairiuose 
būreliuose, kaip antai: lie
tuvių kalbos ir literatūros 
būrelis, lietuvybės išlaiky
mo šeimose būrelis, kalėdi

Studijų dienos prezidiumas. Iš kairės: J. Juozevičius, Slot- 
kus, A. Čepas, R. Pauliukevičiūtė ir Ugnelė Stasaitė, šio repor
tažo autorė. A. šilėno nuotr

nių papuošalų, šiaudinukų 
paruošimas ir t.t. O vaka
rais įvairios repeticijos, nes 
reikėjo ruoštis tautinių šo
kių šventei ir paruošti sto
vyklos vakaro programas. 
Vakarais kiekvieno krašto 
atstovai dažniausiai pavaiz
duodavo ką nors charakte
ringo iš jų gyvenamojo 
krašto.

Taip priartėjo ir Kūčių 
diena bei Kalėdų šventės. 
Kūčių vakarienei lietuviš
kus tradicinius valgius ga
minome patys ir po vėliavos 
nuleidimo sėdome prie kū
čių stalo. Kūčias valgėme 
neįprastoj aplinkoj: lauke 
po atviru vasaros dangum 
egzotiško krašto paukš
čiams Čiulbant tik retkar
čiais pertraukiant šią švel
nią nakties muziką netolie
se girdimi šūviai.

Kalėdų dieną visi dalyva
vome ”asadoje”, tai argen- 
tinietiškas piknikas. Paval
gę ir pasilinksminę turėjo
me progos laivu paplaukioti 
Tigro upe. Vakare įvyko 
stovyklos uždarymas, kurio 
metu buvo įteiktos Argenti
nos lietuviškam jaunimui 
JAV dovanos: tautiniai rū
bai ir liet, knygos.

Po stovyklos uždarymo, 
sekančią dieną Buenos Ai
res vyko oficialus PLJ III 
Kongreso atidarymas. Di
džiulė San Martin teatro 
salė prisipildė atstovais ir 
svečiais. Kiekvieno krašto 
atstovų vadai su kitais gar
bės svečiais sudarė prezi
diumą. Oficialios dalies me
tu buvo perskaityti visi 
gauti sveikinimai, tarp ku
rių ir PLB pirm. St. Barz
duko. Pasibaigus šiais da
liai, vyko meninė programa, 
kurią išpildė Kanados Bal
tijos taut. šokių grupė ir 
choras. Po kongreso atida
rymo turėjome skubiai iš-

Jaunimo Kongrese studijų dienose Itaicj, Brazilijoj, paskaitą skaito poetas Klemensas Jūra. 
A. Šilėno nuotr.

vykti į uostą, kur mūsų lau
kė laivas į Montevideo — 
Urugvajų.

Išplaukėme vėlai vakare 
ir saulei tekant horizonte 
pastebėjome nedidelio kalno 
viršūnę, šis nedidelis hori
zonte pakilimas kaskart vis 
didėjo ir tai liudijo, jog ar
tėjame prie Montevideo. 
Charakteringas miesto pa
vadinimas, kuris kilo iš jū
ros matyto vaizdo. Monte
video, — Monte kalnas, vi
deo — matau, reiškia kalną 
matau.

Miestas įdomus, visas pa
skendęs žalumynuose ir gal 
pats švariausias Pietų Ame
rikoje. šiame mieste ir vyko 
kongreso talentų vakaras, 
kur įvairių kraštų jaunimas 
turėjo progos pademons
truoti savo sugebėjimus. 
JAV jaunimas pasirodė de
klamacijom, dainomis ir 
kanklių muzika, kurią at
stovavo Clevelando žinoma 
kanklininkė Danutė Ban
kaitytė.

Talentų vakaras gana il
gai užsitęsė ir iš teatro iš
ėjome jau po vidurnakčio. 
Tuo metu pastebėjome kaip 
tik charakteringą šio mies
to naktinį gyvenimą. 7 vai. 
vakaro gatvės buvo tuščios 
ir miestas btivo, kaip išmi
ręs, tuo tarpu 1 vai. nak
ties gatvėmis nebuvo gali
ma praeiti.

Sekančią dieną išskridąr 
me į Sao Paulo — Braziliją. 
Tai buvo kaip tik trečiadie
nis, diena prieš Naujuosius 
Metus. Patekę į Sao Paulo 
išvydome kitą staigmeną, 
būtent gatvėse popierių iki 
kelių, net medžiai buvo 
kaip apsnigti. Mat toks šio 
miesto paprotys, Naujų Me
tų išvakarėse išmesti per 
langą visus popierius. Gali
ma įsivaizduoti, kai 30-40 
aukštų namai iš kiekvieno 
lango meta savo popierius į 
gatvę, žinoma, ilgai juos 
nelaikė ir iki vidudienio gat
vės jau vėl buvo švarios.

Didelėj ir gražioj salėj 
sutikę Naujuosius Metus 
Sao Paulo, Naujų Metų rytą 
jau vykome į Vilią Cootska, 
kur prasidėjo III PLJ Kon
greso pagrindiniai darbai.

Čia gražioj vienuolyno ap
linkoj vyko studijų savaitė, 
kur buvo sprendžiama atei
ties veikla, saviveiklos bū
dai, renkama PUS valdyba 
ir taip pat buvo nustatyta 
sekančio Kongreso data bei 
vieta.

Studijų savaitėje buvo 
privaloma visiems atsto- 
vams dalyvauti ir aktyviai 
įsijungti į darbą. Todėl ir 
buvo parinkta vienuolyno 
aplinka, kur galima daugiau 
susikaupti ir rimtai padir
bėti.

Čia atstovai gyveno po 
2-3 kambaryje. Charakte
ringais vardais buvo ir po
sėdžių kambariai pavadinti: 
Birutės menė, Kęstučio me
nė, Praamžiaus menė, Ąžuo
lo kampas, Eglės kampas, 
Jurašo teatras, Žalgirio lau
kas ... Kiekvienos dienos 
darbai rėmėsi griežta die
notvarke. Viskas vyko griež
tai nustatytomis valando
mis, klausėmės įvairių pa
skaitų ir dalyvavome įvai
riuose diskusijų būreliuose. 
Paminėsiu tik keletą būre
lių, kuriems vadovavo Ohio 
atstovai, tai būtent V. Len- 
kauskaitė vadovavo skirtin
go luomo ir mokslo lygio 
jaunimo santykių būreliui, 
Ugnelė Stasaitė: Vasario 16 
gimnazijos, Vakarų Vokie
tijoj diskusiniam būreliui, 
Algis šilėnas: lituanistikos 
galimybės aukštajame mok
sle ir lietuvių knygynai. Pa
skaitom buvo sudaryti taip 
pat diskusiniai būreliai.

Svarbiausi Studijų Dienų 
darbotvarkės punktai buvo 
Darbo Komisijos. Jų veikė 
iš viso devynios. Jų nutari
mai ir rezoliucijos buvo pa
tiektos balsavimui. Taip pat 
šios komisijos pasiuntė ir 
įvairių kraštų vadovams 
sveikinimus su savo pagei
davimais. Sveikinimai pa
siųsti, PLB, Vlikui, popie
žiui Pauliui VI, Jungt. Tau
tų gener. sekretoriui Kurt 
Waldheim, Sov. Sąjungos 
Kom. part. sekr. L. Brežne
vui su reikalavimu baigti 
Pabaltijos okupaciją ir re
liginį bei tautinį žmonių 
persekiojimą.

Sekantį Kongresą nutar-. 
ta rengti Europoje 1979 m,

Po įtemptų dienos darbų, 
vakaro poilsiui dažniausia 
turėjome ir pramogines pro
gramas, literatūros vakarus 
ir t.t.

Studijų dienose buvo at
silankęs iš Europos ir vysk. 
A. Deksnys,

Sausio 6 dieną vykome 
atgal j Sao Paulo, kur vyko 
oficialus Kongreso uždary
mas.

Tai buvo lyg ir apvaini
kavimas mūsų kelių savai
čių įtempto darbo ir kartu 
liūdna, kad vos spėję susi
pažinti su pasaulio jaunimu, 
štai vėl reikia išsiskirti.

Uždarymo oficialioje da
lyje taip pat buvo daug kal
bų pasakyta. Kalbėtojų tar
pe buvo ir žymus brazilas, 
didis kovotojas už pavergtų 
tautų laisvę, tai Vidigal, 
Xavier da Silveira. Jo pa
reikšti šilti žodžiai mūsų 
pavergtai tautai suteikė 
mums daug vilčių kovoje 
siekiant mūsų švento tiks
lo — tautos laisvės.

Po šios dalies vyko taip 
pat dar meninė programa, 
kurioje labai talentingai su 
gitara ir daina pasireiškė 
Brazilijos lietuvaitė A. Ju- 
ciūtė, 13 metų ir mūsų kan
klininkė Danutė Bankaity
tė.

Kongresą uždarius, se
kančią dieną vyko tautinių 
šokių šventė, kurioje daly
vavo 5 rateliai. Po šokių 
šventės ekskursija nuvyko
me į Rio ir sausio 10 d. iš- 
skridome atgal

šis kongresas stipriais 
ryšiais sujungė pasaulio 
lietuviškąjį jaunimą ir su
teikė naujų jėgų, didesnio 
ryžto bendrai veiklai ir ko
vai už tėvų žemę — Lie
tuvą.

Ypač sustiprino Pietų 
Amerikos lietuviškojo jau
nimo tautinę dvasią ir su
žadino juose didesnę meilę 
toli esančiai pavergtai tėvy
nei. Kongreso atstovai lie
ka giliai dėkingi lietuviš
kai visuomenei, kuri šį di
delį jaunimo ryžtą rėmė ir 
įgalino jį tokiu mastu pra
vesti.
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Vilnius - 
akimis

Vilnius bujoja, Vilnius 
klesti, auga platyn ir aukš
tyn ! Taip sako turistai, par
grįžę iš Lietuvos sostinės. 
Kai kada tuos skubius ir 
naivius pareiškimus pasi
gauna "Gimtojo Krašto” 
agitatoriai, ir trigubai su
stiprinę garsiakalbius, "pub
likuoja" savo leidinėlyje.

Nereta nugirsti, kad Vil
nius gražus, žalias, nuotai
kingas. Tai sostinės terenos 
nuopelnai. Bet koks gi yra 
Vilnius vilniečio akimis? 
Tas vilnietis pažįsta Vilnių 
geriau ir nuodugniau už kur 
nors turistiniame viešbuty
je marinuojamų turistą.

Toks vilnietis, garsiai 
prabilęs apie Vilniaus šva
rą, apie "miesto tėvų” apsi
leidimą, yra rašytojas ir 
dailininkas Romualdas Lan
kauskas. Tai talentingas 
kūrėjas, davęs (kiek ten 
įmanoma) "heminvėjiškų” 
kūrinių. Jis turėjęs ir savo 
paveikslų parodų.

Kaip Sovietijoje įprasta, 
rašytojus ir poetus atitrau
kia nuo jų žanro kūrybos. 
Liepia rašyti "apybraižas” 
apie kolūkio pirmininkus, 
lentyniaujančias melžėjas, 
gerus mėšlavežius. Tos apy
braižos turi būti "darbo 
žmonių litanijos”, su išgiri- 
mais ir tapnojimais per pe
tį. Pavestas tokią "apybrai
žą” rašyti Romualdas Lan
kauskas užgriebė didelį kąs
nį, visą Vilnių. Rašytojas 
mato tą miestą kasdieną, 
tad ir žinojimas yra gilus. 
Dėstymas atviras. Tai sa
votiško, ten retkarčiais lei
džiamo, "demaskavimo” žan
ras.

Tad, cit, paklausykite, 
žengiame kartu su rašytoju 
Lietuvos sostinės gatvėmis, 
aikštėmis, sustojame par
kuose ir skveruose. Romu
aldas Lankauskas sugriau
na Vilniaus švaros mitą 
nuogais, nenuginčijamais 
faktais. Vilniuje matome 
"sovietinės tvarkos” trium
fą. Daug kitataučių turistų 
parvežė mums panašių da
vinių iš Maskvos, Tūlos, to
limo Sibiro. Miestai skęsta 
apsileidime. Biurokratinė 
sistema netinka gyvenimui. 
Propogandiniai kyla į dan
gų aukštieji namai, bet jie

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

vilniečio
ST. PERMINĄS

blogų kvalifikacijų. Supa 
naujus kvartalus parkai, 
bet tie parkai šiukšlynai. 
Bet... leiskime kalbėti su
sikrimtusiam rašytojui. 
Apybraiža tilpo švyturyje 
(nr. 22). Apybraižos pava
dinimas: Ne svečio akimis. 
Tas pavadinimas aiškiai pa
brėžia, kad kalba žinovas, 
ne prabėginis turistėlis.

Vilniuje siautėja medžių 
kirtimo epidemija. Vien 
tiktai 1967 metais, susekė 
R. Lankauskas, iškirto be 
reikalo ”2160 vertingų me
džių”. Lazdynų pušynėliui 
"paversti atstumiančiais 
šiukšlynais”, ir gamtos ter
šėjai ir toliau ten saviva
liauja. Mieste daug neapžel
dintų plotų. "Daug tuš
čių ir akies nedžiuginančių 
plotų”. Dėsto rašytojas: 
"puikus buvusio Žirmūnų 
dvaro parkas vienintelis 
šiame rajone, tebėra apleis
tas. čia kėpso šiukšlių krū
vos, mėtosi konservų dėžu
tės ir butelių šukės”. Ir dar 
daugiau: "parke leido šunų 
mylėtojams ruošti^ savo 
auklėtinių treniruotes ir 
varžybas...”

Skveras prie Literatų ka
vinės nutriptas, seni suolai 
aptriušę ir nedažyti, me
džiai ir krūmai apnykę be 
priežiūros. Gedimino kalno 
papėdėje skveras be suoliu
kų, takai be žvyro, po lie
taus stovi balos, purvas, čia 
"biaurios formos žibintų 
stulpai, dar biauresnės 
šiukšlių urnos, stūkso gre
mėzdiškas, į keistą kinišką 
pagoda panašus statinys — 
vasaros kavinė”.

Bendrai gi vasaros kavi
nių Vilniuje labai maža. 
Prekybos organai nesirūpi
na tokias kavines įrengti. 
Už tat beveik netrūksta iš
gėrimo vietų. Gorkio gat
vės skvere "matome mur
zina žalia spalva nudažytas 
būdas, prie kurių kiauras 
dienas stypso prasigėrę ti
pai su alaus bokalais ran
kose".

Tokių išgėrimo "būdų" 
yra prie Vingio pąj-ko, prie 
Jaunimo sodo, čia riogso 
šlykščios išvaizdos statiniai, 
tikri "architektūros dino
zaurai”, kur šokama, valgo-

New Yorke sausio 11 d. visuomenei buvo pristatyta partizanų vado Juozo Daumanto-Luk- 
šos knyga, išleista Manyland Books leidyklos, "Fighters for Freedom”. J. Lukšos-Daumanto 
našlė dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, daug prisidėjusi prie knygos išleidimo, kalbėjo kaip 
ši knyga atsirado. Nuotraukoje po knygos pristatymo: A. Vakselis, dr. Nijolė Bražėnaitė-Paro
netto, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas ir Simas Kudirka. L. Tamošaičio nuotr.

ma šašlikus, aišku, drūčiai 
nugeriama.

Jaunimo sode niekad ne
pasirodo kamerinis orkest
ras, nėra jokių kultūrinių 
pramogų, nors šiai galimy
bei yra pastatų. Ir, paga
liau, rašytojas prieina prie 
poetų apdainuotos Vilnios. 
Įspūdis? štai vaizdas: "Vil
nioj plūduruoja senos pa
dangos, rūdija metalinės lo
vos, kiauri puodai ir dar di
desnis šlamštas”. Nuvirto 
apsauginiai turėklai. O kaip 
Neris? "Rūpestingos žmo
gaus ranko šaukiasi Neries 
krantinės, gražūs šlaitai 
ties Žirmūnais liko pliki, 
laiku neapželdinti, nuolat 
griaunami lietaus ir, deja, 
pačių vilinečių. žibsi saulėje 
butelių šukės, pilamos šiukš
lės ...”

štai Tiesos gatvė prie Su
bačiaus gatvės: "lyg ir ko
kia aikštė su klampia pelke 
pavasarį, su šiukšlėmis ap
linkui".

Rašytojas pasuka žvilgs
nį į kiemus: "pasidairyki
me po daugelį kiemų, ypač 
senamiestyje ir Užupyje — 
j nosį padvelks tokie kvapai, 
kad paskui net benzino dū
mų smarvė bus maloni. At
viros, perpildytos šiukšlių 
dėžės, išdrabstytos atma
tos".

nukren- „i/bindami

O kaip šaligatviai? "Ar 
visur galime drąsiai jais 
žengti, nebijodami užkliūti 
ir išsitiesti pasliki”. Gat
vėje esame tipingų, tarybi
nės tvarkos pavojų. Tai... 
balkonai! Rašytojas aima
nuoja: "ne visur esi saugus 
ir dėl balkonų. Taip, dėl bal
konų, nes seni, neprižiūri
mi, laiku neremontuojami 
balkonai turi tą ypatybę, 
kad irdami gabalais 
ta ant šaligatvio ... Teko 
matyti krūvą plytgalių po 
Literatų kavinės balkonu, 
paskui Klaipėdos gatvėje ir 
kitur”.

Cvirkos gatvės balkonai 
vos vos laikosi ir "nėra la
bai smagu į juos pažiūrė
jus”.

"Labai apleista turgavie
tė Dzeržinskio rajone, daug 
neasfaltuoto ir negrįsto plo
to; pavasarį ir rudenį Čia 
balos ir purvynas, o vasarą 
automašinai pravažiavus ky
la aitrūs dulkių debesys”.

Esame ir tokių netvar
kos "prajovų”: Žirmūnuose, 
tarp gyvenamųjų namų ati
darė motociklų ir jų dalių 
parduotuvę. ”To jokiais ar
gumentais neįmanoma pa
teisinti”, sako R. Lankaus
kas. "Kasdien šimtai moto
ciklų, parpdami, zuja palan
gėse ir alina gyventojų ner

vus". Arba arti miesto cent
ro leidžia atvykusiam cir
kui pastatyti savo palapinę. 
Cirkas garsinasi garsiakal
biais. Ir toks triukšmas, kad 
"norėjau bėgti ausis užsi
kišęs”. Motociklai yra 
triukšmo šaltinis. Ir štai: 
"dabar vienas žmogus daž
nai devynių aukštų namo 
gyventojus prikelia iš mie
go”. O Gorkio gatvėje ”dre- 

grindinį, siaubin
gai teršdami orą, kriokia 
sunkvežimiai ir trakto
riai ..."

šis maksimalinės įtam
pos skundas pavadintas "Ne 
svečio akimis”, parašytas 
žinomo rašytojo. Tai yra 
sovietinės netvarkos liudi
jimas, nors, gal būt, pačiam 
autoriui atrodo pakaltini 
pareigūnai, ne režimas.

• LB Detroito apylinkės, 
valdyba, spaudos vajaus 
proga Dirvai paskyrė 20 
dol. auką ir dar pridėjo pa
talpų atstatymui 25 dol. 
čekį 45 dol. sumoje atsiuntė 
spaudos ir informacijos va
dovas Stasys Garliauskas. 
Ačiū.

- • Juozas Stonkus, Hamil
tone, Ont., pas savo bičiulį 
J. Varną pamatęs Dirvą nu
tarė užsiprenumeruoti ir 
dar pridėjo auką.

Sveikiname naują prenu
meratorių.

RACINE
• Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo šventės 
minėjimas įvyks vasario 22 
d., šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Kalbės jauno
sios kartos atstovas inž.

^Eugenijus Lirgameris. Pro- 
* gramą atliks Aurelijos 

Paukštelienės vadovauja
mas Jaunimo ratelis.

Ruošia vietos Altos sky
rius.
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JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS AŠTUNTA
JAI TARYBAI RINKTI 
RINKIMINIŲ KOMISIJŲ 
VARDINIS SĄRAŠAS SU 

ADRESAIS

BOSTONO APYGARDA: 
pirm. Aleksandras K. Lapšys, 
64 Fisher Rd., Dedham, Mass. 
02026, tel. (617) 326-6512 ir 
nariai — Kazys Šimėnas ir 
Juozas Stašaitis.

CONNECTICUT APYGAR
DA: pirm. Albina Lipčienė, 50 
Livingston St., New Britain, 
Conn. 06511, tel. (203) 776-0161 
ir nariai — Jonas Šaulys ir A. 
Ramanauskas.

FLORIDOS APYGARDA: 
pirm. Kazys Palčiauskas, 4121 
Boody Street, St. Petersburg 
Beach, Fla. 33706, tel. (813) 
360-4113 ir nariai — Vanda 
Gruzdienė ir Leonas Kačins
kas.

MICHIGANO APYGARDA: 
pirm. Stasys Garliauskas, 1949 
Hubbard, Detroit, Mich. 48209, 
tel. (313) 554-1384 ir nariai — 
Dr. Vytautas Majauskas, Ste
pas Smalinskas, Angelė Šukie
nė ir Arūnas Udrys.

NEW JERSEY APYGAR
DA: pirm. Alfonsas Jarmas, 
249 Ripley PI., Elizabeth, N. J. 
07206, tel. (201) 289-5033 ir na
riai — Emilija Jurevičiūtė ir 
Rimas Bitėnas.

NEW YORKO APYGARDA: 
pirm. Vincas Rastenis, 86-06 
86th Avė., Woodhaven, N. Y. 
11421, tel. (212) 849-8831 ir na
riai — Vincas Padvarietis ir 
Ignas Gasiliūnas.

OHIO APYGARDA: pirm. 
Nijolė Balčiūnienė, 18712 Ar- 
rovvhead Avė., Cleveland, Ohio 
44119, tel. (216) 486-0283 ir 
nariai — Jonas Vyšnionis ir 
Juozas Biliūnas.

PIETRYČIŲ APYGARDA: 
pirm. Aloyzas Aidis, 5809 
Johnson Ct., Beathesda, Md. 
20034, tel. (301) 530-0449 ir na
riai — Regina Liogienė ir Al
gis Lukas.

VAKARŲ APYGj pirm. Ju
lius Raulinaitis, 1502 EI Rito 
Avė., Glendale, Calif. 91208, 
tel. (213) 244-0654 ir nariai — 
Liucija Zaikienė ir Irena Ta
mošaitienė.

VIDURIO VAKARŲ APY
GARDA: pirm. Algis Kazlaus
kas, 11617 W. 139th St., Or- 
land Park, III. 60462, tel. (312) 
349-1911 ir nariai — Stasys 
Raučkinas, Jonas Rugelis, Ro
mualdas Račiūnas ir Juozas 
Ivanauskas.

Vyr. rinkimų komisija

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Clevelando vyrų oktetas su vadovu R. Babicku ir sol. I. Grigaliūnaite Dirvos jubiliejiniame baliuje. 

J. Garlos nuotrauka

SUSTIPRĖJO PIRĖNŲ PUSIASALIO TVIRTOVĖ
Gera žinia aplėkė pasau

lį, kad JAV ir Ispanija ne 
tik pratęsė krašte esančių 
kariškų atsparos taškų nuo
mavimo susitarimą, bet jį 
dar žymiai praplėtė, pasira
šydamos tarpusavio bend
ravimo sutartį. Prie šių ži
nių paskelbimo komentuo
ta, kad šį JAV ir Ispanijos 
vyriausybių susitarimą taip 
pat privalėsiąs patvirtinti 
ir JAV Senatas. Tačiau nie
kam nekyla jokios abejonės 
(tur būt nei šen. Church iš 
Idaho), kad JAV Senatas 
paskubės šią sutartį patvir
tinti. žinoma, JAV libera
linė media paskubėjo savo 
auditorijas nuteikti, jog ”ši 
tarpusavio bendravimo su
tartis Amerikos mokesčių 
mokėtojams kainuosianti 
keletą bilijonų dolerių!”

Ne mano pareiga pradėti 
polemiką su visa galinčia

BRONIUS AUŠROTAS

JAV media, kuri save skai
to JAV vykdomosios val
džios IV-ja ranka, tačiau 
vis tik tenka priminti, kad 
kuomet nykštukui Izraeliui 
skiriami du bilijonai tų pa
čių mokesčių mokėtojų pi
nigų, tada ”tos išlaidos rei
kalingos JAV interesams 
Art. Rytuose apsaugoti”. 
Lyg Ispanija JAV gynybo
je ir pasaulinėje strategi
joje būtų menkesnės ver
tės kraštas, negu Izraelis. 
O gal todėl, kad Ispanijos 
vyriausybėje dar nėra ko
munistų ministerių ...

Svarstydami šią žinią, 
galime nesunkiai suvokti 
JAV diplomatijos siekimą 
įspėti Sovietiją: atitraukite 
savo krauju suteptas ran
kas nuo Pirenėjų pusiasa
lio! Kas labai svarbu, kad 
šių žinių paskelbimas su
tapo su detentes organiza
toriaus Kissingerio vizitu 
Maskvoje. Jam jau rengian
tis išvykti, kai kurių ko
respondentų buvo teigiama, 
kad Kissingerio vizitas te
buvo tik riboto pasisekimo. 
Diplomatinėje kalboje tai 
reiškia, kad kelionės rezul
tatai bereikšmiai ir jis 
grįžta į JAV ”lyg musę 
kandęs!” Atseit su įžūlia 
Maskva žygiuoti nuolaidų 
keliu jau toliau yra neįma
noma. Netenka abejoti, kad 
sovietų sudėtos viltys į ga
limus laimėjimus Angoloje 
čia vaidina pirmaeilį vaid
menį.

Galime lengvai suprasti, 

kad pastarasis JAV ir Is
panijos vyriausybių platus 
tarpusavio bendravimo su
sitarimas yra taip pat įspė
jantis skambutis per daug 
į kairę besiveržiančiai Por
tugalijos vyriausybei. Tie
sa pastaroji jau baigia ge
rokai apsivalyti, šiomis die
nomis pasodinusi į kalėji
mą gen. Carvalho. Pagal ži
nių agentūras gen. Otelio 
Carvalho buvo suimtas už 
prieš mėnesį ruoštąjį ir ne
pavykusį sukilimą, siekusį 
pasodinti į valdžią komu
nisto Aivaro Cunhal vy
riausybe.

Reikia tikėti, kad JAV 
vyriausybės tvirtas taikos 
išlaikymo žingsnis užtik
rins Ispanijos ir Portugali
jos gyventojams palaipsnį 
pažangos plitimą ir gerbū
vio augimą visame Pirenėjų 
pusiasalyje. Be abejo tai tu
rės taip pat teigiamos įta
kos ir kaimyninėms šiauri
nės Afrikos pakrantėms.

LAIŠKAS STUDENTAMS

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjunga jau 
stipriai veikia 25 metus. 
Yra gražu, kad lietuviškas 
jaunimas susiorganizavo iš
laikyti lietuvybę.

Kai ŠALSS buvo įkurta, 
buvo surašyti organizacijos 
tikslai. Metų bėgyje atrodo, 
kad daug kas yra pamiršę 
kodėl š.A.L.S.S. darbas bu
vo pradėtas. Dabartinė Cen
tro valdyba nori, kad visi 
studentai pasiryžtų atsi
minti tuos tikslus ir padėtų 
juos tobulinti. š.A.L.S.S. 

buvo įkurta sujungti visus 
Šiaurės Amerikos lietuvius 
ir lietuvių kilmės studen
tus, bendrai reprezentuoti 
juos lietuviškoje bendruo
menėje, įstaigose bei tarp
tautinėse organizacijose. 
Svarbiausias š.A.L.S.S. tik
slas yra organizuoti bendrą 
studentų veiklą lietuvybei 
išlaikyti ir Lietuvos laisvę 
atgauti.

Visi nariai turėtų steng
tis padėti atlikti šiuos dar
bus. Kiekvienas universite
to klubas raginamas organi
zuoti įvairią veiklą. Yra 
daug vietų kur yra daug lie
tuviškos studentijos, bet 
nėra įsteigti klubai. Būtų 
labai naudinga, kad tose 
vietose susiformuotų nors 
mažas klubas.

šiais metais Centro Val
dyba yra numačiusi daug 
veikti. Pirmiausia, šią vasa
rą planuojamos Studijų 
Dienos, Kent Statė Univer
sitete. Visi kviečiami atva
žiuoti ir pasisemti žinių 
apie lietuvišką kultūrą. Stu
dentų stovykla bus pirmas 
didelis žygis, Omahos stu- 
dentams-ėms. Reikės jiems 
padėti ir atsilankyti. Bos
tone suvažiavimas užbaigs 
šių metų darbus, bet tęs 
Š.A.L.S.S. gyvenimo dar
bus.

Centro Valdyba pasižada 
sąžiningai atlikti savo dar
bus. Norime, kad ir jūs 
mums padėtumėte.

Gaudeamus igitur!
Š.A.L.S.S. Centro V-ba

Jei būtų klausimų rašyki
te: Milda Kupcikevičiūtė — 
Š.A.L.S.S. C. V. pirminin
kė, 6935 So. Maplevvood Av., 
Chicago, Illinois 60629.
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Aurelija Balašaitienė

Dirva keliasi iš gaisro pelenų
Ramaus ir patogaus gyve

nimo išlepintas žmogus leng 
vai pasiduoda kasdienybės 
pilkumai, o jo idealistinis 
charakterio potencialas, ne
šaukiamas į kovą, pradeda 
mažėti. Gyvenimo smulk
menos įgyja neproporcingai 
svarbią vietą ir ištisa eilė 
brangintinų vertybių tampa 
kasdieninėmis apraiškomis. 
Panašiai ir Dirva, įkurta 
Pirmojo Pasaulinio karo 
metais, savo puslapiuose per 
davusi mūsų emigracijos ir 
valstybės istoriją, savo skai
tytojų namuose tapo įprasti
ne viešnia, prie kurios lanky 
mosi buvome daugiau ar ma
žiau pripratę ir kurios egzis
tencija buvo savaime supran 
tama mūsų kultūrinio gyve
nimo dalis. Pereitais metais 
Dirvą ištikusi gaisro nelai
mė išjudino mūsų visuome
nės didelę dalį ir, kas svar
biausia, kad ne vien tuos as
menis, kurie Dirvos tautinės 
minties krypčiai pritarė iš 
principo, bet ir tuos, kurie 
Dirvą skaitė ir palaikė infor
macijos tikslu, tuo pačiu pri
pažindami jos įnašą į bendrą 
mūsų laisvosios spaudos lo
byną už pavergtos tėvynės 
ribų. Visose mūsų aktyviose 
kolonijose pradėjo steigtis 
Dirvai atstatyti komitetai, 
prasidėjo lėšoms sukelti 
vajai, ėmė plaukti pavienių 
asmenų ir organizacijų au
kos.

Clevelando Dirvos įkurdi
nimo Komitetui, vadovauja
mam dr. D. Degėsio, po Dir
vos gaisro pradėjus akty
viau planuoti Dirvos atstaty 
mą, į talką atėjo iš 40 Cle
velando organizacijų sudary 
tas komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. V. Bložė, o gar
bės pirmininkais yra Cleve
lando miesto meras Ralph J. 
Perk ir apskrities kontrolie
rius George A. Voinovich. 
Todėl netenka stebėtis, kad 
į Dirvos 60 metų jubiliejinį 
balių, kuris įvyko š.m. 
sausio 24 dieną Slovėnų 
auditorijoje, suplaukė netoli 
keturių šimtų asmenų. Šį 
balių rengė dr. A. Butkaus Vilties Draugijos pirm. K. Pocius kalba. V. Bacevičiaus nuotr. tį.

įkarščio metu, dr. A. Butkui 
reikėjo paruošti sekančių 

I 1/ \ I \ XT 1^17 penkerių metų Clevelando 
17 Klinikos mokslinių darbų

vadovaujamas komitetas, su 
darytas iš ALT Sąjungos 
Clevelando skyriaus ir būrio 
pasišventusių asmenų ir tal
kininkų.

Per erdvų vestibiulį arti
nantis salės durų link, jau iš 
tolo svečių akis traukė pašte 
linėmis spalvomis dekoruota 
scena su žvilgančio sidabro 
skaitlinėmis ‘60’. skoningai 
padengti stalai su gėlių vaze 
lėmis centre, erdvios patal
pos. Svetingos baliaus šei
mininkės, Dirvos atstatymo 
komiteto narės, Dana Ramo
nienė, Gražina Plečkaitienė 
ir Dalia Orantaitė, svečiams 
mikliai nurodinėjo vietas. 
Per trumpą laiką punktualiai 
rinkosi viešnios ir svečiai. 
Elegantiški ponių tualetai, 
orūs džentelmenai, kurių tar 
pe matėsi gerokai mūsų stu
dijuojančio ar neseniai studi
jas baigusio jaunimo, buvo 
patrauklus akiai ir malonus 
širdžiai.

Svečiams susėdus, balių 
atidarė dr. A. Butkus, kurio 
darni, trumpa kalba nerodė 
pakeltos darbo ir rūpesčių 
naštos tiek baliaus rengimo 
reikale, tiek profesiniame gy 
venime. Teko patirti, kad 
pačiu baliaus rengimo darbų ALT S-gos pirm. E. Čekienė kalba.

anglų kalba perskaitė Dalia 
Orantaitė.

Tolima ir garbinga viešnia 
iš New Yorko, knygos Kad ji 
būtų gyva’ autorė, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun 
gos pirmininkė Emilija Če
kienė, anot jos pačios žodžių, 
pasiryžo išsemti temą, bet 
ne klausytojus’. Savo sveiki 
nimo kalboje p. Čekienė iškė 
lė spaudos reikšmę ir ją 
pavadino ‘žmonijos ginklu’, 
pabrėždama Dirvos iškilų 
vaidmenį kovoje dėl Lietu
vos laisvės. Ji pareiškė 
pagarbą Dirvos redakto
riams, leidėjams, bendradar 
biams, aukotojams ir skaity
tojams, kviesdama visus, at
šventusius šią istorinę Dir
vos sukaktį, nuoširdžiai ir 
vieningai dirbti toliau ir 
šviesiai žvelgti į Dirvos atei-

planą, kad būtų gauta valsty 
binė parama (Government 
Grant). Jis taip pat perskai
tė gautus sveikinimus, baig
damas savo žodį, dr. A. But
kus paminėjo tris svarbius 
Dirvos gyvenimo įvykius, 
kurie dar nėra įvykę mūsų 
periodikos istorijoje: 1. Dir
vos gaisro nelaimė, 2. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
Clevelando skyriaus tūkstan 
tinės kultūrinės premijos 
įteikimas Dirvai ir 3. Cleve
lando miesto mero Ralph J. 
Perk viešoje audiencijoje 
paskelbimas sausio 15 dieną 
Dirvos Diena.

Oficialią mero deklaraciją

V. Bacevičiaus nuotr.

V. Bacevičiaus nuotr.

Baliaus rengimo komiteto pirm. dr. A. Butkus atidaro ba
lių. Šalia D. Orantaitė perskaičiusi mero R. J. Perk proklama
ciją, skelbiančią Dirvos Dieną.

Dirvos leidėjų vardu svei
kino Vilties Draugijos pirmi
ninkas Kazimieras Pocius, 
pabrėždamas lietuviško žo
džio svarbą kovoje dėl Lietu 
vos laisvės ir kviesdamas vi
sus į tolimesnę kovą už vie
nybę ir nepriklausomybę, 
pavadindamas Dirvą ‘Lietu
vybės Žiburiu’.

Tėvynės Garsų radijo va
landėlės ilgametis vedėjas 
Juozas Stempužis perskaitė 
didelio lietuvių draugo, aps
krities kontrolieriaus G.A. 
Voinovich sveikinimą, kuria
me jis pabrėžė Dirvos vaid
menį lietuvių visuomenėje 
Clevelande ir jos kultūrinio 
įnašo svarbą bendrame Ame 
rikos visuomenės gyvenime.

Dabartinis Dirvos redak
torius Vytautas Gedgaudas, 
kuriam ant savo pečių teko 
nešti labai komplikuotą ir 
techniškai vargingą Dirvos 
leidimo ir spausdinimo dar
bą nustojus patalpų ir maši
nų, kukliai padėkojo visiems 
už suteiktą paramą ir su tik
ru spaudos darbuotojo opti
mizmu pareiškė esąs pasiry
žęs drąsiai žvelgti į Dirvos 
ateitį, turint tokį stiprų ir 
entuziastingą užnugarį.

Oficialiai daliai pasibaigus 
baliaus rengimo komiteto 
pirmininkas dr. A. Butkus į 
sceną pakvietė kleboną kun. 
Gediminą Kijauską, S.J. 
sukalbėti palaiminimo maldą 
prieš vaišes. Savo jaudinan
čioje ir progai pritaikytoje 
maldoje, kun. G. Kijauskas 
prašė Aukščiausiąjį suteikti 
palaimos ir ištvermės spau
dos darbuotojams.

Po to, svečias iš Chicagos, 
dail. Vladas Vijeikis savo 
užkrečiančiu sąmojumi links
mai nuteikė gan rimtai nusi
teikusius svečius. Dėka ba
liaus ‘užkulisinės* šeiminin
kės p. Mainelienės sugebėji
mo ne tik skaniai paruošti 
maistą, bet ir per trumpą lai 
ką tvarkingai ir mikliai 
aptarnauti didelę minią sve
čių, prasidėjo pietūs. 
Skanus maistas, taurelės gė
rimų, pasikalbėjimai, juoko 
garsai pripildė aukštalubę 
salę. Nuotaika buvo pakili, 
šventiška, pilna vilties, tarsi 
bendrasis optimizmas, nuo
širdūs linkėjimai būtų visus 
suvienyję tam iškiliam Dir
vos jubiliejui džiaugsmingai 
atšvęsti. Baro judrūs šeimi
ninkai, Stasys Astrauskas ir 
Vladas Blinstrubas, sklan-
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koje: dr. A. Butkus, Gr. Plečkaitienė, meras R. J. Perk ir inž.
R. Kudukis. ’ J- Garlos nuotr. Svečiai linksminasi... j Qarios nuotr.

džiai aptarnavo svečius, ku
rie buvo linksmi, bet ir san
tūrus.

Po pietų, Vladas Vijeikis 
su humoru pristatė Clevelan 
do Vyrų Oktetą, vadovauja
mą Ryto Babicko. Įpindamas 
šių dienų moterų ‘teisių su
lyginimo’ dvasią, linksmai 
pristatė mūsų mielą solistę 
Ireną Grigaliūnaitę, panau
dodamas universaliai belyti- 
nį ‘personos’ titulą. Į sceną 
įžygiavo mėlynšvarkiai ok
teto nariai, kuriuos ir jų 
vadovą salė pasitiko katutė
mis. Neturint detalizuotos 
okteto repertuaro progra
mos, buvo malonu išgirsti pa 
tį vadovą supažindinant klau 
sytojus su dainomis, jas cha
rakterizuojant. Ypatingai 
buvo įdomi Čiurlionio dainų 
pynė, sudaryta iš 11 atskirų 
meliodijų. Bene giliausiai 
publiką palietė Irenos Griga- 
liūnaitės ir okteto drauge 
sudainuota ‘Kas bernelio su- 
mįslyta’.

Koncerto metu į salę atvy- Dr. J. Mačys džiaugiasi laimėta vaza. Iš kairės: Orantienė, Mačienė, Budrienė, Orantaitė, 
dr. J. Mačys ir proviz. K. Mažonas. J. Garlos nuotr.

kalbos oktetas sudainavo 
efektingą, moderniai ir gan 
humoristišką ‘Motociklo’ dai 
ną.

Pertrauką užpildė Vladas 
Vijeikis, tarp kitko pareikš
damas abejones dėl Dirvos 
ateities: ‘... Pirma Dirva su
degė, o jos atstatymui dabar 
vadovauja dr. Degesys ...’

Buvęs Dirvos redaktorius 
žurnalistas ir rašytojas Ba
lys Gaidžiūnas savo ‘Likimi- 
nių Metų’ poema visus nutei
kė rimtai, giliai peržvelgda
mas mūsų Odisėjos pradus 
ir klausdamas kiekvieno, ar 
savo buvimu čia ‘būsime ver 
ti sugrįžti, praversti velėną, 
sėti naują grūdą’, nes 
‘niekas ašarom čia pėdų ne
laistė, naujoje tėvynėje. 0 
ten nebėr bažnytkaimio, ne
bėr šventoriaus, ten, kur 
gimei ir augai’. Įspūdingai 
graudūs poemos posmai va
landėle nutildė besilinksmi
nančius svečius, primindami 
kad ‘mirę dėl laisvės, nieka
da mums nebus numirę’.

Linksmoje nuotaikoje svečiai su baliaus rengėjais. Prieky: Vilties draugijos pirm. K. Po
cius, S. Gedgaudienė, Vilties draugijos vicepirm. dr. V. Dargis. Stovi: Dirvos redaktorius V. 
Gedgaudas, B. Gaidžiūnas, V. Vijeikis, Dirvos įkurdinimo komiteto pirm. dr. D. Degesys, ALT 
S-gos pirm. E. Čekienė, Dirvos Atstatymo Talkos Komiteto pirm. dr. V. Bložė ir baliaus rengimo 
komiteto pirm. dr. A. Butkus. J. Garlos nuotr.

ko Clevelando miesto meras 
Ralph J. Perk, kuris visų 
buvo sutiktas ilgu ir nuošir
džiu plojimu. Jo sveikinimo 
kalba buvo trumpa, bet nuo
širdi ir skatinanti. Po Mero

Po poemos V. Vijeikis są
mojingai pajuokavo spaudos 
temomis, analizavo Clevelan 
do gyvenimo nuotrupas, 
pasidžiaugė nauja laiko dva
sia, kada mergaitės ‘pačios 
užmoka už vaišes’ ir pastebė-

Tėvynės Garsų radijo programos vedėjas J. Stempužis skai
to County Ąudjtor G. Voinovich sveikinimą.

V. Bacevičiaus nuotr.
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A. Staškūnienės iškeptą tortą "Beržo šaką" loterijoje lai
mėjo Vilties Draugijos pirm. K. Pocius. J. Garlos nuotr.

Publika, kurios tarpe Clevelando meras R. J. Per k, klausosi okteto dainų. V. Bacevičiaus nuotr.

jo Dirvos kovos įkarštį su 
raudonaisiais, kad ‘net užde- 
crė kaimvna’.

Į sceną grįžęs oktetas su 
soliste Irena Grigaliūnaite 
pradėjo daina ‘Jau pražydo 
sode vyšnios’, kuri taip malo 
niai priminė laisvos Lietu
vos gatvėmis žygiuojančius

kareivėlius. Ypatingo publi
kos dėmesio susilaukė Valdo 
Žiedonio įspūdingas solo - 
‘Laivai’, kurio bendrai su ok
tetu kartotas refrenas ‘my
liu tave, bekrašte jūra’, vis 
dar skamba ausyse. Dalios 
Staniškienės iš anglų kalbos 
versta daina ‘Vieversys’

Kleb. kun. G. Kijauskas kalba invokaciją. V. Bacevičiaus nuotr.

B. Gaidžiūnas skaito savo poemą. V. Bacevičiaus nuotr.

Nuotaikingai programą pravedęs V. Vijeikis.

(N.Luboff ‘Yellowbird’) bu
vo švelnus ir savo atlikimu 
lietuviškai nostalgiškas. 
Irena Grigaliūnaite turėjo 
progos parodyti savo balso 
skalę valse ‘Tik jam vienam’ 
iš S. Rombergo operetės 
‘The New Moon’. Oktetas 
savo koncertinę dalį baigė 
gyva, studentiška daina 
‘Kas praėjo, negrąžinsi’.

Scenos užkulisyje mūza 
aplankiusi Vladą Vijeikį, 
jam pranešė, kad ‘Perkas 
pakvietė Kudukį, kad tvar
kytų miesto ūkį’ ... Pakvie
tęs Merą išgerti už Dirvos 
sveikatą, svečias programą 
baigė. Baliaus rengimo 
Komisijos pirmininkas dr. 
A. Butkus padėkojo miesto 
merui už apsilankymą ir 
oficialiai baigė programą. 
Programos dalyviai buvo pa
kviesti į sceną ir apdovanoti 
gėlėmis.

Pertraukų metu judriai 
tarp svečių sukinėjosi su lo
terijos bilietais Dirvos atsta- 
tymos komiteto talkininkės - 
Teresė Urbaitienė, Roma Ta 
tarūnienė, Gražina Plečkai
tienė ir Dana Ramonienė, 
siūlydamos laimę kiekvie
nam. Loterijai jau keletą 
metų iš eilės padovanojusi 
įmantriai iškeptą beržo šaką 
A. Staškūnienė, šampano 
butelį padovanojęs dr. D. 
Degesys ir puikią rankų dar
bo vazą iš jūrų kriauklių net 
iš Floridos atsiuntusi buvusi 
clevelandietė Veronika Gar
mienė, tuo gerokai praturti-V. Bacevičiaus nuotr.

E. Maslausldenės stalo svečiai.
Į balių atvykęs Clevelando meras Ralph J. Perk sveikina 

J. Garlos nuotr. Dirvą. V. Bacevičiaus nuotr.
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Inž. R. ir Gr. Kudukių stalo svečiai. J. Garlos nuotr.

nant Dirvos baliaus pajamas. 
Vitalija Butkienė laimėjo 
šampaną, vaza - dr. J. Mačys 
o beržo šaka - Kazimieras 
Pocius, kuris ja pasidalino 
su svečiais. Šokiams prasi
dėjus, sujudo visi, ir jauni ir 
seni. Orkestro poilsio metu 
oktetas pasišovė sudainuoti 
keletą nostalgiškai senų lie
tuviškų tango, palydint akor 
deonu Rytui Babickui.

Šokių metu buvo patogiau
sia stebėti svečius, dalintis 
įspūdžiais ir nuotaikomis, 
pasikalbėti su šeimininkais,
programos dalyviais ir sve
čiais iŠ tolimų vietovių. Sve
čių tarp matėme iš Chicagos 
specialiai į Dirvos balių atvy 
kusį Vilties Draugijos vice
pirmininką dr. Vytautą P. 
Dargį. Dr. Naito, dr. A. Būt 
kaus profesijos kolega, tar
naujantis Clevelando Klini
kos Tyrinėjimų skyriuje, j 
balių atsilankė su savo lietu
vių kilmės žmona, pats kilęs 
iš Havajų salyno. Malonu 
buvo pastebėti, kad Cleve
lando organizacijos labai ak
tyviai remia Dirvą, užsaky- 
damos eilę stalų savo na
riams, bičiuliams bei jų šei
moms. Čiurlionio ansamblis 
turėjo užsisakęs net penkis 
stalus, taip pat ponų Sagių 

Dirvos redaktorius V. Gedgaudas dėkoja ...
V. Bacevičiaus nuotr.

vadovaujamas Clevelando 
Grandinėlė, Šauliai, Moterų 
kuopa, Birutietės ir BALFas. 
Linksminosi visi. Nuotaika 
buvo tokia jauki, kad net ir 
vyresnieji neskubėjo skirsty 
tis, o baliaus Šeimininkams 
pranešus, kad orkestras 
pratęs Šokius iki antros va
landos, svečiai džiaugsmin
gai reagavo plojimu.

Pagaliau užgęso šviesos, 
paskutinieji valso aidai nuai
dėjo, negrįžtamai atsimušda 
mi į aukštas lubas. Paskuti
nio svečio automobilio švie
sos blyksėjo snieguotos gat 
vės pasisukime. Gyvenimas 
eina toliau, grąžindamas 
mus visus į kasdienybės va
gą. Tačiau Dirvos sukakties 
baliaus atgarsiai ne vieną iš 
mūsų dal ilgai lydės ir savo 
įspūdžiais prisiminimuose 
ne kartą grįš į mūsų pokal
bius ar į mūsų mintis. O tie, 
kurie turi tęsti Dirvos gyvy
bės vagą, sustiprėjo ateities 
viltimi ir žinojimu, kad 
darbas ne veltui, kad ne be
viltiškoje vienatvėje, bet su 
dideliu būriu rėmėjų, talki
ninkų ir bičiulių, bus ne vien 
įmanomas, bei vaisingas ir 
našus. Tarp gražių linkėji
mų, taurių skambėjimo, pasi 
linksminimo ir pasibiČiulavi- 

mo, randame tą nematomą 
siūlą, kuris jungia spaudą 
mylinčius ir ją vertinančius 
asmenis, be abejo, ir bičiu
lystės saitai buvo sustiprinti 
ir, šalia moralinės paramos, 
taip reikalinga ir būtina 
finansinė parama konkrečiai 
sustiprins Dirvą jos tolimes
niame darbe. Ilgiausių metų 
Dirvai!

Skaitykit ir platinkit
D I R V

Dr. D. Degėsio stalo svečiai.

Dalis banketo svečių.

Sol. Irena Grigaliūnaitė su Clevelando vyrų oktetu atlikusi 
koncertinę programą Dirvos baliuje. J. Garlos nuotr.
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LB BOSTONO APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
A.L.T. Sąjungos namuo

se Bostone sausio 25 d. įvy
kusiame LB apygardos su
važiavime dalyvavo: Bosto
no, Brocktono, Cape Cod ir 
Worcesterio apylinkių val
dybų nariai ir rinkti atsto
vai viso25 asmenys, be to, 
gausus būrys Bostono lietu
vių visuomenės. Suvažiavi
mą atidarė M. Subatis, pa
kviesdamas susikaupimo mi
nute pagerbti Lietuvių Ben
druomenei ir Lietuvių Fon
dui daug nusipelniusį buvu
sį Bostono apygardos pir
mininką velionį inž. J. Sku- 
džinską.

Suvažiavimui pirminin
kauti, visų sutikimu, buvo 
pakviestas jaunosios kar
tos atstovas E. Sužiedė
lis, sekretorium Worceste- 
rio apyl. pirm.' Vladas ži- 
džiūnas. Po to sekė apy
linkių atstovų ir apygardos 
revizijos komisijos veiklos 
pranešimai. Kadangi į su
važiavimą atsilankė ir dvi 
Bostono apygardos atsto
vės: Rima Patašiūtė ir Ni
jolė Ivaškaitė, dalyvavusios 
IlI-jame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Pietų 
Amerikoje, tai pradžioje 
jos sklandžiai papasakojo 

savo įspūdžius apie pasau
lio lietuvių jaunimo veiklą 
kongrese.

Bostono apylinkės valdy
bos veiklos pranešimą pa
darė pirm. A. Matjoška. 
Bostono apylinkė savo veik
lą vysto dviems metiniais 
kultūriniais parengimais, 
būtent: Birželio išvežimų 
prisiminimu, Tautos šven
tės pagerbimu ir bendruo
menės Kultūros Klubo bei 
lietuviško radijo valandos 
"Laisvės Varpas” palaiky
mu ir rėmimu. Dviejų mi
nėtų parengimų meninėms 
programoms atlikti buvo 
kviečiami žymūs mūsų so
listai bei dainos ir tautinių 
šokių ansambliai iš toli
mesnių, lietuvių kolonijų. 
Praėjusiais metais buvo 
prisiminti vysk. Motiejus 
Valančius ir Mykalojus K. 
Čiurlionis. Apylinkės val
dyba palaiko gerus santy
kius su visomis lietuviško
mis organizacijomis ir rū
pinasi lietuviško jaunimo 
veikla.

Apie Brocktono apylin
kės valdybos darbus kalbėjo 
E. Sužiedėlis. Cape Cod 
apylinkės skyrius dar nese
niai įsisteigęs ir negausus.

Lietuviai daugiausia pensi
ninkai gyvena plačiai pa
sklidę. Pranešimą padarė 
inž. J. Mikalauskas. Apie 
Worcesterio apylinkės veik
lą kalbėjo pirm. V. židžiū- 
nas. Worcestery nėra nė 
ALTo, nė BALFo skyrių, 
tai jų funkcijas atlieka apy
linkės valdyba per įgaliotus 
atstovus. Drauge apylinkės 
valdyba įeina į Worcesterio 
Lietuvių Organizacijų Ta
rybą ir su ją derina visą 
lietuvišką kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, o jo 
centras yra naujai po su
degimo atstatytas Maironio 
Parkas.

Revizijos komisijos pra
nešimą perskaitė A. Ketu-, 
rakis. Pagal jį visos apy
gardos knygos ir kasos apy
skaitos vedamos tvarkingai, 
išlaidoms patiekiami patei
sinami dokumentai.

Po pranešimų ir trumpų 
diskusijų slaptu balsavimu 
buvo išrinkta nauja Bosto
no Apygardos valdyba iš 
šių asmenų; P. Jančiaus
kas — pirm., P. Viščinis — 
vicepirm., R. Patašiūtė — 
sekr., inž. J. Vasys — ižd., 
N. Ivaškaitė — korespond., 
D. Vasys — jaunimo reika

lams, E? Sužiedėlis — infor
macijos reikalams. Kandi
datais liko: J. Pipiras, E. 
Meilus ir M. Subatis.

Suvažiavimas praėjo dar
nioje nuotaikoje. Gaila, kad 
nebuvo, parengta nei viena 
rezoliucija anglų kalboje 
JAV Senatui dėl Lietuvos 
inkorporacijos į Sov. Są
jungą nepripažinimo, taip 
pat nebuvo suvažiavimo pa
sveikintas nei Massachu- 

setts valstijos gubernato
rius, o tas buvo labai pagei
dautina, artėjant 16-tosios 
minėjimui, šiais rinkimi
niais metais tas mūsų lais
vės bylai daug pasitarnau
tų.

Po suvažiavimo atstovai 
ir svečiai Bostono ponių bu
vo apatinėje salėje pavai
šinti lietuviškais užkan
džiais ir arbatėle.

J. V. Sūduvas

Kar. A. Juozapavičiaus šaulių kuopa Clevelando universitetui įteikė Encyclopedla Lituani- 
ca. Nuotraukoje kuopos valdyba. Sėdi iš kairės: L. Kazienė, pirm. dr. K. Pautienis, V. Langienė. 
Stovi: M. Smelstorius ir F. Navickas.

Dr. J. Mačys laimėjęs V. Garmienės vazą su loterijos bilietų 
platintoja Gr. Plečkaitiene. J. Garlos nuotr.

Dr. Vytautas Dargis, Vilties draugijos vicepirmininkas, su 1000 dol. auka parėmęs R. Spalio 
romano "Mergaitė iš geto” išleidimą, ir dail. V. Vijeikis, puikiai pravedęs baliaus programą, su 
develandiečiais S. Gedgaudiene ir maestro Alf. Mikulskiu. J. Garlos nuotr.

PADĖKA
Džiaugdamiesi Dirvos jubiliejinio baliaus vispusišku 

pasisekimu, nuoširdžiai dėkojame svečiams, atvykusiems 
iš kitur, ir mieliems Clevelando lietuviams gausiu atsi
lankymu labai praturtinusiems Dirvos 60 m. sukakties 
atžymėjimą.

Dėkojame Clevelando lietuvių organizacijoms įsijun
gusioms į Dirvos atstatymo talkos komitetą, vadovau
jamą dr. V. Bložės.

Išskirtinas ačiū čiurlioniečiams, Balfo skyriui, biru- 
tietėms, Grandinėlei, ramovėnams, skautėms, šauliams ir 
Tėvynės Garsų radijo vedėjui J. Stempužiui už paramą 
ir pagalbą svečių stalus organizuojant.

Didelis ačiū Clevelando vyrų oktetui, jo vadovui R. 
Babickui ir sol. I. Grigaliūnaitei už puikią koncerto pro
gramą; B. Gaidžiūnui už giliai patriotinę ir jautriai per
teiktą savo kūrybos poemą ir V. Vijeikiui už meninės 
programos ir baliaus nuotaikingą pravedimą.

Ačiū ALT S-gos pirmininkei E. čekienei, Vilties 
Draugijos pirmininkui’ K. Pociui, Clevelando miesto merui 
R. J. Perk ir County Auditors G. Voinovich už sveikinimus 
žodžiu; Vliko pirm. dr. K. Valiūnui, Altos pirm. dr. K. 
Bobeliui, Balfo cv ir direktorių vardu O. Jokūbaitienei, 
Čiurlionio ansamblio pirm. V. Plečkaičiui, Žalgirio šaulių 
kuopos pirm. A. Mikulskiui ir Kar. Juozapavičiaus kuo
pos pirm. dr. K. Pautieniui už sveikinimus ir linkėjimus 
raštu.

Nuoširdus ačiū ponioms V. Garmienei, A. Staškūnie- 
nei ir dr. D. Degėsiui už dovanas loterijai ir už baliaus 
proga prisiųstas aukas: B. Auginui, S. ir V. Gudams, dr.
R. ir N. Kašubams, J. Kiaunei, inž. R. ir G. Kudukiams, 
E. Maslauskienei, J. Sadauskui ir B. Smetonienei.

Nuoširdus ačiū baliaus ruošos talkininkams, įdėju
slėms daug darbo: V. Blinstrubui, J. Cituliui, V. Kizlai- 
čiui, S. Lukoševičiui, D. Motiejūnienei, V. Skirpstui, T. 
Urbaitienei ir R. Tatarūnienei.

’p Didelis dėkui ir šio baliaus ruošos komiteto nariams:
S. Astrauskui, E. Maslauskienei, J. Mockui, D. Orantai- 
tei, G. Plečkaitienei, D. Ramonienei ir V. Stuogiui.

Dr. A. Butkus
Komiteto pirmininkas 

V. Gedgaudas
Dirvos redaktorius

P. S. šio baliaus visas pelnas įnešamas į Dirvos atstaty
mo fondo sąskaitą ALTS Clevelando skyriaus ir 
Dirvos Atstatymo Talkos Komiteto vardu, pusiau.
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SOVIETINIŲ PRETENZIJŲ TUŠTYBĖS
Ugdydami savo militariz-i 

mą, kaip kiekvienas impe
rialistinis kraštas, sovietai 
visais būdais ieško milita- 
rinių pergalių vainikų savo 
netolimoje praeityje. Minė
dami "didžiosios pergalės 
prieš Vokietiją” jubiliejų 
sovietiniai istorikai stengė
si prirašyti Raudonajai Ar
mijai nebūtų nuopelnų. Jų 
maršalų memuaruose dabar 
matyti didelių atminties 
properšų. Stalino laikais vi
si maršalai priskirdavo per
galę Stalino genialumui. 
Nūn Stalino kaip nebūta. 
Viską atliko, viską sutvar
kė ir įvykdė... Lenino idė
jos. Maršalai net "neprisi
mena” oficialaus karo šū
kio, kuris skambėjo kiek
viename parade, kiekvienos 
atakos metu: "Už tėvynę, 
už Staliną!” (Za rodinu, za 
Stalinai).

Tad dabar rašomieji (ir 
gausiai) sovietinių maršalų 
atsiminimai yra piktybinis 
netolimos istorijos klastoji
mas.

Ne kitaip elgiasi ir vadi
namieji "sovietiniai karo 
istoriorgafai”. štai vienas 
tokių, V. Sekistovas; labai 
karingai nusiteikęs gieda 
apie Sovietinės Imperijos 
pergales Japonijos fronte. 
Sovietinis karo istorikas 
rėkte rėkia "antrojo pasau
linio karo istorijos klastoto
jai” slepia, kad Japonijos 
kapitulacija įvyko dėl... 
sovietinių ginklų žvąngėji- 
mo ... Kurilų salose ir Man- 
džiūrijoje. šio "istoriko” 
sapaliojimus išsivertė ir lie
tuviams leidžiamas, žinomo 
enkavedisto ir tikrovės 
klastotojo Vytauto Minioto 
redaguojamas "Laikas ir 
įvykiai” žurnaliukas.

Atitiko kirvis kotą. Me
luoja Miniotas, meluoja ir 
V. Sekistovas. Jis stengiasi 
įrodyti, kad Amerikos karo 
veiksmai buvę niekingi, ato
mo bombos japonų pasiprie
šinimo nepalaužę, kad so
vietinis bruzdėjimas Kuri
lų salose, taip išgąsdinęs 
japonus, kad jie prabylę 
apie besąlyginę kapituliaci
ją. Tai, aišku, įžūlūs isto
rijos klastojimas. Europos 
karo terenoje sąjungininkų 
invazija ir Vokietijos bom
bardavimai sudarė sąlygas 
sovietams atsigauti, po po
ros metų bėgiojimo stepėse, 
susiremti Stalingrade. So
vietai buvo amerikiečių ap
rūpinti maistu ir karo tech
nika. Sovietuose toks tikro
vės skelbimas tolygus ... 
valstybės išdavimui.

Įvykių sinchronizacija ro
do, kad atomo bomba, su
naikinusi Hirošimos miestą, 
jo pramonę ir karo laivyno 
bazę, sprogo rugpiūčio 6 
dieną. Japonijos karo sluok
snius apėmė paniką. Apie 
tai tvirtina japonų karo va
dų atsiminimai. Karas tapo 
praloštas. Tačiau tam tikros 
jėgos krašte porai dienų su
laikė besąlyginės kapitulia-

ei jos paskelbimą. Antroji 
atomo bomba, Nogasaki 
mieste, sunaikino miestą, 
pramonės kompleksus ir 
laivų statybos dokus. Tą pat 
dieną japonų ministras pir
mininkas Suzuki susvyravo 
ir Japonija atsidavė sąjun
gininkų, JAV pajėgų, malo
nei.

Stalinas suskubo paskelb
ti karą Japonijai rugpiūčio 
8 dieną, kada Japonija jau 
buvo iki pagrindų sukrėsta 
Hirošimoje sprogusios ato
mo bombos. Rugpiūčio 9 d. 
jau po Nogasaki atomo 
bombos, sovietų laivynas 
pajudėjo iš savo bazių. Ir

Dail. J. Juodis su ponia tarp Clevelando lietuvių po suruoštos jo kūrinių parodos, kuri 
praėjo dideliu pasisekimu. J. Garlos nuotr.
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4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASEO ON DlSCOUNT CERTIFICATES.
n Aor Mr/y

Open Saturdays 
Closed Mondays

Superior Avinę/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLIO OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

DIRVA

iki rugsėjo 2 dienos, kada 
Japonija pasirašė kapitulia
cijos aktą, sovietai puldinė
jo jau beviltiškai merdinčią 
Japonijos imperiją. Vienur 
jų laivynas apšaudė nebe
ginamus pakraščius, kitur 
įsiverždavo į nebeginamus 
Korėjos ir Mandžiūrijos 
miestus. Sovietinė desanti
nė kariuomenė užėmė pieti
nę Sachalino salos dalį, ir 
Kurilų salas. Iš tų, nesavo, 
teritorijų, iki šiol ir nepa
sitraukė. Tiktai dešimtį die
nų kariavę su Hirošimos 
atomo bombos desorgani- 
zuota Japonijos kariuome
ne, sovietai prirašo pergalę

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now. 

Also avaiiabie are 7%% C.D's for 6-year maturity in $1.000 unitą.

prieš Japoniją vien tiktai 
sau.

Melas visad baltais siū
lais siūtas. Savo "tyrinėji
muose”, kaip dabar dera, V. 
Sekistovas tobulai vengia 
paminėti J. Stalino pavardę. 
Jis vadina JAV-es "impe
rialistais”, JAV-bių karo 
metodus jis vadina "nusi
kaltimais”. V. Sekistovas 
atsimena daug vardų, vieto
vardžių ir datų. Jis "primir
šo" tiktai Tolimųjų Rytų 
sovietų kariuomenės oficia
lų šūkį "Za rodinu, za Stali
ną !” Ir kaip mes galime pa
sitikėti tokiu užuomarša is
toriku ?

Tiktai datų sovietinis is
torikas negali sukeisti: pir
moji atomo bomba, dėl ku
rios susverdėjo Japonijos

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

Depos'fs mušt rsmsin st

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

CEDAR OFFICE
J^O^eda^oad^nea^Green)^^^
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militarinė dvasia, sprogo 
1945 metais rugpiūčio 6 
dieną ,o karą Japonijai Mas
kva paskelbė 1945 metais 
rugpiūčio 8 dieną. (sp)

LONG BEACH
VEIKLUS KLUBAS

Sausio mėn. 17 d. įvyko 
Long Beach Lietuvių Klubo 
metinis susirinkimas. Iš
rinktoji Klubo valdyba per
ėmė pareigas: pirm. dr. Al
fonsas Kontvis, vicepirm. 
Alfonsas Nevardauskas, iž
dininkas Vytautas Tamo
šaitis, sekretorius Stasys 
Jasutis, finansų sekr. Ka
zys Šerėnas. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: Vincas Po- 
čas, Bronius Basiulis ir Jur
gis Mikalonis.

Susirinkimą pravedė A. 
Nevardauskas. Sekretorius 
Stasys Jasutis perskaitė 
praeito susirinkimo proto
kolą, kuris be pataisų buvo 
priimtas. Nutarta minėti 
Vasario 16-ta, vasario 14 d. 
4 vai. p. p. Machinist salėje 
728 Elm Avė., Long Beach. 
Iš klubo metinio pelno nu
tarta 75% skirti lietuviš
kiems reikalams. Long 
Beach lietuvių maža koloni
ja, bet lietuviškame veiki
me neatsilieka nuo kitų lie
tuvių kolonijų. Praeitais 
metais paaukojo 75 dol. 
Bražinskams Turkijoje, 50 
dol. Liet. Jaunilmo ansamb
liui, 50 dol. Jaunimo Kon
gresui, 150 dol. Altai, 300 
dol. Lietuvių Fondui. Po su
sirinkimo buvo vaišės. D. M.

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

L
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TELŠIŲ RABINU SEMINARIJA 
ŠVENČIA ŠIMTMETI «

Wickliffe, Clevelando 
priemiesty, Ohio, yra įsikū
rusi iš Lietuvos perkelta 
žydų Rabinų Seminarija, 
čia ji vadinama Telshe Ye- 
shiva vardu. Neseniai ši 
aukštojo mokslo institucija 
šventė savo šimto metų gi
mimo sukaktį. Ta proga, 
Willoughby, Ohio, spausdi
namas plačiai skaitomas 
”The News-Herold" dien
raštis rašė: ”Telshe Yeshi- 
va, ortodoksų žydų mokyk
la, pradeda antrą šimtmetį, 
auklėdama žydus iš viso pa
saulio. Telshe Seminarija 
1941 metais buvo priversta 
palikti Lietuvą, kraštą, kur 
ji buvo įsteigta, kad išveng
tų visoje Europoje paskly- 
dusio žydų persekiojimo.

Sausio 11 d. į mokyklos 
šimtmetinį banketą iš viso 
pasaulio susirinkę filisteriai 
savaitgalį praleido savo se
nosios alma mater dormato- 
rijose. Kaip rabinas Sruly 
Wolf pareiškia, mokykla 
turi studentų iš Brazilijos, 
Pietų Afrikos, Australijos 
ir iš įvairių JAV miestų. 
"Telšių Seminarijos tikslas 
visuomet buvo puoselėti 
moralines vertybes ir teik
ti mokslo žinias, kad pa
ruoštų studentą būti vadu 
žydų tautoje”, kalbėjo ra
binas Wolf, "Daugelis mū
sų studentų pasiliekąs post- 
graduate Talmudo studi
joms, bet daugelis taip pat 
pasirenka akademinį pasau
lį, ar eina į biznį. Filosofi
ja, kuri padarė Telšių semi
nariją garsia Europoje, 
praktikuojama ir šiandieną. 

1976 metų Dirvos novelės 
konkursas

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1976 metų 

birželio 15 d.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 

Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Mes esame vieni iš žydišku
mo vėliavnešių”, sakė ra
binas Wolf”.

Jei Telšių Rabinų Semi
narija buvo garsi Europoje, 
ir į ją buvo siunčiami stu
dentai iš viso pasaulio, kad 
pasiruoštų -būti vadais žy
dų tautoje, rodos turėtų bū
ti aišku, ypač patiems žy
dams, kad Lietuvoje tokiai 
mokyklai buvo palankios 
sąlygos ir gera atmosfera; 
visokiu atveju, ji ten jautė
si geriau negu būtų jautu
sis Amerikoje. Kitaip ne
būtų laukusi 1941 metų at
sikelti Į šį kraštą. Kaip visi 
gerai žinome, 1941 metais 
Lietuva jau buvo okupuota 
ir lietuviai nebuvo savo 
krašto šeimininkai. Dauge
lis Telšių Yešivos konfratų 
1940 metais labai džiaugs
mingai pasitiko Stalino sau
lę, bet garsiajai mokyklai, 
atrodo, jos spinduliai buvo 
karštoki, todėl ji paskubėjo 
persikelti j Wickliffe, JAV. 
Nenuostabu tad, kad lietuvį 
apima suprantamas apmau
das, kai jis girdi ar skaito 
priekaištus, gal net toje pa
čioje mokykloje paruoštų 
"vadų", esą lietuviai perse
kioję žydus.

Clevelando lietuvių orga
nizacijos, bene 1950 metais, 
buvo bandžiusios su šia se
minarija užmegzti ryšį, kai 
ruošė sovietų ir nacių geno
cido parodą, bet gavo šaltą 
ir griežtai neigiamą atsaky
mą. Girdime apie kai kurių 
Lietuvos tautinių mažumų 
organizacijas laisvame pa
sauly, bet niekur nė žodžio

1976 m. vasario 5 d.DIRVA

apie bent kokį didžiausios 
Lietuvos tautinės mažumos 
— žydų sambūrį, išskyrus 
privačius kai kurių asmenų 
kontaktus. fa. r.)

PHILADELPHIA

IŠKILMINGAI MINĖS 
VASARIO 16-JĄ

Philadelphijoje ir Pieti
nės New Jersey lietuviai 
šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės šventę minės 
sekmadienį, vasario 15 d., 
3 vai. p. p., Lietuvių namuo
se (buv. Muzikaliniame klu
be), Allegheny Avė. ir Til- 
ten gatvių sankryža, Phila
delphijoje.

Minėjimo rengėjai, Phila- 
delphiįjos ir Piet. New Jer
sey LB apylinkės, pagrin
diniu kalbėtoju yra pakvie
tę Simą Kudirką.

Taip pat dalyvaus kon
gresmanas Edwin B. For- 
sythe, nuoširdus lietuvių 
tautos bičiulis. Helsinkio 
konferencijos reikalu jis ne 
tik darbavęsis rezoliucijų 
pravedimui, bet taip pat as
meniškais laiškais spaudęs 
dr. H. Kissingerį konferen
cijoje padaryti pareiškimą 
Pabaltijo valstybių klausi
mu. Prieš keletą mėnesių, 
priimdamas Pietiinės New 
Jersey LB atstovus, jis už
siangažavo darbuotis lietu
vių politinių kalinių Sov. 
Sąjungos kalėjimuose rei
kalu.

Meninę programą atliks 
solistė O. šalčiūnienė, "Vil
ties” choras, vadovaujamas 
muz. L. Kaulinio, V. Krė
vės vardo LB lituanistinės 
mokyklos choras, vad. O. 
Pliuškonienės ir M. Radi
kienės vadovaujamos "L> 
no" ir lituanistinės mokyk
los šokių grupės.

Šv. Mišios už Lietuvą bus 
atnašaujamos šv. Jurgio, 
Šv. Kazimiero ir šv. Andrie
jaus parapijose vasario 15 
d. Lietuviškos sumos metu 
šv. Andriejaus parapijoje 
dalyvaus Pennsylvanijos gu
bernatoriaus ir miesto mero 
atstovai. Vasario 16 d. virš 
miesto rotušės plėvesuos 
juodu kaspinu perrišta mū
sų trispalvė.

Radijo bangomis du pus

valandžiai anglų kalboje 
apie Lietuvą bus perduoti 
per Philadelphijos radijo 
stotis, šeštadienį, vasario 7 
d., radijo stotis WTEL, ban
ga 860 AM, transliuos JAV 
LB Krašto valdybos ir 
Gabr. ir Rimos Mironų pa
ruoštą programą. Sekma
dienį, vasario 15 d., 6:30 
vai. vakaro, klasikinės mu
zikos stotis WFLN, banga 
95.7 FM, perduos antrąjį 
LB paruoštą radijo pusva
landį.

Minėjimo metu bus ren
kamos aukos laisvinimo rei
kalams. Tikimasi, kad au
kotojai atsižvelgs į pasun
kėjusiu politinę padėtį ir in
fliaciją ir dar gausesnėmis 
aukomis parems laisvinimo 
pastangas.

Po minėjimo, apatinėje 
Lietuvių namų salėje, bus 
susitikimas su Simu Kudir
ka, jo šeimos nariais ir vai
šės. A. Gš.

BROLIAI DOMEIKOS 
ANGLIŠKAI

Netrukus iš spaudos išei
na išverstas į anglų kalbą 
Lietuvoje pagarsėjęs ir val
stybinę premiją laimėjęs 
Liudo Dovydėno romanas 
Broliai Domeikos. Leidžia 
Encyclopedia Lituanica lei
dėjas. Įvadą parašė dr. Šil
bajoris. Aplanką padarė ir 
techniškai apipavidalino 
dail. Gražina Raugas.

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

T ravel Croup Charter Flights
NON-STOP — on WORU> AIRMAYS Boeing 747 Jumbo Jot* (461 Seoti)

DETROIT—FRANKFURT
2, 3, 4, 5 and 6 weeki duration during 
MAY, JUNE, JULY, AUOUST, EEPTEMBER, 
OCTOBER and DECEMBER 1976 from

$29900
Low Seaton • Minimum prie* $299.00, maximum price $358.80. — High 

Seaton . Minimum price $339.00, maximum prie* $406.80. The minimum 

price ii bated on a full plane. The moximum price connot exceed 120-į 

of the minimum price. If the price inereatet more thon 20%, the flighti 

will be cancelled at leait 45 dayt prior to departure and all depoiitt 

will be refunded. Minimum price of $299.00 includei service charge of 

$49.00, minimum price of $339.00 includei service charge of $59.00. The 

only additional chargei wil| be $6.05 Airport taxei.

Alte 4 ABC-FLIGHTS from FRANKFURT—DETROIT — for your Relatives
for color brochure ond informotiont call YOUR TRAVEl AGENCY or

Trioel Chirter, Ine.« ■-um

AUSTRALIJOS 
ABORIGENŲ LIAUDIES 

MENAS

Australijos aborigenai 
įsikūrė Australijos žemyne 
mažiausiai prieš 30 tūk
stančių metų. Tačiau iš 
aborigenų nesusidarė tau
ta. Jeigu, klostantis visuo
menei iš kelių ar keliolikos 
genčių, būtų susidariusi 
tauta, tai ji, be abejo, būtų 
vadinama vienos, priešaky
je atsistojusios, genties 
vardu; pvz. Aranda, kuriai 
priklauso garsusis dailinin
kas Tonanga (Albert Na- 
matjira), arba Murinbata, 
Dieri, arba kitos genties 
vardu.

Europietis žmogus atsi
rado Australijoje emigra
cijos keliu 1788 m. sausio 
mėn,LPirmuoju laivu atvyko 
778 kaliniai, tarpe jų 192 
moterys, ir jų sargai — Di
džiosios Britanijos parei
gūnai — iš viso 1473 žmo
nės. Ir sausio 26 d. kasmet 
yra švenčiama, tai Austra- 
lia Day (ir Sydney miesto 
įkūrimo data).

1788 m. Australijoje bu
vę apie 600 aborigenų gen
čių, kurios vartojusios 300 
kalbų ir veik tiek pat tar
mių. Gyventojų skaičius 
buvęs apie 300 tūkstančių. 
Dabar yra Australijoje apie 
45 tūkstančiai aborigenų ir 
100 tūkstančių, kurie sako
si kilę iš aborigenų.

Sakoma, jog pirmieji lie
tuviai atvyko į Australiją 
po 1831 m. sukilimo (bet 
žinių apie juos nėra). Pagal 
surašymo duomenis 1947 
m. Australijoje buvo 2337 
lietuviai, o dabar priskaito- 
ma apie 8'/j tūkstančio.

V. K. Vilkaitis
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NAUJA LB OHIO 
APYGARDOS VALDYBA

š. m. sausio 18 d. visuo
tiniame LB Ohio Apygardos 
atstovų susirinkime buvo 
išrinkta nauja apygardos 
valdyba, kurion įėjo: Jonas 
'Virbalis, Bronius Gražulis, 
Juozas Mikonis, Antanas 
Jonaitis ir Kazys žiedonis. 
Be to, numatyta j valdybą 
pakviesti po vieną atstovą 
iš kiekvienos apylinkės. 
Kontrolės komisija sudaro: 
Simas Laniauskas, Pranas 
Razgaitis ir Vladas čyvas. 
Į apygardos valdybos pirmi
ninkus išrinktas Jonas Vir
balis: 2907 Hampshire Rd., 
Cleveland Hts., Ohio 44118, 
tel. (216) 932-0133.

JAV LB VIII TARYBOS 
RINKIMAI

Š. m. balandžio 24-25 d.d. 
įvyks VIII Tarybos rinki
mai. Kandidatu į Tarybą 
gali būti kiekvienas regis
truotas LB lietuvis nejau- 
nesnis kaip 18 m. Kandida
tai siūlomi raštu, kur įra
šoma kandidato vardas, pa
vardė ir amžius arba gimi
mo data ir kurioje apylin
kėje kandidatas registruo
tas. Kandidatus gali siūlyti 
nemažiau kaip 10 asmenų. 
Rašte surašomi siūlytojų 
vardai, pavardės ir adresai 
ir apylinkės, kuriose jie re
gistruoti. Visi siūlytojai 
pasirašo. Kandidato sutiki
mas kandidatuoti patiekia
mas raštu. Kandidatus siū
lyti iki Š. m. kovo mėn. 1 d.

Ohio Apygardos rinkimų 
komisiją sudaro: pirminin
kė Nijolė Balčiūnienė 
(18712 Arrowhead Avenue, 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
216-486-0283) ir nariai — 
Jonas Vyšnionis ir Juozas 
Biliūnas, šiuose rinkimuose 
Ohio apygarda rinks 6 Ta
rybos narius.

GRANDINĖLE IR JOS 
VADOVAS BICENTEN

NIAL FESTIVALYJE

The Cleveland Folk Art 
Association ir jai priklau
sančios etninės grupės in
tensyviai ruošiasi Bicenten
nial Folk Festivaliui, kuris 
įvyks vasario mėn. 29 d., 
Music Hali patalpose, šia
me jubiliejiniame festiva
lyje, 24 tautybių tarpe, da
lyvaus ir Grandinėlės 30 šo
kėjų ir 5 muzikantai.

Grandinėlės vadovas Liu
das Sagys paskirtas visos 
programos vadovu ir, šiuo 
metu, repetuoja su įvairių 
tautų šokėjais, ruošdamas 
specialų šoki Amerikos ju
biliejiniams metams atžy
mėti.

DOSNI CLEVELANDO 
PARAMA III PLJ 

KONGRESUI
Apytikriais daviniais Jau

nimo kongresui paremti 
Clevelande surinkta $5600. 
Geras kaupas virš Clevelan- 
dui skirtos $4200 kvotos!

Stambieji mecenatai — 
Saleziečiams Remti komite
tas ir pianistas V. Puško-

JONAS JAŠKAUSKAS IŠKELIAVO 

AMŽINYBĖN

Negailestinga mirtis be 
pasigailėjimo retina mūsų 
mažos kolonijos naujųjų 
ateivių eiles.

Sausio mėnesio 14 dieną 
ankstį rytą šv. Elžbietos li
goninėje trumpai sirgęs mi
rė Jonas Jaškauskas.

Velionis buvo gimęs 1896 
metais sausio mėnesio 26 
dieną Viskėnų kaime, Ute
nos valsčiuje ir apskrityje. 
Savo jaunystę praleido Ry
tų Aukštaitijoje. Pirmaja
me Didžiajame kare velio
nis pergyveno daug vargo, 
nes teko tarnauti rusų ka
riuomenėje. Karui pasibai
gus ir atstačius Lietuvos 
Nepriklausomybę, jis grįžo 
į Lietuvą ir įsijungė į Lie
tuvos atstatymo darbą. Ne
priklausomojo Lietuvoje 
dirbo Lietūkyje Skuodo 
skyriuje vedėju, o vėliau 
buvo perkeltas į Kauno Šan
čių skyrių. Darbavosi šau
lių organizacijoje, daugiau
sia meno kuopelėse, kaip 
vaidintojas ir režisierius. 
Artėjant antru kartu rau
donajam siaubui pasitraukė 
į Vakarus, kur perėjo ilgą 
pilną kančios tremtinio ke
lią. 1949 metais persikėlė į 
JAV. Pradžioje gyveno Phi- 
ladelphijoje ir dirbo siuvyk
loje, vėliau nusikėlė į Cleve
landą, o nuo 1960 metų gy
veno Daytone, Ohio.

1920 metais spalio mėne
sio 6 dieną sukūrė šeimą su 
Veronika Raslonaite, susi
laukė dukrelės Valerijos.

Jonas Jaškauskas, gyven
damas Lietuvoje rašė ko
respondencijas į įvairius 
laikraščius. Atvykęs į Ame
riką irgi nenutraukė savo 
mėgiamo darbo, pradėjo 

rius, surinkę $1000. Čiur
lionio Ansamblis paskyręs 
$100 finansuoti kanklinin- 
kės-virtuozės Dan. Bankai- 
tytės kelionei ir labai sėk
mingiems jos koncertams 
tame kongrese. Piniginėmis 
aukomis prisidėjo 160 as
menų bei organizacijų. 
Stambiausieji aukotojai: 
LB Clevelando Apylinkės 
valdyba (200 dol. kongresui 
ir 150 dol. loterijai suruošti 
kongreso atstovų kelio
nėms). Po 200 dol. aukojo: 
Ateities klubas, Ohio Gydy
tojų draugija, po 100 dol. 
Superior Savings bankas, 
dr. Ed. Lenkauskas, dr. A. 
Baltrukėnas, dr. V. Bložė, 
kun. G. Kijauskas, dr. J. 
Skrinska, Abiturientų ba
liaus ruošos komitetas, dr. 
G. Matas.

Be to, Apylinkės valdy
bos rūpesčiu suruoštoji lo
terija davė $654.00 pelno, 
kuriuo buvo paremti mūsų 
atstovai kongrese. Netru
kus numatoma suruošti 
kongreso atstovų ir dalyvių 
susitikimą su visuomene ir 
išgirsti jų įspūdžius bei 
pranešimus apie kongreso 
eiga ir atsiekimus. (pk)

A.a. Jonas Jaškauskas

bendradarbiauti Dirvoje, 
Darbininke, Drauge ir Laiš
kai Lietuviams, 1965 me
tais gavo Laiškų Lietu
viams antrąją premiją už 
straipsnį ”Tėvai ir bręstan
tis jaunimas”. Atliekamu 
laiku nuo fizinio darbo yra 
parašęs kelias apysakas. 
Viena apysaka "Lemtingos 
Dienos” buvo Darbininko 
išleista atskira knyga, kur 
jis nuoširdžiu, paprastu, žo
džiu aprašo savo gimtąją 
Rytų Aukštaitiją, pavaiz
duodamas su giliu nuoširdu
mu ir didele meile. Antra 
apysaka buvo atspausdinta 
Draugo atkarpose "Trys 
tarpsniai” per 62 numerius. 
Buvo pavaizduota tremtinio 
kryžiaus keliai įsikuriant 
Amerikoje.

Rašymas jam buvo ma
lonus užsiėmimas, kuris su
darė kūrybinį džiaugsmą. 
Buvo pavyzdingas, dosnus 
ir pamaldus parapijietis, 
kol sveikata leido atvykda
vo į lietuviškas pamaldas.

A. A. Jono Jaškausko 
mirtis buvo labai netikėta 
ir žinia apie jo mirtį dauge
lį sukrėtė.

Pašarvotas buvo Meyer & 
Boehmer koplyčioje, kur 
sausio mėnesio 16 dieną bu
vo atsisveikinta su Velioniu 
dalyvaujant dideliam skai
čiui lietuvių bei draugų 
amerikiečių ir sukalbėtas 
rožinis. Jo karstas gausiai 
buvo vainikais ir gėlėmis 
apstatytas.

Gedulingos pamaldos įvy
ko šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje sausio 
mėnesio 17 dieną 10 vai., 
kurias aukojo kun. Vaclo
vas Katarskis. Savo pa
moksle iškėlė velionies gy
venimo bruožus bei nuveik
tus darbus. Laike šv. Mi
šių įspūdingai solo pagie
dojo Steponas Bučmys ”0 
Visagalis” ir "Kai širdį tau 
skausmas”. Gedulingoms pa
maldoms pasibaigus visi da
lyviai dar sugiedojo ’’Amži
ną atilsį” ir "Marija, Mari
ja”. Po to, ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo mirusį į 
amžino poilsio vietą — Kal
varijos kapines.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Veroniką, dukterį 
Valeriją, žentą dr. J. Masi- 
lionį ir anūkes Aldoną, Da
ną ir Birutę su vyru ir daug 
draugų. J-s

LOS ANGELES

VASARIO 16-TOJI
Los Angeles ir apylinkių 

lietuviai ruošiasi iškilmin
gai paminėti Lietuvos ne
priklausomybės . atkūrimo 
šventę.

Penktadienį, vasario 13 
d. 11 vai. ryto prie Los An
geles miesto rotušės bus iš
kelta trispalvė Lietuvos vė
liava;

sekmadienį, vasario 15 d., 
iškilmės prasidės tokia 
tvarka:

10:15 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos kieme;

10:30 vai. iškilmingos pa
maldos šv. Kazimiero baž
nyčioje;

12:30 v. p. p. minėjimas 
John Marshall gimnazijos 
auditorijoje, 3939 Tracy St., 
Los Angeles, Ca.

Į minėjimą atvyksta Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. K. Bobelis ir 
pasakys kalbą.

Meninę programą atliks 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovau
jamas komp. Br. Budriūno.

Programoje: komp. Br. 
Budriūno premjera-kantata 
"Tu Vilniuje pasilik valdo
ve", žodžiai K. Budriūno, 
skirtą Gedimino sostinės 
650 m. jubiliejui paminėti. 
Mecenatas prel. J. Karalius.

FLORIDA
• LB Palm Beach County 

apylinkės metinis narių su
sirinkimas įvyko sausio 18 
d. Juno Beach Metodistų 
Bažnyčios salėje. Dalyvavo 
apie 50 narių ir svečių.

Apyl. pirm. J. Jakubaus
kas susirinkusius prašė su
giedoti Tautos Himną ir po 
to minutės susikaupimu 
prisiminti mirę Juozas Pa
pievis ir kun. Albinas Biels
kis. Susirinkimas užgy- 
rė prabėgusių metų įvyk
dytus darbus, kurie atskirų 
valdybos narių buvo per
skaityti.

Pusiau slaptu balsavimu 
susirinkimas papildė v-bos 
sąstatą dviem naujais na
riais: Kostu Glūda ir VI. 
Stoškumi. Susirinkimui su
maniai vadovavo p. Ant. 
Rugys ir sekretoriavo p. E. 
Mikšienė.

Apylinkės valdyba, pir
muoju savo darbų punktu 
numatė suruošti Užgavėnių 
blynų pobūvį š. m. kovo 1 
d. Juno Beach Metodistų 
Ražnyčios mažojoje salėje.

TORONTO

PAGERBS DAILININKĄ 
ANTANĄ TAMOŠAITĮ.
Dailininkui Antanui Ta

mošaičiui jo 70-ties metų 
amžiaus sukakties proga 
rengiamas pagerbimas. Ta 
proga kovo 13 d., 4 vai. p. 
p. Toronto Lietuvių Namų 
Gedimino pilies menėje bus 
atidaryta dailininko paro
da, o 6:30 vai. vak. Kara

liaus Mindaugo menėje 
įvyks pagerbimas. Kaina 
vienam asmeniui 10 dole
rių. Rengėjams būtų labai 
malonu, kad žadantieji da
lyvauti iki kovo dienos pra
neštų M. Vasiliauskienei, 
51 Smithfield Drive, Toron
to, Ont., M8Y 3M1, telef. 
251-5126, kad galėtumėm 
rezervuoti atitinkamą skai
čių bilietų.

NEVY YORK
• Rožė Gražina Mainely

tė, buvusi Kauno Valstybi
nio Teatro Operos solistė, 
Amerikoje dirbanti New 
Yorke, Pan American 
World Airways centrinėje 
įstaigoje, lietuviškoje veik
loje priklauso trylika metų 
LB N. Y. Queens Apylin
kės valdyboje, Kultūros rei
kalų vadovė, š. m. sausio 27 
dieną, susituokė su Jonu 
Jasinsku, diplomuotu teisi
ninku, Lietuvos Karo Avia
cijos atsargos lakūnu — pi
lotu ir buvusiu Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos Protokolo skyriaus val
dininku, kurio paskutinis 
postas buvo Attache Lietu
vos Konsulate Chicagoje.

DETROIT
• Asta Šepetytė "žibu

rio” aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos 12 klasės pa
vyzdinga mokinė, St. But
kaus šaulių kuopos kankli
ninkė, Riverside gimnazi
jos rašinių konkurse laimė
jo 2-rą vietą už rašinį apie 
200 metų Amerikos sukaktį 
ir jos didingą vėliavą.

• Dirvai aukų paskyrė: 
M. K. Čiurlionio paminėji
mo komitetas $15 ir St. 
Butkaus ir Jūrų šaulių 
"švyturio” kuopų Naujų 
Metų rengimo komitetas 
$10.

• Immigration History 
Research Center, kurio būs
tinė yra St. Paul, Minn., siū
lo stipendiją ir asistento 
darbą 1976-77 metams. Sti
pendija yra nuo 3000 dol., 
kelionės ir pragyvenimo iš
laidos kandidatams, norin
tiems ruošti daktarato laip
snį ar jau turintiems dak
taratą ir norintiems pasito
bulinti. Paduoti pareiški
mus reikia iki šių metų ge
gužės 1 d. Smulkesnių inf. 
galima gauti, rašant šiuo 
adresu: Immigration His
tory Research Center 826 
Berry St., St. Paul. Minn. 
55114.

• Dr. Elona Vaišnienė, 
įvairiomis progomis LB tal
kinanti švietimo ir etninės 
veiklos srityse, dabartiniu 
metu priklauso New Haven 
200 metų sukakčiai atžymė
ti komitetui. Jau antri me
tai ji turi savo savaitinę 
skiltį ”New Haven Regis- 
ter” (tiražas 110,000), ku
riame rašo savanoriško, sa
vu laiku atlikto darbo klau
simais.
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'NERIJA' LIETUVIU FONDO

VAKARONĖJE
Į gražią dainos bei gies

mės mylėtojų šeimą Cleve
lande neseniai įsijungė stu
denčių ateitininkių choras, 
pasirinkęs "Nerijos” vardą. 
Šis chorinis ansamblis dar
bą pradėjo prieš kelioliką 
mėnesių ir jau spėjo duoti 
du koncertus: 1975 m. spa
lio 18 d. Philadelphijoje ir 
spalio 25 d. Pittsburghe.

Savo repertuare "Nerija" 
dainuoja Gaubo, Raudoni
kio, Bendoriaus, Noviko, 
Stankūno, Šimkaus ir kitų 
lietuvių kompozitorių kūri
nių ir liaudies dainų.

Ansamblį sudaro: sopra
nai: Rita Balytė, Roma Ba
lytė, Daiva Bielinytė, Zita 
Kripavičiūtė, Nijolė Len- 
kauskaitė ir Vida Rociūnai- 
tė; antri sopranai: Ona 
Kliorytė, Viktutė Lenkaus- 
kaitė, Elenutė Razgaitytė ir 
Ligija Rociūnaitė ir altai: 
Živilė Kliorytė, Ugnelė Sta- 
saitė ir Danutė Sušinskaitė.

"Nerijos” vadovė — Ri
ta čyvaitė, studijuojanti 
muziką Clevelando valsty
biniame universitete ir iš
kilioji tinklininkė — atletė. 
Pianinu palydi Dalia Sakai
tė, muziką studijavusi Vo
kietijoje ir dabar studijas 
gilinanti Cincinnati konser
vatorijoje.

Pirmieji du "Nerijos” 
koncertai susilaukė gražaus 
įvertinimo. Clevelande jau
niausias chorinis vienetas 
pirmą kartą prisistatys vi
suomenei savo koncerte va
sario 8 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p. Lietuvių namuose. Ren
gėjas — Lietuvių Fondo ko
mitetas Clevelande.

Lietuvių Fondas, užbai
gęs pirmąjį milijoną ir su 
šimtu tūkstančių pradėjęs 
jau ir antrąjį, nesustojo ir 
vajų varo tolyn. Ohio lietu
viai (249 nariai) Lietuvių 
Fondon yra įnešę 68,000 dol. 
Vajaus komitetas, vadovau

Naujoje parapijoje kas sekmadienį ant stalo išdėsto knygas mok. J. Žilionis, patarnau
damas clevelandiečiams įsigyti naujausius leidinius. Nuotraukoje šalia J. Žilionio stovi V. Ma
rtinas, arch. Kersnauskas ir p. Žilionienė. J. Garlos nuotr.

jamas Mildos Lenkauskie
nės, maloniai kviečia į LF 
vakaronę ir koncertą. Va
karonės metu pranešimus 
padarys LF valdybos pirm, 
dr. A. Razma ir inž. V. Ka
mantas.

Po pranešimų ir koncer- 
to-kavutė.

Išlaidoms padengti suau
gę aukoja 2.50 dol. ir jau
nimas — 1 dol. Bilietus ga
lima rezervuotis pas p. M. 
Lenkauskienę, tel. 831-1494, 
Ritą čyvaitę — tel. 486- 
3228, Danutę Sušinskaitę — 
tel. 531-7727 ir pas Oną 
ir Živilę Kliorytes — tel. 
291-3607.

Visi maloniai laukiami.
V. R.

PRAKTIŠKIAUSIAS IR 
REALIAUSIAS IŠEIVIJOS 

UŽMOJIS

Toks yra Lietuvių Fon
das, kurio dėka yra sudary-. 
ta tvirta ir pastovi bazė 
remti daugeliui mūsų lie
tuviškojo švietimo, mokslo, 
meno ir kitų kultūros darbų 
bei projektų, žinoma, tie 
50,000 dol. metams dar ne
patenkina visų reikalų. Jau 
vien kultūrinei veiklai pa
gal LB Kultūros Tarybos 
darbų 10 m. planą tektų 
skirti virš 30,000 dol. kas
met, ir tai1 tik gana kuklio
mis sumomis paremiant ta
me plane numatytų institu
cijų, organizacijų bei pa
vienių asmenų kultūrinę 
veiklą bei pastangas. Nema
žesnes sumas teks skirti ir 
mūsų švietimui, kurio re
formų ir suaktyvinimo rei
kalu vis dažniau ir dažniau 
pasisakoma (specialių moks
lo priemonių, naujų, gyveni
mui daugiau pritaikintų, 
vadovėlių, mokytojų paruo
šimo, vaikams skaitinių pa- 
rūpinimo, vaikų teatro cho
rų, muzikos ansamblių rė
mimo i reilė kitų reikalų).

Čiurlioniečiai, švęsdami 36 m. sukaktį piauna tortą. Vidury ansamblio vadovas komp. 
Alfonsas Mikulskis. J. Garlos nuotr.

Todėl yra suprantamas ir 
sveikintinas Lietuvių Fondo 
vadovybės ryžtas užbaigus 
pirmąją milijoną, ugdyti ir 
antrąjį. Juk kita kalba bū
tų, jeigu galėtume kasmet 
ne po 50,000, bet po 100,000 
dol. visiems aukščiau minė
tiems reikalams skirti.

Paskutinėmis žiniomis, š. 
m. sausio mėn. pradžioje 
Fonde buvo $1,109,760. Va
dinas, jau pradėta antroji 
šimtatūkstantinė. Narių įre
gistruota 4020. Clevelandas 
kartu su Įeitomis Ohio apy
gardos lietuvių kolonijomis 
lig šiol surinko $67,745.00 
(virš 6% viso kapitalo) ir 
subūrė 247 fondo narius 
(taip pat 67<). Galimas da
lykas, kad kiek "pasitem
pę” clevelandiečiai galėtų 
savo įnašus pakelti bent iki 
100,000 dol.

Tur būt, šiam reikalui, o 
taip pat ir bendrajai L. F. 
propagandai š. m. vasario 
mėn. 8 d. Lietuvių namuose 
įvyks Lietuvių Fondo popie
tė. Iš Chicagos laukiamas 
dr. A. Razma, kuris praneš 
apie Fondo būklę ir ateities 
užmojus. Bus ir meninė pro

grama, kurią atliks Cleve
lando ateitininkių studenčių 
choras Nerija. Po to bus 
vaišės. Popietės organizavi
mu rūpinasi Ohio apygar
dos atstovė Lietuvių Fonde 
M. Lenkauskienė. fpk)

LITERATŪRINĖ 
POPIETĖ

Pedagoginiai kursai sau
sio 25 suruošė literatūros 
simpoziumą. Džiuginančiai 
gausus (virš 60 asmenų) 
svečių-klausytojų būrys su 
dėmesiu išklausė penkias 
10-15 min. studijėles įvai
riomis su literatūra susieto
mis temomis, kurias per
skaitė šių kursų lektoriai.

St. Barzdukas — apie 
kalbą ir stilistiką grožinės 
literatūros kūrinyje. Kursų 
direktorius rašyt. Ve. Ka
valiūnas — apie dvasinius 
literatūros veikalo bruožus, 
plačiau aptardamas žmogų 
kaip pagrindinį kūrybos as
pektą. Dr. D. Tamulionytė 
nagrinėjo literatūros kūri
nio kompozicijos temą ir 
patiekė išsamią paskutinio
jo Ve. Kavaliūno romano 
"Hestera" literatūrinę ana
lizę. Akrono universiteto 
profesorė dr. Jolanta Kava
liūnaitė nagrinėjo žodžio 
reikšmę literatūros kūriny
je. Iliustracijai ji įdomiai 
aptarė Jogailos monologą— 
laišką iš B. Sruogos "Mil
žino Paunksmės". Ursuline 
College profesorė Aid. Au- 
gustinavičienė kalbėjo apie 
lietuvių literatūros galimy
bes pasaulinės literatūros 
plotmėje. Tema, žinoma, 
per plati šio simpoziumo 
programoje. Buvo keletas 
pastabų ir paklausimų iš 
klausytojų. Kursų lektorius 
mok. J. Žilionis užbaigė 
simpoziumą savo taikliomis, 
humoru atmieštomis pasta
bomis apie visų kalbėjusių 
pranešimus.

Programą pravedė kursų 
lankytoja stud. N. Mainely
tė. Po to buvo rengėjų su
ruošta kavutė. Susirinku
sieji turėjo malonią progą 
pasikalbėti ir padiskutuoti 
įvairiomis kultūrinio gyve
nimo aktualijomis, pk

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIUI 

JAU 36 METAI

Pereitą ketvirtadienį, 
sausio 15-tą suėjo 36 me-. 
tai, kai Vilniuje susibūrė 
ČIURLIONIO ANSAMB
LIS. Sekmadienį, repetici
jos proga, buvo trumpai pri
simintas Čiurlionio nueitas 
meninis kelias. Buvo pa
gerbta kanklininkė solistė 
Danutė Bankaitytė, grįžusi 
iš Jaunimo Kongreso, kur 
per dvi savaites atliko 9 
koncertus ir pamokė vietos 
kanklininkus. Buvo pagerb
ta ir jos mokytoja Ona Mi
kulskienė ir jos išpildytų 
kūrinių kompozitorius A. 
Mikulskis.

Ansamblis atšventė su
kaktį su 98 artistais, 1012 
koncertų, dainavęs 678- 
niems tūkstančiams klau
sytojų ir padaręs kelionių 
tiek kiek pustrečio karto 
aplink žemės rutulį.

Čiurlionio laukia dideli 
uždaviniai — 200 metų su
kakties proga nuo JAV su
sikūrimo. Koncertai: De
troite, Philadelphijoje ir 
Clevelande. Repeticijos vyk
sta su visa įtampa ir entu
ziazmu. Minėjimas baigtas 
Čiurlionio dainininkių vai
šėmis. (a)

• SLA 14-ta kuopai Cle
velande š. m. balandžio mė
nesį sueina 75 veiklos me
tai, ta proga nutarta su
ruošti šaunų minėjimą.

Buvo peržvelgta kuopos 
veikla ir išrinkta nauja val
dyba: pirmininkas — muz. 
A. Mikulskis, sekretorius — 
Stasys Lazdinis, iždininkas 
— Povilas Šukys, iždo glo
bėjai : Ona Jokūbaitienė, 
Bronius Bernotas ir Alek
sas Johansonas.

• Žalgirio šaulių kuopa 
ir Clevelando Ramovėnai 
pereitą sekmadienį aukojo 
šv. Mišias už žuvusius ka
rius ir šaulius vaduojant 
Klaipėdos kraštą. Mišiose 
šauliai dalyvavo uniformuo
ti ir su vėliavomis. Puikų 
pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. dr. Bartuška. Po 
Mišių šaulės visus pavaiši
no kava ir pyragaičiais.
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DIRVOS VAJUS 
TĘSIAMAS

Praeitais metais lapkri
čio pabaigoje pradėjome 
Dirvos atstatymo vajų. At
siliepimas į Dirvos talką 
yra sėkmingas ir nuoširdus. 

Nuoširdumą matome iš 
laiškų siunčiamų su auko
mis.

Už parodytą nuoširdumą 
ir aukas tiems, kurie prie 
to tikslo prisidėjo, viso Dir
vos Atstatymo Talkos Ko
miteto vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

Taip pat noriu priminti, 
kad Dirvos atstatymo talka 
nėra sustojusi. Dirvos vajų 
tęsiame toliau kol surinksi
me reikalingą pinigų sumą.

Tuo norėčiau paprašyti, 
kad tie, kurie dar neaukojo, 
Dirvos neužmirštų.

Kuo greičiau redkalingą 
pinigų sumą surinksime, 
tuo greičiau Dirvos įkurdi
nimo ir planavimo komisi
ja, vadovaujama dr. D. De
gėsio, Dirvą įkurdins nuosa- 
vuose namuose.

Lietuviškos spaudos svar
bumas yra neapribotas ir 
jungia mus visus stiprini
mui nusistatymo prieš mū
sų bendrą tautos ir tėvynės 
priešą.

Dr. VI. Bložė,
Dirvos Atstatymo Talkos

Komiteto- pirmininkas tJ:

• Dr. Romas ir Nijolė 
Kašubai, Lyndhurst, Ohio, 
siųsdami auką 25 dol. rašo: 
"Visuomet labai maloniai 
prisimename ir įvertiname 
Dirvos bendradarbiavimą, 
įdomavimasį ir pagalbą lie
tuviškų prufesinių organi
zacijų ir lituanistinių mo
kyklų gyvenime ir veikime. 
Taip pat geriausi sveikini
mai ir linkėjimai mielam 
Dirvos redaktoriui V. Ged
gaudui ir bendradarbiams”.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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 sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoje i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

lietuvius atverti savo širdis 
ir dosniai paremti aukomis 
mūsų brangios tėvynės Lie
tuvos laisvinimo darbus.

ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

• Lithuanian Village Ine.
— Lietuvių namų bendro
vės šėrininkų metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 29, Lietuvių namų 
salėje. Susirinkimo pradžia 
12 vai. Pasibaigus Lietuvių 
namų bendrovės susirinki
mui, tuojau įvyks Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo su
sirinkimas. Bus padaryti at
skaitomybės ir turto prane
šimai. Į Lietuvių namų ben
drovės direkciją bus renka
mi keturi direktoriai. Apie 
120 šėrininkų yra padaryti 
raštu pasiūlymai kandida
tuoti į direktorius.

Lithuanian Village Ine. 
šėrininkai ir Lietuvių klubo 
nariai kviečiami gausiai su
sirinkime dalyvauti.

• K. Nasvytienė, gyv. 
Clevelande, praneša, kad 
Lietuvoje, Kaune, 1975 m. 
gruodžio 21 d. mirė Garmiu- 
tė-Baltenienė. Pamaldos už 
jos sielą įvyko šv. Jurgio 
bažnyčioje Clevelande, va
sario 1 d.

• Inž. Valdas Adamkus 
bus pagrindinis kalbėtojas 
Vasario šešioliktosios minė
jime Clevelande, kuris 
įvyks vasario 15 d. 4 v. p. p. 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami gausiai! dalyvauti.

Minėjimą rengia ALT 
Clevelando skyrius.

MIELI CLEVELANDO 
LIETUVIAI!

Šiais metais minime 723 
metus nuo Lietuvos valsty
bės pradžio ir 58 metus nuo 
jos nepriklausomybės atsta
tymo.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybės šventėje 1976 
m. vasario mėn. 15 d., sek
madienį: 9 vai. 45 min. vė
liavų pakėlime prie Pamink
linio Kryžiaus, pamaldose 
abiejų lietuvių parapijų 
bažnyčiose ir 4 vai. p. p. mi
nėjime Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos 
salėje. (Organizacijos baž
nyčiose ir minėjime daly
vauja su vėliavomis).

Vasario 16-tosios proga 
raginame visus Clevelando

• Herbert E. Strawbridge, 
Higbee prekybos bendrovės 
pirmininkas, išrinktas Grea- 
ter Cleveland Growth Assn. 
metiniame mitinge pirmi
ninku, vietoj iki šiam laikui 
pirmininkavusio Claude M. 
Blair, National City Bank 
pirmininko.

Virš minėta organiza
cija rūpinasi prekybos įstai
gų išplėtimu Clevelande ir 
įvairių švenčių ruošimu, bei 
naujų darbų suorganizavi
mu.

• Neringos tuntas kvie
čia visą jaunimą į vakaronę 
pasilinksminti š. m. vasario 
7 d. 7:30 v. v. Naujosios pa
rapijos apatinėje salėje.

MOKINIŲ BIČIULIS
Kas Clevelande nepažįsta 

Vlado Bacevičiaus? Be jo 
5,”'senos, jo sąmojaus Cle- 
.elando lietuvių gyvenimas 
būtų gerokai blankesnis. 
Jis pažymi ne tik žodžiais, 
bet ir darbais: platina kny
gas, darbuojasi Bendruo-

DĖMESIO !
Jeigu Jūs svarstote persikelti iš vienos vietos į kitą 

ir Jus vilioja gyvenimas be rūpesčio apartamente, tai šiuo 
metu rasite gražų pasirinkimą sekančiuose pastatuose:

BEACON HILL — WHITE STONE MANOR — ir 
WESTROPP MANOR apartamentuose, kurie yra pato
giose susisiekimo vietose ir lietuvių gyvenamose apylin
kėse.

BEACON HILL — 22230 Euclid Avė. yra šešių 
aukštų, turi suomišką pirtį žiemai ir maudymosi baseiną 
vasarai ir taip pat svečiams priimti erdves patalpas su 
virtuve ir kitais patogumais.

WHITE STONE MANOR — 18001 Lake Shore Blvd. 
visai naujas pastatas tik septyniolikos butų, kurie susi
deda iŠ vieno ir dviejų miegamųjų, o taip pat ir vienam 
žmogui patogaus tik vieno didelio kambario su virtuve.

Kainos mėnesiui nuo $155.00 už vieno kambario bu
tą, nuo $185.00 už vieno miegamojo butą ir nuo $225.00 
už dviejų miegamųjų butus. Visi butai turi modernius 
kilimus, plytas, šaldytuvus, indams plauti mašinas ir vė
sintuvą. Nuoma padengia vandenį ir šilumą.

WESTROPP MANOR — 14206 Westropp Avė., dvie
jų aukštų pastatas, taip pat su visais patogumais, kur 
ekonomiškos nuomos prasideda nuo $145.00 už vieno mie
gamo butą.

Teirautis: telefonu 481-1604 
NASVYTIS ENTERPRISES, INC.

18009 Lake 
Cleveland,

menėje, įvairių parengimų 
lankytojus pralingsmina 
muzika, savo foto aparatu 
įamžina clevelandiškių veik
lą — jo darytos nuotraukos 
puošia ne vieno lietuvių lai
kraščio puslapius. O skau
tams ir bendrai jaunimui 
negaili nei laiko, nei lėšų. 
Neseniai jis apsilankė šv. 
Kazimiero lituanistinėje mo
kykloje, nešinas visa dėže 
naujų knygų — tai dovana 
mokyklos bibliotekai. Ir 
tai dar ne viskas: jis ir mo
kinius apdovanojo knygo
mis. Mokykla V. Bacevičiui 
širdingai dėkoja už šias do
vanas. V. A.

MOKYKLAI PAREMTI
PIETOS

Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas š. m. vasario 15 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
po sekmadieninių pamaldų 
ruošia lietuviškus pietūs, 
kurių pelnas skiriamas mo
kyklos darbui paremti. Pa
tyrusios šeimininkės ruošia 
turtingą ir įvairų valgių są
rašą. Bus didelis pasirinki
mas patiekalų, kava ir sal
dumynai. Visi kviečiami 
skaniai pavalgyti ir po pie
tų, negaišdami laiko namuo
se, tiesiai vykti į Vasario 
16 minėjimą.

• Ats. maj. Jonas Grince- 
vičius-Grincius, nepriklau
somos Lietuvos kariuome
nėje tarnavęs gusarų pul
ke, sausio 9 d. mirė Lie
tuvoje, palikdamas nuliū
dime žmoną ir dukterį, o 
JAV Clevelande — brolį 
Stasį Grincevičių-Grincių.

HOUSE FOR SALE

House for sale by owner, 
brick bungalow 3 bedrooms, 
TV room, brand new kit- 
chen. On Hoover Rd. Call 
for appointment: 486-6043, 
$35,000. (3-6)

Shore Blvd.
Ohio 44119

(6-7)

• LKVS Ramovė vasario 
21 d. Lietuvių Namuose 
apatinėje salėje ruošia savo 
25 metų veiklos minėjimą.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• VASARIO 8 D. Lietuvių 
Fondo popietė Lietuvių Na
muose. Programoje mergaičių 
choras Nerija.

• VASARIO 15 D. 11:30 Šv. 
Jurgio parapijos salėje Vysk. 
Valančiaus lit. mokyklos tėvų 
komiteto rengiami pietūs.

• VASARIO 15 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas Naujosios 
parapijos salėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.

• VASARIO 21 D. LKVS 
Ramovė Clevelando skyriaus 
25 metų veiklos minėjimas Lie
tuvių Namuose (apatinėje sa
lėje).

• VASARIO 28 D. tradicinis 
blynų balius Lietuvių Namuo
se. Rengia Pilėnų Tunto tėvų 
komitetas.

• KOVO 6 D. Lietuvių Na
muose simpoziumas ”Mūsų 
veikla po Helsinkio nutarimų”. 
Rengia ALT S-gos Clevelando 
skvrius.

• KOVO 14 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia Vla
do Putvio minėjimą.

• KOVO 20 D. Kaziuko 
mugė.

• KOVO 27, 28 D. Dail. 
Giedrės Žumbakienės kūrinių 
paroda. Rengia Korp! Giedra.

• BALANDŽIO 25 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių .pirmoji šv. 
Komunija.

• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve
lando ateitininkų šventė.

• GEGUŽĖS 8 D. Grandinė
lės šokių, muzikos balius Slo
vėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 9 D. Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sekcija 
ruošia Motinos Dieną.

• GEGUŽĖS 9 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
rengiamas Motinos Dienos mi
nėjimas.



DIRVA CHIC1C0JEIIIIIHI141! ĮIMTI
• Dirvos 60 mėty sukak* 

tis vasario 1 d. New Yorke 
buvo sėkmingai paminėta 
dalyvaujant gausiai publi
kai. Minėjimą-akademiją 
rengė ALT S-gos I ir XI 
skyriai Kultūros židinyje. 
Plačiau apie minėjimą bus 
kitame numeryje.

• Čiurlionio Darbų Skaid
rės, rodytos Museum of 
Contemporary Art, Chica
goje, Čiurlionio minėjimo 
proga dabar yra duplikuo- 
jamos didesniu skaičiumi. 
Norintieji užsisakyti rašy-

kit: Čiurlionio Darbų Skaid
rės, 6721 So. Rockwell, Chi
cago, III. 60629.

• žurn. Antanas Juodval
kis, Dirvos bendradarbis, 
gyvenęs East Chicago, In
dianoje, šiomis dienomis 
persikėlė į Chicagą, 6620 
So. Rockwell St., Chicago, 
III. 60629. Tel. 925-0035. 
Antanas ir Ona Juodvalkiai 
aktyvūs ALT S-goje, LB, 
Balfe ir kitose organizaci
jose. Antanui dabar išėjus 
pensijon, tikime, kad Dir
vos skiltyse daugiau maty
sime jo straipsnių.

A. A.
ONAI BAČAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui KAZIMIERUI BA- 
ČAUSKUI, dukrai ELENAI PETNIŪ- 
NIENEI ir jos vyrui JUOZUI, anūkei 
IRENAI KIRKYLIENEI ir jos vyrui 
VIKTORUI, proanūkams ANDRIUI, 
KRISTINAI, LAURYTEI, seseriai 
ELEONORAI ir broliui JONUI, skaus
mo prislėgtiems reiškiame gilią užuo
jautą

A.L.T. S-gos New Yorko 
Pirmasis Skyrius

B A L1 r S m' vasar'° d’
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 S. KEDZIE AVĖ., 
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮĖJIMAS ASMENIUI 10 DOL.
BALIAUS PROGRAMOJE:

Grožinio žodžio akimirka — EGLĖ VILUTIENĖ,
Dainos — VANDA STANKIENĖ,
Muzika — ĄŽUOLAS STELMOKAS ir ORKESTRAS.
{tarpuose — karšta vakarienė, loterija ir visą laiką gera visų 
dalyvių nuotaika.

Vietos užsakomos telefonu 476-6341 (A. Kremerienė) arba 434-7270 
(E* Valiukėnienė) vakarais.

Chicagos ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į 
šį DIRVAI paremti ruošiamą balių.

Rengėjai: AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS CHICAGOS, CICERO ir 

EAST CHICAGOS SKYRIAI

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI
A. J. Baskauskai,

Brockton .................... 10.00
J. Maziliauskas, Cleveland 2.00 
Iš St. Louis, III.:
B. A. Tiškai .................... 60.00
P. A. Švarcai.................... 60.00
V. V. Tervydžiai............. 30.00
K. M. Kikučiai................ 5.00
A. Stančius .................... 5.00
J. Juodakis....................... 5.00
J. Kleinaitis .................... 5.00
P. Stančius....................... 5.00
M. Vaitkienė.................... 10.00
R. Cejauskas.................... 10.00

Mielam dėdei

A. A.

PETRUI MALAKAUSKUI
išėjus amžinybėn, mūsų mielus skyriaus 

narius IRENĄ ir JONĄ RIMKŪNUS 

giliam skausme užjaučiame ir kartu liū

dime

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

East Chicagos Skyrius

A. A.
JONUI JAŠKAUSKUI

Daytone mirus, jo žmonai ir dukrai 
dantų gydytojai Dr. VALERIJAI MA- 
SILIONIENEI ir jos šeimai reiškiame 
gilią užuojautą

Jokūbas ir Danutė 
Kregždės 

ir
Janina Liaubienė 

su šeima

ALTS St. Louis skyrius .. 75.00 
L. Ramačionis, Brooklyn 7.00 
A. V. Ščiuka, Rochester 3.00
S. Bliudnikienė, Rochester 3.00 
J. Liaukus, Woodhaven .. 2.00 
A. Drasutis, Oak Park, II. 3.00 
Č. Šadeika,

Farmington, Mi............. 10.00
A. Puskepalaitis, Boston 3.00 
J. Mildažis,

Beverly Shores, Ind. . .100.00
T. Mečkauskas,

Lansing, III................... 100.00
A. Dziakonas, Roochester 7.00 
G. Kudukienė, Cleveland 40.00 
N. J. Mockai, Cleveland 100.00
A. Baltrukėnas, Akron 50.00 
J. Janulis, Cleveland ....50.00 
V. Stankus, Cleveland .. 200.00 
J. Chalackas, Cleveland 5.00
J. Reedy, Elizabeth, N. J. 17.00
B. V. Galinis, Norwell .. 2.00 
P. Pukys,

Nothingam, England .. 7.00
K. Sakalienė, Cleveland 7.00 
SLA 14 kuopa Clevelande 10.00 
A. Koncė, San Francisco 7.00 
P. Indreika, Chicago .... 7.00 
S. Pangonis, Omaha .... 5.00
I. Janavičius, Cleveland 2.00
V. Šukienė, Toledo......... 7.00
J. Lipnis, Cleveland .... 7.00 
S. Ignatavičius, Cleveland 10.00
A. Auginąs, Lyndhurst, 20.00
B. Simonaitis, Chicago .. 7.00 
J. Kazak, Rome, N. Y. .. 7.00 
J. Balčiūnas, Toronto .... 7.00 
J. Vedegys, Chicago .... 2.00
J. Bortkevičius,

Woodhaven ................7.00
J, Rastapkevičius,

Dutton, Ont...................10.00
J. Alonderis,

St. Catharines, Ont. ..20.00 
J. Grėbliūnas, Chicago ..12.00 
P. Petrušaitis,

Racine, Wisc.....................7.00

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.

MARIJAI BINKIENEI

mirus, dukrą ALĘ ir žentą BALĮ

KONDRATUS su šeima nuoširdžiai

užjaučia

Genovaitė ir Kazys 
Trečiokai 

Petras Mačiulaitis

Mieliems

V. LAPIENEI

ir

J. KUBILIUI

su šeimomis, jų mamytei Lietuvoje mi

rus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

Jurkūnai

Mielus MEČISLOVĄ ir jo šeimą, mi

rus Mamytei

GENOVAITEI ABROMAITIENEI,

nuoširdžiai užjaučia

M. V. Vaitkai, 
Aid. J. Jankaičiai
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