
' Lietuvos A 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

l biblioteka i

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

6907 SUPERIOR avenue. cleveland, ohio 44103 Telephone: 431-6344

LIV Gruodis — December 26, 1969 Nr. 102

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATEITIES VIZIJOS
ŽMONIU PERTEKLIAUS BELAUKIANT

"Dauginktiės ir plės
kitės" — buvo Dievo įssa
kymas žmonėms arba... 
bent taip buvo manoma. 
Šiandien atrodo, kad tas 
tikslas jau ar bent grei
tai bus pasiektas ir klau
siama, kas gi toliau? 
Žmonija turi atominius 
ginklus, kuriais galėtų 
būti išnaikintas visas 
žmonių perteklius. Ji 
taip pat per paskutinį 
dešimtmetį išmoko pasi
gaminti tiek daug mais
to, kad teoriškai pati iš
simaitinti galėtų net jau 
dabar pertekusi gyven
tojais Indija. Atrodo, kad 
žmonijai gresia ne ba
das, bet greičiau techni-

IŠ VISO PASAULIO

• SOVIETAI, tuo metu kai Hel
sinkyje derasi su amerikiečiais 
dėl apribojimo atominio ginkla
vimosi, visas savo jėgas skiria 
klasikiniam apsiginklavimui, 
ypač jsistiprinimui jūrose. So
vietų laivynas šiuo metu turi 
apie 400 povandeninių laivų, iš 
kurių 40 yra varomi atomine 
energija ir gali statyti po vieną 
povandeninį laivą kas mėnesį. 
Amerikiečiai turi tik 170 povan
deninių laivų, iš kurių 46 yra 
varomi ar„'i>5j energija. Ple
čiamas ir prekybos laivynas. 
Jei 1950 metais sovietai turė
jo 452 laivus, tai dabar jau tu
ri 1,442 laivus. Vakariečiams 
kelia rūpesti milžinišku šuoliu 
sovietų laivyno augimas.

• GRAIKIJAI išstojus iš Eu
ropos Tarybos, kur dauguma na - 
rių reikalavo pašaltinti "pulki
ninkų diktatūrą", Papadopoulos 
Graikijos parlamente pareiškė, 
kad Graikijos draugai Europos 
Taryboj tegu neapsigauna, nes 
jie pasmerkė ne Graikiją, o Eu
ropą, kuriai gresia anarchija. 
Graikijoj demokratija tebėra 
gyva ir ji kuriama Graikijos pro
senių demokratijos pavyzdžiu.

• VIETNAME amerikiečiams 
kariauti padeda 70,500 sąjungi
ninkų karių, kurie tačiau sudaro 
nemažą naštą JAV iždui. Iš tų 
karių 50,000 yra pietų korėjie
čiai, 12,000 tailandiečiai, 8,000 
australai ir 2,200 filipiniečiai 
inžinieriai civiliai. Tailandas 
davė savo karius tik gavęs iš 
JAV 1 bilijono dolerių pagalbą, 
o 2,200 filipiniečių inžinierių 
Amerikai kainavo 38 milijonai 
dolerių.

• BERLYNO burmistras 
Schutz nutarė 1970 metais ge- 

‘ gūžės 1 prie gėdos mūro nebe
rengti parado. Priežastis: ne
noras erzinti Ulbrichto,

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kos pažanga žadanti su
ardyti gamtos balansą, 
užteršdama vandenį ir 
orą. Skaičiuojama, kad 
apie 1990 metus į gatvę 
negalima bus išeiti be 
... dujokaukės.

Vykdant anksčiaunuro. 
dytą Dievo įsakymą, žmo
nių dauginimosi technika 
buvo apsupta moralės ir 
teisės nuostatais, skir
tais prieauglio globai. 
Tam, pavyzdžiui, buvo 
būtinai reikalingos šei
mos ir jų neišskiriamu- 
mas. Nūdien net Italijoje 
yra įteisintos skyrybos, 
o Švedijoje nuo 1972 me
tų vedybas galima bus 
užbaigti taip, kaip jos 
buvo pradėtos: praneši
mu registracijos įstai
gai. Gimdymo kontrolė 
iš viso sumažina šeimų 
reikalingumą.

Savaime aišku, kad to
kios galimybės apverčia 
visą nusistovėjusią tvar
ką aukštyn kojom ir su
kelia nemažai nerimo. 
Visas žmonių gyvenimas 
turėtų būti- kaž kaip ki
taip pertvarkytas. Juk 
jeigu šių metų pabaigo
je turėjome visame že- 
mė« rutulyje api*r ?-.6 
bilijonus žmonių, tai per 
dešimt metų tas skai
čius turėtų padidėti bent 
iki 4,3 bilijonų. Vien JAV 
kur dabar gyvena apie 
204 milijonai, 1979 me
tais gyventojų turėtų bū - 
ti tarp 225 ir 250 mili
jonų. Tų milijonų sudė
tyje bus žymiai dides
nis procentas jaunų žmo - 
nių negu dabar. Didesnis 
procentas bus ir senių, 
kurių gyvenimą prail
gins medicinos pažanga.

Visa tai sakoma ne 
tam, kad pasakius Kalė
dų pamokslą, bet tik tam, 
kad priminus, jog anali
zuodami dienos įvykius 
turime nepamiršti ir di
delių permainų šios aša
rų pakalnės gyventojų 
elgesyje ir galvosenoje. 
Kokios gi artimiausios 
perspektyvos tarptauti- 
nėjo politinėje dirvoje?

Jei neįvyks karas, ko 
visi tikisi, situacija ir 
toliau liks panaši: abi 
supervalstybės ir toliau 
ieškos susitarimų gali

mybių, kad išlaikius sa
vo dabartines pozicijas 
ir. statusą. Didelę pažan
gą padarys paskutiniam 
kare nugalėtos valsty
bės: Japonija ir Vokieti
ja, kurios varžysis dėl 
trečios vietos pasauly
je. Ypač Japonijai per
spektyvos atrodo labai 
geros. Jos ūkis pajė
gesnis už visos likusios 
Azijos kartu suėmus.

Grįžtant prie abiejų 
supervalstybių tenka pa 
stebėti, kad abiem gre
sia pavojai iš vidaus. 
Rasinė integracija prak* 
tiškai pasirodė labai sun 
kiai įgyvendinamas da
lykas. Už ją pasisako 
tie, kurių ji neliečia. 
Tuo tarpu mažiau pasi
turintieji baltieji, kurių 
gyvenimas dėl privalo
mos integracijos blogė
ja, jos kratosi. Taikinga 
išeitis čia nūs i matytų 
tik tada, jei būtų pakel
tas ne tik juodųjų, bet ir 
mažiau pasiturinčiųjų 
baltųjų pragyvenimo ly
gis, bet tai jau sunkiau 
padaryti. Už tat vidaus 
konfliktų galimybės yra 
nemažos.

Nepasitenkinimas esa
ma. tvarka yra didelis ir 
Sovietų Sąjungoje. Ki
niečių grėsmė iš vienos 
pusės leidžia tikėtis di
desnės laisvės visom 
Rytų ir Centro Europos 
pavergtom tautom. Iš 
kitos pusės grėsmė iš 
užsienio pačius rusus 
verčia laikytis didesnės 
drausmės, o didesnė lais
vė visom Sovietijos tau
tom yra tikėtina tik ta
da, kada patys rusai jos 
daugiau gaus.

Daugiau atsilikusių 
tautų perspektyvos nėra 
labai šviesios. Jos visos 
turės pergyventi daug vi
daus neramumų ir riau
šių. Juo labiau, kad pra
raja tarp turtingų ir ne
turtingų tautų nemažės, 
bet didės.

Žodžiu, žmonija arti
miausioje ateityje galės 
pasidžiaugti dideliais lai
mėjimais, be kartu at
sistos ir didžiausių pa
vojų slenkstyje. Nuver
tinę Dievą, žmonės dai
rosi į žvaigždes, jų iš- 
sidėtymas sekančiame 
dešimtmetyje žmonijai 
žada būti labai palankus.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East Chicagos skyriaus naujoji valdyba, kurią sudaro vien mo
terys. Sėdi iš kairės: kultūros reikalams vadovė G. Markevičienė, iždininkė O. Juodvalkienė, pirmininkė 
L Rimkūnienė, sekretorė D. Mečkauskienė ir vicepirmininkė E. Pocienė. K. Pociaus nuotrauka

NAUJI VEJAI E. CHICAGOS SKYRIAUS VEIKLOJE - 
IŠRINKTA VIEN MOTERŲ VALDYBA

ALT S-gos East Chi
cagos skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas 
įvyko 1969 m. gruodžio 
13 d. vietos parapijos sa
lėje. Narių susirinko ga 
na gausiai ir pralenkė 
valdybos viltis.

Susirinkimui pirminin
kavo Romualdas Nemic
kas, o sekretoriavo Al
gis Markevičius.

Metinę skyriaus veik
los apžvalgą padarė pir
mininkas Antanas Juod
valkis ir iždininkas Juo
zas Bagdanskis. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad 
skyrius turėjo du sėk
mingus parengimus: ge
gužinę Union Piere, 
Mich. ir rudens balių vie- 
tos parapijos salėje, o 
taip pat ir savybės iš
vyką į gamtą.

Sąjungos seime, New 
Yorke, skyriui'atstova
vo pirmininkas A, Juod
valkis ir kult, reikalų 
vadovė G. Markevičie
nė. Apie seimo darbus 
skyriaus nariai buvo pa
informuoti specialiai 
tam reikalui sušaukta
me susirinkime.

Skyrius iš kuklių savo 
pajamų parėmė Sąjungos 
valdybą, parapiją, vie
tos ALTą, spaudą. Veikė 
Vasario 16 gimnazijos bū
relis, kuriam vadovavo 
vicepirmininkas Stasys 

Stulpinas. Vasario 16 
gimnazijai, 'Vokietijoje, 
pasiųsta 96 dol.

Kartu su kitomis vie
tos organizacijomis sky
rius suorganizavo pre
zidento Antano Smeto
nos mirties 25 metų pa
minėjimą. Valdyba da
lyvavo ALTo veikioje ir 
atstovavo Lietuvių Fon
do suvažiavime. Domėjo
si spauda ir ją rėmė. 
Skyrius parodė gana gy
vą veiklą ir vietos gy
venime užima vieną iš 
pirmaujančių vietų.

Revizijos komisijos 
aktą perskaitė inž. Kęs
tutis Sidabras.

Šiais metais gana ašt
riai spaudoje iškilo mo
terų vaidmens klausi
mas visuomeniniame bei 
kultūriniame lietuvių gy
venime. Nominacijų ko
misija, įvertindama mo
terų įnašą į skyriaus 
veiklą bei jo gyvenimą, 
susirinkimui pristatė 
vien iš moterų sudarytą 
kandidatų sąrašą, kurį 
susirinkusieji entuzias
tingai patvirtino.

Naujoji valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: 
Irena Rimkūnienė — pir
mininkė; Elena Pocienė
— vicepirmininkė; Dalia 
Mečkauskienė — sekre
torė; Ona Juodvalkienė
— iždininkė ir Genė Mar 
kevičienė — narė kultū
ros reikalams.

Į revizijos komisiją iš 
rinkti: Juozas Bagdans-

KAIREJE: Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinio suvažiavimo 
Chicagoje 1969 m. gruodžio 13 d. 
atstovai ir svečiai. Sėdi iš kai
rės: Dr. V. Šimaitis, T. Blins
trubas, prel. J. Balkonas (Vliko 
atstovas), A. Rudis, Dr. A.Bie- 
žis, L. šimutis (ALT garbės 
pirmin.), E, Bartkus (ALT pir- 
min.), Dr. P. Daužvardis (Liet- 
Gen. Konsulas), Teis. J. Žuris, 
adv. St. Bredes, Dr. K. Šidlaus
kas. Stovi: O. Ivinskaitė, E.Ba
ronienė, E. Vilimaitė, M. Naujo
kas, O. Biežienė, L. Vežienė, 
K. Petrauskas, Kuzienė, E. Pau 
razienė, D. Bartkuvienė, D.Bo- 
belienė, E. Mikužytė, J. Prons- 
kus ir kt. 

V. Noreikos nuotrauka

kis, Stasys Stulpinas ir 
Stasys Kalvaitis.

Į nominacijų komisiją 
prie skyriaus pirminin
kės Irenos Rimkūnienės 
pririnkti inž.. Kęstutis 
Sidabras ir Romualdas 
Nemickas.

AL Taryboje skyrių at
stovauja visos valdybos 
narės ir dar pakviesti: 
K. Pocius, R. Nemi-ckas 
ir A. Juodvalkis.

Sąjungos valdybos var
du kalbėjo vicepirminin 
kas Kazimieras Pocius. 
Savo žodyje pasidžiau
gė buvusia gyva skyriaus 
veikla, tvarkingu ir tiks
liu atsiskaitymu su cent 
ru, nuolatiniu rūpesčiu 
spaudos reikalais ir jos 
rėmimu. Naujajai valdy 
bai linkėjo sėkmingo 
darbo. Moterys, nors ir 
daug prisidėdavo prie 
skyriaus veiklos, bet vis 
likdavo vyrų šešėlyje, o 
dabar pačios išėjo įprie- 
kį ir ryžosi vadovauti 
skyriui. Žadėjo, ne tik 
Sąjungos valdybos viso
keriopą pagalbą, bet kvie
tė visus vieningai spies
tis apie naująją skyriaus 
valdybą ir jų pastangas 
remti.

Susirinkusieji gau
siais plojimais pritarė 
K. Pociaus linkėjimams 
bei kvietimui vieningai 
dirbti lietuvišką darbą.

Uždarydamas susirin
kimą pirmininkaujantis 
R. Nemickas padėkojo 
senajai valdybai už gra
žią veiklą, o naujajai pa 
linkėjo gero vėjo.

Oficialiai susirinkimą 
uždarius, tolimesnės dis 
kusijos ir pašnekesiai 
vyko priekavospuoduko. 
Čia Jonas Rimkūnas, 
kaip ir kiekvienais me
tais, paskaitė savo hu- 
moristikos iš praėjusių
jų metų veiklos ir žvilg 
terėjo į ateitį, vadovau
jamą moterų. Visada jo 
humoristika yra įdomi 
ir gana taikli, bet nieko 
neužgaunanti. Geroje 
nuotaikoje, skambant su
tartinėms ir solo bei du
etams, kavutė užsitęsė 
iki vidurnakčio.

(aj)
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PRIE A.A. JONO VALIO KAPO Ignas Alekna

KALĖDINE DARBYMETI
Laikotarpį nuo gruodžio 24 iki sausio 2 Aus

tralijoj mes vadiname Kalėdų atostogomis. Ir jau 
nuo "neatmenamų laikų" (nuo 1950 metų) lietuviai 
šį laikotarpį pavertė savotiška darbymete. Pradžią 
padarė jaunimas: sportininkai ir studentai. Pasi
naudodami Kalėdų atostogomis, jie pradėjo organi
zuoti metinius susitikimus visos Australijos mas
tu. Sportininkai tai vadina metine Australijos lietu
vių sporto švente, o studentai — metiniu Australi
jos lietuvių studentų suvažiavimu. Tie jaunimo su
važiavimai vyksta nepertraukiamai. Kaitaliojasi tik 
vietovės, į kurias jie suplaukia. O vietovės parenka
mos rotaciniu būdu: Adelaidė, Geelongas, Melbour- 
nas, Sydnejus. Sportininkai dabar planuoja padidinti 
vietovių skaičių ir vieną savo šventę (XXI) organi
zuoti Tasmanijos sostinėj, Hobarte. Tai turėtų įvyk
ti ne per šias, o per kitas atostogas.

Pavyzdžiai patraukia. Neilgai trukus senimas 
pradėjo sekti jaunimą. Būdamas nerangesnis,seni
mas savo susitikimus, dabar žinomus Lietuvių 
Dienų vardu, rengia kas antri metai tuo pačiu lai
ku ir ta pačia rotacine tvarka. Tačiau iš vietovių 
senimas jau išjungė Geelongo lietuvių koloniją. Lie
tuvių Dienoms ji laikoma per maža, nes tada reika
linga didesnių salių koncertams, atitinkamų gale
rijų meno parodoms, erdvių patalpų iškilmingiems 
atidarymams, kurie pradėti sujungti su sporto šven
tės atidarymu ir tautinių šokių masiniais pasirody
mais.

Išnaudodama senimo paliktą laisvą laiką, Aus
tralijos Lietuvių Katalikų Federacija tais metais, 
kai nerengiamos Lietuvių Dienos, pradeda rengti 
Lietuvių Katalikų Dienas, kurios šiemet vyksta Ade
laidėje. Tos Dienos, tikrumoje, yra Katalikų Fede
racijos suvažiavimo praplėtimas, prijungiant prie 
jo religinės muzikos koncertą, jaunimo pasirody
mą, parodą, pikniką ir balių.

Tokiu būdu ir šiemet per Kalėdų atostogas dar
bas verda trijose Australijos lietuvių kolonijose: 
Adelaidėje (Katalikų Dienos), Geelonge (Sporto 
Šventė), Melbourne (Studentų Suvažiavimas).

Didžiausia darbo ir rūpesčių našta tenka toms 
kolonijoms, kuriose vyksta vienos ar kitos rūšies 
metinė šventė. Nuo anų senų ir liesų metų įsigy
veno čia paprotys, kad suvažiuojančius svečius pas 
save priima (duoda pastogę ir maistą) vietos lietu
viai. Nors tas paprotys užkrauna sunkią naštą sve
čius priimantiems lietuviams ir atima iš jų bet- 
kokį poilsį, tačiau jis turi daug gerų pusių tarpu- 
saviam pabičiuliavimui, naujų pažinčių sudarymui 
ir t.t. Yra ir kita reikšminga smulkmena: Šiemet 
mes pas jus, kitąmet jūs pas mus. Kaip tu man 
šiandien, taip aš tau rytoj...

Paskutiniu laiku šis paprotys pradeda po tru
putį braškėti. Kai kurie svečiai, norėdami jaustis 
laisviau ir gyventi savarankiškiau atsisako lietuviš 
ko vaišingumo ir iš anksto apsirūpina vietomis vieš
bučiuose, moteliuose ar karavanų parkuose. Bet 
tai nedidėlės išimtys. Suvažiuojantieji visoj daugu
moj vistiek glaudžiasi pas savuosius. Čia jie nesi
varžydami skaninasi šeimininkų kalėdiniais pyra
gais, kumpiais, gardžiuojasi jų šaltu alučiu (ne
užmirškit, kad per Kalėdas Australijoj saulė ge
rokai kaitina — čia tada pati vasara). Svečiai oku
puoja šeimininkų miegamuosius, vaikų kamba
rius, svečių kambarius ir kitas atliekamas patal
pas. O šeimininkas iš garažo išstumia savo ir vai
kų mašinas ir čia įrengia laikiną miegamąjį savo 
šeimai, kad ji galėtų snūstelti bent valandėlę men
ką.

Klaidinga būtų manyti, kad dėl to kas nors prie
kaištauja, kad reiškia kokį nors nepasitenkinimą. 
Anaiptol. Svečiai priimami laisva valia. Visi paten
kinti, nes visi žino kad kitais metais vaidmenys 
pasikeis ir šiandieniniai šeimininkai tada naudosis 
svečių teisėmis. ***

JUOZAS GUČIUS jau pensi
ninkas. Žinomas Valstybinio 
Kauno Radiofono režisierius Juo
zas Gučius, kuris savo laiku 
Adelaidėje buvo suorganizavęs 
ilgai ir sėkmingai veikusi Te
atrą - Studiją, dabar ja u daugiau 
domisi poilsiu. Sulaukęs Įstaty
minės pensijos, kartu su solis
te A. Binkevičiūte-Gučiuviene 
gaivinasi prisiminimais savam 
namely North Adelaide. Pats 
Gučius kartais tuos prisimini
mus, kaip kūrybinius gabalėlius 
paskaito adelaidiŠkiams viena 
ar kita proga.

Melbourne, Australi
joje, š.m. lapkričio mėn. 
25 d. ankstų rytą mirė 
žinomas Australijos lie
tuvių bendruomenės vei
kėjas, Korp! Neo-Lithu
ania filisteris, teisinin
kas Jonas Valys.

Velionis kilimu buvo 
Uteniškis. Gimė 1906 m. 
gegužės mėn. 1 d. Pil- 
kenių kaime, Tauragnų 
valsč. Mokėsi Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimna
zijoje, gyvendamas mo
kinių bendrabutyje, kurį 
lenkams likvidavus per
sikėlė į Kauną, kur 1930 
m. baigė Tumėno gim
naziją. Studijavo teisę 
Vytauto Didžiojo univer
sitete. Teisininko dip
lomą gavo Vilniaus uni 
versitete. Studijuoda
mas priklausėKorp! Neo 
Lithuania— vienus me
tus buvo korporacijos 
valdyboje sekretoriumi. 
Mokydamasis ir studi
juodamas dirbo Vidaus 
reikalų ministerijoje 
įvairiose pareigose.

Karo sukūrys Joną iš- 
bloškė iš gimtojo kraš
to. Vokietijoje ilgesnį lai
ką gyveno Ravensburge. 
1949 m. atvyko įAustra- 
liją - Melbourną. Čia Jo. 
nas aktyviai įsijungė į 
lietuvių bendruomenės 
veiklą: nuolatinis suva
žiavimų dalyvis, Krašto 
Tarybos pirmininkas, A. 
L. Kultūros Fondo valdy
bos narys, sporto klubo 
aktyvus rėmėjas, Mel
bourno Lietuvų Klubo 
(Lietuvių Namų) pirmi
ninkas, Lietuvių Teisi
ninkų Melbourne Seniu' 
nas, Kooperacinės Kre
dito D-jos "Talka" vie
nas iš steigėjų, Pasau
lio Lietuvių seimo na
rys, dalyvavęs New Yor 
ko seime, aktyvus spau
dos darbuotojas. Joną 
matome visuose lietu
vių bendruomenės dar
buose, kur reikėjo darbš
čios rankos, brandaus 
reikalo sprendimo.

Todėl nenuostabu, kad 
liūdna žinia žaibu papli
to Melbourno lietuvių 
tarpe. Visi su didžiu nu
stebimu ir giliu susijau 
dinimu šią žinią sutiko, 
nes gerai prisiminė Jo
ną sveiką ir energingą 
dieną prieš mirtį prie 
lietuvių bažnyčios be
šnekantį einamaisiais 
lietuviškais reikalais, 
kaip lietuvių namų nau
jos salės statybą ir jos 
finansavimo - vajaus 
eigą, bei kitus reikalus.

Daugumas manė, kad 
prieš porą metų operuo
ta širdis nustojo Jonui 
tarnavusi, tačiau vėliau 
patirta, kad mirties prie
žastimi buvo stroke —

kraujo išsiliejimas gal
vos smegenyse.

A.A. Jono kūnas iš 
Royal Melbourne Hospi- 
tal buvo perkeltas į To- 
bin Bros. laidotuvių ko.

A.A. Jonas Valys

plyčią. Čia trečiadienį 
— lapkričio 26 d. 7:30 
vai. vak. didelis būrys 
tautiečių, vadovaujami 
Melbourno lietuvių ka
pelionui kun. P. Vase- 
riui sukalbėjo maldą — 
rožančių.

Ant Jono krūtinės bu
vo padėtas Korp! Neo- 
Lithuania spalvos ir ke
puraitė, o į rankas ge
raširdžių moterų buvo 
įdėtas rožančius.

Lapkričio 27 d. 2 vai. 
p.p. Jonas karste buvo 
atvežtas į lietuvių bažny
čią, kur kun. Vaseris at
našavo už a.a. Jono vė
lę gedulingas mišias ir 
pasakė pamokslą iškel
damas Jono lietuvišką 
veiklą. I bažnyčią pas
kutinei su Jonu atsisvei
kinimo maldai susirinko 
veik pilna bažnyčia žmo
nių.

Gedulingam Chopino 
maršui gaudžiant Jono 
karstas iš bažnyčios iš
neštas ir gėlių bei vai
nikų apsuptas pajudėjo 
Faulkner kapinių link. 
Paskui karstą išsirikia
vo didelė palydovų eilė.

Kapuose, prie tos pat 
duobės, kurioje prieš 3 
metus buvo palaidotas 
brolis Silva, buvo atneš
tas ir Jono karstas. Atli
kus religines laidojimo 
apeigas, kun. P. Vaseris 
tarė atsisveikinimo žo
dį. Taip pat su Jonu at
sisveikino Korp! Neo-Li 
thuania ir Korp! Jaunoji 
Lietuva vardu filisteris 
Albertas Bladzevičius, 
Teisininkų vardu — An
tanas Mikaila, Bendruo 
menės vardu - Mel
bourno Apylinkės valdy
bos pirmininkas Jonas 
Meiliūnas, Bendradar
bių — pašto tarnautojų 
vardu — Albertas Zub- 
ras, Melbourno Lietuvių 
Klubo vardu — pirminin 
kas Algirdas Jokubaus-

kas ir bičiulių vardu — 
Vladas Jakutis.

Korp! Neo-Lithuania 
spalvas ir kepuraitę nuo 
karsto nuėmus ir įteikus 
korporantui Ignui Alek
nai laikinai saugoti, kars
tas, lydint giesmei Ma
rija, Marija, buvo nuleis 
tas į duobę greta brolio 
Silvos. Sugiedojus Tau
tos Himną išsirikiavo 
tautiečiai užberti žiups
nelį žemės ant Jono kars
to ir paskutiniam atsi
sveikinimui nulenkti gal 
vą. Daugelio akyse spin 
dėjo ašaros, nes visi jau
tėme, kad netekome tau 
raus, darbštaus ir tie
saus tautiečio.

Laidotuvių dalyviai bu 
vo pakviesti į Melbour
no Lietuvių Moterų So
cialinės Globos D-jos 
suruoštus šermenis 
Lietuvių Namuose. Čia, 
kun. P. Vaseriui vado
vaujant dar kartą pasi
melsta.

A.A. Jono mirties ir 
jo paskutinės kelionės 
paminėjimą noriu tęsti 
bičiulių vardu pasaky
tais Vlado Jakučio žo
džiais:

"Liūdime nustoję bi
čiulio, netekę vieno iš 
mūsų bendruomenės vei
kėjų. Jonas Valys bu
vo tarsi Lietuvos krašto 
gabalas, atsiradęs sve
timoje padangėje, laiko 
nepaliestas, sąlygų ne
pažeistas, aplinkos ne

palenktas — likęs koks 
buvo.

Su juo bendraudamas 
jutai gimtosios žemės 
sodrumą; stebėjai to 
krašto sūnaus kuklumą, 
taikingumą; vertinai pa
trioto rūpinimąsi tau
tinio gajumo išlaikymu; 
matei Lietuvos žmonių 
mintijimą, papročius, 
įžvelgei lietuvio veikėjo 
principingumą.

Nedaug jam rūpėjo gy
venamas kraštas, šios 
šalies gyvenimas. Jis li
kosi kietu lietuviu: aplin 
ka jo nepaveikė. Lietu
va, lietuvių bendruome
nės interesai, lietuviš
ki reiškiniai jam buvo 
matas dalykams vertin
ti.

Lietuviškos minties 
vedinas jis dirbo nuošir
džiu atvirumu, kaip re
tas, aiškiai išsakyda
mas savo nuomonę 
bei idėjas. Jono minti
jimas bei pažiūros iš
plaukė iš lietuviškos 
širdies, kurią jis, it tą 
balandį, nešė visiems pa 
matyti. Tokia jo laikyse
na, tap pat ir principin
gumas, išlikimas nuo
sekliu lietuviu ne visa
da buvo suvoktas, nebu
vo suprasta, jog jo dar
bai plaukė iš gilaus pa
triotizmo".

Mūsų visų Australijos 
lietuvių mintis, netekus 
tauraus tautiečio, išreiš
kė Melbourno Lietuvių 
Klubo pirmininkas Al
girdas Jakubauskas: 
"Kas mums a.a. Joną pa
vaduos?"

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

J
6 or 12

per annum

or MORE Pągsbook Savings
Accuunts

$5,000 
or MORE

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

Savings cartrficatts tuued 
for mn monthi or on« 
yaar — in minimum 
amounts of $10,000,00. 
and thtrtafftr in 
multiplai of $1.000.00. 
E ar n ings are paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

flutuol

Savings cartificatas tsiuod 
for six montht or one 
yoar — in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thtraaftar in 
multiples of $500.00. 
E am ingi art paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

• IŠ MELBOURNO J CHICAGĄ nuolatiniam gyvenimui persi
kelia ilgametis Melbourno lietuvių savaitgalio mokyklos vedėjas ir 
uolus Dainos Sambūrio choristas Leonas Vacbergas. Chicagoje L. 
Vacbergas turi brolĮ, besiverčianti spiritinių gėrimų prekyba.

• BENDROS KOČIOS. Beveik visose Australijos lietuvių 
kolonijose jau nuo seno rengiamos bendros Kūčios. Bendruome 
ninėse ar parapijinėse salėse, o kaikur ir abiejose, bendras 
kūčias organizuoja ir paruošia atitinkamos moterų draugijos. 
Pradžioje jos buvo rengiamos tik viengungiams, tačiau laikui 
bėgant jomis pradėjo gundytis ir šeimos. Ypač jos patraukia 
šeimininkes, kurioms atkrinta reikalas plušti ir prakaituoti vir
tuvėje. Bendrose Kūčiose praplečiama kūčiaujančios šeimos są
voka:-čia prie vieno Kūčių stalo sėda didelė šeima— gausus vi
sos lietuvių kolonijos būrys, kuris dar susiskirsto giminystes ir 
draugystės grupėmis.

• SOLISTO S. BARO KONCERTUI ADELAIDĖJE jau dabar 
pradėta ruoštis. Administracinius koncerto paruošimo ir prave- 
dimo reikalus tvarko Jz. Lapšys. Koncertas {vyks vasario 28 dieną 
naujoj Mokytojų Seminarijos salėje, kuri buvo panaudota ir Mar
lenos Dietrich koncertui Adelaidės Meno Festivalio metu. Tai bus 
pirmas S. Baro pasirodymas Australijoj. Iš Adelaidės jis kartu su 
soliste G. Vasiliauskiene ir pianiste Dorothy Oldham (jei 80 metų 
amžius jai leis) vyks { Melbourną, Sydnejų ir Canberrą. Adelaidėje 
yra sumanymų pristatyti S. Barą vietos TV ir radijo stotims, tačiau 
baiminamasi laiko stoka. O to laiko mums amžinai trūksta.

• LIETUVIŲ PUSVALANDIS per radijo Geelonge. Vietos 
apylinkės valdybai pavyko gauti pusvalandj skirtą lietuviams ir 
lietuviškiems reikalams. Pirmą lietuvių pusvalandį pravedė aust
ralas pranešėjas, asistuojant geelongiškei E. Jomantienei. Klau
sytojai buvo supažindinti su lietuviška muzika, lietuviškomis 
kanklėmis, duotos dvi sol. V. Noreikos dainos ir pora choro dai
nų, o taip pat suteikta kiek žinių apie lietuvius. Tai bene pirmas 
atsitikimas Australijoj, kad stotis {vestų pastovų savaitinį pus
valandį lietuviškiems reikalams. Jo išsilaikymas ir pasisekimas 
priklausys nuo Geelongo ir Melbourno kolonijų.

įvairios kolonijos ligšiol pralenda pro vietos radijo ir TV tik 
atsitiktinais momentais. Kaikuriose vietose yra sudaryti artimesni 
kontaktai ir kultūrinė informacija, nors sunkokai, bet vistiek pra- 
kišama.

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 w. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608

Vlrginia 7-7747
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KALĖDV ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1970 ME» 
TŲ proga giliai nuoširdžiai prisimenu visų geros 
valios lietuvių — veiksnių, organizacijų, laikraš
tininkų, kultūrininkų bei pavienių asmenų ener
gingą veiklą Lietuvos labui 1969 metais.

Daug širdies ir pasiaukojimo ton veiklon įdė
ta. Tai rodo ne tik mūsų tautiečių didelį prisiriši
mą, ištikimybę ir meilę Tėvynei, bet ir ryžtą veik
ti. Tąja veikla siekta, kad Lietuva vėl atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę ir kad pavergtųjų lie
tuvių likimas pagerėtų.

Giliu nuoširdumu visiems dėkoju už aukos 
gėles Tėvynei Lietuvai.

Kartu taip pat dėkoju visiems geraširdžiams 
tautiečiams už man pareikštus sveikinimus bei 
linkėjimus Kalėdų švenčių bei Naujųjų 1970 Metų 
proga.

Iš savo pusės giliai nuoširdžiai sveikinu visus 
geros valios lietuvius su šv. Kalėdom ir Naujai
siais 1970 Metais.

Linkiu malonių Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
1970 Metų.

Te Dangaus palaima lydi jus visus asmeniš
kai ir darbe Lietuvos gerovei.

J. RAJECKAS, 
LIETUVOS ATSTOVAS

Lietuvių tautos 
kančios metai

Ateinantieji metai yra 
žiauriosios rusiškosios ko
munistinės vergijos sukak
tuviniai metai. Vyt. Alan
tas neseniai Dirvoje pareiš
kė, kad 1970-ji metai tu
rėtų būti daugiau susikau
pimo, ryžto, suaktyvinto 
kultūrinio darbo ir kovos už 
Lietuvos laisvę metodų per
žiūrėjimo metai. Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas 
seimo metu pareiškė, kad 
turime jėgas dar stipriau 
apjungti bei uždegti ryžtu 
kovai už teisybę, laisvę, 
žmogaus teisės savo pa
vergtam kraštui, kad mūsų 
idealas yra padiktuotas mū
sų kančiančio krašto. Vliko 
vicepirm. J. Audėnas to pa
čio seimo metu sakė, kad 
ateinančiais metais bus 30- 
tieji sovietinės okupacijos 
metai, ši sovietinė okupaci
ja yra žiauriausia iš visų, 
kokių Lietuva yra turėjusi 
daugelio šimtmečių bėgjje.

Iš šių trumpų pareiškimų 
Vliko vadovų ii- rašytojo V. 
Alanto ryškėja viena pa
grindinė mintis, būtent: 
kad ateinantieji 1970-ji me
tai turėtų būti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vado
vybės paskelbti — Lietuvių 
tautos kančios metais. Per 
tuos metus, Vliko vicepirm. 
J. Audėnas seimo metu siū
lė net 12 veiklos sričių. Lie
tuvių mokslininkų simpo
ziumo metu buvo pabrėžta, 
kaip ir V. Alanto, daugiau 
kreipti dėmesio ir j kultūri
nes lietuvių apraiškas. Nors 
ir nebuvo specifiniai nuro
dyta ką reikėtų daryti, ta
čiau norėtųsi atkreipti dė
mesį į keletą svarbiausių 
kultūrinių sričių.

Pirmiausia norėtųsi 
kreiptis į mūsų dailininkus, 
kurių mes turime gražų bū
rį. Jie ateinančiais metais 
didžią duoklę turėtų atiduo
ti kenčiančiai lietuvių tau
tai, sukurdami kenčiančios 
tautos kryžiaus kelius, di
džiosios kančios nemirštan
čius paveikslus — kūrinius. 
Turėdami ypatingą vaiz

duotę, jie sukurtų sovieti
nės vergijos epopėjų.

Mūsų muzikai — kūrėjai 
savo kūrybą galėtų pakreip
ti kenčiančios lietuvių tau
tos kryptimi.

Mūsų rašytojai taip pat 
turėtų paaštrinti savo 
plunksnas, pavaizduo j a n t 
Lietuvos kančias romanuo
se, poezijoje, apysakose, 
novelėse, žurnalistai ir visi 
plunksnos atstovai turėtų 
duoti atsiminimų iš sovieti
nės okupacijos žiaurybių. 
Kas gali ir kur gali mūsų 
jaunimas turėtų bent laiškų 
formoje rašyti j vietos kraš
to spaudą ir keltį sovietines 
užmačias.

Mokslininkai turėtų mok
sliniais veikalais atskleisti 
sovietų slaptąją politiką ir 
kėslus tautoms pavergti.

O ką mes, plačioji lietu-

the wiiite house 
WASHINOTON

December 10, 1969

Dear Mr. Blinstrubas:
I want you to know how much I appreciated 
your letter with regard to ’my November 3 
address on Vietnam. The confidence and 
understanding you have shown will do much 
to strengthen our efforts to achieve the 
just and lasting peace that all of us desire.

With best wishes,

Mr. Teodoras Blinstrubas
President
National Lithuanian Society of America 
7243 South Albany Avenue
Chicago, lllinois 60629

JAV Prezidento Richardo Nixono atsakymas ALT S-gos pirmi
ninkui Teodorui Blinstrubui, j pareikštą Sąjungos vardu pritarimą 
Prezidento politikai Vietnamo klausimu.

"Šit, mes norime savo 
žemėje liuosa tauta boti, 
norime sudaryti savąją vals
tybę, savarankiškai joje sa
vo reikalus tvarkyti ir lai
mingesnę ateiti ruošti. Dėl 
to mes visi šiandien esame 
sukrutę, dėl to mes kartais 
užmirštame visus sopulius, 
nes tai yra mūsą siekimas 
ir nusiraminimas, drauge 
tikslas ir gyvybės ženklas."

Petras Klimas, "Lie
tuvos Aidas" 1917.XI.1

Netikėtas VLIKo tary
bos kvietimas dalyvauti 
VLIKo politinės komisi
jos sumanytame simpo
ziume keliui į Lietuvos 
nepriklausomybės at
statymą svarstyti, už ku
rį lieku giliai dėkingas 
tos komisijos pirminin
kui S. Lūšiui, ir trumpa
laikė išvyka iš saulėto 
ir palmių pavėsy nevė- 
singo Los Angeles į lie
tuviškos laisvinimo po
litikos centrą ir žvar
bių, deja nevisada sve
tingų vėjų pasaulinį met
ropolį New Yorką grą
žino atmintin nevieną pri
mirštą praeities išgy
venimą.

Šį rudenį kaip tik su
ėjo lygiai 25 metai, kai 
Berlyne buvo įsteigta ir 
pradėjo veikti VLIKo už 
sienio delegatūra, kuri 
po pusmečio, karui bai
giantis ėmėsi iniciaty
vos atkurti Vakaruose ka 
ro įvykių Lietuvoje iš
blaškytą VLIKą.

Frieš apleidžiant Lie
tuvą 1944 m. liepos mėn. 
teko asmeniškai dalyvau
ti svarstant sumanymą 
įsteigti užsienyje VLIKo 
delegatūrą, prisiimti pa-

vių bendrija, lietuviškoji 
visuomenė turėtume dary
ti? Kai kviečiame kultūri
ninkus imtis darbo, negali
me ramiai sėdėti. Mūsų vi
sų bendruomeninių — tiek 
pavienių, tiek organizuotų 
vienetų — pareiga būtų 
ateiti talkon kultūrinin
kams. Jų sukurtus kūrinius 
išpirkti, knygas išleisti, mu
zikinius dalykus atspaus
dinti. Telkti lėšas ir remti 
kultūrininkų darbus. Bend
romis jėgomis tikrai padė
tume kenčiančiai lietuvių 
tautai.

A. Musteikis

Prof. STASYS ŽYMANTAS

Nuo šio Dirvos numerio 
pradedame spausdinti prof. 
S. Žymanto VLIKo simpo
ziume lapkr. 30 New Yorke 
darytą pranešimą ”Kovos 
keliu j laisvę”.

Šį pranešimą prof. S. Žy
mantas specialiai parengė 
Dirvai spausdinti, už ką re
dakcija jam reiškia nuošir
džią padėką.

reigą atvežti Berlynan 
tos delegatūros nariams 
skirtus įgaliojimus ir 
paskutinį VLIKo atsišau
kimą į tautą ir laisvąjį 
pasaulį, dalyvauti jos 
steigime ir veikloje ir 
vėliau aktyviai prisidė
ti prie VLIKo atkūrimo 
užsienyje ir pirmųjų jo 
darbo žygių.

Tebūnie man leista ta 
proga čia pat priminti, 
jog tikrasis VLIKo už
sienio delegatūros su
manytojas ir iniciato
rius buvo mažojo VLIKo 
užsienio reikalų valdy
tojas profesorius Ta
das Petkevičius, mano 
mokytojas universitete, 
europinio masto teisinin
kas, gilios išminties, 
aštraus proto ir aukso 
širdies patriotas ir vals
tybininkas, nenumaldo
mas kovotojas dėl Lietu
vos laisvės. Antros so
vietų okupacijos pradžio
je drauge su signataru 
Petru Klimu ir mano se 
serim Jadvyga Žakevi- 
čiūte-Jablonskiene, vė
liau kalėjime mirusia, 
vienoje byloje teistas ir 
nuteistas, garsiosios 
Vorkutos politinis kali
nys prof. T. Petkevičius 
savo vardą neišdildomai 
įrašė dar neparašyton 
ir, deja, vis dar nera- 
šomon naujųjų laikų lie
tuvių tautinio pasiprie
šinimo ir laisvės kovų 
istorijon. Jis taip pat bu
vo autorius paskutinio 
VLIKo atsišaukimo tau
tai ir jo pareiškimo Va
karų sąjungininkams, ku
ris ir po 25 metų tebe
lieka svarbiu ir reikš
mingu dokumentu Lietu
vos laisvės byloje.

Išvykdamas iš Lietu
vos šio žymaus laisvės 
kovotojo morališkai įpa
reigotas ir šiandien, dau 
geliui metų praėjus, ne
sijaučiu nuo tos pareigos 
laisvas. Tai dalinai pa
aiškina, kodėl nepaisy
damas įvairių sunkumų, 
nepalankių aplinkybių ir 
kai kurių prielankių žvar
bių vėjų New Yorke ry
žausi VLIKo tarybos ir 
jos politinės komisijos 
kvietimą priimti.

***
25 metai — labai il

gas laiko tarpas. Tai vi
sas ketvirtis amžiaus. 
Jau tas viena turėtų mus 
skatinti susimąstyti, 
pergalvoti ir persvarsty 
ti mūsų išeitą, einamąir. 
eisimą kelią į Lietuvos 
laisvę ir nepriklauso
mybę. Tai klausimas, 
kuris ne nuo šiandien 
nevienam mūsųkeliapa- 
grįstą susirūpinimą.

"Mums laikas pagalvo
ti apie Lietuvos laisvi
nimo naują turinį ir for
mą, kuri būtų pritaikyta 
šio laiko dvasiai", rašo 
paskutiniame LVLS žur
nale "Sėja" dr. Kazys 
Karvelis, kurį dar Vil
niuje okupacijų metais te
ko pažinti kaip rimtą ir 
atsakingą lietuvį veikė
ją ir nuoširdų patriotą.

"Senas turinys ir for
ma", tęsia toliau dr. K. 
Karvelis, "nebedaug duo
da naudos, kadangi nie
kas nenori klausyti isto 
rinio Lietuvos okupa
cijos fakto, kuris įvyko 
prieš 30 metų Rytų Eu
ropos kampelyje, kuriuo 
Vakarai, ypač Amerika, 
labai mažai tesidomėjo 
ir anksčiau, o tuo labiau 
dabar".

Jei raginimas ieško
ti naujų Lietuvos lais
vinimo formų gali būti 
teisingas ir pagrįstas, 
čia pat reikia pastebėti, 
jog pats siekiamas tiks - 
las mums niekad jokių 
abejonių kelti neturi. Jis 
buvo, yra ir lieka aiš
kus ir nekeičiamas: Lie
tuvos okupacijos pašali
nimas ir nepriklauso
mos Lietuvos suvereni
nių teisių vykdymo atsta 
tymas. Dėl šio tikslo 
Nepriklausomybės akto 
signataro Petro Klimo 
žodžiais tariant mes vi
si šiandien esame sukru
tę ir užmirštame visus 
sopulius, nes šis tikslas 
yra ne tik mūsų nepalau
žiamas siekimas, bet 
drauge mūsų nusirami
nimas ir gyvybės ženk
las.

Tik pats kelias į šį 
tikslą niekad nebuvo, nė
ra šiandien ir rytoj ne
bus lengvas, paprastas 
ir tiesus. Jis buvo, yra 
ir bus painus ir vingiuo - 
tas, pilnas neįmatomų ir 
sunkiai įveikiamų kliu
vinių ir kliūčių. Todėl 
suprantama ir net neiš
vengiama, kad tuo keliu 
daugelį metų žengiant ga
lima pavargti, sustingti, 
paklysti ar net ir visai 
iš kelio išklysti. Kaip tik 
todėl ne tik svarbu, bet 
ir būtina kartas nuo kar
to tą mūsų einamą ke
lią permąstyti ir pasi
tikslinti, kaip preziden
tas Nixonas savo Vietna
mo kalboje pažymėjo: 
kur buvome, kur esame 
ir kur rytoj būsime.

***

Šis mūsų jau beveik 
30 metų einamas kelias į 
Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą yra nuo 
latinis vyksmas, nuola
tinis procesas, nuolati
nė ir nepertraukiama, 
kasdienė veikla ir kova. 
Tos kovos ir veiklos sėk 
mingumas, jos našumas 
ir paveikumas priklauso 
nuo daugelio dalykų — 

nuo nustatytų principų ir 
gairių teisingumo, ku
riais mes tą savo veik
lą ir kovą dėl Lietuvos 
laisvės grindžiame, nuo 
pasirinktų uždavinių pa
gal jų pirmumą ir svar
bą ir tų uždavinių siste
mingo ir planingo vykdy
mo, nuo tos laisvės ko
vos ir veiklos kelių ir 
metodų tikslingumo, nuo 
mūsų sukurtos laisvini
mo organizacinės sąran
gos ir pagaliau, "lašt 
būt not least" kaip sako 
amerikiečiai, nuo tų 
žmonių ir vadų, kurie 
patys iškyla ar kuriuos 
mes iškeliame tai veik
lai ir laisvųjų lietuvių 
vedamai kovai vadovau
ti.

Savaime suprantama, 
kad visam tam apžvelg
ti, aptarti ir įvertinti, 
rasti ir apsvarstyti rei
kalingus naujus prasmin 
gesnius sprendimus ir 
naujas tiks linges nes vei 
kimo formas reikia ne 
vieno, bet visos eilės pra
nešimų, ne vienos die
nos, o savaitę ir daugiau 
trunkančių diskusijų ir 
svarstymų.

Todėl VLIKo politinė 
komisija nustačiusi man 
šiam simpoziumui prane
šimo temą — kelias į 
Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymą — fakti
nai pastatė mane prieš 
sunkų ir praktiškai ne
įvykdomą uždavinį. Tas 
uždavinys nepalengvėjo 
kai dėl įvairių ir mažai 
suprantamų sumetimų 
buvo pakeista pats su
manyto simpoziumo ir jo 
pranešimų pobūdis. Vie
ton uždarų ir diskusinių 
svarstymų simpoziumas 
tapo viešu susirinkimu, 
o jame daromi praneši
mai jungtinėmis paskai
tomis. Todėl visa, kas 
galima padaryti vieno 
tokio pranešimo - pas
kaitos metu, yra tik mes
ti vieną kitą žvilgį į mū
sų einamą kelią ir tas pa
grindines gaires, kurio
mis turėtume grįsti mū
sų darbą ir nūdienę veik
lą Lietuvos laisvei at
statyti, iškelti vieną ki
tą atsakymo reikalingą 
ir jo laukiantį klausimą. 
Ir jei po prezidento Nixo- 
no kalbos Vietnamo karo 
reikalu nevienas tarėsi 
galįs pastebėti, jog toje 
savo kalboje jis nieko 
nauja pagaliau nepasa
kęs, bus visai natūralu 
ir suprantama, jei ir šia
me mano įvadini ame pra 
nešime nevienas taip pat 
nieko nauja neįžiūrės. 
Nes ilgametėje lietuvių 
laisves kovoje nieko nau- 
ja_ iš esmės nėra. Isto
rijos vyksmas taip lė
mė, kad lietuvių kova 
dėl laisvės tapo tokia 
pat sena, kaip sena yra 
pati lietuvių tauta. Ne
veltui Lietuvos pogrin
džio BDPS dir. biulete
nis 1947.III.16 pastebėjo, 
jog "Nūdienė mūsų kova 
yra organiškas laisvės 
kovų tęsinys".

(Kitame numeryje: 
Bandymų metai).

Skaityk ir platink 
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■ laiškai Dirvai
ATVIRAI APIE AKIRAČIUS

Skaitau Akiračius. Nuo 
pat pirmojo numerio pradė
jo siuntinėti. Skaitau labai 
atidžiai ir kai kuriuos 
straipsnius net kartoju. Įdo
mu susipažinti su žmonė
mis, kurie j visą lietuvišką 
veiklą žiūri kitaip, negu 
mūsų dauguma. Ar jie tei
singi, ar dauguma ? Tuo rei
kalu dar nepakėliau savo 
kuokos.

Mėnraštis savo deklaraci
joje labai aiškiai ir trumpai 
pasivadino atviru. Visi ten 
ir viską gali rašyti. Aš nie
ko prieš. Redakcija toliau 
aiškina: "Slapyvard ž i a i s 
pasirašyti straipsniai nepa
geidaujami. Skaitytojų laiš
kai turi būti pasirašyti ir 
laiškų skyriuje jie spausdi
nami, jei jų turinys liečia 
Akiračiuose svarstytus da
lykus. Laiškai kitomis te
momis gali būti spausdina
mi kaip straipsniai”.

Sužavėtas tokia kilnia 
deklaracija nutariau Akira- 
čiams ir aš parašyti. Ir pa
rašiau. Laiškas lietė Akira
čius daug kartų. Laiškas 
lietė ir klausimus, kurie 
Akiračiuose dar nebuvo na
grinėti. Rašiau labai aiškiai 
ir atvirai, po laišku ir savo 
pavardę (kaip ten norima 
labiau) pridėjau. Sau pa
galvojau: kur šį laišką dė
ti — redaktoriai geriausia 
nusimano.

Praėjo gera pusė metų. 
Mano atviras ir tikrai ne
veidmainiškas laiškas atvi
ruose Akiračiuose vis nepa
sirodė. Laiško greičiausia 
negavo, šovė galvon min
tis 1.. Bet su laišku pasiun
čiau ir prenumeratos mo
kestį. Po to negavau jokių 
paraginimų ar perspėjimų 
susimokėti. Mėnraštį vis 
gaunu. Skaitydamas dar vis 
ir nusijuokiu. Vėl galvon 
stukterėjo: jie viską gavo! 
Kam dabar kaltę versti?

Pradėjau savo laišką na
grinėti. žvilgterėjau į laiš
ko žodyną. Išsirinkau pa
čius nepadoriausius žo
džius: "sukalkėję”, "nesu
brendę” ir "kvaila cenzūra”. 
Kiek prisimenu, jie Akira
čiuose jau buvo minėti. Ma
no tik pakartoti. Dairiausi 
po turinį. Ir ten nieko bai
saus. Tokį ramų, nuoširdų 
ir atvirą žodį kiekvienas 
laikraštis mielai spausdin
tų. Ir baisiausia cenzūra to
kio laiško nedegintų.

Kodėl? Taip atviras bu
vau. Taip jie juk nori! O 
gal tai tik mitas, kurį Aki
račiai tam pagimdė, kad jis 
negyvenęs mirtų? O gaĮ jie 
savo credo išsižadėjo? Ne
galėjau sau jokio atsakymo 
rasti. Nejaugi, nejaugi!.. 
Ar jie tik išrinktiesiams. 
Kuo aš blogesnis. Ir aš at
viras. Ir aš lietuvis.

Kai laiške rašiau apie ne
subrendusius jumorus (ne
minėdamas jokių pavar
džių). tai galvoj turėjau 
Akiračių straipsnio apie 
skautus autorių. Jei toks 
vyras taip apie tarptautinio 
mąsto organizaciją tegali 
rašyti, tai net ir padidina
muosius stiklus prie ,/ikjų 

prisidėjus — negalėjau (ir 
labai norėdamas) atrasti 
tinkamesnio žodžio šiam at
viram autoriui apibūdinti. 
Atviram tegali tik atviras 
būti!

Dar rašiau apie Akiračių 
vyrus ir tuos, kurie turi ge
ras galvas ir plunksnas. Ar 
ir tai negerai? Ir dar ra
šiau, kad Akiračiuose esa
ma savotiškai sukalkėjusių 
senijorų. Kaip pavyzdį tik 
čia nurodysiu Akiračių ra
šinio apie Vytauto D. Me
tus autorių, šis žmonių, 
ypač vyresniojo amžiaus 
žmonių, aptarimas nėra ma
no, bet Akiračių Kūdikis, 
todėl (nusprendžiau) atvi
rame žodyje jis yra visiškai 
tinkamas panaudoti.

Nors ir labai pavėluotai 
dar norėčiau pridėti, kad 
mano gyvenamosios apylin
kės Lietuvoje nuomonė apie 
aukščiau minėtus metus bu
vo daug, daug kartų šven- 
tiškesnė ir patrijotiškesnė. 
Ir gerų Vytautų pas mus 
užaugo. Nevienas jų savo 
gyvybę tautos garbę begin
damas paklojo. O gal jie bu
vo be laiko sukalkėję, ir ne
palaukė, kol kilnusis Vy
tauto D. Metų kritikas ir 
autorius parašys ir reikalą 
aiškiai ir visiškai atvirai 
tautai išaiškins. Kartais 
gudrios galvos nelaiku pra
kalba.

Rašydamas jaunesniųjų 
Akiračiams laišką aš nesi- 
nešiau paslėpęs kuokos 
(Apie kuokų arba vėzdų 
vartojimą kartą labai pa
traukliai Tėviškės žiburių 
vedamasis rašė). Atvirkš
čiai, man rūpėjo pažiūrėti į 
jų puslapius kaip lietuvio ir 
žmogaus akimis. Taip pat 
man rūpėjo išsitarti ir apie 
dalykus, apie kuriuos akira- 
tininkai greičiausia dar ne
žino, o kai kurie juos net 
pamiršo. Tai būta vieno 
žmogaus galvojimo. Viena
me Akiračių numeryje ži- 
buntas Mikšys tiesiog įsak
miai visiems patarė galvoti. 
Aš ir pradėjau ...

Pasirodė, kad galvoti Aki
račiuose tik mikšiškai tega
lima! Tokie dalykai dedasi 
po tokia kilnia ir nedvivei- 
diška Akiračių deklaracija. 
Ką dar turėčiau pridėti?

V. šarka

UŽMIRŠO ŽEMĖS 
ŪKIO MOKSLO 
DARBUOTOJUS. ..

Lietuvių mokslininkų 
suvažiavimas Chicagoje 
liks nepaprastu įvykiu. 
Bet skaitydamas suva
žiavimo korespondenci
jas ir to suvažiavimo 
programą pasigedau že 
mės ūkio problemų na
grinėjimo.

Kyla klausimas, ko
dėl žemės ūkio klausi
mu nebuvo įtraukta jo
kios problemos apskri
tai ir specifiniai apie 
Lietuvos žemės ūkį ru
sų okupacijoje.

Kiek yra žinoma, že-

Poeto Pr. Lemberto mirties sukakties minėjimo programos dalyviai su velionies šeima.
L. Kanto nuotrauka

PRANO LEMBERTO SIELA GRĮŽO I ŽEMĮ
ALĖ RŪTADu metai praėjo, kaip 

taurus lietuvis, poetas 
Pranas Lembertas Die
vo Valia pasitraukė iš 
šio pasaulio. Jo našlė 
žmona Monika ir sūnus 
inžinierius Vitalis Lem- 
bertai, su artimesnių 
draugų pagalba, išleido 
jo pomirtinę knygą "Tau 
Sesute". Šios knygos Los 
Angeles lietuvių visuo
menei pristatymas ir po
eto dviejų mirties meti
nių paminėjimas įvyko 
gruodžio 6 vakare šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje.

Šis minėjimas - aka
demija, kaip retai kada, 
sutraukė pilną salę žmo
nių. Scena buvo papuoš
ta poeto Pr. Lemberto 
portretu, apsuptu balto
mis gėlėmis. Programa, 
išpildyta žodžio ir muzi 
ko's gerųjų Los Angeles 
menininkų praėjo dide
lės rimties ženkle ir bu
vo atidžiai išklausyta.

Solo gražiai padaina
vo Birutė ir Rimtautas 
Dabšiai, — muzika J. 
Gaidelio, akomp. Br. 
Budriūnui, Ona Deveikie
nė — maldą, žodžiai pa
pildyti Pr. Lemberto, 
akomp. Br. Budriūnui 
muzika Č. Sasnausko; 
solistas Antanas Pava- 

mės ūkio mokslinį dar
bą dirba prof. dr. J. 
Vengris, dr. Juozas Moc- 
kaitis, dr. Br. Povilai
tis. Be jų dar turime 
prof. B. Vitkų ir visą 
eilę agronomijos dakta
rų: dr. J. Dauparą, dr. 
A. Šeštoką, dr. J. Vir
bicką, dr. J. Šumskį, 
dr. J. Mikulionį ir kt.

Jei žemės ūkio klau
simai nbuvo svarstyti, 
tai reikėtų juos pakvies
ti į steigiamą Lietuvių 
Mokslininkų Draugiją, 
kad ši sritis nebūtų ap
leista. Jei tai įvyko, rei 
kia spėti, jog čia nebu
vo blogos valios, bet grei
čiausiai neapsižiūrėta.

A.M. 

saris gerai išpildė Onos 
Metrikienės parašytą 
dainą, pačiai autorei' 
akomponuojant; visų so
lo dainų ir B.R. Dabšių 
dueto "Aukštaičių že
mė", muzika A. Budriū- 
no, akomp. Br. Budriū
nui, žodžiai parašyti ve
lionies poeto Pr. Lem
berto.

Iš magnetofono juos
tos buvo perduota velio
nies balsas, deklamuo
jant savo eilėraščius; šį 
perdavimą bei kitus sce
nos efektus tvarkė Ba
lys Mackiala.

Deklamacijas iš Pr. 
Lemberto naujos knygos 
"Tau Sesute" meniškai 
atliko aktorė-režisierė 
Dalila Mackialienė ir ak
torė Viltis Vaičiūnaitė- 
Jatulienė.

Programą labai gra
žiai ir prasmingai pa
įvairino Poeto jaunos 
anūkėlės: Audra (8 m.) 
ir Brigita (5 m.), pui
kiai padeklamuodamos 
iš senelio (jų vadinto Ne
muku) poezijos. Senelis 
miręs, o atžalėlės gy
vos...

Pagrindinę kalbą, api
būdinant Pr. Lembertą 
poetą ir žmogų, pasakė 
Bronys Raila. Savo ko
legiškais žodžiais prie 
programos prisidėjo Juo
zas Švaistas (ypač taik
liai ir šiltai prisiminda
mas velionį, draugą rašy
toją), Bernardas Braz
džionis ir Alė Rūta. Paki
liai minėjimą užbaigė 
(didžiąja dalimi šią aka
demiją ir moderuoda- 
mas), poetas B. Braz
džionis, pasidžiaugda
mas, kad mylinčios ir 
pavyzdingos žmonos Mo
nikos didžiausiu rūpes
čiu, per knygą Tau Se
sute", poeto Prano Lem
berto siela sugrįžo įže- 
mę...

Po programos buvo 
jaukios vaišės, kurias 
paruošė minėjimo ren
gėjai: Santa Monikos Lie
tuvių Bendruomenė 

(pirm. A. Trasikis),tal
kinant Los Angeles B- 
nės apylinkei (pirm. L. 
Balvočius), ir Dailiųjų 
Menų Klubui. Šio vakaro 
metu parduota keliasde
šimt "Tau Sesute" kny-

Šia proga Monika Lem 
bertienė gavo gražių kū
rybinių dovanų: muz. 
Giedros Gudauskienės 
— naujai parašytas gai
das Pr. Lemberto žo
džiams "Metai", "Gin
tarėliai",' "Peizažas"; 
Aldonos Prižgintaitės — 
Pr. Lembertui dedikuo
tą eilėraštį "Dainiaus 
kanklės" (iš Sydnėjaus, 
Australijos); taip pat, 
Žentą Tenisonaitė, gy
venanti Belgijoje, atsiun
tė Pr. Lembertui dedi
kuotą eilėr. "Malda" ir 
keturius Pr. Lemberto 
eilėraščius, Zentos ir 
Aleksandro Tenisonų iš 
verstus į anglų, rusų, 
latvių ir olandų kalbas.

Knygos "Tau Sesute" 
pasirodymo proga Mo
niką Lembertienę svei
kino Lietuvos Atstovas 
J. Rajeckas, prelatas P.
M. Juras.

Kongreso Biblioteka 
Washingtone padėkojo už 
nusiųstą knygą.

Šis minėjimas buvo 
vienu gražesnių Los An
geles lietuvių bendruo
menės įvykių.
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Per pirmus 1969 metų 

11 mėnesių Amerikoje 
varduota virš milijono 
užsienietinių automobi
lių.

Ar kada spėliojatekas 
perka šiuos automobi
lius? Atspėjote teisingai 
jei atsakėte, kad tai virš 
vidurkio uždirbą ir išsi
mokslinę piliečiai. Iro
niška — bet tie kurie 
lengviausiai gali išlai
kyti brangiausius auto
mobilius važinėja ekono 
miniais modeliais.

Nuo pat jų pradžios 
importuoti automobiliai 
didžiausią populiarumą 
rado didmiesčiuose ir 
universitetuose. Žino
ma, didelė jų dalis yra 
antri automobiliai, gara
žuose stovį šalia bran
gesnių amerikietiškų 
pusbrolių.

Visų šių gudrių žodžių 
įrodymas randasi Scien- 
tific American žurnalo 
skaitytojų apklausinėji
me. Šio mėnesinio žur
nalo 400,000 prenume
ratorių didžioj daugumoj 
susideda iš gerai uždir
bančių inžinierių, dakta
rų, chemikų, biologų...

Žurnalas rado, kad 
61% prenumeratorių tu
ri du ar daugiau automo
bilius. Dešimts procen
tų turi tris, ir du pro
centai turi keturis ar 
daugiau automobilių.

Kokie tie automobi
liai? Kada užsieniniai au
tomobiliai dabar užima 
11% Amerikos automobi
lių rinkos, net 34% 
Scientific American pre 
numeratorių šeimų važi
nėja importuotais auto
mobiliais.

Ir dar galima pasa
kyti, kad virš pusė pre
numeratorių ateinan
čiais metais planuoja 
pirkti naujus automobi
lius. Iš jų, 37% pirks 
užsienietišką modelį.

Pagalvojus, gal tai ir 
yra vienas iš finansinio 
pasisekimo reikalavimų 
— nemėtyk pinigus bran
gi ems automobi Ii ams.
Neveltui iš to milijono 
1969 metais parduotų už 
sienietiškų automobilių 
509,025 buvo Vokswage- 
nai.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

■s
6845 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 

ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumą
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APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

i—y-»***"'"M" V ™ W O

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601



1969 m. gruodžio 26 d.

Žiema (akvarelė)M. ŠILEIKIS

DVIEJŲ DAILININKŲ PARODA
Balzeko muziejuje Chi

cagoje š.m. gruodžio 7 
d. buvo atidaryta dviejų 
dailininkų — Miko Šilei
kio ir Antano Skupo 
(Cooper) tapybos darbų 
paroda.

Parodą atidarė muzie
jaus direktorius K. Bal- 
tramaitis. Abu dailinin
kai amerikiečių ir lietu
vių visuomenei gerai ži
nomi.

Skupas išstatė 25 alie
jinius tapybos darbus, o 
Šileikis virš 15; tarp jų 
daugumas akvarelių.

Abiejų dailininkų dar
bai pasižymi gražiu ko
loritu, ekspresyvumu, 
nuotaika ir subtyliu spal 
vų žaismingumu. Gaila 
tik, kad muziejaus patal
pos labai ankštos. Sto
ka erdvės neleidžia žiū
rovui iš atstumo pasi
grožėti dailininkų dar
bais. Be abejo, dienos 
šviesoje paveikslai su
žėrėtų didesniu spalvų 
turtingumu.

Mikas Šileikis mums 
žinomas ne tik kaip dai
lininkas, bet ir kaip me
no kritikas. Jau virš 39 
metų kai Naujienose jis 
redaguoja meno žinių 
skyrių. Negalėčiau iš
vardinti nė vieno lietu
vio dailininko, kuris tiek 
būtų kūrybingas ir darbš
tus ir parašęs tiek daug 
straipsnių meno klausi
mais. Jo redaguojama
me meno žinių skyriuje, 
kas šeštadienį, per de
šimtmečius, randame ži 
nių apie vykstančias lie
tuvių arba svetimtaučių 
žymesnių dailininkųpa- 
rodas Chicagoje arba ki
tur. Jo veikla mūsų vi
suomenei turi didelės 
pedagoginės reikšmės. 
Neapsiriksiu pasakęs, 
kad dėka jo straipsnių 
daug kas iš mūsų labiau 
priprato lankyti meno pa
rodas ir labiau įvertinti 
tapybinį meną.

Jo parodų recenzijos 
išsamios, objektyvios, 
pasižymi recenzuo’jamo 
įvykio gilesniu pažini
mu.

1923 m. baigęs Meno 
Institutą Chicagoje, jis 
priklauso po impresio
nistinės mokyklos dai
lininkų grupei. Aliejinė 
tapyba, akvarelė, por
tretai užima svarbiausią 
vietą jo kūryboje.

Abu šios parodos dai
lininkai skirtingi: Sku
pas, baigęs tą pačią mo
kyklą kaip ir Šileikis, 
dailę dar studijavo Pran
cūzijoje ir Ispanijoje. Jo 
peizažų koloritas labiau 
minorinis — dominuoja

ANTANAS NAKAS 

tamsios spalvos —tam
siai rausvos, žalios, mė
lynos. Paveikslų kolori
tas ir geras piešinys,pa 
daro jo kūrybą dar įdo
mesnę ir vertingesnę. 
Piešia iš gamtos — mies
to dalis, dangoraižius, 
upių tiltus. Jo paveikslai 
primena Goya ir kitų to 
laikotarpio ispanų daili
ninkų tapybą.

Miko Šileikio paveiks
lų koloritas skaidresnis. 
Jo paveikslai žėri dides
niu spalvingumu, švie
sos tonų ir šešėlių žais
mingumu.

Pagal vyresniųjų dai
lininkų tradiciją, Šilei
kis piešia iš gamtos. Tik 
gamtoje jis ieško moty
vų savo paveikslams. Jis 
juos suranda paežerio ko - 
pose, miškeliuose, džiau
giasi saule ir dangaus 
mėlyne. Ir jo paveiks
lai žėri įvairiaspalviais 
šviesų tonais. Tačiau 
dažnai mėlyna, saulėtą 
dangų pritemdodebesys. 
Tada dailininko drobė 
prisidengia susimąsty
mo šydu ir paveikslas 
atrodo, lyg būtų kilęs iš 
dailininko pasąmonės 
matytų tolimų miražų

LIETUS IR

ir daugiau 
patirtų per

naujausiąją

Tokiu pavadinimu šį
met pairodė antrasis 
Vitalijos Bogutaitės ei
lėraščių rinkinys (pir
masis jos rinkinys 
"Veidrodis jūros dugne" 
buvo išleistas 1960 m.). 
Nemažas, palyginti, lai
ko tarpas tarp dviejų rin 
kinių padėjo daugiau kū
rybiškai subręsti, bet 
kartu įnešė 
liūdesio dėl 
gyvenimų.

Aplamai 
mūsų poeziją už Lietu
vos ribų žymi praradimo 
motyvas. Praradimo ne 
tik gimtosios ar tėvų že 
mės, bet ir viso, kas su 
jos kūryba ir tradicijom 
susiję. Dar daugiau — 
tai praradimu nužymė
tas mirties motyvas, 
"raudona kraujo puta", 
ar tai būtų artimo bro
lio, ar tos pačios kar
tos poeto, ar toli kritu, 
šio partizano mirtis. 
Tai, kaip sakoma, "be- 
žemės kartos" poezija.

Dėl to ir šiame rinki
nyje pastebimas dides
nis atstumas tarp dabar
ties ir to, kas liko toli 
laike ir erdvėje, paste-

DIRVA

("Žiema" Čiurlionio Ga
lerija). Saulės spindulys 
vėl praskrodžia debesis. 
Liūdesys išsiblaško. 
Dangus, vanduo, me
džiai, gėlės, paežerioko
pos, viskas ką dailinin 
kas mato ir mėgsta, vėl 
sužėri įvairiaspalviais 
tonais. Taip kaitaliojasi 
ir jo tapybos ir darbai.

Mėgstantieji moderni
nį meną pasakys, kad jo 
darbuose matome daug 
atgyvento meno laiko
tarpio bruožų, tačiau 
man atrodo, kad tie 
bruožai dar ir šiandieną 
gyvi ir prasmingi. Ieš
kojimai grožio apvaini
kuojami atradimu. Ypač 
dar vertinga ir neišsem
ta jo kaipo meno kritiko 
ir pedagogo veikla.

Abiejų dailininkų pa
roda bus atidaryta iki 
1970 m. sausio 17 d.
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bimas dengimasis sto
resniais simbolikos klo
dais, ieškojimas sveti
mų kraštų motyvų. Tie
sa, kai kur dar pasigirs
ta mūsų liaudies pasa
kų bei dainų aidų, bet 
šiaip jau bene mielesni

romanas REZISTENCIJA
\

Arijos, Septynios vienatvės
ir Arlekino meilė

Šiais vardais pasiro
dė trys naujos plokšte
lės. Tai kompozitoriaus, 
dainininkės ir aktoriaus 
duoklė 1969 Šeimos ir 
Švietimo metams.

Iš patrauklaus spalvo
to albumo ištraukiame 
pirmąją plokštelę. So
listė Aldona Stempužie- 
nė, palydima Stuttgarto 
simfonijos orkestro, dai 
nuoja pasaulinio repertu
aro arijas iš Carmen. 
La Giocondos, Trubadū
rų Don Carlo, Samsono 
ir Dalilos, Orfeo ir Se
vilijos kirpėjo operų. 
Dirigentas Darius La
pinskas. Iš viso dešimt 
arijų, įvairių stilių, tur
tingai skambančių ste
reo garsu. Jose girdime 
pilną, su dramatine įtam
pa, solistės Stempužie- 
nės balsą, tolygiai malo
niai skambantį Bizet, 
Verdi ar Rossini operų 
arijose. Operinės muzi
kos mėgėjams ši plokš
telė bus 
dovana.

tikrai maloni

***
banga juodojeVieniša 

erdvėje puošia Septynių 
vienatvių ir Ainių dainų 
albumą. Šioje antroje 
plokštelėje yra mūsų drą
saus naujovininko komp. 
Dariaus Lapinsko kūri
niai. Septynios vienat
vės — rečitatyvas ir ari
ja mezzosopranui su sim
fonijos orkestru, para
šyta to paties vardo Os
karo Milašiaus poemai. 
A. Stempužienė šį kū
rinį atlieka prancūzų kal
ba (poema originaliai 
parašyta šia kalba). 
Plokštelėje yra aplan
kas su poemos vertimais 
lietuvių (K. Bradūno) ir 
anglų (R. D'Attilio) kal
bomis. Taip pat operų 
arijų aprašymai lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Antroje plokštelės pu
sėje yra Ainių dainų cik
las, kuriam panaudotos 
penkios liaudies dainos 
— Sėju, veju, Ciutela.so- 
di bitela, Pralėkdamas 
bitinėlis, Ūžia girelė, 

tolimų egzotinių, orien- 
talinių kraštų motyvai. 
Ne kiekvienam skaityto
jui pro tą dangą bepa
vyks įžiūrėti savąjįkraš- 
tą. Nes, kalbant apie ko
kias tolimas Afrikas.tik 
nežymiai bepasigirsta 
koks įvaizdis su "devy- 

Liūlia, liūlia ir Rūta ža
lioj. Kompozitorius iš
radingai naudoja liaudi
nius varijantus nūdienės 
muzikos forma. Jo kūri
nys stebina formos pa
prastumu, įdomia ritmi
ne kaita ir pasąmoniniu 
buities atskleidimu. At
lieka mezzosopranas A. 
Stempužienė, fleitistas 
Robert Dohn ir muša
maisiais instrumentais 
Karl-Heinz Himstedt. 
Abu muzikai yra iš 
Stuttgarto. Fortepionu 
skambina pats kompozi
torius.

***
Pasakos visokio am

žiaus vaikams (ir su
augusiems) — tai tre
čioji plokštelė. Pasako
tojas Leonas Baraus
kas. Albumo viršelyje 
dail. V. Igno grafikos 
atspaudas. Mūsų labiau
siai mėgiamas literatū
rinės kūrybos interpre
tatorius akt. Leonas Ba
rauskas, savo žemaitiš 
kais pasakojimais spau
dęs ašaras iš džiaugs
mo Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijose, šioje 
plokštelėje seka Juliaus 
Kaupo Arlekino meilę, 
rečituoja Jono Meko Va
saros naktis, Jono Ba
sanavičiaus Žemaitišką 
pasaką, Butkų Juzės Že-

STEREO
'isš,'

CARMEN 
DON CARLO 

LA CKKONDA 
SAMSON n DALIU 
ORFEO ED EURJMCE 

ILBARRIERE DI SIY1GUA 
U.TROVATORE

scliTuoes AINIU DAINOS
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maičių stiprybę ir liau
dies pasaką apie Moče- 
ką. Barauskas žemaitiš
kus kūrinius seka savo 
gimtąja žemaičių tar
me (pagaliau nuo Pem- 
pelės iki šiol žemaitiš
kai nieko daugiau nesa
me girdėję); Pasakas ly
di komp. D. Lapinsko 
parašyta muzika (Stutt
garto simfonijos orkest
ras) ir solistų A. Stem- 
pužienės, D. Kučėnie- 
nės ir B. Mačiukevičiaus 
dainavimas. Tarp dau
gelio dailaus žodžio 
plokštelių pastaroji yra 
tikrai nauja ir išskirti
nė.

***

Pastaroji menininkų 
trijulė sukaktuviniais 
1968 metais, PLBglobo
jama, lankėsi P. Ameri
kos lietuvių kolonijose ir 
taip pat pasirodė tų kraš
tų teatruose ir televizi
joje. Kelionė, atrodo, pa
skatino juos ir kitiems 
bendriems darbams,ku
rių vienas štai labai aki
vaizdus — trys naujos 
plokštelės. Gaunamos 
pas visus lietuviškų kny
gų ir plokštelių platinto 
jus arba Fine MusicRe- 
cords, 4249 Lambert
Road, Cleveland, Ohio 
44121.

K. Skirmantas
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DR. JONAS ŠLIUPAS (9) J. JAKŠTAS Lietuva -- gardus kąsnis slavams
ŠLIŪPAS STEIGIA LIETUVIŠKA PARAPIJA-.

Nors Šliūpas "Uni
joje" rašė ir ne visai 
palankius bažnyčiai 
straipsnius, tačiau ti
kintieji nenusigrįžo nuo 
jo. Matyt, juos veikė jo 
veržli, kupina visokių su
manymų ir iniciatyvos 
asmenybė ir ypač jo iš
simokslinimas. Jie ne
aplenkė jo, kai 1885 pa
vasarį svarstė savos pa
rapijos steigimo klausi
mą. Šliūpas pasiūlė Viet
name susirinkime steigi 
ti draugiją parapijai or
ganizuoti ir jos konstitu
cijai surašyti. Susirinki
mas paklausė ir tokią 
draugiją ėmė telkti. Ji 
pasivadino: "Lietuviška
N. Yorko parapija šv. 
Traicės vardu". Draugi
ja išrinko iš savo tarpo 
komitetą 5 žmonių, jų 
tarpe ir Šliūpą. Kadangi 
jis buvo vienintelis ge
rai raštingas, tai jam pa
vestos sekretoriaus pa
reigos. Be to, jam paves
ta surašyti ir jo paties 
pasiūlytą konstituciją.

Šliūpas tikrai tuojau 
ėmėsi parapijos kūrimo

Lietus ir laikas...
(Atkelta iš 5 psl.)

niais žalčiais" ar "rau
dona krujo puta".

Neabejotinas poetinis 
talentas, bet susijęs su 
gana ryškiu,pabrėžtu liū
desiu, kaip šit:

Rudeniop, kada prinokę 
vaisiai 

lenkia pertemptas šakas 
kada prinokusio mėnulio 

pilnatis 
nužengia naujam prisi

kėlimui, 
skausmas ir mirtis tam
pa mūsų kasdienine duo

na. (p .15)

Dažnas skundas dėl 
praradimo, dėl vienokio 
ar kitokio nuostolio neiš
vengiamai susijęs su liū 
dėsiu, vietomis einančiu 
net iki nusiminimo. Iš 
to tikimasi išsivaduoti vi 
sišku pasidavimu tai 
nuotaikai:

Kalbėsiu apie tamsą, 
kaip apie savo tėviškę, 
kurion gali sugrįžti po 

dienos darbų.

Palaiminta tamsa.
Palaiminta naktis, pa

gimdžius tamsą. 
Palaiminti vist, kurie 

grįžta tamson, (p.41).

Laimei, ne viskas pra
rasta: laike krinta ir 
"chrizantemų lietus" (p. 
23), laike kartos tęsia 
savo tradicijas ir vėl 
"minkštą pavasario lie
tų saujom semia vaikai" 
(p.51).

Taip vietom pro sto
roką simbolikos šydą 
vėl pamatom savo žemę, 
jos tradicijas, jos gyvą 
tikėjimą. Lauktina, kad 
ir dažnesniais laiko tar 
pais poetė pasirodytų su 
savo kūrybiniais laimėji
mais, bet kartu ir su 
giedresniu veidu, nes po
eto uždavinys greičiau 
liūdesį 
įveikti, 
likti.

ir nusiminimą 
kaip juose pasi-

Ateities leidyk-(Išleido
la, Brooklyn, N.Y. 1969, 
59 p. Kaina $2.00).

A.Š. 

ir tuo net didžiuodama
sis rašė savo sužadėti
nei (1885.IV.20): "Mano 
taisomą lietuvišką para
piją visi mūsų lietuvnin 
kai giria. Pamatysi, Liu 
dyte mieloji, kad darant 
galo šių metų bus pas 
mus lietuviškas kunigė
lis ir lietuviška bažny
čia. Lietuviai giedos 
"Pulkim ant kelių" Niu
jorke, kaip ir Lietuvo
je... Aš dar turiu ištai
syti parapijai konsti
tuciją". Jis netrukus 
konstituciją ir parengė 
ir parapijos visu šeimi
ninku padarė komitetą. 
Konstitucija pasirodė ne
gyvenimiška ir negalėjo 
būti vykdoma. Tuo pačiu 
metu pakvietė kun. A. 
Varnagirį iš Independen- 
ce ir abu sutartinai kūrė 
parapiją. Bent du kartus 
lankėsi pas arkivyskupą 
ir, Šliūpo liudijimu, ar
kivyskupas "patvirtino 
lietuvių kunigą Varnagi
rį būsiant atskirą nuo len
kų". Dėl kažkokių prie
žasčių kun. A. Varnagi- 
ris paliko jau besiku
riančią parapiją, netpa- 
rapijiečių neperspėjęs 
ir neatsiskaitęs dėl su
rinktų aukų. O Šliūpas 
jau anksčiau pasitraukė 
iš komiteto, kai konsti
tucijos nebuvo paisoma. 
Tuo ir baigėsi jo pastan
gos organizuoti parapi
ją ir daugiau imtis pana
šaus darbo neturėjo pro
gos, o gal ir nenorėjo. 
Tuo būdut skleistos kal
bos apie Šliūpo lietuviš
kų parapijų kūrimą Ame 
rikoje laikytinos klai
dingos. Teisinga būtų sa
kyti jį buvus netiesiogi
niu lietuviškų parapijų 
kūrėju, kai jis ragino 
lietuvius skirtis nuo len
kų ir savaimingai orga
nizuotis.

Tuo metu, kai lietuviš
ka parapija jau buvo virs
tanti tikrovė ir lietuvis 
kunigas atkviestas,Šliū
pas nebedirbo "Unijoje". 
Savaitraščio savininkas
M. Tvarauskas jau balan
džio mėn. išmetė jį už 
griežtus pasisakymus 
prieš lenkus. Proga iš
puoliams prieš juos buvo 
artėjanti gegužės 3 die
nos šventė, kur šv. Ka
zimiero draugija, pa
prastai, kviečiama daly
vaudavo ir net aukomis 
prisidėdavo. Šliūpas sa
vo straipsniais ėmėsi va
ryti smarkią agitaciją 
prieš lietuvių dalyvavi
mą toje lenkiškoje šven
tėje. Jis tarėsi jau tiks
lo pasiekęs, kai paskuti
nį kartą "Unijoje" (14 
nr.) rašė: "Turime bro
liškos pagalbos drugys 
tę šv. Kazimiero, kurį 
nuo savęs nusikratė 
lenkiškas dulkes". Bet 
po to, tos pačios drau
gijos kai kurie nariai ap
silankė pas M. Tvaraus- 
ką ir jam — jo liudiji
mu — kalbėjo, kam jis 
(t.y. Š.) drįstąs "dras
kyti tai, kas nuo kelių am
žių yra sutaisyta" ("Uni
ja", 15 nr.) Tai ženklus 
Tvarausko liudijimas 
rodąs Šliūpą buvus naujų 
kelių skynėją Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Su 5 centais išmestas į 
gatvę Šliūpas nenusimi
nė. Turėdamas jau šali
ninkų, draugų ir net ger
bėjų, jis tuojau galėjo 
griebtis savo laikraščio 
leidimo. Laikraščio ma

terialiniam pagrindui su
daryti jis sumojo burti 
lietuvius į Lietuvos my
lėtojų draugiją ir jos var
du ir įnašais leisti tau
tišką laikraštį. Draugi
jos nariai sumetė 250 
dol., vienas jų, Vincas 
Matulevičius nupirko ko
jomis minamą spaudos 
mašiną, surado kuklią pa
talpėlę, kur Šliūpas galė
jo spaustuvėlę įsitaisyti.

Pirmas nr. laikraščio 
"Lietuviškasis Balsas" 
(L.B.) išėjo 1885.VII.2.) 
ir turėjo būti savaitinis. 
Bet taip leisti jo neište
sėta. Pirmo nr. veda
majame pažymėti du laik
raščio tikslai: lietuvių 
švietimas, kaip jo pasa
kyta, "gyvenmo kelio ro
dymas" ir žadinimas 
juose vienybės minties. 
Su šiais dviem idealais 
Šliūpas gyveno ir veikė 
Amerikoje visą laiką. 
Tik dėl jo kraštutinės po
zityvistinės, materialis
tinės pasaulėžiūros jo 
idealai dužo į mūsų vi
suomenės konservaty
vi nę- bažnytinę ideologi
ją atsitrenkę. Čia gali
ma įžiūrėti Šliupo, to di
delio kovotojo dėl Ame
rikos lietuvybės, tikrą 
asmeninę tragediją. Jo 
ideologiniai priešai nesu
gebėjo ar nenorėjo skir
ti jo materialistinės - 
pozityvistinės pasaulė
žiūros nuo jo nuoširdaus 
lietuviškoa patriotizmo.

L.B. turėjo būti bend
ras visų lietuvių tautinis 
organas. Kadangi jis 
pradėtas leisti, kai lie
tuviai New Yorke jau tu
rėjo įsisteigę parapiją, 
tai ir apie ją nemaža ra 
šyta. Kun. A. Varnagiris 
bendradarbiavo L.B. ir 
net savo įnašais parėmė 
jį. Šliūpas rašė ilgus 
straipsnius principi
niais tautiniais ir visuo
meniniais klausimais, 
pasitelkė rimtų bendra
darbiu iš Europos ir 
stengėsi išlaikyti laik
raštį rimtą, nieko nepul
damas ir neplūsdamas. 
Visai prasimanytas kun. 
A. Miluko tvirtinimas 
(Spaudos laisvės ir or- 
ganizuotės sukaktuvės, 
1930, 580 p.), jog "pir
maisiais savo ėjimo me
tais L.B. jau paliejęs 
gausių karčių karčiau
sių koliojimosi žodžių 
upelį visiems jo vado
vavimo nenorintiems pri
pažinti". Iš tikrųjų, bent 
1885 m. L.B. tie kalti
nimai visai netinka.

(Bus daugiau)
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Amžiais Lietuvos kaimynai 
varžėsi dėl Lietuvos. Vokiečiai 
prisidengdami kryžiumi terio- 
jo kraštą, žudė žmones arba 
vergais padaųė; lenkai skel
bė, jog nešą lietuviams krikš
čionišką kultūrą; rusai sakyda
mi, kad lietuviai esą rusų pa
dermės žmonės ir jiems reika
linga Baltijos jūra keliui į pasau
lį. Po II pas. karo atsirado dar 
vienas pretendentas į Lietuvą, 
tai gudai. Jie skelbia, jogLietu- 
va, tai amžiais buvusi Gudija, 
Lietuvos kunigaikščiai buvę gu
dai. Ir taip šių visų kaimynų 
beprotiškas noras tęsiasi visą 
laiką.

Žinoma, tiesa yra mūsų pu
sėje, ir mūsų reikalavimai grą
žinti mums kas mūsų teisėti, 
tik niekas jų nepaiso. Juk ne- 
paslaptis, kad Lietuvos vakaruo
se gyveno lietuvių gentis prū
sai, pietuose — jotvingiai. Abi 
šios gentys buvo žiauriai naiki
namos, o vistik vienur kitur jų 
palikuonys išliko. Įrodinėjant 
šią tiesą, mums nereikia naudo
tis savais šaltiniais -- geriau 
svetimais.

Sovietiniame lietuvių kalba 
žurnale "Mokslas ir gyvenimas" 
Nr. 11/1969 45 psl., skyriuje
"Atsakymai J klausimus",yra H. 
Kubiliaus straipsnis "Zietelos 
tarmė". Šis straipsis vertas 
dėmesio, todėl duodamos jo iš
traukos.

"Lietuvių seniau gyventa gana 
toli į pietryčius nuo dabartinės 
Lietuvos TSR sienos. Tačiau dėl 
valdančiųjų sluoksnių ilgai vyk
dytos nutautinimo politikos šie 
lietuviai pagaliau subaltarusėjo 
arba sulenkėjo. Kai kurios vie
tos išliko pavienių asmenų, ku
rie šiaip kalba baltarusiškai ar 
lenkiškai, bet moka ir lietuviš
kai. Šios vietos dabar įeina į 
Baltarusijos TSR sudėtį. Lietu
vių kalbos ir literatūros insti
tuto 1956 ir 1958 m. suorganizuo - 
tos ekspedicijos nustatė, kad 
Breslaujos ir Vidžių rajonuose 
daugiau kaip 50 kaimų yra žmo
nių, mokančių lietuvių kalbą. 
Lietuviškai kalbančių žmonių 
esama taip pat Jurotiškių, Va- 
renavo, Rodūnios, Gardino ir ki 
tų rajonų sodžiuose. Kai kur lie
tuviškai kalbėti jau nemoka, bet 
supranta, be to, dainuoja lietu
viškas dainas, vartoja lietuviš
kus vietovardžius. Paprastai 
lietuvių kalbą temoka seni žmo
nės, o jaunesnioji karta labai 
nutautusi ir labai sparčiai per
eina prie slavų kalbų.

"Tolimiausia lietuvių kalbos 
sala yra Gardino srityje, Zie
telos (parašyta ir rusiška i B P) 
rajone, maždaug 80 km.nuo Lie
tuvos TSR sienos, 50 km už 
Lydos... Nors Zieteloje ir ne
bėr lietuvių kalbos atstovų, ta
čiau iš tradicijos ir dėl patogu
mo ši tarmė vadinama Zietelos 
tarme.

"... Pvz., Zietelos tarmėje 
vartojami visi keturi vietinin
kai -- vidaus esamasis (rugiuos 
ausysa), vidaus einamasis (kraš- 
tan, svečitfosna), pašalio esa
masis (žmogip, mūsip), pašalio 
einamasis (namop), savybiniai 
įvardžiai -- manas, tavas, sa
vas, atematiniai veiksmažo
džiai 'ait(i) "eina", duot(l) "duo
da", veiksmažodžio būti būtojo 
kartinio laiko'trečiasiš asmuo 
bit(i) "buvo”, prielinksniai sa 
"su", pie "prie" ir kt.

"Zietelos tarme mokslininkai

BALYS PUPALAIGIS

susidomėjo jau maždaug prieš 
80 metų. Į šias vietas 1886-1909 
m. penkis kartus buvo atvykęs 
žinomas to meto kalbininkas E. 
Volteris. Tuo metu čia gyveno 
dar 1156 lietuviai. 1906 m. Za- 
siečiuose lankęsis K. Būga ra
do dar 400 žmonių, kurie kalbė
jo lietuviškai... 1933 m. duome
nimis Zasečiuose dar buvo 31 
lietuviškai kalbanti šeima...

"Viena aišku: čia vyrauja piet 
vakarių aukštaičių ir vakarų 
dzūkų tarmių elementai. A. Vi- 
dugrio nuomone, Zietelos tarmė 
susidarė, pietvakarių aukštai
čiams ir dzūkams kartu gyve
nant ilgus šimtmečius. Matyt, 
čia, Į dzūkų gyvenamą teritori
ją, XIII-XIV a. atsikraustė piet
vakariu aukštaičiai (greičiau
siai iš buvusios Rytų Prūsi
jos)".

Be jokių dvejojimų aišku, jog 
ten amžiais gyveno dzūkai - jot
vingiai. Be jokios atvangos juos 
lenkino ir gudino slavai. Išda
voje, Zietelos ir jos apylinkė
je lietuviai buvo okupantų nie
kinami, ujami nyko šliedamiesi 
prie okupantų, kad išvengus da
romų nemalonumų. Atspariau
sieji liko slavų katile "virinami 
ir perkalami ant kito kurpa- 
liaus".

Taip, dzūkai - jotvingiai su- 
gudėjo ir sulenkėjo, bet jų pa
pročiai, nors su slavų priemai
ša, išliko iki šių dienų. Ir žemė 
ta pati, lietuvių žemė, tik valdo
ma pakaitomis svetimų.

Kalbant apie Zietelą, negali
ma praeiti nepaminėjus Nau
garduko, kurio apskrityje Zie
tela esanti.

Lietuvių Enciklopedijos XX 
t. apie Naugarduką taip para
šyta:

... N.(augardukas) yra viena 
seniausių istorinės Lietuvos 
miestų. Jo įsikūrimo metai nė
ra tiksliai nustatyti. Yra kelios 
hipotezės, aiškinančios jo pra
džią. Pagal vieną jų N. įkūręs 
Kijevo kng. Vladmirias šventa
sis (m. 1015), pagal kitą — Ki
jevo kng. Jaroslavas Išmingin- 
gasis po vieno karo žygio prieš 
lietuvius 1044 pastatęs N. pilį 
ir įkūręs mst... Daugiau žinių 
apie N. ir kitus tos srities mst. 
užtinkama nuo XIII a. vidurio, 
kada ėjo ginčai ir kovos su Ha- 
ličo-Volinijos kng. Aprašyda
mas tų kovų eigą, rusų metraš 
tis mini N., Slanymo, Valkavis- 
ko, Gardino pilis... (XX t. 51 
psl.)

Ši sritis XIII-XV amžiuje 
buvo vadinta Juodąja Rusija, į 
kurią įėjo ir minėti miestai 
(L.E. X t. 90 psl.) Sričiai tokį 
vardą daė Kijevo didžioji kuni 
gaikštija (Ukraina), kariauda
ma su jotvingiais. "Pirmą kar
tą jis (jotvingiai BP) paminėtas 
seniausioje Kijevo kronikoje, 
vad. Nestoro metraštyje, kal
bant apie 983 (vykius, kur tarp 
ko kita, sakoma, kad kng. Vla
dimiras žygiavęs prieš j.(otvin - 
gius) ir nukariavęs ją žemę..." 
(L.E. IX t. 501 psl.) Antroje 
XIII a. pusėje šias žemes lie
tuviai atsiėmė. "Pagal M. 
Stryjkovksio kroniką, XIII a. 
pirmoj pusėj Žemaičių kng. 
Erdvilas užėmė N.(augardu- 
ką)... (L.E. XX t. 51 psl.)

Visi minėti duomenys rodo, 
kad prie Nemuno srityje, ka
me yr Naugardukas, Slony- 
mas, Vilkaviskas, Gardinas 
yra jotvingių - dzūkų - sūdu
vių žemėje. Tačiau grobonims 
slavms šie duomenys ne fak
tai. Lenkai negali užmiršti Vii 
nijos ir tikisi į ją sugrįžti. Š. 
m. Naujienų lapkr. 22 d. J. 
Cicėno parašyta:

— Būkim pažįstami — Ste- 
fan Jadrikovksi! Gimęs Varšu
voje, bet mokslus baigęs Vil
niuje... Šiuo metu Jendrichovs- 
ki yra "liaudies" Lenkijoje už
sienių reikalų ministras... Ry
gos sutartimi, kaip žinome, So
vietai Vilnių ir Vilniaus sritį 
pripažino Lenkijai... Wroclawe 
prieš porą mėnesių buvo teisi
ninkų susirinkimas ir ten bu
vo paklaustas Jendrichovski: 
"Ar yra vilčių sugrįžti namo" 
paklausė iš Vilniaus repatria 
vę teisininkai. Ministras Jend
richovski atsakė: "Viskas yra 
įmanoma, bet kiekvienam rei
kalui yra sava eilė".

Gudai savinasi visą buvusią 
D. Lietuvos Kunigaikštiją, jos 
kunigaikščius, net Vytį. Jau 1964 
metais turėjo išleidę Gudijos 
žemėlapį, Į kurios sudėtį įeina 

(Balstogę) ir nuo Bieras- 
(Lietuvos Brastos į vaka- 
apylinkes. Taigi, mums nė 
ko nusiminti — gudai ne

Latvijos Režyca (rezeknė), 
Dzvinsk (Daugplls), Lietuvos 
Viniaus, Augustavas — siena 
su Lietuva nurodyta buvusi su 
Lenkija administracijos linija. 
Iš Lenkijos prisiskiria Bielas- 
tok 
čie 
rus 
ra
mus vienus ketina apiplėšti. Jau 
dabar jie naudojasi dideliais mū
sų žemės plotais, bet tai iš so
vietų malonės ir neturi laisvės.

Lietuvos kariuomenės š.m. 
lapkr. 23 d. Chicagoje minėji
me, Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis labai tei
singai pastebėjo, jogmes nemo
kame išnaudoti politinių įvykių 
Lietuvos laisvinimui. Jis sakė, 
kad reikia susirūpinti tarptauti
niams įvykiams sekti ir juos iš 
naudoti. Tam tikslui turėtų būti 
įsteigtas koks štabas ar genera
linis štabas, kuris nuolatos tuo 
tnpintųsi. Šiuo metu vykstančio
se Suomijoje Amerikos su So
vietų Rusija derybose yra rusas 
Vladimir Semionov, Nepriklau- 
sojome Lietuvoje dirbęs Sovietų 
pasiuntinybėje Kaune. Į jį reik
tų atkreipti rimtą dėmesį. JAV 
teisėtų užkariavimu užėmė Oki- 
navo salą ir ją turi teisę pasi
laikyti, tačiau rusų terminu, im
perialistai ir grobikai tą salą 
susitarė Japonijai grąžinti. Ši
tą ir reikia priminti, kad sovie
tai II pas karo metu klastingo
mis priemonėmis pavergė Lietu
vą, tad tuo labiau sovietai turi 
parodyti gerą valią ir Lietuvai 
laisvę grąžinti.

Gen. prof. St. Dirmantas pri
minė, jog Lenkija, bodama So
vietų Rusijos Satelitu, turi pui
kiai paruoštą patriotinę ir ge
rais sovietiniais ginklais apgink
luotą kariuomenę. Lenkai ir ru
sai slavai, todėl jie puikiai su
taria. Gudai eventualiniameka
re, neis kartu s u lietuviais, kaip 
1919 metais, bet bus lietuvių prie
šai. Jie jau dabar reikalauja 
Vilnijos. Tad visokeriopai tu
rime ruoštis nelengvai kovai, net 
su keliais priešais.

Visai suprantama, kad mes 
gyvendami svetimoje žemėje ne 
galime nei ginkluotis nei ginklu 
kovoti, bet mes galime žodinę 
kovą vesti: kovoti su priešų me
lu, istorinių faktų klastojimu ir 
reikalauti Tėvynei laisvės ir ne
priklausomybės.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

ELECTRONICS
TECHNICIANS

devclopment group re- 
electronics technician. 
should have lwo-five

I* r o d u c t
quires an
Applicants
yenr.M experience and demonstrated
capabilities in digital circuit layout, 
assembly and debugging. Expe- 
riencr related to analog or CCTV 
circuitry desirable. For inlerview 
call or write:

JOSEPH SPRING
(313) 769-6400

ELECTRO-OPTICS CENTER
RADIATION. INC.

P. O. BOX 1084 
ANN ARBOR, MICH. 48106

AN EQUAL OPPORTUNITY
EMPLOYER

(100-3)

WANTED EXPF.RIENCED 
BEEF BONERS

Federal inspected boning plant in 
country atmosphere of Grand Rapids 
needs production boners. Excellenl 
incentive pay of $4.50 per caltle.

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour.
Steady work. Good fringe benefits. 

Call MR BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK INDUSTRIAL DRIVE 
GRAND RAPIDS, MICH.

(93-102)

WANTED EXPER1ENCF.D 
LATHE OPERATORS 

SMALL MILLS & SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS

ALSO 
DRAFTSMEN 

LAYOUT MEN
Offering 9 paid holiday». paid Blue 
Cross, $4,000 life insurance, siek and 
accident benefits, liberal vacation 
plan.

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY, MICH.

(96-4)



1969 m. gruodžio 26 d. DIRVA Nr. 102 — 7

L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

PASAULIO LIETUVIAI GYDYT01AI

• Dr. Tomas žiūraitis, 
tėv. domininkonas, kurio 
straipsnis "Visų Tautų 
Lauktasis” buvo specialiai 
Dirvai parašytas ir at
spausdintas kalė diniame 
numery, šiuo metu padeda 
klebonui kun. B. Ivanaus
kui šv. Jurgio bažnyčioje 
klausydamas išpažintis ir 
sakydamas pamokslus.

Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje jau kuris laikas pa
vaduoja sergantį vikarą 
kun. K. žemaitį iš Chicagos 
atvykęs marijonas kun. Bu- 
dzeika.

• Baliui aukojo: O. Jokū- 
baitienė — $60 00, Lietuvių 
salė, Lietuvių klubas ir Li
thuanian Village B-vė — 
$25.00, D. Kučėnicnė — 
$20.00, J. Pažemio orkes
tras — $20.00, B. Steponis 
— $16.00, A. Penkauskas— 
$11.C0, A. Baliūnas, J. K. 
Budriai ir Z. Gobys —• po 
$10.00.

Visiems aukojusiems Bal
fo skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja.

GERA PROGA
Prie pat Nauj. parapijos 

parduodamas 9 metų senu
mo, 6 šeimų, plytinis apar
tamentas. Gerame stovyje. 
6 garažai. Prieinama kaina.
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 
780 East 185 St. 481-6900

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

AMERIKOS LIETUVIU
PILIEČIŲ KLUBAS '

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

CLEVELANDO PARENGIMU I 
_ _  KALENDORIUS —I

GRUODŽIO 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios para
pijos salėje. Rengia LB I ir II 
apylinkė,

1970
SAUSIO 4 D. Šv. Kazimiero li

tuanistinės mokyklos Eglutė.

VASARIO 7 D. Blyną balius 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Ren - 
gia Pilėną tunto tėvą komitetas.

KOVO 1 D., 3:00 v. p.p., WHK 
Auditorijoj Grandinėlės šokią 
spektaklis.

KOVO 1 D. Vaidinimas "Ku
protas Oželis" Nauj. parapijos 
salėje. Rengia Religinės Šalpos 
komitetas.

KOVO 14 D. Kaziuko mugė 
Naujosios Parapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
dicinis pavasario balius.

BALANDŽIO 11 D. Birutinin- 
kią parengimas.

BALANDŽIO 12 D. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas.

BALANDŽIO 19 D. Šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti
ninką šventė.

GEGUŽES 24’d. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metą užbaigtuvės.

RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

• Naujų Metų sutikimą 
Clevelande rengia LB abi 
apylinkės Nauj. parapijos 
salėje. Gros J. Pažemio or
kestras. Pakvietimus dar 
galima įsigyti pas apyl. val
dybos narius. •

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

HELP WANTED
FACTORY WORKERS

No experience necessary.
APPLY IN PERSON
VIKING CAULKING 

GUN CO.
4518 Lakeside Avė.

(96-2)

FILATELIJOS KAMPELIS
_ _ _ _ _ _ _ _  ANTANAS BERNOTAS _ _ _

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus:

L Lapkričio 3 d. — 6 c. šią 
metą kalėdinis. Piešinys — žie 
mos vaizdelis Maine valstijoje, 
pieštas nežinomo autoriaus ant 
drobės apie 1870 m. Paveiks
las rodo charakteringą anam 
metui žiemos vaizdą Kalėdų 
švenčią laiku. Originalas kabo 
New York Statė Historical As
sociation patalpose, Coopers- 
town, N.Y. Pašto ženklas spaus 
dintas keliomis spalvomis.

2. Lapkričio 20 d. išleistas 
6 c. pašto ženklas atkreipimui 
dėmesio j polio liga sergančius 
vaikus. Piešinys: vaikas ratu
kuose ir trys žengiančios vaiko 
figūros.

3. Lapkričio 21 d, -- 45 centą 
ekspress pašto ženklas (Special 
Delivery). Piešinys: dvi Į prie
šingas puses lekiančios strė
lės.

4. Gruodžio 3 d. — 6 c. su dai
lininko William M. Hartnetto 
(1848 - 1892) paveikslu "Seni 
modeliai" --muzikosinstrumen
tai, vaza, gaidos.

ČEKOSLOVAKIJA išleido du 
triją kroną pašto ženklus su Pra
hos pilies brangenybėmis: vie
name parodyta 1723 m. karūna-

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne, prie East 185 gatvės, 
šeši puikūs kambariai-

George Knaus, Broker 
481-9300

(99-102)

YEAR END SPECIAL
Builder desiring to close 

out inventory before end of 
yearoffers this nevv 3 bed- 
room ranch vvith a full base- 
ment l’A baths, builtin 
oven, range & disposal in a 
good area in Eastlake mi
nutes to shopping off Lake 
Shore for the lovv price of 
22,900.00.

VINE REALTY INC.
Corner RTE 91 & Vine 

WH 2-4440

PLASTICS 
FOREMAN

Injection molding immedi
ate opening, excellent start- 
ing salary, fringe benefits.

DELTA 
INDUSTRIES, 

INCORPORATED 
25,0 SEVILLE RD. 

WADSWORTH, OHIO 
216 — 335-2556

cijos vėliava, kitame — šv. Vac
lovas gamina vyną. Pastarąjį 
čia dedame.

švenasis Vaclovas (lotyniš
kai vadinamas Venceslaus, vo
kiškai Wenzel), Čekijos kuni
gaikštis, gyveno nuo 907 iki 929 
m., buvo slavą giminės luticą 
kilmės. Tėvui žuvus kare su 
Vengrija 921 m., už jį, nepilna
metį, valdė jo motina Draho- 
mira. Po motinos nužudymo, šv. 
Vaclovas perėmė valdžią ir ypa
tingai pasižymėjo savo kraštą su
krikščioninai ir sukultūrinant vo- 
kiečią dvasininką pagalba. Pra
džioje kunigaikštija buvo Regens- 
burgo provincijos dalis, vėliau 
prisijungė prie Saksonijos. Vac
lovas statė didingas bažnyčias, 
kaip tai šv. Emerano ir šv. Vi
to garbei Prahoje ir kitur. Dau - 
geliui pasauliečiu nepatiko Vac
lovo provokiška politika ir jis 
929 m. Stara Boleslav pilyje bu
vo nužudytas. Laikomas Čekijos 
patronu ir jos nepriklausomy
bės simboliu. Jo garbei pasta
tyta paminklą. Jo šventė yra 
rugsėjo 28 d.

KANADA išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. 1969 m. 
kalėdinius 5 ir 6 centą pašto 
ženklus š.m. spalio 8 d. Pieši
nys penkių įvairių rasių vaikų 
grupė meldžiasi, nušviesta Ka
lėdų šviesos.

2. Lapkričio 12 d. rašytojui 
ir ekonomistui Stephen Butler 
Lescock pagerbti su jo atvaizdu 
ir škicais iš jo veikalų.

Stephen Butler Leacock (1869 
-1944) gimė Swanmoor, Hamp- 
shire, Anglijoje. Būdamas vai
kas su tėvais atvyko į Kanadą 
ir apsigyveno farmoje prie 
Simcoe ežero, Ontario. Mokė
si Toronto ir Chicagos univer
sitetuose. Nuo 1908 m. buvo eko
nomijos mokslų profesorius Mc 
Gili universitete Montrealyje. 
Parašė keletą veikalų iš poli
tinės ekonomijos mokslų. Bet 
labiausia pagarsėjo kaip humo
ristinis rašytojas, parašęs ke
liasdešimt škicų, apybraižų, pa
rodijų ir burleskinio pobūdžio 
istorijėlią. Daugelis jo humoris
tinių dalykų išversta {kitaskal
bas.

MOZAMBIKAS (Mocambiąue) 
išleido 5 p. ženklų seriją pami-

Pravartu paminėti ką 
tik iš spaudos išėjusį 
Lietuvių Gydytojų Biule
tenį, 4-tą numerį, kurį 
įdomiai redaguoja dr. M. 
Budrienė. Šis numeris 
atrodo turtingiausias sa
vo išvaizda iš visų šiuo 
metu mūsų leidžiamų biu
letenių. Ir nenuostabu, 
nes gydytojai JAV-se lai
komi turtingiausiu luo
mu. Važinėja po pasau
lį, dalyvauja konferenci
jose profesiniais klausi
mais, todėl vis naujo
mis žiniomis bei kelio
nės įspūdžiais savo biu
letenį užpildo. O be to, 
gydytojai savo tarpe ne
stokoja kolegų su žur
nalistiniais gabumais ir 
puikių foto mėgėjų, ku
rių nuotraukomis ypač 
šiame numeryje atvaiz
duota jų veikla ir šei
myniniai svarbesnieji 
įvykiai.

Šis numeris atsklei
džia naują Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
gyvenimo ir veiklos la
pą pasikeitus vadovy
bėms. Todėl ir pradeda
mas naujai išrinktojo 
PLGS-gos pirmininko 
dr. Vaclovo Paprocko 
įžanginiu žodžiu:

"Susipratęs lietuvis 
gydytojas nuo senų lai
kų kovojo ir tebekovoja 
su bet kuriuo pasikėsini - 
mu į Lietuvos laisvę ir 
visuomet yra pasiruošęs 
moraliai ir materialiai 
paremti lietuvybės iš
laikymo akciją. Neesmi
nis yra klausimas,kuris 
veiksnys už kurį svar
besnis. Junginių ir pa
vienių asmenų pastangos 
turi būti vertinamos pa 
gal veiklumą ir pozity
vų darbą. Neigiami veiks
mai užsitarnauja pa
smerkimo, viešo pasisa
kymo. Dar labiau su- 
glauskime gretas, dar 
plačiau išskleiskime 
sparnus kovoje su žmoni
jos rykšte — giltine ir 
mūsų tėvų žemės prie
šu — rusų Okupantu".

Labai teisingąpasisa- 
kymą skaitome praeito 
jų suvažiavimo Toronte 
šeimininko dr. A. Pace- 
vičiaus, kur jis tarp kit
ko pabrėžia:

"Žmogus vien duona 
nėra gyvas, šalia moks
linio simpoziumo nagri
nėsime kultūrinius bei 
tautinius aspektus. Kam 
daugiau duota, iš to dau
giau reikalaujama. Lie
tuviškoji visuomenė ti-

nėjimui 400 metų sukakties, kai 
jų tautinis poetas Camoes ap
lankė šią salą ir koloniją. Paš
to ženklai gražiai spalvoti ir juo
se parodyti įvairūs vaizdai.

Luis Vaz de Camoes (1524— 
1580), portugalų poetas, gimė 
Lisabonoje. Auklėtas Coimbros 
universitete, jis puikiai susipa
žino su senovės graiką ir loty
ną literatūra. 1542 m. tarnavo 
prie karaliaus rūmą, bet grei
tai dėl įvairią intrigą iš ten bu
vo pašalintas ir ištremtas. Po 
to pradėjo nuotykingą gyvenimą. 
Nuo 1547 m. tarnavo portugalą 
armijoje šiaurės Afrikoje, kur 
kautynią metu neteko dešinės 
akies. Nuo 1553 m. iškeliavo į 
Portugalijos užjūrią žemes,ap
lankė Mozambiką ir Indiją. Sek 
damas italą Vergiliją, rašė ly
riką, odes, elegijas, epigramas 
ir kt. Pąrašė ir 3 komedijas. Bet 
labiausia jis pagarsėjo savo mo- 
numentaliniu epu "Os Lusia- 
dos", kuriame apdainavo por
tugalą tautos žygdarbius, jos 
jūrininkus, atradėjus ir užka
riautojus, ypatingai išgirdamas 
Vasco da Gamą, Šis jo veikalas 
laikomas pačiu geriausiu visa
me renesanso amžiuje. Mlrėvi- 
są apleistas ir užmirštas.

kiši visuomet mus maty
ti kultūrinių bei tautinių 
kovotojų avangarde. Esu 
tikras mes jų neapvilsi- 
me!"

Būdingi ir buvusio pir
mininko dr. J. Brazai
čio žodžiai, kuris itin 
pažymi, kad "šiandien ve
dama kova už lietuvių 
tautos gyvybės išlaiky
mą, tai kovai turime su
bordinuoti visas profesi
jas, visas pasauėžiū- 
ras bei politinius įsiti
kinimus, visas religijas 
vienam vieningam dar
bui, aukščiausiam tiks
lui siekti — Tėvynei lais
vės. Taip kiekvienas in
dividualiai neškime lie
tuviško darbo plytą po 
plytos".

Labai įdomus yra at
žalyno skyrius, kuriame 
matome eilę naujų gydy
tojų ir dantų gydytojų ir 
tai mus džiugina. Randa
me, kaip lietuviai gydyto
jai laisvame pasaulyje 
dirba, siekia mokslo ir 
tobulina žinias, kaip lais- 
valakį leidžia ir, kaip jų 
šeimos talkina jiems 
veikloje. Štai ir šio biu
letenio viršelį puošia 
dail. Ados Korsakaitės- 
Sutkuvienės sukurtas pui
kus kūrinys. Dažnai bū
na ir moterų kampelis.

Gyvenimas mėgsta iš
daigas. Štai ir čia, visi 
žinome, kad mūsų gydy
tojų įnašas įišeivijos lie
tuvių kultūrinius ir poli
tinius, šalpos ir kitus fon
dus yra didelis. Milijo
ninį fondą dažnas net va
dina daktarų fondu, Cle
velando gydytojai kas
met po tūkstantį dolerių 
skiria premijas, kur čia 
ir išvardinsi jų dosnu
mą, o štai šio biuletenio 
kuris kainavo 663 dol., 
pradžioje administrato
rė I. Makštutienė rašo:

"Visos mano pastan
gos atkreipti Biuletenio 
skaitytojo dėmesį į sun
kią biuletenio piniginę 
padėtį ir prašymas at
siskaityti kai kurių liet, 
gyd. dr-jos skyrių ir pa
vienių gydytojų už biu
letenio 1969 m. prenu
meratą liko be atgarsio. 
Jei prašymai nepadeda 
— Biuletenio adminis
tracija kitų priemonių 
neturi. Išvadas skaityto 
jas tepadaro pats".

Aplamai, šiame nu
meryje sutelkta daug ir 
įdomios medžiagos bei 
nuotraukų, kas yra įdo
mu ne vien gydytojams ir 
jų šeimoms, bet ir ki
tiems .

E. Čekienė

• PRANCCZUA atstatė į nor
malią padėtį diplomatinius san
tykius su Maroku. Abieją kraš
tą ambasadoriai buvo atšaukti 
1966 metais, kai Paryžiuje buvo 
nužudytas marokiečią naciona
listą lyderis Ben Barka. Dabar 
ambasadoriais paskirti nauji 
asmenys.

HELP WANTED MALĖ

MODEL MAKERS 
FOR R & D

Building of prototypes to 
e n g i n e e r ’ s prints and 
sketches. Salary position in 
engineering department. All 
salary, ringe benefits plūs 
overtime. Steady employ- 
ment.
Sparton Electronics 

Division 
2400 E. Ganson St.
Jackson, Michigan

Phone collect 517-784-9131 
An Equal Opportunity Employer

(101-2)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOS ANGELES PRAMOS SAMBŪRIO
SIMPOZIUMAS

”FRATERNITAS 
LITHUANICA”

Lietuvių gydytojų korpo
racijos "Fraternitas Lithu- 
anica” suvažiavimas įvyko 
š. m. gruodžio 7 dieną, dr, 
Vytauto ir Marijos Slavins
kų rezidencijoje, Monticello, 
New York. Į valdybą išrink
ti: dr. Vytautas Damijonai
tis pirmininku, dr. Leonar
das Plechavičius sekreto
rium ir dr. Vytautas Sla
vinskas iždininku. Veiklos 
didesniam išvystymui visi 
yra iš artimiausių apylin
kių kaimynai.

Suvažiavime dalyvavo ir 
Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos pirm. dr. Vac
lovas Paprockas. Vyriau
siam korporantui, sulauku
siam 80 metų amžiaus, dr. 
Vladui Ingelevičiui buvo 
įteikta simbolinį dovana..

Po suvažiavimo visi daly
viai buvo pakviesti už po
ros mylių į šeimininkų dr. 
V. ir M. Slavinskų ištaikin- 
gą, meno kūriniais dekoruo
tą vilą vaišėms, kur laukė 
jau ir kiti svečiai.

Tokiais atvejais laikas 
greit bėga. Ir, kai po kelių 
valandų kažkas iš svečių 
pažvelgė pro langą prasklei
dęs užuolaidą, sušuko, kad 
lauke žiema. Visi be laiko 
suskubo ruoštis namo ir 
pradėjo automobiliai slink
ti iš kiemo palengva, nes, 
kur tik žiūri visur tylu, vi
sur balta balta, anei kelio 
nei takelio nesimato. Tai 
kalnų nepastovus klimatas.

Tai studentų paruoštas stereo dviejų plokštelių šo
kių muzikos albumas... čia jauni grojo, jauni dainavo, 
jauni žodžius sukūrė. Nebuvo jie nei profesionalai, nei 
solistai, todėl reikėjo įdėti daug kruopštaus darbo ir daug 
valandų, skirtų jaunystei, paaukoti beruošiant šį albumą. 
Nepamirštant dar to, kad dabartiniai aplinkos vėjai, stu
mia jaunimą iš vėžių. Bet jeigu įdainuoti žodžiai pašauks 
mūs, tai ir bus gražiausia jaunimo dovana mums vi
siems ... Tad ir priimkime tą dovaną nuoširdžiai ir su 
meile saviems ...

Albumo kaina $8.50.

PLOKŠTELĖS GAUNAMOS PAS PLATINTOJUS:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St.
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St.
Marųuette Delicatessen, 2553 W. 71 St.
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė.
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande
Dirvoje, 6907 Superior Avė.
Baltic Delicatessen, 67,7 E. 185 St.

Bostone
Baltic Florist, 502 E. Broadway 

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.
New Yorke

Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J. 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y.

Toronte
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Detroite
J. Gaižutis, 571 Grixdale

Pažymėtina, kad dr. V. 
Slavinskas Monticello mies
telyje kartu su amerikiečiu 
gydytoju turi įsteigę nuo
savą ligoninę, kurioje svar
besnėse pareigose dirba be
veik visi lietuviai: A. Seni- 
kas — administratorius, p. 
Gruodis, p. Gruodienė, D. 
Senikienė, J. Gerdvilienė ir 
kt.

Be to, miestelyje yra įsi
kūręs ir dr. T. Savickas. 
Toje apylinkėje pusiau nuo
latiniais gyventojais yra 
dr. V. Paprockas, įsigijęs 
vasarvietę, T. Tallat-Kelpša 
ir kiti.'

• Solistė Daiva Mongir- 
daitė gruodžio 7 d. koncer
tavo Franklin Lane High 
School salėje, Brooklyne, N. 
Y., persekiojamai Bažny
čiai paminėti programoje. 
Taip pat dainavo kun. V. 
Volkavičius, New Yorko vy
rų choras, vadovaujamas 
muz. V. Strolios,- akompo- 
nuojant V. Vosyliūnui.

• Lietuvių Foto Archy
vo foto konkursas yra pra
tęsiamas iki 1970 m. vasa
rio mėn. 15 d.

Savo darbus prašom siųs
ti šiuo adresu: LFA Foto
grafijos Konkursas, c/o A. 
Grigaitis, 2081 Plainfield 
Drive, Dės Plaines, III.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Vienas iš {domiausių kaka
rinių vienetų Los Angeles mies
te lietuvių visuomenėje yra Dra
mos Sambūris, nes jis {nešda
mas gyvumą lietuvių gyvenimą n, 
sutraukia { savo pastatymus pil
nų salių auditorijas.

Lapkričio 22 d. Sambūris pa
statė Balfo naudai kaipo prem
jerą Jurgio Gliaudos viena veiks- 
m{ farsą Kompiuterinę Santuo
ką. O.gruodžio 12 d. pagal Sam
būrio tradicijas sambūriečiai 
ir svečiai suėjo aptarti vaidini
mą, {vertinti savd sceninę pa
tirtį, bei ateities sumanymus.

Dabar Sambūriui pirmininkau
ja Gražina Raibienė, ir tas te
atro simpoziumas buvo sukvies
tas gražioje Juozo ir Gražinos 
Raibių rezidencijoje. Dalyviams 
buvo pasiūlytas ir puikiai ser
viruotas vakarienės stalas. Gal 
būt tai buvo vienas iš jaukiau
sių suėjimų, skirtų dalintis nuo- 
monėmi apie mūsų kultūrinę 
veiklą. Dėl to tas susirinkimas 
yra nupelnęs ir viešumos dė
mes}.

Gyvai išsivysčiusios disku
sijos pavertė susirinkimą, kaip 
pasakė vienas dalyvių kūrybin
gu simpoziumu. Tame simpo
ziume dalyvavo pats vaidinimo, 
autorius, režisierė Dalila Mac- 
kialienė, Sambūrio nariai, ku
rių penki buvo ir vaidinimo vai 
dintojai, Vladas Gilys, Juozas 
Pupius, Vncas Dovydaitis, Vil
tis Jatulienė, Ema Dovydaitie
nė, dailininkas Algis Zaliūnas 
samDūrio pirmininkė Graži
na Raibienė, Fredas Prlšman- 
tas, p. Žaliūnienė, Balys Mac- 
kiala, Juozas Raibys.

Pobūviui pirmininkavo Gra
žina Raibienė, o simpoziumą 
pravedė rašyt. Jurgis Gliaudą.

Neabejotinai nustatyta, kad 
publika labai šilui priėmę vai
dinimą ir gausiais plojimais 
scenos apipavidalinimą ir pui
kią vaidybą. Plojimai daugeli 
kartų pertraukė vaidinimą.

Su dideliu karščiu aptarU 
ir veikalo prasmė. Režisierė 
Dalila Macklalienė {žiūri vei

ROCHESTERIO CHORO IŠVYKA Į 

ST. CATHERINES
Lapkričio 22 d. Ro- 

chesterio Lietuvių Bend
ruomenės choras, vado
vaujamas Jono Adomai
čio, išsiruošė 100 mylių 
kelionei į Kanadą, kur 
St. Catherines lietuvių 
kolonijos vietos ramovė- 
nų buvo pakviesti atlikti 
meninę programą Lie
tuvos kariuomenės atkū
rimo iškilmingame mi
nėjime, pabendrauti ir 
pradžiuginti savo tautie
čius šiaurinius kaimy
nus. Pats minėjimas bu
vo surengtas slovakų sa
lėje. Iškilmingoji dalis 
pradėta vėliavų įnešimu 
ir himnais. Atidarymo 
žodį tarė "Ramovės" val
dybos pirm. J. Alonde- 
ris. Paskaitininkas K. 
Glu.das jautriame savo 
žodyje apibūdino Lietu
vos kariuomenės gyveni
mą, jos tragediją ir už
davinius ateičiai, ypatin 
gai kreipiant dėmesį į 
mūsų jaunimą.

Meninėje dalyje pasi
rodę rochesteriečiai bu
vo nuoširdžiai sutikti, 
kad ir nelabai gausios 
publikos. Mišrus cho
ras pradėjo su nemirš
tama ir populiaria Mai
ronio daina, muz. Č.Sas 
nausko, "Kur bėga Še
šupė", toliau sekė, buvu
sio šio choro dirigento, 
muz. Juozo Strolios konr 
pozicijos "Mes čia šok
sim", "Gaideliai gieda" 
ir Andriaus Ciemenio ir 
Vytauto Žmuidzino due
tu, chorui pritariant, 
"Vai ir prijojo". Moterų 
sekstetas, kurį paruošė 
J. Adomaitis, akompa
nuojant Kęstučiui Sala- 
džiui, padainavo J. Nau
jalio "Meilė tėvynės ne

kale suslėptą tragediją, nes tech
nikos amžiuje mašina ir kom
piuteris ima vadovauti žmogui. 
Ta linkme ji vedė visą sumany
mą, kuris laikinai juokindamas 
publiką komiškomis situacijo
mis, išvadoje turėjo atnešti sun
kią technikos amžiaus nuoulką.

Kalbant labai plačiai u tema 
buvo pasisakyu dėl personažų, 
ypač akcentuojant, kad vyrai bu 
vo naivesni už moteris. Ta te
mą įvedė A. Žaliūnas ir buvo 
palaikyus vyrų. Bet dalyvės 
nesutiko su ta prielaida. Paga
liau ir pobūvyje, lygiai, kaipvei- 
kale, viskas buvo suvesta { mo
terų pergalę. Vyrai buvo apkal
tinti egoizmu, kad ieškodami 
naujovės, jie sugalvoję net savo 
žmonas "perdirbti" kompiute
ryje.

Autorius pasidžiaugė puikiu 
vaidintojų kolektyvu, kuris taip 
atkakliai eina iš laimėjimų J 
laimėjimą, atvežęs ir iš Chi
cagos teatro festivalio laurus. 
Sambūris jau susiformavo { dar
nų vienetą, turi savo pastovų 
branduolj, jaunų aktorių ir yra 
puiki organizacija {žengti jau
niems ambicingiems ir ga
biems.

Iš pasikeitimo nuomonėmis, 
kurios dažnai buvo aštrios ir 
griežtos, ieškota vaidybos me
no supratimo, o taikant as
meniškai, kaip vienas ar kitas 
vaidintojas "įkūnijo" pasiimtą 
suvaidinti personažą. Buvo ap
tartas scenos apipavidalinimas, 
parėdų tikslumas, scenų pasi
keitimai, ir daugelis kitų vai
dybos reikalų, kurie ypač su
prantami tiems, kas savo vaidy
binius talentus sujungė su sce
na.

Tas Dramos Sambūrio sim
poziumas vis dėl to buvo, gal 
būt, gyviausias kad ir uždaras, 
mūsų kultūrinio gyvenimo apsi
reiškimams skirtas pobūvis.

Sambūris turi daug planų. Vie
nas iš jų yra ir sumanymas eks 
portuoti Kompiuterinę Santuoką 

Los Angeles miesto ribų.
M. G-nė

mari". L. Andriulio 
"Plaukia Nemunėlis" ir 
Dvorako "Tėviškės il
gesys". Pranas Puido
kas įspūdingai perdavė 
ištrauką iš Putino "Ku
nigaikštis Žvainys". Pa
baigai choras atliko ne
pamirštamą St. Sodei
kos "Šiaurės pašvais
tė" (žodžiai Bern. Braz
džionio), Č. Sasnausko 
"Karvelėli mėlynasis" 
su soliste Birute Cypie- 
ne, J. Naujalio "Burtai" 
ir ilgos plojimų audros 
sulaukusios Br. Budriū- 
no "Mano protėvių že
mė" kartu su soliste B. 
Čypiene. Chorui diriga
vo Jonas Adomaitis, 
akompaniatorius Kęstu
tis Saladžius. Visą pro
gramą puikiai pravedė, 
vėl sublizgėdama savo 
talentu, Izabelė Žuidzi- 
nienė, apibūdindama 
kiekvieną dainą, įpynus 
Putino ir H. Nagio poezi
jos ištraukų.

Visą šio tikrai gražiai 
pavykusio minėjimo su
rengimo naštą nešė vie
tos "Ramovės" valdyba 
su pirm. J. Alonderiu 
priekyje, vicepirm. A. 
Lukas, sekr. Z. Jakubo
nis, kas. J. Vyšniauskas 
ir narys J. Satkus.

Svečiai iš JAV buvo 
nuoširdžiai priimti sa
vo programos išpildy
me, tiek choro, tiek mo
terų seksteto, o pabrėž
tinai ir pranešėja I. 
Žmuidzinienė, ir malo
niai nustebinti tikrai šau 
niomis lietuviškomis vai
šėmis, kurias suruošė 
parengimo šeimininkės: 
St. Galdikienė, O. Meš
kauskienė, A. Racevičie- 
nė, V. Alonderienė irkt.

Grupė Bostono skautų akademikų sueigos metu. ASS draugovei 
vadovauja Jūra Mlkonlenė, Korpl Vytis pirmininku yra Gintaras 
Karosas.

Jaunieji akademikai

• Gaižutytė Dalia, baigė 
Mary Grove gimnaziją De
troite, studijuoja humani
tarinius mokslus Wayne 
Statė Universitete, Detroi
te.

• Vaičiūnas Juozas, bai
gė šv. Antano gimn., Ken- 
nebunkport, Maine, studi
juoja sociologiją Macomb 
Kolegijoje, Detroite.

• Garlauskaitė Regina, 
baigė Holy Redeemer gimn., 
studijuoja psichologiją Ma
ry Grover Kolegijoje, De
troite.

Prie stalų pasikeista 
kalbomis, skambėjo lie^ 
tuviškos dainos, kur nuo 
senesniųjų neatsiliko ir 
patys jauniausieji choro 
dalyviai - atžalynas,su
darydami pakilią nuotai
ką.

(km)

♦ MILIJONIERIŲ Amerikoje 
per paskutiniuosius 7 metus pa
trigubėjo. New and World Re- 
port skelbia, kad 1962 metais 
buvo 67,000 asmenų turėjusių 
nemažiau milijoną dolerių, o da
bar jau yra 200,000 asmenų.

• Žilinskaitė Aldona, bai
gė šv. Kazimiero gimn., 
stud ijuoja priešmedicini- 
nius mokslus Duųuesne 
Universitete, Pittsburghe.

• Žilinskaitė Danutė, bai
gė šv. Kazimiero gimn., 
stud i j uoja priešmedicini- 
nius mokslus Duųuesne 
Universitete, Pittsburghe.

• Zusinskaitė Lorane, 
baigė šv. Kazimiero gim
naziją, studijuoja Pittsbur- 
gho universitete.

• Geldys Gediminas, bai
gė šv. Antano gimn. Ken- 
nebunkport, Maine, studi
juoja aviacijos inžinieriją 
Detroito Universitete.
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