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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMALRIKO MĮSLE
SAUGUMO INFILTRUOTA LITERATŪRA

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPereitais metais Va
karus pasiekė iki šiol 
negirdėto sovietų rašy
tojo Andrėjaus Aleksė
je vičo Amalrik apibrai 
ža, užvardinta klausi
mu: "Ar Sovietų Sąjun
ga gali pergyventi 1984 
metus?".Amalrikas duo 
da aiškų atsakymą: Ne!

Jis samprotauja, kad 
Maskva dėl įvairiausių 
sumetimų nedrįs pre- 
ventyviniais samprotavi
mais atominėm bom
bom sunaikinti Kiniją, 
kas apie 1980 metus pri 
ves prie labai ilgo ir ali
nančio partizaninio karo 
tarp Sovietijos ir Kini
jos, kuris labai nusilp
nins sovietų imperiją ir 
paragins satelitus rei
kalauti daugiau laisvės. 
Maža to, bruzdėjimai 
prasidės ir pačioje Rusi
joje. Labai galimas daik
tas, kad ne tik paverg
tosios tautos — prana
šauja Amalrikas — at
gaus laisvę, bet ir su
mažėjusi europinė Rusi
ja prašysis priimama į 
kokią nors Europos są
jungą, panašią į britų 
Commonwealthą ar Bend

1ŠVČ& PASAULIO

• TURKIJOJE praėjusi šeS- 
tadienl įvykusiame žemės dre
bėjime žuvo apie 1500 žmonių.

• POPIEŽIUS PAULIUS VI 
velykiniame žodyje, kreipdama
sis i pasauli, kvietė baigti loka 
linius' karus Vietname ir Arti
muose Rytuose.

• ČEKOSLOVAKIJOJE vy
riausybė išleido potvarki, kad 
vaikai galės tęsti aukštesnįjį 
mokslą tik po to, kai bus iš
tirta jų tėvų politinė ištikimy
bė dabartiniam režimui.

• AMERIKA iš Europos at
einančiais metais atitrauks vie
ną savo diviziją, o iki 1974 m. 
iš 310.000 ten esančių amerikie - 
čių karių bus atšaukta 100,000.

• IZRAELIS pasiryžęs per 
ateinančius penkerius metus Je
ruzalėje padvigubinti žydų gy
ventojų skaičių. Dabar ten gy
vena 200,000 žydų ir 70,000 ara
bų.

• RUMUNIJA surado būdą 
pakeisti susidėvėjusias sovietiš
ku tankų dalis naujomis, ku
rias Maskva jai atsisako par
duoti. Ji perka iš Izraelio, ku
ris šešių dienų kare iš Egipto 
užgrobė daug sovietiškų tankų 
ir dabar išardęs pardavinėja da
lis.

• ALBANIJA palengva išlen
da iš izoliacionizmo, užmegzda
ma santykius su Austrija, Jugo
slavija ir net Graikija. Greit 
bus atidaryta lėktuvų linija tarp 
Londono ir Tiaros.

• ŠVEDUOS-JAV diplomati
niai santykiai atnaujinami po 
dviejų metų nesantaikos, pasky
rus naują ambasadorių Jerome 
Holland. Jam bus nelengva tvar
kytis su amerikiečių kolonija 
Švedijoje, kurioj didelis skai
čius yra JAV armijos dezertyrų 
ir "juodosios panteros" narių.

•ITALIJOJE po 49 dienų krl 
zės krikščionių demokratų lyde
ris Marriano Rumor sudarė ko
alicinę vyriausybę.

• MASKVOJE tribunolas nu
tarė atentato prieš Brežnevą 
autorių Ilijine, 22 metų amž., 
kaip pavojingą uždaryti i psichi
atrinę ligoninę. Kaip prisimena 
ma, pernai sausio 22 d. Brežne
vui su kosmonautais pravažiuo
jant pro Kremliaus vartus, jis 
paleido keletą šūvių, bandyda
mas nušauti Brežnevą, 

rąją Rinką. Kelias į tai 
gali būti taikingas ar la
bai skausmingas. Tai 
priklausys nuo pačio So
vietijos režimo ir kitų 
valstybių, ypač JAV lai
kysenos. Tačiau pats au 
torius yra linkęs dau
giau į pesimizmą. Vie
noje vietoje jis pastebi:

"Romos imperijos epo
choje 5-tame šimtmety
je, jau būta šešių aukš
tų namų ir garu varomų 
žaislų-malūnėlių. Jei ta
da, kaip dabar, būtų taip 
mielai užsiimama pra- 
našytėm apie ateitį, fu- 
torologai greičiausiai 
pranašautų, kad sekan
čiam šimtmetyje jau bus 
statomi 20 aukštų namai 
ir garas bus panaudotas 
pramoniniams tikslams. 
Mes tačiau žinome, kad 6 
šimtmetyje Forum Ro
manu m aikštėje ganėsi 
ožkos, lygiai kaip šian
dien po mano langu".

Amalrikas gali ilgai
niui pasirodyti teisus,ta
čiau dalis sovietologų 
šiandien suka sau galvą 
ne dėl jo pranašysčių, 
bet dėl jo dabartinės eg
zistencijos. Pagal sovie
tinę teoriją? ir pn-.ktž’ ą, 
Amalrikas turėtų sėdė
ti kalėjime ar beprot
namyje ar kokiu nors bū
du būti net visai likvi
duotas. Vietoje to, jis 
dar gyvena visai lais
vai (kiek tai įmanoma 
Sovietijoje) Maskvoje, 
Vachtongovskaja ulica 5, 
kur jis su žmona dalina
si butu su kitom šešiom 
šeimom. Jis dažnai su
sitinka su užsienio kores
pondentais ir aukščiau 
nurodytu adresu jis rei
kalauja prisiųsti jam ho
norarą už jo pranašys
čių skelbimą Vakaruose. 
Į visai natūralų klausi
mą: kodėl Tamsta dar 
laisvasy Amalrikas duo
da visai logišką atsaky
mą: "Dėl to jūs turite 
pasiteirauti atitinka
mose įstaigose?"

Kadangi tos įstaigos 
iki šiol dar nedavė tie
sioginio ar netiesioginio 
atsakymo, bent truputį 
susipažinusiam su so
vietine sistema, peršasi 
mintis, kad Amalrikas 
yra sovietų saugumo 
agentas -provokatorius. 
Tokiai pažiūrai yra ga
na daug argumentų.

Amalrikas yra seniai 
Rusijoje apsigyvenusių 
prancūzų kilmės, dabar 
32 metų. 1963 metais jis 
buvo kuriam laikui iš
mestas iš Maskvos uni
versiteto istorijos fakuL 
teto už savo studiją, apie 
normanų kultūros įtaką 
į ankstyvąją Rusiją. Ta
da jis susidūrė su Vals
tybes Saugumo Komite
tu ir buvo tardomas ne 
tik apie save patį, bet ir 
draugus. Vėliau jis buvo 
priimtas atgal į univer
sitetą, tačiau netrukus 
vėl suimtas ir nubaustas 
30 mėnesių priverčiamų 
jų darbų stovyklos už 
"priešsovietinį ir porno

grafinį scenos veikalą", 
kuris niekados nebuvo 
niekur pastatytas. Po 16 
mėnesių Sibire, Toms
ko srityje, Amalrikas 
grįžo atgal į Maskvą. 
Du metus (1966-68) jis 
dirbo sovietų agentūro
je ’Novosti’ per kurią so
vietų saugumas paskel
bia tokias naujienas, ku 
rias oficialiam TASSUI 
skelbti nepatogu. Toms
ke Amalrikas vedė toto
rę dailininkę Giusel, ku
ri su juo persikėlusi į 
Maskvą tarp kitko nu
paišė buv. amerikiečių 
ambasadoriaus Thomso- 
no žmonos portretą. Pa
čios Rusijos pogrindžio 
spaudoje Amalrikas vi
sai nežinomas.

Vokiečių Rusijos žino
vė Wanda Bronska-Pam- 
puch, perskaičiusi Amai 
riko apibraižą, susidarė 
tokį įspūdį:

"Labai dažnai negali 
atsikratyti minties, kad 
iššmugeliavimas raštų 
iš Sovietų Sąjungos jau 
pasidarė biznis, kuria
me saugumas turi savo 
agentų, jei jis jo iš viso 
netvarko".

(Nukelta į 2 psl.)

MIRĖ VYR. SKAUTININKAS

A.A. Stepas Kairys

Kanadoje, Toronto mies
te 1970 metų kovo 25 dieną 
(trečiadienį) nuo širdies 
smūgio staiga mirė buvęs 
ilgametis Lietuvių Skautų 
Brolijos vyriausias skauti
ninkas ir buvęs Kanados 
Lietuvių Bendruomenės vi- 
cepirm. kultūros ir švieti
mo reikalams vyresnysis 
skautininkas STEPAS 
KAIRYS.

Penktadienio vakarą pri
sirinko pilna koplyčia To
ronto lietuvių visuomenės, 
skautai ir skautės bei vado
vai atsisveikinti su miru
siuoju Stepu Kairiu. Prie 
karsto, skęstančio gausybė
je gėlių, sargybą ėjo Toron
to skautininkai. Dalyvavo 
Prisikėlimo parapijos kle
bonas Tėvas Placidas OFM, 
šv. Jono parapijos klebonas 
kun. Ažubalis ir Kanados 
Liet. B-nės pirm. dr. S. Če
pas. Iš Chicagos atvykęs 
Liet. Skautų S-gos vyriau
sias kapelionas v. s. kun. J. 
Vaišnys SJ atkalbėjo rą
žančių.

šeštadienį, 10 vai. prisi
rinko pilno koplyčia pasku
tiniam a t s i s v e ikinimui. 
Kanklėms skambant, solis
tas Verikaitis sugiedojo 
"Lietuva Brangi”. Prisikė
limo parapijos klebonas Tė
vas Placidas OFM atkalbė
jo maldas. Stepo Kairio mo
kyklos laikų draugas LSS 
vyriausias kapelionas v. s. 
kun. J. Vaišnys, SJ atsi
sveikino Liet. Skautų S-gos 
Tarybos ir savo vardu, jaut
riai primindamas mirusio
jo Stepo skautiškąją ir vi
suomeninę veiklą, čia sol. 
Verikaitis sugiedojo ”Ave 
Marija”. Kanados rajono 
skautų vadas s. Batūra at
sisveikino skautų vardu ir 
perdavė Stepo šeimai užuo
jautą iš v. s. A. Saulaičio, 
buv. LSB VS v. s. VI. Vijei- 
kio ir LSB VS v. s. P. Mo-

Korp. Neo-Lithuania kovo 7 d. Chicagoje suruošė Vasario Šešioliktosios minėjimą, kuriame pagrindi
nę kalbą pasakė buv. korporacijos pirmininkas ir dabartinis Chicagos ALT pirmininkas R. Staniūnas. Jo 
kalba žemiau spausdinama. Nuotraukoje prezidiumas atidarymo metu giedant Lietuvos himną.

J. Gaižučio nuotrauka

DINAMIŠKI LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO IDĖJA MUS
TURI LYOETI KIEKVIENAME ŽINGSNYJE

Didžiosios Antrojo Pa 
saulinio karo tragedijos 
gale iškilusis mūsų tau
tos rašytojas, "Dievų 
Miške" autorius dr. 
prof. Balys Suorga, grį
žęs iš Štuthofo kaceto į 
pavergtą Lietuvą savo 
paskirtį apibudino šito
kiais žodžiais: "ĮLietu

lio. Akademikių skaučių C. 
V. pirm. s. St. Gedgaudienė 
atsisveikino akad e m i k i ų 
skaučių ir akademikų skau
tų vardu. Kanados Liet. 
B-nės pirm. dr. S. Čepas la
bai jaudinančiai atsisveiki
no KLB ir PLB pirm. St. 
Barzduko vardu. Toronto 
visuomenės vardu kalbėjo 
viena ponia (pavardės ne
pavyko sužinoti) ir dr. Ma
tulionis. Solistui Verikai- 
čiui giedant "Kai širdy tau 
džiaugsmas” visi unifor
muoti skautai, oro skautai, 
skautės ir skautininkai bei 
skautininkės praėjo pro 
karstą ir sustojo eilėje per 
visą koplyčią ir išlydėjo 
karstą.

šeštadienio rytas debe
suotas, o išlydint į kapus 
lijo. Kelyje iš Toronto pra
dėjo smarkiai snigti, bet 
žmonės nepabūgo blogo oro 
ir palydėjo Stepą Kairį į 
Toronto lietuvių kapines 
virš šimto mašinų. Lydint į 
kapus karstas buvo uždeng
tas Lietuvos tautine vėlia
va. Kapuose apeigas atliko 
prisikėlimo parapijos kle
bonas Tėvas Placidas OFM, 
dalyvaujant v. s. kun. J. 
Vaišniui SJ ir dar vienam

R. STANIŪNAS

vą žiemojančią einu... 
Rūpintojėlių kryžkelėj 
sustosiu... Kad speiguo
se po šalta miline, ne
liautų plakus Lietuvos 
širdis". Žodžiai pilni 
sielvarto, bet kartu sa
vyje slepią ir didelę he
roizmo auką... Ir iš tik
rųjų, idėjos, tautos ir 
valstybės miršta tada, 
kai dėl jų nebekovoja- 
ma, jų kamieno šaknųne- 
begaivinama šviesių min 
čių šiluma ir reikalui 
esant nebepalaistoma 
kraujo auka...

Anais sunkiais laikais 
mūsų tautos atgimimo 
Dainius Maironis daina
vo: "Paimsim arklą, kny
gą, lyrą ir eisim Lietu
vos keliu". Taikant šią 
mintį mūsų dabarties bū
viui, mes turime sakyti: 
"Paimsim sunkaus liki
mo naštą ir eisim, kad 
ir pavergtos, bet mūsų 
tėviškės keliais"... Ta
čiau, vykdant tautos pa
šaukimo misiją, reikia 
atminti, kad tautišku-

kunigui. čia Tėvas Placidas 
nuėmęs kryžių nuo karsto 
įteikė Stepo žmonai Irenai, 
o skautininkai Lietuvos 
tautinę vėliavą įteikė sūnui 
Algiui.

Pasibaigus laido tuvių 
apeigoms, klebonas Tėvas 
Placidas OFM visus laido
tuvių dalyvius, šeimos var
du, pakvietė į Prisikėlimo 
parapijos salę užkandžiams. 

Paiiko netekusi vyro žmo
na Irena ir tėvo — duktė 
mokytoja Aldona ir sūnus 
Algis dar bebaigiąs aukš
tesniąją mokyklą.

Paskutiniam atsisveikini
mui su Stepu atvyko iš Chi
cagos Liet. Skautų S-gos 
vyr. kapelionas v. s. kun. J. 
Vaišnys SJ ir v. s. J. Dai- 
nauskas, iš Ann Arbor v. 
s. J. Pečiūrienė ir iš Cleve
lando s. St. Gedgaudienė ir 
v. s. V. Kizlaitis.

Už mirusio Stepo Kairio 
vėlę šv. Mišios buvo atlai
kytos Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje antrą Velykų 
dieną — pirmadienį, 7:30 
vai. vakaro, nes šeštadienį 
dėl Velykų švenčių šv. Mi
šių bažnyčioje nebuvo gali
ma atlaikyti. (vk) 

. mas, arba lietuvybė yra 
idėja, kurioje glūdi jėga 
pripildanti mūsų širdis 
naujais sentimentais ir 
protui nuteikianti skaid
rią kūrybinę galią, kad 
geriau pasitarnautmėm 
savo tautai kovoje dėl 
jos Laisvės. Iš to išplau
kia logiška mintis, kad 
mes savo veiklą turime 
grįsti vienybe, toleranci
ja ir susikūrusia tradi
cija. Trumpai šįsampro 
tavimą galima pavadinti 
idealizmo dinamika. Tau
tinio idealizmo dinami 
ka, tai gaivalingos stip
rios dvasinės kovos įtam 
poje... moralinis tautos 
dvasios atgimimas. At
gimimas, kurio šaknys 
yra giliai įaugusios į tau- 
tos sąmonę, į jos gyvy
bės kamieną. Šitoks mo
ralinis tautos atgimimas 
yra atžymėtas tautinio 
idealizmo veržlumu. Ide
alizmo pagrinde glūdi as
mens ir tautos lais
vės pripažinimas ir ti
kėjimas į to idealo įgy
vendinimą. Ir nežiūrint 
to, kad šiuo metu pripa
žintas laisvės principas 
nėra įgyvendintas, ta
čiau tautinio idealizmo 
dinamika be jokių kom
promisų kovoja ir žen
gia pirmyn, kad pažadė
tos tautai teisės būtų 
praktiškai įgyvendin
tos... siekiant šį idealą 
įgyvendinti yra būtina są
lyga, kad būtų išlaikyta 
tautinės sąmonės gyvy
bė.

Tautos sąmonės gyvy
bę sudaro šie pagrindi
niai veiksniai: kalba,kul
tūra, tradicijos, papro
čiai ir tautos troškimas 
ir veržlumas žengti tau
tinio idealizmo keliais.

Tautos individualybės 
turinys geriausiai atsi
skleidžia per tautinės 
kultūros pradus. Pagrin
diniai tautinės kultūros 
pradai yra kalba, menas 
ir mokslas. Kalba yra 
priemonė atskleisti tau
tos dvasią, parodyti jos 
sielos pasaulį. Per kal
bą tauta išreiškia savo 
minties gilumą. Kalba 
yra žmogaus dvasinio 
ir medžiaginio turto 
veidrodis. Todėl kas sa-

(Nukelta į 4 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

IŠKILMĖS PRIE E. SIMO N AlCl 0 
KAPO

★
★ **

RAUDONOJO MENO ANTPLŪDIS
Jau šeštą kartą Pietų Australijos sostinėj 

Adelaidėj reguliariai (kas antri metai) praveda
mas plataus masto Meno Festivalis. Organizato
riai tikisi laikui bėgnat šiuos festivalius išpopu
liarinti. Nelabai varžomasi su lėšomis atsikviesti 
pasaulines garsenybes ir žymius meninius viene
tus. Tos pastangos ligšiol, tačiau, neduoda apčiuo- 
piamesnių vaisių. Atsirandančią tuštumą mielai už
pildo raudonieji menininkai. Taip pat kursuoja nuo
monė, kad šio Festivalio administracijoj esą žmo
nių su aiškiom simpatijom raudoniesiems. Kaip ten 
bebūtų, bet Adelaidės Festivalyje visada gausu rau 
donojo meno reprezentantų. Į dabar dar tebevyks
tantį festivalį, kurio preliudą sudarė Stasio Baro 
koncertas, Sovietų Rusija atsiuntė Gruzinų tautinių 
šokių ansamblį ir viruozę smuikininkę, o Lenkija 
— Varšuvos simfoninį orkestrą ir taip pat pasižy
mėjusį smuikininką.

Jeigu Dirvos skaitytojai prisimena mano anks
tyvesnes informacijas, šiam festivaliui taip pathu- 
vo numatyas ir raudonarmiečių choras. Pabaltie- 
čiai dėl šio choro gastrolių griežtai užprotestavo, 
aiškindami, kad choras yra neatskiriama Pabalti
jo kraštus pavergusios Raudonosios Armijos dalis. 
Protestas pasiekė platesnius visuomenės sluoks
nius per TV diskusijas ir laiškus redakcijoms. 
Greičiausia, kad šių protestų ir pasisakymų pasė
koje buvo paskelbta: "Suvaržytas ankstyvesniais 
įsipareigojimais, Raudonosios Armijos choras ne
galės Festivalyje dalyvauti".

Taip buvo netolimoje praeityje, o šiandien 
raudonojo meno importininkai vėl pradėjo kalbė
ti, kad raudonarmiečių choras jau galėsiąs daly
vauti sekančam festivaly 1972 metais. Ateinančiam 
festivaliui jau numatyti įrengti specialūs rūmai — 
Festivalio Teatras, kuris kaštuos per 4 milijonus 
dolerių. Nors Festivalio Teatro net ir pamatai ne
išlieti, tačiau raudonojo meno propaguotojai jau pa
darė provizorinį susitarimą, kad jo atidarymo iš
kilmėms atvyks pilnam sąstate Maskvos Didžiojo 
Teatro Baletas.

Užsiangažuodami dar nepradėto statyti teatro 
atidarymui, importininkai paskelbė, kad dviejų se
kančių metų bėgyje be raudonarmiečių choro ir 
Maskvos baleto, Australijon bus atgabentas Didy
sis Maskvos Cirkas, Maskvos Philharmonijos or
kestras, Leningrado Kirovo baletas ir kažkoks Ru 
sijos pramoginis teatras.

Nuo sovietinių persekiojimų Australijoj prisi
glaudę Europos pavergtų tautų žmonės, esmėje ne
galėdami nieko pasakyti prieš raudonojo meno ant
plūdį, vistiek į jį žiūri su neslepiamu skausmu. Ei
linį australą labai sunku įtikinti, kad Rusija tiesiog 
fiziškai naikina pavergtas tautas ir kad tą naikini
mą vykdo sistemingai. Nesusidūrę akis akin su ru
siškuoju komunizmu ir NKVD burtalumu, jie nega
li suprasti pačių persekiojimų ir jų nuolatinumo. 
Jie kartais pareiškia, kad Stalino laikai jau praei
tyje ir kad dabar viskas pasikeitė...

Stebėdami rafinuotai perteikiamą raudonąjį me
ną, kuris reikia pripažinti, čia aukštai vertinamas, 
australai darosi dar mažiau sukalbami. Jų galvose
na, menas tegali klestėti tik gerose gyvenimo są
lygose, kur visko esą pakankamai ir kur esanti 
įgyvendinta "ekonominė bei kultūrinė harmonija"!

Vietnamo karo nepopuliarumas padėjo Rusijos 
agentams įsigyti daugiau šalininkų Sovietų laikyse
nai. Dabar raudonasis menas ugdo eilinio australo 
pagarbą rusų tautai, o kartu ir bolševikinei Rusijos 
vyriausybei. Darosi neįmanomaįrodinėti, kad ir vi
sa rusų tauta taip pat dusinama bolševikinio tero
ro repolėse. ***

* STASIO BARO ir G. VASILIAUSKIENĖS gastrolių karStligei 
praėjus, kultūrinio gyvenimo dėmesys nukreiptas (Melboumą.kur 
Velykų metu organizuojamos Studijų Dienos. LIETUVIO ATEITį 
AUSTRALIJOJ čia nagrinės dr. K. Kemežys, A. Mauragis, A. 
Stepanas, K. Zdanavičius ir M. Didžys; LITUANISTINI ŠVIETI
MĄ: D. Simankevičienė, J. Janavičius, V. Straukas ir V. Cižauskas, 
o SPAUDOS REIKALUS aptars V. Kazokas, kun. Pr. Vaseris, V. 
Radzevičius ir A. Garolis.

Studijų Dienas organizuoja Krašto Kultūros Taryba, kuriai pir
mininkauja J. Maksvytis.

* SYDNEJAUS PABALTIEČIŲ JAUNIMAS balandžio 4 d. or
ganizuoja Sydnejuj Baltų Jaunimo Tautinių šokių festivalį.

• MALONIĄ NAUJIENĄ skelbia Mūsų Pastogė š.m. kovo 16 d. 
laidoje: Melbourno Dainos Sambūris ryžtasi statyti (improvizuotą) 
operą Faustą.

Niekas nežino, kaip p, Čelna, Dainos Sambūrio dirigentas, tą 
operą improvizuos, tačiau reiškiamas pilnas pasitikėjimas jo ga
bumams. Pranešant šią naujieną, laikraštyje rašoma: "Žinodami p. 
A. čelnos muzikinį pajėgumą, tikime, kad Dainos Sambūris mus vė) 
žavės nauju savo darbu”. Reikia pasakyti, kad Sambūris, kaip cho
rinis vienetas Australijoj yra labai populiarusir mėgiamas, bet lig
šiol ir jis tenkinosi eilinėm dainom. Tik Adelaidės choras Lituania 
dar V. Šimkaus vadovybėj ėmėsi didesnių darbų ir pateikė visuome
nei dvi B. Budriflno kantatas: "Tėviškės Namai" ir "Šviesos keliu".

• DU ŽINOMI LIETUVIAI VISUOMENININKAI (Vac. Šliogeris 
ir Jz. Ruzgys) beveik vienu laiku buvo ištikti širdies priepuolio ir 
dabar gydomi ligoninėse.

* SYDNEJUJE sustiprintos pastangos konkrečiau ir greičiau 
eiti prie bendrų Lietuvių Namų (sigyjimo. Tai vienintelė ir gausiau
sia kolonija be tinkamų namų lietuviškai veiklai.

♦ MELBOURNIŠKIAI viešai spaudoje džiaugiasi, kad visa eilė 
vietos lietuvių, aptvarkę savo nuolatines sodybas, energingai kuria
si artimesnėse ir tolimesnėse varsarvietėse, pirkdami sklypus ar 
jau {rengtus vasarnamius. Tvirtinama, kad pati populiariausia va
sarvietė esanti "Phillips Island", kurioje jau susimetė per tuzinas 
Melbourno lietuvių.

Erdmono Simonaičio 
antkapio atidengimo iš
kilmės įvyko š.m. vasa
rio 21-mą 14 vai. Huet- 
tenfeldo kapinėje. Diena 
pasitaikė labai lietinga. 
Bet nepaisant blogiausio 
oro, po kapinių koplyčios 
pastoge susirinko per 50 
asmenų.

Iškilmes pradėjo mo
kyt. Fr. Skėrys. Savo kal
boje jis priminė paskuti
niąsias velionio dienas.

Po vienerių metų nuo 
didžiojo mažlietuvio mir
ties atidengta antkapio 
lenta. Ji kukli, nes velio
nio palaikai nežada čia 
visą laiką pasilikti. Kai 
tik Lietuva bus laisva, 
urna su pelenais bus per
kelta į tautines kapines 
Klaipėdoje.

VLIKo pirmininkas 
dr. J.K. Valiūnas iš New 
Yorko savo kalboje at
kreipė dėmesį, kad šios 
dienos oras atitinka susi 
rinkusiųjų nuotaikas. Ta
čiau tvirtos asmenybės 
ir tautos ne nuotaikomis 
gyvena. Ne nuotaikų, o 
principų žmogus buvo ir 
Simonaitis. Jis paminklą 
pats pasistatė lietuvių 
širdyse ir istorijoje.

AMALRIKO
MĮSLĖ....

(Atkelta iš 1 pis.)
Bet jei, Amalrikas ra

šė su saugumo žinia, ko 
tokiomis pranašystėmis 
siekiama? Atsakymų 
gali būti labai daug. 
Amalrikas teigia, kad Ki
nija pradės karą, betpri 
leidžia ir preventyvinio 
smūgio atvejį — Amalri- 
ko pranašysčių sukeltos 
diskusijos galėtų padėti 
sovietams išsiaiškinti 
Vakarų pažiūras ir gali
mus ėjimus tuose atve
juose.

Toliau Amalriko išve
džiojimai apie sovietų 
sistemos silpnumą gali 
sukelti iliuzijas apie ga
limus pasikeitimus. La
bai galimas daiktas, kad 
Amalriko samprotavi
mais siekiama įrodyti 
pačiai sovietinei opozi
cijai, kad bet kokia opo 
ziclja veda prie tėvynės 
išdavimo. Be to, rusų 
skaitytojui jis nejučiom 
siekia įrodyti, kad Ame
rika greičiau stos Kini
jos negu rusų pusėn. Ži
nia, spekuliacijos apie 
Amalriko įtaką patiems 
rusams yra kol kas nela
bai patikimos, nes, kaip 
sakėme, Amalrikas kol 
kas Rusijos literatūrinia
me pogrindyje nežino
mas. Tai verstų manyti, 
kad Amalrikas visų pir
ma yra skiriamas užsie 
niui.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUAAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Velionis siekė neko
vos, bet sugyvenimo su 
savo kaimynais. Jo palai
kus priglaudė žemė tau
tos, kuriai norėjo pas aky
ti, jog kiekvienas žmo
gus, kiekviena tauta tu
ri su savo kaimynais 
taip elgtis, kaip ji norė
tų, kad su ja būtų elgia. 
mas i.

Kaip žmonės, taip ir 
tautos turi džiaugsmo ir 
liūdesio valandas. Nelai
mės ištinka ne tik ma
žas, bet ir dideles tau
tas. Su visomis tauto
mis ieškome sugyveni
mo, nepažeidžiančio mū
sų teisių. Toks buvo ir 
velionio šūkis.

Dr. A. Gerutis iš Švei
carijos pažymėjo, kad 
Huettenfeldas yra vieta, 
kur susitinka gyvieji lie
tuviai. Bet čia yra ra
dę amžiną poilsio vietą 
ir keletas mirusiųjų 
mūsų tautiečių. Iškiliau
sias jų Erdm. Simonai
tis. Jo vardas aukso rai
dėmis įrašytas į Lietu
vos istoriją. Velionis be
veik prieš 50 metų paro
dė didelę drąsą ir pat
riotizmą, stodamas prie
kyje sukilimo, turinčio 
tikslą prijungti Klaipė
dos kraštą prie Lietu
vos. Sukilimas savo tiks
lą pasiekė. Simonaičiui 
už patriotinę veiklą teko 
skaudžiai nukentėti, kai 
šiame krašte įsigalėjo 
jėgos garbintojai naciai. 
Velionis perėjo koncen
tracijos stovyklų praga
rus. Jam padaryta

Į LIETUVA SKVERBIASI 
VAKARU ĮTAKOS...

Tą pripažįstadoc. Hen
rikas Zabulis "Literatū
ros ir Meno" savaitrašty 
(nr. 5). Jis, tarp kita ko, 
teigia: "Svetimų dievų 
galia kuo toliau, tuo la
biau pradeda justi ir mū
sų visuomenė, ypač jau
noji jos karta".

Kitoje vietoje doc. Z a 
bulis pripažįsta, kad ir 
okup. Lietuvos inteligen 
tų tarpe atsiranda "... 
tiek ir tiek netašytų stor
žievių, stebėtinų obsku- 
rantų, ir visų pirma — 
literatūros, meno, bend
rosios kultūros klausi
muose. Neseniai sąjungi
nėje literatūrinėje spau
doje pasigirdo kaltini
mų, kad inteligentijane- 
bemoka taisyklingos gim
tosios kalbos, daro dau
gybę šiurkščių stiliaus 
klaidų, nekalbant jau 
apie vartojamą tarptauti
nę terminologiją... Ten 
buvo kalbama apie rusų 
kalbą" — priduriama,

Vasario 16 gimnazijos mokiniai Kristina Ramanauskaitė Ir Gin
taras Radionovas atidengia a.a. Erdmono Simonaičio paminklą 
Huettenfelde, netoli lietuvių kultūros židinio Vasario 16 gimnazi
jos.

skriauda ir po karo nebu. 
vo atitaisyta.

Kiekvienas lietuvis 
lenks galvą prieš šį ka
pą. Linkėjo, kad velio
nio pelenai būtų nuga
benti ten, kur jų tikroji 
vieta: auksiniame Balti
jos pajūrio smėlyne. Dar 
kalbėjo J. Glemža ir kt.

Iškilmių proga laiš
kus atsiuntė keliolika 
įvairių organizacijų ir 
asmenys iš įvairių kraš
tų. Jų tarpe ir Clevelan 
do lietuviai. Iškilmės bu
vo baigtos Lietuvos him
nu. (i) 

tuvių Prekybos Rūmų sti
pendijų gavimo komitetas, 
kurio pirmininku yra dr. 
Joseph B. Jerome, 6720 So. 
Campbell Avenue. Kiti ko
miteto nariai yra Vyto Shu- 
kis ir Rūmų sekretorius 
Bruno Gramont.

S t i p endijų į t e ikimas 
įvyks Lietuvių Prekybos 
Rūmų metinio banketo me
tu, Ambassador Hotel 
Guild Hali gegužės 17 die
ną. Stipendijos nuo $250.00 
iki $500.00 duodamos iki 4 
metų Illinois Universitete. 
Pereitais metais buvo išda
lintos šešios stipendijos.

Prašymų formas dėl sti
pendijų galima gauti pas 
kiekvieną Prekyboj—Rūmų 
narį, kuris priklausb Sti
pendijų Komitetui ir taip 
pat Lietuvių Prekybos Rū
mų įstaigoj, 2212 W. Cer- 
mak Road, Chicagoje.

bet panaši padėtis ir lie
tuvių tarpe.

Zabulis, kalbėdamas 
apie Vakarų įtakas, nusi 
skundžia, jog dažnai va
dovaujamasi vertinimo 
matu, esą "paprasta ko- 
lūkietė visa galva aukš
tesnė už bet kurį Vaka
rų intelektualą. Tuo at
veju... atmetame Vakarų 
reiškinį ar idėją vien 
dėl jų vakarietiškumo. 
Kitas kraštutinumas ir
gi ne retas: yra žmonių, 
kurie be jokios atodai
ros meldžiasi viskam — 
bile tik iš Vakarų". To
kie reiškiniai, nurodo lie
tuvis mokslininkas, liu
dija tikrosios kultūros, 
inteligencijos stoką.

(E)

STIPENDIJŲ REIKALU
Lietuvių Prekybos Rūmų 

prezidentas Kazimieras G. 
Oksas, praneša, kad ruošia
mi stipendininkų sąrašai.

Stipendijas gauna tie, 
kuriuos rekomenduoja Lie

CHICAGOS LIETUVIŲ 
OPERA stato G. Verdi pro
logo ir 4 v. operą. "Likimo 
galia”. Premjera — 1970. 
4. 18 d., 7:30 vai. vak. Kiti 
spektakliai: 1970. 4. 19 d., 4 
vai.,popiet, 1970. 4. 25 d., 
7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 
West 69 St., Chicago. Dar
bo valandos: pirm., ketv. 
9-8 vai., antr., treč., £enkt. 
ir šešt. 9-6 vai., sekm. 10-1 
vai. Bilietus užsakant paš
tu ąįųsti čekį, nurodant da
tas ir kainas: Mr. pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, lll. 60629. Bilietų 
kainos: Parteris — $8.00, 
$6.50, $5.00; Balkonas — 
$7.00, $5.00, $300. Premje
rai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyk
sta Marijos A. M. auditori
joje, Chicagoje.
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MŪŠI) LAISVĖ KENTEIIMO 
IR PRISIKĖLIMO ŽENKLE

k J

Laisvės samprotis 
yra labai sudėtingo kul
tūrinio turinio, kurio rei 
kia nepamiršti, kai kal
bame rimtai šiuo reika
lu. Jį reikia žinoti ne 
vien teoretiniu istoriniu 
ir ontologiniu bet ir prak
tišku tikslu savo paties 
asmeniškai laikysenai ir 
veiklai laisvinimo reika 
lu patikrinti. Jis paeina 
iš senovės graikų filoso
fų ir romėnų valstybi
ninkų, biblinio tikėjimo 
ir naujųjų laikų pastangų 
laisvės turiniui nustaty
ti.

Laisvė graikų filoso
fų Aristotelio ir Platono 
mokymu buvo teoretiniai 
aiškinama esanti ten, 
kur žmogus galįs pats sa
vo nuožiūra laisvai tvar
kytis be varžtų iš ša
lies. Bet vėliau išryškė 
jo, kad niekur nėra ne
ribotos autonominės lais
vės, kuri praktiškai pa
sirodo esanti nuolatinia
me pavojuje vienoj ar 
antroj pusėj išsigimti 
savivalia, anarchija ir 
teroru, jei Jos individu
alinis ar kolektyvinis ne
šėjas nesivaržo pasto
viais varžtais. Romėnų 
valstybininkai pabrėžė, 
kad politinė laisvė yra 
pavojuje išsigimti, kai 
individas savo prigim
tim stengiasi išsilaisvin
ti iš jįvaržančių bendruo
meninių nuostatų. Grai
kų stoikai stengėsi sukur
ti laisvę intelektualiniu 
įnašu mokydami, kad in
telektualas išsilaisvina 
savo paties dvasiniu pa
jėgumu, iškildamas virš 
pasaulio varžtų. Tuo bu
vo susilpninti žmogaus 
ryšiai su bendruomene 
ir graikų romėnų socia
linio gerbūvio valsty
bė atsidūrė socialinėj 
krizėj.

Laisvė biblinių aiški
nimu įgavo tvirtą auto
ritetinį pagrindą, taiko
mą realioms gyvenimo 
sąlygoms. Ji Senuoju 
Testamentu buvo aiški
nama kaipo išlaisvini
mas iš fizinės ir dvasi
nės vergystės paslaptin
gu Dievo veikimu ir žmo - 
gaus gyvenimo tvarkymu 
tąja išganymo viltim. 
Biblinė laisvės viltis pa- 
gal Naują Testamentą 
principe įsikūnijo virš- 
gamtiniu būdu Jėzuje 
Kristuje ir turi pasida
ryti praktiškai veikianti 
realybė tikinčiame žmo
guje ir per jį bendruo
menėj. Tuo susidarė nau 
jas žmogaus asmenybės 
supratimas, kuris pa
sireiškia faktais, kad 
žmogus yra nuodėmin
gas, negali apsieiti be 
dieviško nuostato, nega
li tobulėti ir išsilaisvin 
ti vien tik savo paties jė 
gomis ir sveika asmeny 
bė išsivysto veikimu 

bendruomenėj. Tat iš
reiškiama naujais san
tykiais žmogaus su Die
vu, artimu ir visuomene, 
kurių tikintis žmogus nė 
ra laisvas ignoruoti. Šio 
aiškinimo stiprybė glū
di jo viršgamtinėse šak 
nyse. Bet jo efektyvumas 
priklauso nuo žmogaus 
laisvo pasireiškimo 
laipsnio.

Laisvė moderniniu aiš - 
kinimu pasirodė žmogiš
kųjų pastangų silpnume. 
Ji renesanso sąjfldyj bu
vo aiškinama kaipo so
cialinis atnaujinimas 
graikų filosofijos pagrin 
du be tradicinio ryšio 
su mūsų krikščioniška 
autoritetinės kultūros 
praeitim. Reformacijos 
sąjūdis, kaip aiškina vie
nas ateistinių filosofų, 
"mėgino atsukti laikro
džio bėgimą", aiškinda
mas laisvę sąryšy su pa 
reiga: krikščionis tikė
jimu yra išlaisvintas iš 
nuodėmlnės vergystės ir 
vienkart laisva meilės 
prievole įpareigotas 
krikščioniškai veikti. 
Tuo nauju autoritetiniai 
demokratiniu požiūriu 
liuteronizmas mokė susi
laikyti nuo revoliucinių 
pastangų ir kalvinizmas 
iškėlė žmogaus teisių 
idėją. Laisvė apšvietos 
sąjūdyj buvo aiškinama 
be.ryšio su tradiciniais 
dvasiniais veiksniais. Ji 
idealizmo sąjūdyj buvo 
aiškinama moralės dali
mi. Ji marksizmo są
jūdyj dabar kuriama ta
riamai darbininkų kla
sės bet praktiškai val
dančios komunistų parti 
jos mažumos diktatū
ros turiniu, kuris suda
rė ateistinę nelaisvę lais
vės titulu. Laisvė egzis
tencializmo sąjūdyj aiš
kinama turinti būti savo 
turiniu nustatyta iš vir
šaus, kurio žmogus turi 
laikytis.

Laisvės idėja gamti
niu žmogaus proto požiū
riu pasirodė bejėgė da
bartiniais revoliucijos 
laikais. Principe geras 
socialinis sąjūdis, kovo
jęs dėl žmogaus laisvės 
sveikame socialiniame 
kūrinyje be ryšio su virš- 
gamtiniais veiksniais, 
praktiškai išsigimė so
cialistiniame sąjūdy
je kuris ėmė engti as
meninę ir religinę lais
vę totalistiniame komu
nizmo ir jo totalistinių 
antipodų nacionalizmo, 
fašizmo, ir falangizmo 
rėžimuose Europoj bei 
kituose panašiuose rėži
muose Pietų Amerikoj, 
Afrikoj ir Azijoj. Šis 
naujoviškas laisvės pa
neigimas, prasidėjęs so
cialinėj plotmėj ir per 
simetęs religinėn plot
mėn iššaukė naujoviš
kus kovos pasireiškimus 

dėl laisvės bent bažny
tinio veikimo plotmėj, 
kai buvo atimtas gali
mumas kovoti dėl lais
vės socialinėj plotmėj. 
Jų keletas sukasi apie 
žinomus veiksnius: Že
nevos pavidalo ekumeni
nis sąjūdis, Barmeno 
1924 m. deklaracija dėl 
naujoviškos krikščio
niško tikėjimo prakti
kos, išpažįstančios baž
nyčios ir kovojančio 
kraikščionies veiksniai, 
Ženevos ir Romos eku
meninių sąjūdžių bend
radarbiavimas bent so-
cialinėj plotmėj. Tat su 
tvirtinta šio sąjūdžio 
kankinių kentėjimu ir 
krauju, kurie paėjo iš 
vokiečių evangelikų dva
siškių: Dietrich Bonhoef-
fer, kuris buvo nužu
dytas nacių koncetraci- 
jos stovykloj dieną prieš 
pasibaigiant jų rėžimui 
ir MartinNiemoeller bei 
Hans Lilje, kurie buvo 
paleisti iš politinio kalė - 
jimo, kai amerikiečių ka
riuomenė nušlavė totalis- 
tinį režimą, ir kurie da
bar yra jau pensijon iš
einą savos bažnyčios vys
kupai ir ekumeninio są
jūdžio vadovai. Visi sa
kytieji faktai rodo, kad 
laisvė pasireiškia kentė 
jimo ir prisikėlimo ženk 
le.

Geriausiai įmanomas 
mūsų laisvės pasireiški
mas krikščioniškuoju 
įsitikinimu eina Dievo 
sukurtu dvasiniu asmens 
ir visuomenės atnaujini
mu per Jėzų Kristų, ku
ris kentėjo, mirė ir pri
sikėlė mūsų laisvinimo 
keliui paruošti. Kristaus 
kentėjimas, mirimas, ir 
prisikėlimas pagal apaš • 
talą Povilą reiškia, kad 
mes turime kentėti dėl 
savo išlaisvinimo, pasi
daryti atsparūs pavergi
mo akcijai ir sustiprėti 
socialinėj laisvinimo 
veikloj. Tat turi prasi
dėti deja netobulais žmo
giškais pasireiškimais 
mūsų dabartiniu laiku ir 
dabartinio gyvenimo są
lygose bei tobulai išbujo
ti ateityje jau kitose lais
vės įkūnijimo aplinkybė
se. Toks dvasinis atnau
jinimas negali likti be 
įtakos politiniam atnau
jinimui. Tam paminėti 
ir mumyse asmeniškai 
bei visuomeniškai pasi
reikšti, mes švenčiame 
gavėnios laikotarpį, Di
dįjį Penktadienį ir Vely
kų šventę.

Krikščioniškoji lais
vės mintis ir veikla turi 
pasidaryti mūsų širdies 
bet ne vien tik proto rei
kalas. Ji turi padėti iš
ryškinti laisvės reikalą, 
bet ji negali savintis lais 
vinimo monopolį. Kiek
viena galima laisvinimo 
mintis turi pasiteisinti 
praktikoj. Jinegalipasi- 
reikšti socialinėj tuštu
moj, vien teoretinėse stu
dijose, vien savo profesi
nio darbo kabinete ir aps
kritai socialinio neveik
lumo kevale. Turėkime 
savo nuomonę, bet neat- 
stumkime kitų įsitikini
mų žmones. Socialinėj 
laisvinimo veikloj, skir
tingai nuo religinio lais
vinimo veikimo, gali da
lyvauti krikščionys visų 
įsitikinimų, laisvama
niai ir agnostikai.- Suda
rykime sąlygas kuo di
desniam socialinių veikė
jų skaičiui savo nuomo
nei susidaryti ir savo so
cialiniam pareigingumui 
laisvinimo reikalu sa
vojo apsisprendimo būdu 
parodyti. Daugelis kelių 
gali vesti laisvėn. Didin-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMU ATSPINDŽIAI
Didžioji mūsų tautos 

laisvės ir nepriklauso
mybės sukaktis savo mi
nėjimais gaivališka ban
ga jau persirito per vi
sas laisvojo Vakarų pa
saulio lietuvių kolonijas. 
Tai nebuvo vien tik pri
siminimai praeities lai
ko įvykių. Tai buvo vie
ninga išblaškytos ir ko
vojančios laisvos lietu
vių tautos dalies demons
tracija - pristatymas va
karų pasaulio opinijai 
gyvybinės lietuvių tau
tos aspiracijos: vesti 
visomis priemonėmis 
teisėtą ir nepalaužiamą 
kovą prieš rusišką impe
rializmą, smurtu ir gink
lo jėga įvykdžiusį Lietu
vos okupaciją.

Nepaprastai džiugus 
reiškinys, kad šiemeti
niuose Vasario 16-tosios 
minėjimuose visose lie
tuvių kolonijose: Aus
tralijoje, Europoje, Ka
nadoje bei Amerikos kon
tinente plačiai įsijungė 
su savo nauja programa 
ir jaunomis idėjomis mū
sų mokyklinis jaunimas. 
Jaunieji, nematę savo tė
vų žemės daugumoje už
augę ir mokslus ejną gy
venamojo krašto mokyk
lose, minėjimuose rodė 
brandų patriotizmą sa
vo sukurtuose montažuo
se, deklamacijose ir dai
nose: "... Grįšim, grį
šim ten kur teka Nemu
nėlis ir Neris..." — dai
navo mokyklinis jauni
mas. "Ar tai ne naujojo 
Lietuvos prieaušrio iš
raiška?" sušunka ko- 
resp. J. Grabauskas, ap- lietuvio kietą ryžtą sa- 
rašydamas Dirvoje Chi
cagos K. Donelaičio li
tuanistinės mokyklos 
Vasario 16-sios minėji
mą.

Visa eilė žymių tau
tų valstybės vyrų: poli
tikų, mokslininkų, vi
suomenininkų savo, kal
bose minėjimų metu iš
reiškė pavergtai lietuvių
tautai daug nuoširdžių 
linkėjimų ir pasižadėjo 
būti mūsų laisvės kovos 
talkininkais. "Kol aš at
stovausiu U.S. Kongre
se 36-tą distriktą, da
rysiu viską, kad Lietu
va būtų laisva", kalbėjo 
kongresmanas F. Hor- 
tonas Rochesterio lietu
vių Vasario 16-tosios mi
nėjime. O tokių pareiški
mų iš draugiškų valsty
bių vyrų buvo kiekvieno
je lietuvių kolonijoje vi 
suos e kontinentuose, ten 
kur lietuviai būrėsi pa
rodyti savo vieningą ryž
tą okupuotos Lietuvos 
reikalu.

Bostono lietuviai va
sario 16-tąją šiais me
tais atžymėjo trejopu 
būdu. Centriniu minėji
mu Lietuvių klubo audi
torijoje, Radijo bango
mis ir Encyclopedia Li- 
tuanica I-jo tomo anglų 
kalba išleidimu.

Du minėjimai radijo 
bangomis buvo gerai pa
rengti ir įspūdingi. Pir
masis vasario 15 d. va
kare anglų kalba per vie
tinę radijo stotį. Prane
šėjas gražia anglų kal
ba pristatė klausyto
jams Lietuvos istorijos 
svarbiausius įvykius, 
pradedant Mindaugu ir 
pabaigiant nepriklauso- 

goji jos idėja tegu mus 
jungia.

Martynas Kavolis 

mybės ir laisvės prara
dimu rusų raudonajai ar
mijai okupavus Lietuvą. 
Trisdešimt minučių pro
grama, pavadinta Salute 
to Lithuania buvo išpin
ta solisto St. Baro operų 
arijomis, Čiurlionio an
samblio ir kanklių mu
zikos dainomis bei tauti
nių šokių muzika.

Radijo pusvalandį or
ganizavo inž. Vyt. Iz- 
bickas, Baltų draugijos 
pirmininkas, padedant 
vietinei latvių kolonijai, 
kuri užleido nemokamai 
jų radijo valandos laiką. 
Vasario 22 d. Lietuvių 
Radijo valanda "Laisvės 
Varpas", vedama P. Viš 
činio, perdavė iš juostų 
originalų Vasario 16-to
sios minėjimą taip kaip 
jis būdavo pravedamas 
Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejaus sodelyje prie 
Nežinomojo Kareivio 
kapo — nepriklausomy
bės metu. Muziejaus 
Laisvės Varpo dūžiai, 
Lietuvos karo invalidų 
orkestro muzika ir tri
mitų garsai bei karo in 
validų apeigos dedant 
vainiką ant Nežinomojo 
kario kapo, klausytojuo
se sukėlė ne greitai pa
mirštamus jausmus.

Šita sumaniai pareng. 
ta radijo transliacija P. 
Viščinis nusipelnė visų 
gimtąjį kraštą mylinčių 
lietuvių didžios padėkos.

Encyclopedia Lituani- 
ca I-jo tomo pasirody
mas anglų kalba vasario 
16 d. yra ne tik simbo
linis įvykis, vaizduojąs 

vo tautos laisvės kovoje 
bet drauge ir milžiniš
kas įnašas, amžiams 
praturtinęs lietuviškos 
kultūros lobyną sveti
moje žemėje.

J. V. Sflduvas

H. RIIVALD’O KONCERTAS

Naujosios Anglijos 
Baltų Amerikiečių d-ja, 
kurios pirmininkas šie
met yra estas dr.Soo- 
sar, Jaunas ir malonus 
žmogus, rieda per ketu
rioliktąjį koncertų sezo
ną. Kovo 13 d. vakare 
Jordan Hall’e buvo su
rengtas estų tenoro Hein- 
z’o Riivald’o koncertas, 
pavadintas operetės ir 
dainų vakaru. Toks kon
certo pavadinimas, be 
abejonės, apibūdina jo po - 
būdį ir polėkį.

H. Riivald'as dainavo 
plačiai žinomas opere
tinio žanro dainas ir ari
jas, kurios ilgesnį lai
ką išsilaikė žmonių at
minty. Iš jų savo nuotai
kom skyrėsi tik pora 
estų kompozitoriaus J. 
Mandre’s kūrinių — At 
sisveikinimo daina ir 
Perlų žvejai. Kiti H. Ri- 
ivald'o dainuojami kom
pozitoriai: S. Romberg,
R. Rodgers, F. Loewe, 
C. Milloecker, F. Le- 
har, A. Lara, F. Mar- 
kush, E. Gold, M. Jarre,
S. Fain ir M. Leigh.

Tokio pobūdžio koncer 
tą galima būtų vadinti 
ir poilsio vakaru. H. 
Riivald’as, lyrinis teno
ras, vokiečių mokyklos 
dainininkas, dainuoja 
lengvai ir muzikaliai, ne 
sistengdamas įtempti 
stygų net ir ten, kur pa
prastai yra dramati
zuojama. Visas jo kon
certas padvelkė ramu-

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Dalis sportininkų, pa

likę sėkmės metus pra
eityje, nepajėgia išsilai
kyti kasdieniniuose dar
buose, ir tuo pačiu ilgai
niui įvairiais žygiais pra
randa savigarbą.

Emil Zatopek, 47 me
tų amžiaus Čekoslovaki
jos ilgų distancijų bėgi
kas, laimėjęs keturis 
auksinius medalius įvai
riose olimpijadose, ne
tolimoje praeityje pra
rado darbą po darbo — 
bet ne savigarbą.

Entuziastiškas Alex- 
ander Dubček ir jo libe
ralių reformų šalinin
kas, Zatopek atsisakė 
išsižadėti savo įsitikini
mų net ir tada, kad šie 
įsitikinimai jau buvo "ne 
madoje".

Neužilgo lis buvo iš
mestas iš Cekoslovakų 
kariuomenės (kur turėjo 
pulkininko laipsnį), at
leistas iš sporto tre
nerio pozicijos ir paša
lintas iš komunistų par
tijos.

Norėdamas išlaikyti 
šeimą gavo darbą kaip 
šulinių tikrintojas. Bet 
neilgam. Ir kada buvo at
leistas ir iš šio darbo, 
Zatopek gavo darbą kaip 
paprastas šiukšlių rin
kėjas Pragoję.

Režimui ši tarnyba 
būtų buvus nei šilta nei 
šalta, ... bet praeiviai 
Zatopek ne tik atpažin
davo bet dažnai jam ir 
padėdavo pakelti ar iš
tuštinti didesnes šiukš
lių dėžes. Tai virto ty
lus jo įsitikinimų rėmi
mas.

Praeitų metų gale Za
topek neteko ir šio dar
bo — už tariamą "vie
šo triukšmo" kėlimą. 
Šiandien jis dirba Pra
goję kaip statybos dar
bininkas.

mu ir lyrizmu, tik klau
syk ir ilsėkis, nes balso 
tembras malonus, nesu
dėtinga ir populiari me
lodija gerai išdainuoja
ma.

H. Riivald’o akompa- 
niatorė buvo estų pianis
tė M. Tobias-Duesbera, 
savo pareigą atlikusi są 
žiningai.

Estų dainininko paklau
syti susirinko apie du 
šimtus klausytojų, Es
tai salės pripildyti nega
lėjo, nes jų bendruome
nė Bostone yra negausi. 
Latvių atėjo kiek dides
nis būrys, o lietuvių gal 
tik trys dešimtys.

Baltų rengiami koncer 
tai paprastai būna aukš
to meninio lygio, koncer
tų salė (Jordan Hali) tu
ri gerą akustiką ir yra 
amerikiečių spaudos re
cenzuojama, tad tiesiog 
paradoksas, kad ir ke
turioliktasis tų koncer
tų sezonas mūsų abejin
gumo dar nesušildė. To 
akivaizdoj paradoksu nu 
skamba ir visos patrio
tinės bei kovingos dėklą 
macijos.

Paskutinysis Bostono 
baltų keturioliktojo se
zono koncertas įvyks ta
me pačiame Jordan 
Hall’e, balandžio 24 d. 8 
vai. 30 min. vak. Jo pro
gramą atliks žinoma mū
sų pianistė Julija Rajaus ■ 
kaitė.

(st.s.)
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LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO IDĖJA...
(Atkelta iš 1 psl.)

ve laiko lietuviu, būti
nai privalo mokytis lie
tuvių kalbos, lietuvių kal
ba yra ta žymė, kuri iš
skiria mus iš kitų tautų 
tarpo. Labai svarbu,kad 
mūsų jaunoji karta gerai 
išmoktų ir nepamirštų 
savo gimtosios kalbos, 
kad jaustų jai meilę ir 
prisirišimą. Mūsų tau
tos praeityje, jos vado 
vai savo karo žygiais at
žymėjo ir įamžino Lietu
vos vardą. Deja, jų liki 
minės kovos kelyje Lie
tuvių kalbai nebuvo lem
ta tapti valstybinio san
tykiavimo priemone. Ji 
liko kasdieninio gyveni 
mo lietuvių minčių iš- 
reiškėja ir jo buities 
tarpininkė. Ir tik dėl 
šitos priežasties lietu
vių tauta daug ko nusto
jo ir prarado. Mūsų is
torija rodo, kad lietu
viai daug savo kraujo ir 
dvasios turtų atidavė Ry
tų, Pietų ir Vakarų kai
mynams. Jie mūsų tau
tos kraujuje ir jos būde 
išaugusiais vaisiais di
džiuojasi, juos savinasi.

Bet ilgų amžių bėgyje 
lietuvis, kurdamas savo 
kasdieninio gyvenimo 
buitį, kartu sukūrė dide
lius lobynus pasakų, dai
nų ir įvairios tautosa
kos, paliko labai daug 
gražių papročių, tradici 
jų ir liaudies šokių beiki 
tokių meninių apraiškų. 
Tauta sugebėjo savo dva 
sinę gyvybę išreikšti gra
žiausiais kūrybos žie
dais. Ir jie yra puiki prie
monė išlaikyti mūsų 
dvasinį gajumą ir tautą 
apsaugoti nuo didžiųjų pa
vojų.

Mūsų tautiškumas bu
vo nuspalvintas humanis
tiniais pradais. Jis išau 
go iš mūsų tautos būdo 
savybių. Todėl jis remia
si ne romantizmo misti
ka, bet gilaus proto ga
lia. Ir šiuo atveju mūsų 
valstybės vyrai siekė ne 
kitus pavergti, bet su
daryti tinkamas sąlygas, 
kad lietuviško tautišku
mo pavėsyje galėtų tarp
ti ir žydėti viso krašto 
ūkinė ir dvasinė kultūra.

Kalbant apie mūsų tau
tiškumo būklę, jo raidą 
ir ateities gaires,reikia 
turėti mintyje mūsų tau 
tos praeities sunkius is
torinius įvykius ir išgy
venimus. Mūsų tautos li- 
kiminė padėtis yra labai 
panaši į tuos laikus, ka 
da Maironis dainavo: 
"Tas ne lietuvis, kurs jo 
būdo, jos žemės dainų 
nemylės! Neverks, kad 
patys sūnūs žudo, kas 
verta meilės ir gar
bės..."

Ir ištikrųjų nedėkingo 
laiko likiminė banga 
svetur išklydusių lietu
vių gretas siaubingai 
tirpdo ir skandina sve
timos jūros gelmėse. Ši
to pavojaus akivaizdoje 
neolituanai pasipuošę 
gražiomis spalvomis ir 
širdyse pažadinę tyrą 
meilę motinai — Tėvy
nei — Lietuvai turi tap
ti tuo didžiuoju švyturiu, 
kuris pro juodus nutauti- 
mo debesis šviestų kelią 
ateinančiom kartom, kad 
Nemuno krašto ir Balti
jos gintarinės pakrantės 
vaizdas būtų gyvas jaunų
jų širdyse ir mintyse. 
Todėl Vasario 16-tospro
ga atnaujinkime pasiryži
mą savo tėvų kilmės 
kraštui, amžiais ugdžiu

siam tautą žygiuose, 
garbėje ir varguose.

TAUTOS VALIOS 
RYŽTAS

Į tautinio idealizmo di
namikos turinį yra įpin
tas ne vien tik lietuvybės 
išlaikymo principas, bet 
ir tautos valios pasiry
žimas, kad ji galėtų vi
sokeriopai ugdyti ir 
stiprinti savo dvasinę ir 
medžiaginę kultūrą ir ne 
leisti susilpnėti savo fi
zinėm jėgom. Lietuvy
bės išlaikymo uždavinys 
tėra tik būtina priemo
nė, kad tautos sąmonės 
gyvybė būtų apsaugota 
nuo mirties... Tauta tu
ri išlaikyti ne vien tik 
gyvybę, bet ji turi suge
bėti sutelkti savo dva
sios kūrybinę galią, kad 
jos pagalba atskleistų 
savo tautos sielos kūry
binius polėkius.

Į LAISVĖS IDEALO 
ĮGYVENDINIMĄ.

Tautos praeities žy
giai ir jos prosenelių 
atlikti darbai turi ska
tinti ir grūdinti bendruo 
menės narius, kad ir sun
kiose mūsų tautai likimo 
sąlygose, savo nepalau
žiama valia, energija ir 
ryžtu veržtųsi į savo tau
tai pripažintą laisvę, sa
vo darbus nužymėtų kul
tūrinės kūrybos vai
siais. Tik kietos ir bran
džios asmenybės, išau
gusios iš lietuvybės gai
valingo troškimo, suge
bės vesti tautą į pilnuti
nį laisvės idealo įgyven
dinimą ir atliks prasmin 
gą žmogui ir tautai skir
tą uždavinį.

SUNKIŲ BANDYMŲ 
DIENOS

Šiandien tėvynėje pasi 
likusius kankina skiepi ja - 
mas materializmas, 
griaunančioji dvasia rau
siasi po lietuvių tautos 
dvasinį lobyną, be gailes
čio naikina tautos išug
dytą supratimą apie tei
singumą, artimo meilę 
ir pasiaukojimą tėvynei, 
išprievartaujama žmo
gaus garbės ir sąžinės 
laisvė, be atodairos ruo
šia mūsų tautą galuti
niam išnykimui. Svetur 
išklydusius smaugia ma
terialinis turtėjimas ir 
skubėjimas greičiau pa
mesti lietuviškos dva
sios gražų rūbą. Lietu
vybės idėja šiandien yra 
dideliame bandymų ke
lyje. Yra didelis pavo
jus, kd ji gali virsti tik 
šventadieniniu rūbu, ku
rį dėvime tik kelis kar
tus metuose per didžią
sias šventes. Vėliau sau
giai kabiname į spintą ir 
gal kada nors vėl rei
kės su juo pasirodyti. 
Tai ženklas, kad lietu
vybės idėją norime pa
versti be gyvybės senie
na. O reikėtų, kad dina
miškos lietuvybės išlai
kymo idėja mus lydėtų 
kiekviename žingsnyje, 
degančiais troškimais 
prasiskverbtų į mūsų 
mintis, jausmus ir dar
bus. Tik galingai degan
ti lietuvybės idėja mūsų 
širdyse gali virsti tuo 
didžiuoju ginklu mūsų 
Lietuvos laisvinimo dar 
be.

MARKSIZMO IR 
KAPITALIZMO 
PAVOJAI

Pagal Markso mokslą 
ateities gyvenime tautos

turėtų išnykti, jų vieto
je atsiradus tautiškumo 
antspalvio neturinčiai 
bendruomenei. Tat šiuo 
atveju kiekvienas tautiš
kumo pasireiškimas pa
gal Markso doktriną yra 
nepageidaujamas. Tau
tos turi išnykti, kad jų 
vietoje galėtų atsirasti 
internacionalinė žmoni
jos masė... Kapitalistinė 
je sistemoje yra pavojus 
žmogui pavirsti be dva
sinių gamybos įrankių. 
Žmogaus dvasios pradai 
palengva užleidžia vietą 
materializmo pagimdy
tam skubėjimo rūpes
čiui. Šitokioje būklėje 
dažnai žmogaus gražius 
dvasinius nusiteikimus 
pakeičia bedvasė mate
rializmo aplinkuma ir be 
idėjinė rutina. Tik stip
rios asmenybės, apsi
šarvavusios geležine 
valia ir nepalaužiamu 
ryžtu, gali išlikti nepa
liestos žalingos materi
alizmo įtakos. Kiekvie
no lietuvio šventa parei
ga apsidrausti prieš tuos 
realius pavojus. Jausti 
didelę atsakomybę prieš 
istoriją ir mūsų tautos 
ateitį, nes šiandien isto
rija yra liudininkė mū
sų veiksmų, o rytoj ji 
bus teisėja mūsų palik
tų darbų.

VASARIO 16-TOS 
DIENOS AKTAS

Vasario 16-tos dienos 
aktas tai nėra vien 20 
asmenų tautos tarybos 
darbas... Vasario 16-tos 
aktas yra ilgų kryžiaus 
kančių, ištvermės, ryž
to ir visos lietuvių tau
tos nepalaužiamos va
lios ir tautinio darbo re 
zultatas. Vasario 16-tos 
aktas yra didysis lietu
vių tautos lietuvybės, iš
laikymo egzaminas. Va 
sario 16-tos akte yra su
kaupti lietuvių tautinio 
idealizmo gražiausieji 
kūrybos polėkiai ir na
šaus darbo prasmingi 
vaisiai. Vasario 16-tos 
akte atsispindi lietuvių 
tautos sunkių ir ilgų ko
vų išbandyta ištvermė ir 
tautos nemirštamas troš
kimas veržtis [tautos ga
lutinį tikslą... laisvę.. 
Aišku, kad sunki mūsų 
tautos likiminė kova da
rė didelę įtaką į tautos 
individualybės prasmin
go turinio kūrybą. Ji iš 
lėto augo ir turtėjo ir pa 
galiau atgimusios Lietu
vos tautiškumas tapo są
moningai besireiškianti 
lietuvybė, virtusi tuo di
džiuoju idealu. Lietuvy
bė, tai nemirštama tau
tinė dorybė, kuria tiki ir 
pamaldus bažnytinis 
žmogus ir liberaliai nu
siteikęs krikščionis ir 
tautiškai apsisprendęs 
socialistas.

DIDYSIS MŪSŲ 
ŠVYTURYS

Lietuvybė, tai žmo
gaus dvasinių polėkių 
gražus derinys,kuriame 
atsispindi tautos būdas, 
jos sąmonė ir valia. Lie
tuvybė tai išugdytų bran 
džių ir valingų asmeny
bių išdava. Lietuvybė 
yra mūsų tautinio idealiz 
mo gražiausia kūrybos 
apraiška. Idealizmo, 
apie kurį dainavo mūsų 
atgimimo dainius Mai
ronis, gaivinančiais 
Varpo aidais iš miego 
kėlė Vincas Kudirka, ug . 
ningais žodžiais kalbėjo 
Tumas-Vaižgantas ir 
visa eilė anos gadynės

AKIMIRKOS APIE REZISTENCIJĄ (8) BRONYS RAILA

PASISEKIMO PAVOJAI
Nors ir trumpai, nors tik ke

liais požiūriais "pasikalbėjus" su 
Romualdu Spaliu, man rodos, skai
tytojui bus aiškesnis rašytojo kelias, 
užsimojimai, svajonės, tikslai ir 
specialiai šiuo atžvilgiu - kas yra ir 
ko jis gali rasti vėliausiame "Rezis
tencijos" romane.

Ar priėjęs prie tikrojo reikalo, 
dabar turėčiau atpasakoti romano tu
rinį? Ne, taip neketinčiau daryti. 
Pirma, kad jau ne vienas šimtas ro
maną tikriausiai bus skaitę, tad nė
ra reikalo jiem atkartoti, ką jie jau 
gerai žino. Antra, romano leidėjas, 
Vilties Draugija, teisėtai galėtų būti 
nepatenkinta mano įsikišimu. Kas nu
meryje dabar Dirva skelbia ir siūlo 
naująjį veikalą užsisakyti. Tad jei aš 
papasakočiau romano intrigą ir ato
mazgą, sumažinčiau skaitytojo 
smalsumą, ir ne vienas gal nebe
jaustų reikalo veikalą įsigyti. Tre
čia, vakariečių pasaulyje jau seniai 
yra įsigalėjęs dėsnis naujai pasiro
džiusių romanų ar filmų profesi
niam recenzentui, pagrįstas šiųama 
to grupių solidarumu: galima viską 
rašyti, skaitytoją ar žiūrovą intri
guoti, paminėti vieną kitą epizodą, 
girti ar išpeikti, bet neatskleisti ato
mazgos, palikti šį tą paslaptyje.

Lietuvių spaudoje šio dėsnio daž 
nai nepaisoma, o reikėtų jo laikytis, 
jis yra rimtas ir gana sveikas.

***
Taigi, "Rezistencijoje" toliau 

gyvena ir veikia Spalio generacijos 
herojai, kurių daugumas pasirodė 
jau "gatvės berniuko nuotykiais", ne
trukus raizgėsi "antribos", busdami 
bręstančiam gyvenimui gimnazijoje, 
mokėsi, pramogavo ir brendo Kauno 
"alma mater" aplinkoje, - ir štai 
juos užgriūva pirmoji bolševikų oku
pacija 1940 metais. Ką jie dabar da
rys, kaip reaguos, ką pergyvens ir 
jaus, ką veiks ligi 1941 m. Birželio 
sukilimo?

Kai kurie, ypač vienas išpagrin 
dinių generacijos herojų, Jonas Vai
tas, - "dar labai jaunas, juodbruvis, 
ryžtingų ir gana kapotų bruožų vaiki
nas", - išeina iš kalėjimo ir iš visų 
jėgų jungiasi į naujos sovietinės san^ 
tvarkos statybą, baigdamas ją enka 
vedisto karjera. Kiti svyruoja, šliti
nėja, taikstosi, vaidina dvigubus 
vaidmenis. Bet daugumas maištauja, 
ryžtasi nepasiduoti, agituoja, sabo
tuoja, lenda į pogrindį, sudarinėja 
ginklų atsargas, ruošiasi pasiprieši
nimui, ypač karininkas Sereika, stu
dentas neolituanas Atėjūnas, ateiti
ninkas Noreiša, varpininkas Rusec- 
kas, studentė Paberžytė, net gimna
zistė Nijolė ir kiti. Visi jie vienu ar 
kitu būdu, dabarties žodžiu tariant, 
dalyvauja rezistencijbje.

Tai vyraujanti, pagrindinė ro
mano tema. Be abejo, iš to kilo ir 
toks viso veikalo pavadinimas. O 
drauge su tuo, spėčiau, neišvengia
mai kilo viena sunki problema auto
riui, o skaitytojui paskatinimas kri
tikuoti. Ar romanas teisingai ir pil
nai atvaizduoja lietuvių tautos prieš 
komunistinę ir priešrusišką rezis
tenciją pirmuoju bolševikmečiu? Ar 
jo herojai yra tipingi to laikotarpio 
veiksmų ir nuotaikų išreiškėjai? Kur 
gyvoji tiesa, ir kur trūkumai ar klai
dos, jeigu jų yra?

***
Problema ir man, kaip skaityto

jui, turinčiam pretenzijų į šiokį tokį 
kritiką. Ypač dabar, kai "Lietuvių 
literatūra svetur" per V. Kulboko ma
lonę pakėlė mane į kritiko moralisto 
rangą...

Jau aiškinaus, kaip dėl to jau
čiuosi. Bet jeigu kiti taip nori ir taip 
mano, tai gal ir derėtų pabūti pir

miausia moralistu, netgi "savotiškai 
patriotiniu", žinoma, tik nieku būdu 
nesirengiant įjungti Spalio romaną 
į Lietuvos laisvinimo darbą. Vėliau 
net labiau norėčiau dar pabūti ir amo- 
ralistu, jeigu Dirvos redaktorius su
tiks ir jei daugelis skaitytojų bei dar 
aukštesnių veiksnių nepareikalaus bū
tinai vėl pašalinti mane iš laikraščio 
puslapių.

O žiūrint moralistiškai,pirmiau
sia tektų pabrėžti tai, kas yra tei- 
giamiausia šiame Spalio veikale. Tai 
jo tema - lietuvių tautos likimo ir 
pergyvenimų tekstuose svarbi, reikš
minga, herojinė, didelių prasmių, 
nuolatos tebeaktuali. Nežiūrint, kad 
daugelio mūsų rašytojų jau vartota, 
bet toli gražu dar neišsemta, visu
mos nepasiekusi, ligi gelmių ne- 
prisikasta. Nežiūrint, kad ir Spalio 
naujas šios temos užmojis taip pat 
dar gana toli nuo pasisekimo...

Antra - tai romano turinio ir 
intrigos įdomumas, jį skaitant. Man 
rodos, kad kaip skaitytojas aš daž
niausiai esu, išdidžiai tariant, gana 
reiklus, visuomet skeptiškas, beveik 
laikau sau už pareigą priekabiauti 
ir ištrūkusių sagų ieškoti - o pradė
jęs skaityti "Rezistenciją", neme
čiau iš rankų, nors gerai žinoda
mas, kai bus kruvinai ^sunku, taip 
trumpai tepamiegojus, kitą rytą at
sikelti. Patikrinau kitus kelis skai
tytojus - tas pats, visi sakė, kad bu
vę įdomu, nenusibodę, intrigavę...

Be abejo, žiūrint literato amo- 
ralisto ir esteto akim, šios dvi kūri
nio savybės - temos reikšmingumas 
ir skaitant įdomumas - yra antra
eilės žemos kokybės, net vulgarios. 
Jeigu taip, tai dar didesniais meno 
šedevrais būtų daugelis detektyvinių 
romanų ir įvairios kitos "miste
rijos", ypač gera pornografinė lite
ratūra. Tačiau kai anos dvi savybės 
veikale susijungia, vis dėl to daug 
reiškia. Daugelis kitų "probleminių" 
romanų ir įmantriausių stilistinių 
ieškojimų su savo problemom ir ieš 
kojimais ramiai gulės ir toliau len
tynų apačioje ar, dažniausia, po kny
gų sandėlio dulkių sluoksniu, neveiks 
nei.žmonių sąmonės, nei gyvenimo, 
- o tokie, kaip Spalio, romanai yra 
ir, tur būt, dar ilgai bus skaitomi.

Tai atvejai, kur ir moralistui 
ir amoralistui kritikui pasidaro sun
kiausia, nes matai, kaip tavo abs
traktūs pagrindai pakyba ore.

Galėtum veikalą sudirbti, į dul
kes sumalti, matai jo ydas ir silp
nybes, - bet publika vis tiek skaito, 
žiūrovai eina į tokius filmus, dailės 
parodose perka tokius nevykusius 
kūrinius, koncertuose klausosi nu
valkiotų dainų. Vienu atveju kūriniai 
tau atrodo per daug moderniški, pa
mišėliški, beprotiški, grynos nesą
monės. Kitu atveju stebies, kaip pu
blika dar gali pakęsti tokius nemo
derniškus, archajiškus, visiškai su
pelėjusius, nereikšmingos senovės 
atgyvenas. Bet ji skaito, žiūri,klau
so, ir ką tu tiem stuobriam padarysi?

Kad Spalis per greit nepasikel- 
tų į puikybę, nenorėčiau jo lepinti. 
Jam prieš akis, kaip sakėsi, dar sto
vi didelis uždavinys, stambus ir ver
tingas užsimojimas. Būtų apgailė
tina, jei jis toliau nebręstų ir ne- 
stiprėtų, o, pasitenkindamas lig
šiolinėm sėkmėm, daugiau nesikan- 
kintų ir kartotų kai kurias ydas bei 
klaidas. Todėl gal bus geriau, jeipra 
dėsiu nuo priekaištų, abejonių ir vi
siškai aiškių trūkumų iškėlimo, ku
rie man kilo kaip romano skaitytojui 
ir kaip to paties laikotarpio gyveni
mo stebėtojui.

idealistų. Jų pranašingi 
žodžiai pasiekė mūsų tau
tos gyvybės sąmonę, su
žadino tautos kamiene 
laisvės ilgesį ir per au
kas, kančias ir didelį 
tautinį idealizmą suži
bėjo laisvės idealas. 
Šiandien, kai mūsų tau
tos dalis likimo bangų 
yra išblaškyta po platų

jį pasaulį, kai tėvų že
mėje likusio lietuvio dva
sioje Kremliaus besaikė 
propaganda žaloja pro
tavimą ir apsprendžia jo 
dvasios turinį, tai lietu
vybė turi likti tuo šven
tuoju švyturiu, kuris lie
tuvių tautos sąmonėje 
taptų gyvybę skleidžian 
ti ir nemirštama tautos 

kūrybinė jėga.
Lietuvių tauta II Pa

saulinio karo kruvinose 
audrose patyrė sunkią 
savo nedalią. Daug kan
čios ir neteisybės, daug 
nedėkingos klastos ir 
brutalaus paniekinimo ir 
visa tai dar nėra pasau
lio sąžinei pasakyta ir 

(Nukelta į 6 psl.)
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Šeštadieni prieš Verbas, ko- 
vo 21 d. vakare, ALTS-gosBos
tono sk. namuose, surengtas, 
kultūrinis subatvakaris, kurio 
programa buvo skirta Lietuvių 
Enciklopedijos leidimo pabaig
tuvėms paminėti ir tos pačios 
leidyklos naujiems leidiniams 
pristatyti. Tardami atskirus žo
džius, programoj dalyvavo L.E. 
leidėjas Juozas Kapočius ir En 
cyclopedia Lituanica redakto
rius prof, Simas Sužiedėlis.

Pradžioj kult, subatvakarių 
programų vedėjas St. Santvaras 
klausytojus supažindino su 
LEL naujaisiais leidiniais, ku
rie mūsų kultūriniame gyveni
me yra reikšmingi įvykiai. Tas 
St. Santvarko stipriai suglaus
tas mintis, kaip informaciją, 
čia ir spausdiname.

Lietuvių Enciklopedijos Pa
pildymai, XXXVI tomas, išleis 
ta 1969 m., 544 psl.

L.E. leidimo pabaigtuvės, tie 
didelio triūso dėka atsiradę 36 
solidūs tomai, mūsų tarpe pra
ėjo beveik tylom, tik šen ir ten 
kukliu vario varpeliu paskambi
nus. Gi tašką, nors mažyti taš
keli, kam nors reikėjo padėti. 
Kult, subatvakarių rengėjams 
atrodė, jog us padaryti pri
derėjo Bostonui, kur L.E. gi
mė ir išaugo j dideli med|.
Kai istorinės reikšmės lei

dinys buvo pradėus leisti (L. 
E. pirmasis tomas pasirodė 
1953 m.) mes buvom suskilę Į 
du sparnus: skeptikai atkakliai 
pranašavo užsimoto darbo ne
tesėjimą, jo žlugimą tą dieną, 
kai išsisems Lietuvoj leistosios 
enciklopedijos medžiaga (ir jie 
turėjo pagrindo taip "pranašau
ti” , nes itin svarbūs medžiagos 
Šaltiniai Lietuvoj anuomet be
veik aklinai buvo uždaryti gele
žine uždanga), o J. Kapočiaus 
sumanymo rėmėjai, kas kuo be
galėdamas, šoko jam {Miką (pas • 
tarųjų optimizmas rėmėsi gal 
tik viena prielaida -- pasitikėji
mu lietuviška ulka, pasitikėji
mu savom jėgom). Šešiolika mū 
sų gyvenimo metų sudegė ne be 
prasmės, polėkis nepalūžo, il
gainiui darban įsijungė ir skep
tikai, Lietuvių Enciklopedija iš
leista, ir tai liudija ne tik mūsų 
patriotizmą, bet ir intelektualini 
brandumą bei pajėgumą.

Nuopelnai, Šiandieniai jau ga
lime vadinti garbės vainiku, ati
tenka leidėjui J. Kapočiui, re
daktoriams prof. Vacį. Biržiš
kai, Ant. Bendoriui (jų, o taip 
pat ir kitų mirusių L.E. bend
radarbių atmintis čia buvo pa
gerbta atsistojimu), prof. Pr. 
Čepėnui, dr. J. Girniui, prof. dr. 
J. Puzinui, šimtams leidinio 
bendradarbių, tūkstančiui kitam 
jo prenumeratorių, techniška
jam LEL personaliu. Šis milži
niškas darbas nebūtų buvęs tei
sėtas, jeigu tos sudėtingos or
ganizacijos nors vienas ratukas 
būtų atsisakęs veikti.

L.E. Papildymų tomui išėjus, 
t.y„ nupynus pabaigtuvių vaini
ką, nors viešumoj vėliavų ir ne. 
keldami, apsijungėm | bendrą 
džiaugsmą, beveik | visuotini pa
sitenkinimą. Tas nuotaikas ne
sunku apčiuopti išeivijoje, ypa
čiai JAV ir Kanados lietuvių tar
pe, jos jaučiamos ir rusų oku- 
puotoj Lietuvoj, Berods, Mik
liai ir teisingai L.E. išleidimą 
apibūdino vienas tautietis, nese • 
niai atvykęs iš Lietuvos ir lan
kęs š| kraštą: jo žodžiai: "Man 
rodosi, jūs patys neapčiuopiate, 
kok| milžinišką darbą Jveikėt, 
išleisdami Lietuvių Enciklope
diją". Gali būti, kad ir neap
čiuopiant, nes ir pats įvykis, ir 
atlikti darbai mūsų Urpe dar 
neturi perspektyvos, dar neturi 
nuotolio, iš kurio | L. E. būtų ga- 
Įima pažvelgti objektyviai, be as
meniškumų ir aistrų.

Tačiau, argi iš tikro L.E. jau 
yra baigM leisti? Tur būt, kad 
ne. Pralėks metai kiti — ir vėl 
susikraus medžiagos naujam Pa 
pildymų tomui, nekalbant apie 
leidinio perredagavimą, patobu
linimą ir jo naują laidą. Kaip

ENCIKLOPEDIJOS
SUBATVAKARIS
Pabaigtuvės ir LEL nauji leidiniai

dabar atrodo, pakankamą kieki 
intelektualinių jėgų tam tomui 
paruošti turėsim, tik kažin ar 
atsiras būrys žmonių, kurie no
rėtų kibti | tok{ "nepelningą" 
darbą. Labai galimas dalykas, 
kad pasUtyMsis monumentas, 
gal net ilgesni laiką, ir bus tie 
36 L.E. tomai.

dialogas^

BRONYS RAILA: Dialogas 
su lietuviais, Akimirksnių kro
nikos 2-roji knyga, dail. Kos
tas Jezerskas, LEL 1970 m. lei
dinys, 560 psL

Bronio Railos Dialogas su lie
tuviais, spausdinimo technikos 
požiūriu itin dailiai apipavida
linu knyga, šiek tiek yra pa- 
ž|suma tiems lietuviams, kurie 
skaito Dirvą. Tačiau autorius, 
savo akimirkas jungdamas | at
skirą veikalą, apgenėjo sausas 
šakas, stipriai apdailino savo 
darbą, kai ką nubraukė, kai ku
riuos pasisakymus paryškino ir 
papildė.

Dialogo rašytojas, nors neiš
vengiamai asmeniškai žvelgda
mas | kai kurias problemas, vi
sur ieško to aukso vidurio, ku
rio mes visi ilgimės. Origina
li mintis, subtilus, o drauge ir 
aštrus vieno ar kito klausimo 
nagrinėjimas, spalvingai ir tirš
tai surikiuou argumentacija — 
ui Br. Railos veikalo šviesos 
pluoštai, myliomis pakilę aukš
tyn nuo tų lėkštybių, kurių vis 
dar nestinga mūsų periodinėj 
spaudoj.

Bronio Railos raštų stilius 
yra išdailinus, lakus ir šmaikš
tus, kalba graži, sklandi ir tur
tinga, o tų raštų turinys — ta
lentingo žmogaus, erudito, vei
kiau poeto, o ne publicisto dar
bas; darbas žmogaus labai rim
ui, net su Širdies sopuliu, žvel
giančio | savo pašaukimą. B r. 
Raila nesunkiai rašo, bet labai 
rūpestingai ir sunkiai darbui 
rengiasi, ilgas valandas savokū 
dikiui ieškodamas tinkamos ap
rangos. Jis yra ne tik šio meto 
mūsų iškilus publicistas, bet ir 
polemikos meistras.

Br. Railos Dialogas su lietu
viais šakojasi dviem kryptim — 
tai pašnekesiai su okupuotoj Lie - 
tuvoj gyvenančiais lietuviais ir 
su išeivijos lietuviais, tai ašt
rus ir vietomis kandus žvilgs
nis { klausimus, kuriuos gyve
namas laikas mums nuolat iške
lia. Nors dialogas su abiem pu
sėm savo esme yra opus ir jaut
rus, gal|s Jžiebti žaibų ir sukel
ti dūmų, skaitytoją jis tuč tuo
jau pagauna, suintriguoja ir su- 
simąstyman dėl visokių mūsų gy
venimo "markasčių" {traukia.

Kaip daugelio kitų autorių, ir 
Br. Railos Dialogą reikia imti | 
rankas ne tik su intelektualiniu 
pasirengimu, bet ir su pagarba, 
nors su lašeliu meilės. Su prie
šišku nuslsutymu, ypač su iš
ankstiniu priešišku nusistaty
mu, bus nelengva puikaus veika
lo tiesą atrasti.

Tad aš ir linkiu Tamstoms pa
sikalbėti su Br. Raila draugiš
kai, pabuvoti su juo bičiuliškos 
dvasios nuouikose. Dialogas su 
lietuviais, us didelis ir |domus 
rašytojo darbas, iš tikro y ra pro
švaistė mūsų vis daugiau susi- 
drumsčiančioj kadienybėj.

NEMARIOJI ŽEME, Lietu
va pasaulinės poezijos posmuo

se, Antologija; sudarė Alfonsas 
Tyruolis, išleido LEL 1970 m. 
176 pusi.

Nemarioji Žemė yra pats nau ■ 
jausiąs LEL leidinys. Kaip met
rikoj matom, spaudai j( paren
gė poetas ir vertėjas Alfonsas 
Tyruolis, surasdamas irknygos- 
na sudėdamas net 52 svetimus 
autorius, eilėmis rašiusius apie 
Lietuvą. Be abejonės, ui nėra 
visi svetimųjų poezijos žodžiai, 
skirti Lietuvai, bet surinktųau- 
torių kiekiu jau ir šis Alf. Tyruo- 
lio darbas yra nemenkas, aprė
piąs itin gausų poezijos pluoštą, 
dedikuotą lietuvių uutai, mūsų 
nemariajai žemei.

Svetimųjų poetiniai pasisaky
mai apie Lietuvą minimoj anto
logijoj pradedami viduramžiais 
-- dokumentu, kuris yra žino
mas kaip XIII a. Eiliuotoji Livo
nijos kronika, rašyu karaliaus 
Mindaugo laikais. Peržengęs 
Ankstesniuosius amžius (XIII- 
XVa.), sudarančius pirmąjį anto
logijos skyrių, toliau Alf. Tyruo
lis atveda mus | Humanistini am
žių (XVI-XVII a.), Romantizmo 
metą (XVIII - XIX a.) ir Naujuo - 
sius laikus (XIX- XX a.), Regiu 
Nemariosios Žemės knygų su
darytojas aprėpė nemenką lai
ko urpą. Be kruopšuus ir rū
pestingo darbo, nėra abejonės, 
jis nebūtų galėjęs to aukšui ky
bančio vaisiaus pasiekti.

Antologijos vertėjų būrys uip 
pat nemenkas. Be paties Alf. 
Tyruolio gausių vertimų, šio
se knygose rasim dar šias ver
tėjų pavardes: A. Dulskis, B. 
Kazlauskas, dr. A. Rukša, M. 
Gustaitis, V. Mykolaitis - Puti
nas, F. Kirša, St. Meringis, A 
Valaitis, B. Suorga, J. Tamu
lis, A. Baltinis, Myk. Vaitkus, 
A. Vaičiulaitis, M. Evenšteinas, 
N. Šapira, P. Babickas, J. Kėkš
tas, J. Aistis, H. Radauskas, J. 
Tininis, St. Santvaras ir kt.

Jei laikysimės kriterijaus, 
kad poezijos kūrinių neįmano
ma išversti, kad juos reikia at
kurti, ui, savaime aišku, Ne
mariojoj žemėj rasime stiprės- 
nių ir silpnesnių vertimų. Bet... 
kūrybiniam darbe gal kitaip ir 
būti negali, nes žmogaus fizi
nės ir dvasinės jėgos, deja, nė
ra to paties lygio, nėra jos pa
gal tą pat{ saiką atsaikuotos.

Nemarioji Žemė -- us nau
jasis LEL leidinys — savo po
lėkiu nėra dažnas paukštis mū
sų padangėj. Gal ne viskas tose 
knygose mus jaudins, gal daug 
kas kutens tik mūsų smalsumą, 
bet J mūsų sielas jos neatneš ir 
skurdo.

ENCYCLOPEDIA LITUANI
CA, I-mas tomas, ABC raidės, 
redaktorius prof. Simas Sužie
dėlis, dali. Tel. Valius, 1970 m. 
LEL leidinys, 608 psL

Encyclopedia Lituanica, pir
masis iš numatytų šešių lituanis
tikos tomų anglų kalba, yra nau 
jas paminklas, kuri Lietuvių 
Enciklopedijos Leidykla ryžusi 
mūsų pakelėse pastatytų Jeigu 
ir j| pasiseks bokšto viršūne 
užbaigti — gal turėsim pagrin
do nemažiau pasidžiaugti, kaip 
nūdien džiaugėmės L.E. sure- 
dagavimo ir išleidimo pabaig
tuvėm.

Tačiau prie šio darbo, taip 
pat sunkaus, reikšmingo ir mil
žiniško darbo, aš nesirengiu il

gėliau sustoti, -- išurė St. San
tvaras, -- nes š| vakarą savo 
tarpe turime EL leidėją p. J. 
Kapočių ir to leidinio redakto
rių prof. Simą Sužiedėlį. Esu 
tikras, jie pasakys tikresni ir 
spalvingesni žodį

L.E ir E.L. leidėjas Juozas 
Kapočius, keliolikos metų lai
kotarpy parodęs stebinanti iš
teklių energijos ir drąsos, su
sirinkusių sutiktas karštais plo - 
jimais. Trumpais bruožais jis 
apžvelgė lietuviškosios enci
klopedijos atsiradimo istoriją, 
pradėdamas 1909 m., kai 01- 
ševskis Chicagoj buvo užsi
mojęs enciklopediją išleisti ir 
net redakciją buvo sudaręs (KL 
Jurgelionis, Lalis). Nepr. Lie
tuvoj, imtinai su hitlerine oku
pacija, tesuspėu enciklopedijos 
išleisti tik devynis tomus ir ke 
lėtą sąsiuvinių. Rusų okupuotoj 
Lietuvoj to pobūdžio leidinys ne
susilaukė leidimo, ten šiuo me
tu yra leidžiama Mažoji Lietu
viškoji Enciklopedija. Kai lei
dėjas prisiminė L.E. leidimo 
pabaigtuves -- ir vėl pasipy
lė plojimai.

Sustojęs prie Encyclopedia 
Lituanica, kuri uip pat turi 
draugų ir nedraugų, (gal tik fak
tą iškėlė), kad iki šiol tesulauk
ta tik 45°!° prenumeratorių para, 
mos. Vadinasi, dar stinga 55°,1o 
prenumeratorių! Leidiniui, ku
rio reikalingumu, tur būt, nei 
vienas nedr|stumėm suabejoti, 
toks rėmėjų trūkumas nėra ge
ras ženklas. Bet jau yra ren
giamas ir II-sis E.L. tomas, 
jis turėtų pasirodyti vienerių 
metų laikotarpy ir baigtis rai
de J. Leidėjas J. Kapočius gy
vena viltim, kad tautiečiai su
krus ir Encyclopedia Lituani
ca leidyba susilauks to lygio,ku
ris LEL {galino išleisti Lietu
vių Enciklopedija.

Prof. Simas Sužiedėlis, daug 
triūso ir sunkaus darbo Jdėjęs 
| Encyclopedia Lituanica I-jo 
tomo suredagavimą, su šypse
na prisipažino, kad jis antrą 
kartą savo gyvenime tur|s kal
bėti apie savo paties darbą. 
Pirmą kartą prof. M. Biržiš
ka už tai jam parašęs dvejetu
ką, ar tokia dalia ir dabar jo 
neištiksianti?...

Glaustom mintim, ryškiu sa
kiniu redaktorius minėjo sun
kumus, su kuriais susiduriama 
E.L. redaguojant. Visų pirma, 
kam šis leidinys yra taikomas 
— tik angliškai kalbančiam pa
sauliui ar ir lietuviškai nekal
bantiems lietuviams? Praktika 
rodanti, kad vieniems ir ki
tiems, o Ui jau stipriai veikia 
medžiagos atranką ir jos paren
gimą. Nelengvi klausimai išky
la, kai susiduriama su Lietu
vos istorija, jos sienom, mies
tais, kurie buvo mūsų protėvių 
statyti, o dabar atsidūrė už Lie. 
tuvos ribų, istoriniai valstybės 
ir kultūros asmenys, kurių pa
vardės yra taip nevienodai ra
šomos, na, ir dar eilė kitų ne
lengvai sprendžiamų uždavinių. 
Lietuvių Enciklopedija esan
ti tvirtas pagrindas anglų kal
ba leidžiamai lituanistikai, bet 
einant | svetimuosius namus, 
ir tą medžiagą reikią perrašyti 
ir perredaguotL Tad sunkumų 
daug, darbo begalės, reikia tik 
stebėtis, kaip vienas žmogus ga
li tok| kalną pakelti. Ir dera su 
tikti su prof. S. Sužiedėliu, iš 
tikro, karuis mes esam drąsūs 
ir atkaklūs žmonės, nes ima
mės tokių darbų, kurie, iš ša
lies žiūrint, žmogaus jėgom nė 
ra pakeliami.

Kult. Subatvarkario dalyviai 
ir prof. S. Sužiedėlį sutiko ir 
sveikino nuoširdžiais plojimais.

Trys Bostono neolituanai — 
Laima Anunavičlfltė, Birutė 
Vaičjurgytė ir dabartinis pada
linio pirmininkas Povilas Ma- 
nomaitis nuo enciklopedijos 
džiaugsmų ir rūpesčių mus nu
kėlė | kitą lietuvių uutos prob
lematika — 1 lietuviškos šeimos 
sudarymo bei išlaikymo proble
matiką. Birutė ir Laima turėjo 
gerokai padirbėti, kol iš Vinco 
Kudirkos redaguojamo Varpo at
rinko gana gausų pluoštą pasi
sakymų apie lietuviškos šeimos 
kūrimą. Kai kas šiandien mus 
jau juokina, nes 1893 - 1895 
m. problemos dabar jau gana 
skirtingos, bet jų esmė daug kur 
tebėra u pątL Klausytojai nuo
širdžiai gėrėjosi faunų skaltyto-

Vladas Ramojus "Kritusieji už laisvę" knygos autorius po kny
gos prisutymo dalyviams pasirašo autografus. Kairėje Dirvos 
bendradarbis J. Janušaitis. V. Noreikos nuotrauka

SKAITYKIME KAIP TĖVYNES
MEILES EVANGELIJĄ

Nuskubėjo praeitin 
puskapis metų, mūsų tau 
tos kančios kelyje pali
kęs daug aukos ir hero- 
jizmo. Tauta, kovojusi 
už laisvę ir nepriklau
somybę, nekapituliavo, 
bet tik pritilo. Tautos 
vaikų sudėtoji auka liks 
nemari. Priešas klas
tos istoriją, iškreips tie
sos veidą ir nužmogins 
herojus, kurie mylėjo 
gimtąją žemę ir už jos 
laisvę kovojo.

Bet gi tėvynėje žmo
nių širdyse jie liks gyvi. 
Jų kapus ženklins tėvy
nainiai gėlių puokšte, su 
piltus palaukėse ir pa
miškėse gauburėlius daž 
nai suvilgins artimųjų 
ašaros.

Mums likimas lėmė 
tremties kelius. Tačiau 
ir laisvajame pasaulyje 
pabirę, mes jungiamės 
širdimi su tais, kurie 
kovojo ir mirė už Lietu
vos laisvę. Jų atminimą 
turime kartoti mes, kar
toti dažnai, kartoti vaikų 
vaikams.

Ir štai, kad mūsų tau
tos herojų žygiai nebūtų 
laiko dantų suėsti, Vla
das Ramojus pasirenka 
sunkaus darbo kelią, kad 
ir kuklius, bet negreitai 
nykstančius paminklus, 
suglaudus bent mažytę 
dalelę tos didžiosios mū 
sų tautos laisvės kovos 
ir tuose paminkluose 
įrašyti bent keletą šim
tų vardų, liudijančių di
dįjį tautos pasipriešini
mą, laisvės troškimą ir 
už laisvę 30.000paauko- 
tų gyvybių.

Tad kovo mėn. 6 d., 
tų minčių vedini, rin
komės į Jaunimo Cent
rą pasitikti ateinančio į 
skaitytoją Vlado Ramo
jaus "Kritusieji už lais
vę" antro tomo, kurį au
torius dedikuoja "Dai
navos" ansambliui, šven
čiančiam šiais metais 25 
metų veiklos sukaktį.

jų puikia tartim Ir jų skaitymo 
išraiška. Pov. Manomaitis,pa
skaitęs jauno poeto Vėžio eilė
rašti, kudirkinlus laikus dailiai 
sujungė su dabartim. L. Antana
vičiūtės, B. Valčjurgytės ir Pov. 
Manomalčio pasirodymas buvo 
tikrai maloni vakaro atgaiva.

Kius kultūrinis subatvakaris 
yra rengiamas tuose pačiuose 
ALTS-gos Bostono sk. namuose, 
balandžio 18 d. vakare, kada bus 
atida ryta daiL Jono KeleČiaus 
upybos darbų paroda. Parodos 
atidaryme dalyvaujs pats dalL 
J. Kelečius, atvykęs iš Chica
gos. (P.g.)

Naujosios knygos pri
statymą visuomenei su
ruošė "Dainavos" an
samblis. Pasigėrėtinas 
būrys lietuviškos knygos 
mylėtojų, jų tarpe daug 
rašytojų ir VI. Ramo
jaus artimų bičiulių.

Aleksas Smilga, an
samblio vicepirminin
kas, pasidžiaugė gau
siu dalyvių skaičiumi ir 
pakvietė dainavietę rašy 
toją Danutę Bindokienę 
vadovauti knygos prista
tymo vakarui.

D. Bindokienė primi
nė, kad į literatūros pa
saulį ateina naujagimis 
— Vlado Ramojas "Kri
tusieji už laisvę" antras 
tomas ir ši knyga glaus - 
tina prie Šv. Rašto, ją 
turime skaityti kaip šven
tą tėvynės meilės evan
geliją, Jos neužmiršti. 
Ją turi skaityti mūsų jau
nimas. Jaunimui reika
lingi herojai, patrauklūs 
ir uždegą pavyzdžiai. Šią 
knygą skaitydamas jau
nimas visa tai ras, "Kri
tusieji už laisvę" tebū
nie jaunimui ir mums 
kelrodžiu į tėvynės mei
lę ir pasiaukojimą. Už 
visa tai turime būti dė
kingi autoriui Vladui Ra
mojui.

Tolimesnėje savo kal
boje ji prisiminė Vladą 
Ramojų kaip aštrios 
plunksnos vyrą, bedir
bantį 25 metus spaudos 
darbą. "Kritusieji už 
laisvę, du tomai liudi
ja VI. Ramojaus ryžtą 
ir meilę spaudai ir savo, 
tėvynei. Jo gyvi, taik
lūs, patraukiu skaityto
ją, aktualūs, lengvai 
skaitomi reportažai tur
tino mūsų spaudos pus
lapius. Savo rašiniuose 
jis nuoširdžiai atviras, 
jautrus, su meile lietu
viškam darbui vertina 
kiekvieną lietuvių tauti
nės kultūros apraišką, ir 
savu entuziazmu užde
ga skaitytoją ir kiekvie
ną lietuvį bet kokiam kul
tūriniam darbui. Vladas 
Ramojus per dvidešimt 
penkeris metus savo 
plunksna išsakė daug įvy
kių, kalbėjo apie dauge
lį žmonių ir spaudos dar
bo kelyje lieka vienu iš 
ryžtingųjų ir talentingų
jų spaudos darbuotojų.

Kun. J. Kubilius SJ 
plačiau apžvelgė VI. Ra
mojaus naująjį "Kritu
sieji už laisvę" tomą, iš 
keldamas VI. Ramojaus 
talentą giliai įsijausti į

(Nukelta į 6 psl.)
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laisvės kovos dalyvių sie
kius, jų dvasią. Kalbėto
jas pastebėjo, kad VI. Ra
mojaus knygoje atsi
spindi vientisa tautos tra
gedija, beviltiška, bet 
neatiaidi, laisvės kova. 
Skaitytojas čia sutiks 
Lietuvos miestus, kai
mus, apylinkes, daug pa
žįstamų veidų, artimų 
bičiulių, mokslo draugų, 
kurie degė didžiuoju ide
alu — laisvės ilgesiu ir 
už ją žuvo. Laisvės ko
vų metais į kovotojų ei
les įsiskverbdavo išda
vikai, kurie padėjo pa
laužti laisvės kovotojų 
ryžtą. Kun. J. Kubilius 
SJ Lietuvos laisvės ko
vas ryškindamas, prisi
minė ir Prancūzijos re
zistenciją, kurią jis ge
rai pažinojo, ir papasa
kojo pavyzdžių, kuriuo
se nekalčiausi vyrai, no
rėję savo kraštui gero, 
vėliau buvo pripažinti iš 
davikais ir buvo sušau
domi. Tai būna visose 
rezistencijose ir tik is
torija galės tarti teisin
gumo žodį. Knyga "Kri
tusieji už laisvę" VI. Ra 
mojaus parašyta meile 
tėvynei įkaitinta plunks
na, kupina tikrovės, šiur. 
pių pergyvenimų, hero- 
jizmo ir meilės tautai ir 
laisvei. Ši knyga kiekvie 
nam lietuviui liks bran
gi-

Autorių sveikino į 
Laisvę Fondo Lietuviš
kai Kultūrai Ugdyti var
du dr. K. Ambrozaitis.

Rašytojų Draugijos 
vardu taiklų žodį tarė ra
šytojas Aloyzas Baro
nas, pažymėdamas, kad 
knygoms vertinti mes 
turime specialistų, ta
čiau "Kritusiems už lais 
vę" knygos vertintojų ne
turime. Kovos už laisvę 
negalima lengvai aptar
ti. Gi teigdami, kad tai 
buvo pilietinis karas, su 
menkiname partizanus. 
Laisvės kovos būtų daug 
ilgiau tvėrusios, jeigu ne 
būtų atsiradę savoje tau
toje išdavikų. VI. Ramo
jus, parašęs du tomus 
"Kritusieji už laisvę", 
atliko didelį ir reikšmin
gą darbą, tačiau tik ma
žytė dalis partizanų į 
šias knygas tesuglausta.

Šis darbas turįs būti tę
siamas ir sukaupta visa 
laisvės kovų medžiaga. 
To gi nepadarius, nūs 1- 
kalstume prieš istoriją 
ir tuos, kurie Žuvo už 
tautos laisvės šventus 
idealus.

Prie minėtų sveikin
tojų. gražius ir nuošir
džius linkėjimus pareis 
kė Stefa Lažauskienė, 
Lietuvių Operos vardu 
ir Paštukas "Dainavos" 
ansamblio vardu, pažy
mėdamas, kad VI. Ra
mojus savo paskutinį kū 
rinį dedikavo dainuojan
čiai "Dainavai".

Kuklus, mielas ir nuo
širdus paskutinis žodis 
buvo Vlado Ramojaus. 
Jis pažymėjo, kad prieš 
1022 dienas šioje vieto
je Lietuvių Opera suruo - 
šė pirmojo tomo "Kri
tusieji už laisvę" prista
tymą. Jis trumpai pri
siminė artimuosius bi
čiulius rašytoją a.a. Al
biną Valentiną, (kaip tik 
tą dieną sukako jo dvie
jų metų mirties sukak
tis) žurnalistą Vytautą 
Kasniūną, Draugo red. 
Br. Kviklį ir kitus, ku
rie paskatino ir daug pa
dėjo, kad ši knyga išvys
tų dienos šviesą. Į visų 
linkėjimus, kad jis dar
bą tęstų, kad paruoštų 
tretįjį tomą, Vladas Ra
mojus pareiškė, kad 
einąs į atostogas, tuo 
tarpu nenumatąs to dar
bo imtis, drauge prisi
minė ir mūsų spaudoje 
pasirodžiusį vieną kitą 
jam mestą piktą žodį, ko 
jis tikrai nėra nusipel
nęs.

Trumpoje meninėje da
lyje akt. A. Dikinis su gi
liu įsijautimu skaitė My
kolo Vilties "Neparašy
tus laiškus", kuriuose 
klausytojas jautė lais
vės kovų dalyvių šauks
mą į pasaulio sąžinę, į 
žmogų kūrėją, kad būtų 
išsakyti jų žygiai.

Po knygos pristatymo, 
dainaviečiai dalyvius 
pavaišino kavute, auto
rius pasirašė, knygą įsi- 
gi juslėms, autografus, 
visi nuoširdžiai valandė
lę pagyveno drauge su 
autorium besidalindami 
šios dienos džiaugsmu 
ir prisimindami tuos.ku 
rie mirė, kad lietuvių 
tauta liktų gyva.

Vladui Ramojui, mie-

PABALTIEČIIĮ SLIDINĖJIMO
PIRMENYBĖS

1970 Metų Siaurės Amerikos 
Pabaltiečių Slidinėjimo Pirme
nybės Įvyko š.m. kovo mėn. 7 d. 
Thunder Mountain Resorte, 
Boyne Falls, Michigan. Varžy
bas pravedė Grand Rapids Lat
vių Sporto Klubas. Dalyvavo lat 
viai ir lietuviai. Esu! nors ir 
turintieji pajėgių jaunų slidinė- 
tojų neatsiuntė nei vieno atsto
vo.

Vyrų slalomo ir vyrų didžiojo 
slalomo (17-44 m. amž.) visas 
tris vietas laimėjo latviai.

Vyrų veteranų slalomo (virš 
44 m. amž.) I vietą laimėjo V. 
Čiurlionis, II — S, Žakas ir 
m -- A. Nakas (visi lietuviai)

Vyrų veteranų didžiojo slalo
mo I vietą laimėjo V. Čiurlio
nis, II — A. Nakas ir III — S. 
Žakas (visi lietuviai).

Iš kitų klasių — jaunių ir jau- 
nučių latviai laimėjo visas pir
mas tris vietas, nes lietuviai jo
se turėjo tik vieną slidlnėtoją 
Jūr( Čiurlionį kuris laimėjo 4 
vietą jaunių klasėje slalome ir 
didžiajame slalome.

Moterų ir mergaičių klasėse 
varžėsi keturios latvių atsto
vės.

Pirmenybių vyriausias teisė
jas Reinis Upe (latvis) 'sustatė 
gerą slalomo kursą, kuris rei
kalavo ypatingo susikaupimo, 
akylumo ir vikrumo. Vartai 
buvo tankiai sustatyti, ir kur
sas buvo gero ilgio. Didysis 
slalomas buvo techniškai pras
tas. Vartai buvo per daug tan
kiai sustatyti ir kursas buvo 
žymiai per trumpas. Buvo la
bai panašus { slalomą. Per sla
lomą buvo Įvykdyti du nusilei
dimai, o per did(jl slalomą tik 
vienas.

Slalomas ir didysis slalomas 
reikalauja skirtingų atletiškų su
gebėjimų. Slalomo arti sustaty
ti vartai reikalauja greitų po
sūkių, vikrumo, susikaupimo ir 
ritmo. Didysis slalomas turi re
čiau sustatytus vartus ir ilges
ni kelią. Čia vyrauja ištvermė, 
Įgudimas ir gerai išdirbti rau
menys. Suprastinant vieną 
arba kitą, pažeidžiama visa šio 
sporto šaka, ypač kada nusilei
dimo (downhill) varžybos buvo 
nepravestos. Pagal tarptautines 
"Alpine" slidinėjimo taisykles 
— Federation Internationale de 
Ski (FIS) — pirmenybės išveda
mos iš trijų varžybų: Slalom 
(slalomas), Giant Slalom (didy
sis slalomas) ir downhill (nusi
leidimas). Pabaltiečių pirmeny-

lam spaudos bičiuliui, už 
visas pastangas lieka 
lietuvių visuomenė išei
vijoje ir pavergtas bro
lis ir sesuo tėvynėje gi
liai dėkingi.

J. Janušaitis

Clevelandiečiai Vytenis Čiur
lionis, Alis Benas ir detroitie- 
tis A. Nakas pasiruošę slidi
nėjimo varžyboms.

bės buvo pavadinos "1970North 
American Baltic Alpine Skiing 
Championships". Išvada yra, 
kad buvo pravestos nepilnos pir
menybės, arba jos buvo netai
syklingai pavadintos.

Latviai dominavo pirmenybė
se. Jų jauni slidinėtojai yra ge. 
rai ištreniruoti lenktyniautojai. 
Lietuviai buvo visi mėgėjai. IŠ 
nusileidimo laikų ir stiliaus aiš
kiai matėsi, kad lietuviai turi 
gerą jėgą, bet neturi praktikos. 
Lietuvius atstovavo CIevelan
do Žaibo Slidinėjimo Sekcijos 
komanda susidedanti iš A. Be
no, J. Čiurlionio, V. Čiurlio
nio, A. Garlausko, A. Kalvai
čio, P. Morkūno ir S. Žako ir 
Detroito Kovo Sporto Klubo na
riai: E. Anužis,’A. Nakas ir J. 
šenbergas. Kiti lietuvių spor
to vienetai neatsiuntė savo at
stovų.

Iš pabaltiečių pasekmių buvo 
išvestos ir lietuvių pirmenybės. 
Seka šių pirmenybių rezulta
tai:

Vyrų slalomas: L V. Čiurlio
nis; 2. E. Anužis; 3. P. Morkū
nas.

Vyrų didysis slalomas: 1. E. 
Anužis; 2. P. Morkūnas; 3. V. 
Čiurlionis.

Vyrų veteranų slalomas: L 
V. Čiurlionis; 2. S. Žakas; 3. 
A. Nakas.

Vyrų veteranų didysis sla
lomas: L A. Nakas; 2. S. Ža
kas; 3. A. Benas.

Juris Čiurlionis gavo pir
mas vietas iš jaunių slalomo ir 
didžiojo slalomo.

Iškiliausiais lietuvių slidinė, 
tojas tapo E. Anužis iš Detroi
to. Taip pat gerai pasirodė V. 
Čiurlionis ir P. Morkūnas iš 
CIevelando.

Iš šių rungtynių galima maty
ti, kad lietuviams trūksta prie
auglio. Labai daug žadantis ir 
stiprus sportininkas pasirodė 
jaunas 14 metų JŪris Čiurlionis. 

Ateityje su praktika jis galės 
prasimušti j pabaltiečių pir
mas eiles.

E. Anužis iš Detroito taip pat 
jaunas vos 20 metų vyras yra 
ypatingai daug žadantis ateities 
varžybose.

Be abeio tvirčiausias ir pa
tvariausias mūsų CIevelando 
slidinėtojas lieka Vytenis Čiur
lionis, kuris netik sugebėjo pra 
simušti | pirmas eiles pabal
tiečių ir lietuvių pirmenybė
se, bet ir padėjo pravesti vi
sas- rungtynes.

Petras Morkūnas Žaibo sli
dinėjimo sekcijos organizato
rius kietai kirto sniegą ir tik 
dėl mažos nelaimės ne|šovė Į 
pirmas vietas pabaltiečių rung
tynėse. Stasys Žakas, antro pa 
saulinio karo veteranas, pa
rodė, kad nors ir su viena ko
ja geras atletas nepasiduoda. 
Puikiai lėkė per vartus, nuneš
damas gerus nusileidimo lai
kus.

Alis Benas Žaibo slidinin
kų instruktorius ir savo ruožtu 
tvirtas slidinėtojas, be abejo 
yra kietas rungtyniautojas ve
teranų ir vyrų klasėse.

A. Nakas ir J. Šenbergas iš 
Detroito yra stiprūs vyrai ir 
su daugiau praktikos jie gali 
ateities rungtynes padaryti la
bai Jdomias ir tamprias. Taip 
pat j šią eilę patenka Antanas 
Kalvaitis iš Cleveando, ku
riam praktika ir treniruotė ga
li sudaryti (domią a t ei t J mėgė
jų rungtynėse.

Pasimaišius tarp lietuvių sli
dinėto jų ypač iš CIevelando, gali
ma jausti kietą pasiryžimą at
kovoti pirmas vietas atei
ties pirmenybėse. Treniruotė Ir 
praktika tarp savęs ir prieš ki
tus klubus gali pakeisti visą 
ateities Pabaltiečių Slidinėjimo 
Pirmenybių vaizdą. O šio 
straipsnio rašytojui norisi už
sidėti slides ir dar syki tuos 
vartus pamėginti. Nejaugi tik
rai galėjo būti toks ilgas nusi
leidimo laikas? O gal latvių laik
rodžiai...

Algis Garlauskas

NAUJA ŠALFAS S-GOS 
VALDYBA

ŠALFAS S-gos korespon- 
denciniu būdu rinkimuose, 
naujai išrinkta ir kovo 15 
d. Detroite, Sąjungos meti
niame suvažiavime patvir
tinta, centro valdyba parei
gomis pasiskirstė sekan
čiai ; Sigitas Krasauskas — 
pirmininkas, Aloyzas Kuo
las — I-sis vicepirmininkas, 
Jonas Gustainis — II-sis 
vicepirmininkas, Jonas Da- 
naitis — generalinis, sekre
torius, Jonas Uogintas — 
iždininkas ir protokolo se
kretorius, Algimantas Nau
sėdas — narys specialiems 
reikalams, Antanas Supro- 
nas — narys.

Centro Valdyba stengsis 
apjungti daugiau jaunimo, 

tęs ir stiprins lietuviškąsias 
tradicijas per sporto orga
nizaciją. Bus ieškoma taip 
pat plano glaudžiam bend
radarbiavimui su Lietuvių 
Bendruomene ir kitomis vi
suomenės bei jaunimo or
ganizacijomis.

Centro valdyba kreipiasi 
j sporto klubus, sportinės 
veiklos darbuotojus, rašan
čius sportinėmis temomis 
spaudoje ir visus kurie do
misi lietuvių sportine veik
la šiaurės Amerikoje, pra
šydama glaudaus bendra
darbiavimo.

Lietuvybės 
išlaikymo idėja...

(Atkelta iš 4 psl.) 
parodyta. Prieš mūsų 
akis guli didelis uždavi
nys. Jo rėmuose telpa 
mūsų tautos didžiosios 
tragedijos likimas. Mū
sų sąžinei yra pavesta 
tos tragedijos dydį ir kan
čią parodyti pasaulio po
litikams , kad jų pagalba 
ir mūsų pastangomis bū
tų surastas laimingas 
sprendimas ir jo turiny 
je būtų aukso raidėm įra
šyta: "Po ilgų kančių, 
laisvė Lietuvon sugrį
žo". Tai didysis mūsų 
idealas, kurio siekimui 
turi būti jaunųjų neoli- 
tuanų nukreiptos širdys 
ir protai. Jauni žmonės 
visados sugebėjo savo 
darbais paliudyti ir įgy
vendinti tautos didžiuo
sius siekimus gyvenimo 
tikrovėje, nes jaunystei 
nėra gyvenime kliūčių, 
kurios būtų nenugali
mos. Tat šiandien besi
keliant į laisvės ir di
džios kūrybos žygius, 
reikia, kad mūsų širdy
se būtų amžiam degan
čia liepsna įrašyta: "Ir 
šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi".

HELP WANTED MALĖ
WANTED 1MMED1ATELY 

1ST CLASS SKIELED 
MOLD MAKERS

For Plastlc Molds & Die Ca.t, Stea
dy day work. 6t fringe benefite. 

K—-R MOLD 1NC.
1733 1 Dean, Detroit, Mich.

(313) 368-1665
(22-28)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VYT. ALANTAS

IPOLITO ARBUTO 
didysis laimėjimas

(5)
Pats esi turtingas, vaikai ište

kinti, laiko turi marias, galėtum daug plačiau pa
sidarbuoti Lietuvos ir lietuvybės labui.

— Atrodo kad pats peršiesi į vadovus išpluk
dyti mane į plačiuosius vandenis. Jdomu kaip tai 
padarysi? — Buiša šypsodamasis pakėlė stikliu
ką ir pavilgė savo plonas lūpas likeriu.

— Atspėjai, o kaip aš tai padarysiu, tai jau 
mano reikalas, — Arbutas atsilošė ir pusiaumir- 
ka žiūrėjo į svečią: jis rengėsi lemiamam šuoliui, 
bet kol kas dar nusprendė lūkterėti ir geriau pa
ruošti dirvą. Jis dar arčiau pasviro į Buišą ir sten 
gėsi kalbėti kaip galint bičiuliškiau ir intymiau: — 
Nesupyk ir nepagalvok, kad kišu nosį ne į savo ko
šę: anaiptol, aš tik siūlau pačiam sanglaudžiai su 
manimi darbuotis Lietuvos ir lietuvybės naudai. 
Lig šiol mes buvome atitolę, gal ir šnairavomės 
vienas į kitą, bet kam ir kokia iš to nauda? Nie
kam, o tik nukenčia viešas reikalas. Pats metas 
tą neaiškią padėtį baigti ir paduoti vienas kitam 
ranką. Aš sakau ir vis kartoju, kad darbo dirvonai 
platūs, o darbininkų maža. Taigi, nesupyk, jei pa
sakysiu, kad pats per mažai atiduodi visuomenės 
labui savo patyrimo, sugebėjimų ir energijos: tu
rėtum veikliau įsijungti į tą, sakyčiau, šventą dar

bą. Kaip visuomenininkui pačiam trūksta tik vieno 
dalyko, būtent, populiarumo. Populiarumas visuo
meniniame darbe taip pat reikalingas, kaip krapai 
raugintiems agurkams...

Arbutas vėl atsilošė ir pusiaumirka žiūrėjo į 
savo pašnekovą stengdamasis suvokti kokį įspūdį 
bus jam padarę jo žodžiai. Jis bijojo, kad Buiša 
neįsižeistų ir pašaipiai neatsakytų: nekišk vamb- 
ros ne į savo dubenį! Tačiau svečias tylėjo įsižiū
rėjęs į savo stikliuką ir, regėjosi, galvojo ką jis 
pasakė. Paakintas to tylėjimo Arbutas nusprendė 
patavaruoti Buišos akyse garbės vėliavėlę.

— Žiūrėk, Petrai, — jis vėl linktelėjo Bui
šos link, — ar pačiam nebūtų malonu, jei, sakysi
me, laikraščiai imtų apie patį rašyti ir dėti nuo
traukas, radijo valandėlių pranešėjai imtų links
niuoti paties vardą, kad per susirinkimus imtų 
patį kviesti prie garbės stalo? Sakau, tokiam dar
bui pats turi visus duomenis, tik trūksta populia
rumo.

— Ko tu čia mane erziųi kaip alkanam jaučiui 
kaišiodamas prie šnervių kvepiančio šieno kuokšte- 
lę? Jei turi ką konkretaus kišenėje, trauk lauk, — 
Buiša pasakė irzliai gal kiek per garsiai pastatyda
mas savo taurelę ant staliuko. Arbutas krūptelėjo, 
kad likeris neišsilietų ir nesugadintų staliuko poli
tūros. Kad Buiša nesusigalvotų vėl jo taip pagąsdin
ti, jis kalbėjo toliau greit ir dalykiškai:

— Andai Lauro bare pats prasitarei mane pri
klausant keliolikos organizacijų vadovybėms. Tarp 
mūsų kalbant, aš ir pats nežinau keliolikai organi
zacijų priklausau ir kartais pagalvoju, kad jų tu
riu per daug. Iš daugelio organizacijų vadovybių aš 
noriu pasitraukti ir... savo vietas užleisti pačiam. 
— Arbutas jautės taip, lyg būtų iššovęs iš sunkio- 
sio patrankos ir vėl atsilošęs pusiaumirka žiūrė

jo kokį įspūdį bus padarę jo žodžiai Buišai. Jei jis 
tikėjosi jį pritrenksiąs, tai labai apsiriko. Gal jo 
pasiūlymas svečią ir sujaudino, bet jis to neparo
dė ir sėdėjo kaip sėdėjęs nejudrus ir įsižiūrėjęs į 
savo sukryžiuotas ant kelių rankas.

— Moka valdytis džiusnius, — pagalvojo Ar
butas ir balsiai pridūrė: — Aš pačiam garantuoju, 
kad metų bėgyje pats sėdėsi mažiausiai keleto val
dybų pirmininkų kėdėse.

— Aš turiu būti išrinktas...
— Nekalbėk, būsi išrinktas, sakau: turiu pa

tyrimo ir žinau, kaip tai padaryti, bet, žinoma, jei 
mes susitarsime...

— Ko nori už tai? — paklausė Buiša šiurkšto
kai.

— Nedaug, labai nedaug, tik dviejų kėdžių: Už- 
nemuniečių Klubo pirmininko ir Nemuno Aido redak 
tariaus.

— Kiek tu man duodi kėdžių už tai?
— Mažiausiai septynias, o gal ir visą dešimtį.
— Klubo pirmininko kėdę galiu užleisti, Nemu

no Aido — ne! — pamąstęs atsakė Buiša.
— Norėk tą sūsną išvesti į žmones, o jis dar 

spardosi! Pastipai — Arbutas niršo sau vienas pa
žiūrėdamas į Buišos liesų veidą su plačiomis pavan
denijusiomis akių padribomis, kurios nuo išgerto 
skačo ir likerio truputį paraudonijo ir apmesdamas 
akimis visą jo smulkią povyzą balsiai pasakė: — 
Klausyk, Petrai, aš tau užleisiu dešimt valdybų.

— Gali man užleisti visas savo valdybas, bet 
laikraščio negausi, — Buiša atsakė kietai.

— Titnagas! — vos nepasakė balsiai Arbutas, 
bet laiku susilaikė.

(Bus daugiau)
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

DAR GALIMA ĮTEIKTI
AUKĄ

Negalėję savo aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
atiduoti Vasario 16 minėji
mo metu, prašomi pasiųsti 
Clevelando ALT’o skyriaus 
nariams P. Razgaičiui, 1276 
Eastwood Avė., Cleveland, 
Ohio 44124 arba A. Pautie- 
niui, 2733 East Overlook 
Rd., Cleveland, Ohio 44106.

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

KANKLĖS SKAMBA 
AMERIKIEČIŲ 
BAŽNYČIOJE

Esam girdėję apie skam
binimą gitaromis bažnyčio
je vietoje vargonų muzikos. 
Patyrė ir naujesnio: St. 
Louis katalikų bažnyčioje, 
2475 Taylor Road, greta gi
tarų skambina ir lietuviš
kom kanklėm, Onos Mikuls
kienės išmokyta Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mo
kyklos mokinė Daleen 
Walsh, 13 metų amžiaus 
mergaitė.

Daleen būtų visai kita
tautė, nes jos tėvas airių 
kilmės, bet jos motina yra 
Clevelande gimus, Albina 
Macijauskaitė, kuri iš savo 
motinos išlaikė meilę savo 
tėvų kilmei ir kalbai, lei
džia savo vaikus, jau ant
ros kartos, Amerikoje j lie
tuvišką mokyklą.

Daleen, savo keliu pamė
go kankles, kai prieš keletą 
metų p. Mikulskienė pradė
jo mokyti šv. Jurgio para
pijos jaunimą kankliuoti. 
Gerokai jau pralavinta, Da
leen kankliavo grupėje Va
sario 16-tos minėjimo pro
gramos dalyje, p. Mikuls
kienei diriguojant.

Walsh šeimai gyvenant 
arti St. Louis bažnyčios, 
bažnyčios vadovybė paty
rusi apie jų dukters skam
binimą visai kitokiu instru
mentu negu yra matę, pa
kvietė Daleen kankliuoti 
bažnyčioje pamaldų metu.

Sekmadieniais ten 10:30 
vai. būna dvejos mišios — 
suaugusiems, ir koplyčioje 
jaunimui; kitos pamaldos 
būna 11:45 vai. Jaunimo 
pamaldose lo mergaičių 
skambina gitaromis ir pa
kaitomis Daleen — kanklė
mis.

Kan klėmis akompanuo
jant, komunijos metu so
listė gieda p. A. Mikulskio 
kanklėmis pritaikintą ang
lišką giesmę, ir Daleen dar 
skambina solo p. Mikulskie
nės išmokintą ”Oi pūtė, pū

Daleen Walsh

LSS Vyr. Skautininkė L. Milukienė, Clevelande lankydama Neringos skaučių tuntą, ta pačia proga su
sitiko ir su Akademikių Skaučių Draugovės Centro Valdybos narėmis pasitarti bendros veiklos planais. 
Nuotraukoje Vyr. Skautininkė tarp ASD Centro Valdybos narių. 15 kairės: Irena Navickaitė, Ramunė Ku- 
biliflnaitė, v.s. Lilė Milukienė, Regina Nasvytienė, Stefa Gedgaudienė ir Nelė Mockuvienė.

tė ...” Ta kanklių melodija 
bažnyčiai tinka.

Albina turi vyresnę se
serį, Birutę Dauperįenę, 
taip pat anksčiau vežioju
sią savo vaikus į Vysk. Va
lančiaus lituanistinę mo
kyklą. Abi jos yra valdiš
kose mokyklose mokytojos. 
(Jų brolis, irgi lietuviškai 
išauklėtas, architektas Al
fonsas gyvena Kalifornijo
je). Visi trys jie kai augo, 
buvo Onos Karpienės vado
vaujamo Jaunosios Birutės 
choro nariais, mokiniais, 
šokėjais. Jų tėvai atvyko iš 
Lietuvos 1925 metais. Jų 
motinos padėtos pastangos 
išauklėti vaikus lietuviško
je dvasioje parodo, kad tas 
galima net iki trečios gent- 
kartės.

Abi, Albina ir Birutė, 
darbuojasi ankstyvesnių 
lietuvaičių įsteigtame Lie
tuvių Moterų Klube. Jų mo
tina, dabar D. štaupienė, 
gyvena Floridoje. (Ks)

• Dirvoje Nr. 23 8 psl. 
po tilpusią kongresmano 
Lukens nuotrauka su Lie
tuvių Konservatorių Klubo 
narėm, esame prašomi pa
taisyti, kad tik J. Benešiū- 
nienė ir B. Smetonienė yra 
klubo narės, tuo tarpu A. 
Razgaitienė buvo viešnia.

• Ona Žemaitienė susirgo 
ir paguldyta į Huron Rd. 
ligoninę, kambarys 281.

• Kujawiaki, jaunų lenkų 
kilmės studentų teatralinė 
grupė iš Cambridge, Pa., 
vadovaujama Jan Sejda, 
Clevelando Music Hali, sek
madienį, balandžio 5 d., 3 
v. p. p. duos vienintelį kon
certą.

Bilietai gaunami Cleve
land Opera Association, 
2816 Euclid Avė., Burrows 
419 Euclid Avė., ar skam
binant į Higbee’s 576-3774.

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

ŠOKTINIO, šv. Kazimiero lit. mokyklos tautinių šokių grupės, 
šokėjos, spalvotoje televizijos programoje. Iš kairės: Audra Pet
rulytė, Ingrida Šamatauskaitė, Rita Balytė, Aldona Kavakliūnaitė, 
Marytė Ežerskytė, Loreta Nykštėnaitė, palydimos akoredeonisto 
Šarūno Stempužio. J. Vyšnionio nuotrauka

ŠOKTINIS 
TELEVIZIJOJE

Clevelando ir jo apylin
kių lietuviai, patyrę, kad 
Šv. Kazimiero liet, mokyk
los tautinių šokių grupė 
ŠOKTINIS, vadovaujamas 
Jolitos Kavaliūnaitės ir 
Mindaugo Leknicko, pasi
rodys spalvotosios .televizi
jos programoje, laukė sek
madienio pirmos valandos. 
Ir čia, atsisukę penktąjį 
kanalą, netrukus pamatė 
grakščių jų mokyklos šokė
jų Mikitienę, palydimą gru
pės akordeonisto Šarūno

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

Stempužio.
Šokiui pasibaigus įvyko 

trumpas, bet simpatingas 
programos pranešėjo Paul 
Wilcox pasikalbėjimas su 
vadovais Jolita Kavaliūnai
tė ir Mindaugu Leknicku. 
Po kelių kitų programos 
numerių ir vėl ŠOKTINIS: 
spalvingi tautinių rūbų raš
tai, įvairios Aštuonnyčio 
formos ir pabaigoje prane
šėjo žodžiai; ”Aren’t they 
great!” mielai nuteikė žiū
rovą, kuris mūsų šokėjus 
palydėjo su dėkingumo 
jausmais. (miv)

MIRĖ ANTANAS 
KASPERAVIČIUS

Kovo 15 d. staiga mirė 
Antanas Kasperavičius, ku
ris išėjęs pensijon paskuti
niais metais daug talkino 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčiai, prižiūrėda
mas šildymą, švarą ir tvar
ką.

Velionis buvo kilimo iš 
Suvalkijos ir sovietams oku
pavus Lietuvą pasitraukė 
su šeima į užsienį. Įsikūręs 
Clevelande ir sunkiai dirb
damas Republic Steel bend
rovės liejykloje, ne tik iš
mokslino savo vaikus, šel
pė suntiniais savo gimines 
ir pažįstamus Lietuvoje.

Velionis paliko žmoną 
Antaniną, dukras Vidą Tal- 
lat-Kelpšienė ir Liviją ir 
sūnus Juozą, kun. Romaną 
ir Virgilijų.
• SLA kuopų rengtas 

priėmimas Centro Sek
retoriui sekmadienį, ba
landžio 5 d. Lietuvių sa
lėje neįvyks. Svečias ne 
gali tą dieną į Clevelan- 
dą atvažiuoti.

Komitetas

• Clevelando Arenoje šį 
ketvirtadienį, balandžio 2 
d.,' 8 v. v. įvyks imtynės 
(wrestling) tarp The Out- 
laws ir Johnny Powers — 
Great Igor, profesionalų 
čempijonų.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoj ir pas 
Richman’s, 736 Euclid Avė.

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

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos 

leidykla išleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepaaarto- 
jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLO- 
PED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas 
yra jau išleistas. Maloniai 
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.

Clevelande prenumeratas 
priima: Juozas Stempužis, 
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.

Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai

2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai

3. Mūsų Lietuvą — 4 to
mai.

Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.

Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, P.
O. Box 95, So. Boston, Mass. 
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in form tool & Machin- 
ery rebulding ability

AUTOMAT1C SCREW MACHINE 
SĖT UP

and operators and traineea.
For Acme, & Cone Automatics. 

Ex c e llent fringe benefits, hourly rate. 
Steady employment. Full or part time. 

Southeaat location 
BARMAT1C PRODUCTS CO. 

13605 tlninn A Ve.
CLEVĖLAND, O. <2' ”»

DETROIT
LIETUVIŲ DIENA 

TARPTAUTINIAME 
INSTITUTE

Dirvoj trumpai paminė
jau, kad Detroito Lietuvių 
Diena Tarptautiniame In
stitute įvyks balandžio 12 
d. ir jos pasisekimu rūpina
si Stefa Kaunelienė.

Papildomai pranešu, kad 
Tarptautinis Institutas yra 
111 East Kirby St. ir Lie
tuvių Diena ten bus praves
ta balandžio 12 d. nuo 2-4 
vai. Tos dienos pasisekimu 
ne vien tik S. Kaunelienė 
rūpinasi, bet platus komi
tetas iš šių asmenų: Jurgis 
Baublys, Rožė Bilaitienė, 
Stasė Hotrienė, Stefanija 
Kaunelienė, Mirga Mi- 
chaels, Lydija Mingėlienė, 
Antanas Musteikis, Vladas 
Pauža, Vincas Tamošiūnas, 
Audronė Vaitiekaitytė, Al
girdas Vaitiekaitis ir Nijo
lė Mikšytė-Wards. Numa
tyta plati ir įdomi progra
ma; Dainos, tautiniai šo
kiai, muzika, skaidrės iš 
Lietuvos, gintaro dirbinių 
paroda, tautinių rūbų de
monstravimas ir vaišės.

Dalyvaukime patys, at- 
siveskime draugus, pažįsta
mus ir kaimynus. Mergai
tės ir moterys tegu ateina 
pasipuošusios tautiniais rū
bais. Mokančios kepti tor
tus, tešlainius, plokštainius 
ir kitokius kepsnius nepa
gailėkite savo darbo pa- 
skaubinkite bet kuriam ko
miteto nariui ir praneškite 
kuo sutinkate prisidėti. Vi
si norintieji, dalyvauti 
"Grandinėlės” koncerte Ro- 
sary mokykloje suspės dar 
nuvažiuoti po programos 
Institute.
NAUJA RADIJO KLUBO 

VALDYBĄ
Amerikos Lietuvių Radi

jo Klubas "Lietuvių Bal
sas” savo metiniame susir 
rinkime kovo 15 d. išrinko 
naują valdybą šių asmenų: 
pirm. Vacys Urbonas, vi
cepirm. Kazys Gogelis ir 
Jonas Urbonas, sekretorius 
Juozas Leščinskas, finansų 
sekr. Antanas Janušis, iždi
ninkas Jurgis Rekašius, tei
sinis patarėjas adv. Kęstu
tis Ambrosė. Direktoriai: 
Vincas Kankalis, Stasys 
Račiukaitis, Juozas Janec- 
kas. Tvarkdarys Stepas 
Dryža. Nariai: Stasys Gar- 
liauskas, Rimas Korsakas, 
Juozas Murinas, Feliksas 
Blauzdys, Jadvyga Maršal- 
kovičienė, Antanas šiurkus, 
Rožė Ražauskienė, Agota 
Brazaitienė, Lidija Mingė
lienė ir Vacys Kriaučiūnas. 
Revizijos komisija sudaro: 
Kazys Ražauskas, Jonas 
Maršalkovičius ir Petras 
Marčiukaitis. Tai bus skait
lingiausia valdyba ir savo 
valdybos narių skaičiumi 
viršijanti visas kitas De
troito lietuvicų organizaci
jų valdybas.

• Vincas Tamošiūnas, 
Stasio Butkaus šaulių kuo
pos pirmininkas ir keletos 
organizacijų valdybos na
rys, šiomis dienomis išėjo į 
pensiją. Dirbo Forde. Da
bar žadąs dar daugiau įsi
jungti į visuomeninį darbą.

• Elžbieta Paurazienė, 
visuomenės veikėja ir ke
leto organizacijų valdybos 
narė, yra susirgusi ir gydo
ma Fordo ligoninėje.

A. Grinius

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dėlto E. Jakubs & Willism J. Jskube 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir batoamuotojdi.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
3614763 581-7770
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ALT S-GOS OMAHOS 
SKYRIUS VILTIES 

ŠIMTININKAS
ALT S-gos Omahos Sky

riaus Valdyba kovo 8 d. su
šaukė p.p. Agurkų bute 
skyriaus narių visuotiną 
susirinkimą. Skyriaus pir
mininkas V. šarka trumpa
me pranešime peržvelgė 
praėjusių metų skyriaus 
veiklą, o kontrolės k-jos 
pirm. St. Petrulis perskaitė 
revizijos aktą. Po to, sekė 
diskusijos.

Priėjus prie valdomųjų 
organų rinkimo, vienbalsiai 
nutarta ir skyriaus valdybą 
ir kontrolės k-ją palikti tą 
pačią. Tik vietoj kontrolės 
k-jos nario V. Sederavi
čiaus, išsikėlusio iš Oma
hos, darinktas jo vieton R. 
Drukteinis.

Svarstant įvairius klau
simus nutarta iš kuklių 
skyriaus išteklių skirti 
$15.00 Vilties Draugijai ir 

■ ......

PR. VYTAUTUI ŽYMANTUI 

mirus, jo žmoną ir artimuosius nuošir

džiai užjaučiame

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

A. A.
Motinai ONAI SILIŪNIENEI

mirus Lietuvoje, sūnams ALEKSUI ir BRONIUI 
SILIŪNAMS bei jų šeimoms, liūdesio valandoje, 
reiškiame gilią užuojautą

A.L.T. S-gos Chicagos Skyrius

Kanadoje, Toronte netikėtai mirus buv. ilga
mečiu! LSB vyriausiam skautininkui

v. s. STEPUI KAIRIUI,
jo žmonai IRENAI, dukteriai ALDONAI ir sūnui 
ALGIUI ir jų artimiesiems reiškiu širdingą užuo
jautą

V. s. Vincas Kizlaitis

tuo būdu pakelti skyriaus 
įnašą iki $100.00.

Po susirinkimo sekė vai
šės, kurias suruošė šeimi
ninkai Jane ir Juozas Agur- 
kiai. (jp)

• Lietuvių Studentų Są
jungos naujai išrinktą val
dybą sudaro: Vytenis Ga
tautis, Teresė Idzelytė, An
tanas Kalvaitis, Giedrius 
Lazdinis, Teresė Neimanai- 
tė, Ramunė širvaitytė ir 
Algis Rimas.

• Lietuvių Fondo vado
vybė praeitą savaitę įteikė 
Chicagos Universitetui 5000 
dol. čekį lituanistikos ka
tedros pradžiai finansuoti.

Įteikimo iškilmėse taip 
pat dalyvavo gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis ir spau
dos atstovas. Lituanistikos 
katedrai vadovauti numa
tomas prof. P. Jonikas.

PLB SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

TORONTE
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Valdybos posėdis 
įvykęs Toronte Prisikėlimo 
parapijos patalpose kovo 15 
d., buvo baigtas spaudos 
konferencija, kurioje daly
vavo Pasaulio ir Kanados 
Lietuvių Bendruo menės 
Valdybų pirmininkai ir at
skirų sričių vadovai, o 
spaudą atstovavo: Tėviškės 
žiburius — redaktorius dr.
P. Gaida, Nepriklausomą 
Lietuvą — L. Adomavičius, 
dienraštį Draugą — P. Al- 
šėnas ir Dirvą — P. Bas
tys. Konferencijai pirmi
ninkavo PLB Valdybos 
vyk domasis vicepirminin
kas dr. A. Butkus.

Pirmininkas St. Barzdu
kas pasidžiaugęs PLB Val
dybos narių reikiamu dė
mesiu bei atsidėjimu bend
ruomeniniam gyvenimui ir 
darbui, nurodė ir rūpimus 
klausimus, kurie čia pat ne
seniai posėdyje buvo kelia
mi ir aptariami. Apie PLB 
švietimo Tarybos ateities 
planus referavo A. Rinkū
nas, pasitarimai su Altos 
Valdyba — dr. H. Brazai
tis, PLB konstitucijos kei
timo bei papildymo reikalu 
— dr. A. Butkus. Valdyba 
kėlė ir svarstė Pietų Ame
rikos kongreso, Lietuvių 
Mokslo Draugijos steigimo, 
spaudos bei radijo darbuo
tojų suvažiavimo, koordi
nacinio Rusijos pavergtų 
Europos tautų centro if ki
tus klausimus. Pirmininkas 
St. Barzdukas toliau tęsda
mas savo pranešimą pami
nėjo, kad vakarykščioj i, ko
vo 14-ji, diena buvo skirta 
susitikimui su Kanados lie
tuvių jaunimu. Tuose po
kalbiuose dalyvavo PLB 
Valdybos vicepirminin kas 
dr. A. Butkus ir jaunimo 
reikalams vicepirmin i n k ė 
M. Lenkauskienė. Iš Chica
gos buvo atvykę ir dalyva
vo jaunimo atstovai p. Ku- 
biliutė ir p. žumbakis. Iš 
Toronto dalyvavo virš 30. 
Pagrindinė pokalbių tema 
buvo 2-jo laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso 
organizavimo reikalai. To- 
rontiečiai pageidavo, kad 
kongresas būtų ruošiamas 
Chicagoje ir suderintas su 
tautinių šokių švente. Pro
gramos reikalu pasisakė, 
kad jinai nebūtų perkrauta 
ir kad jaunimas turėtų dau
giau kultūrinių subuvimų. 
Sugesti j uotą kongresą baig
ti sporto varžybomis To
ronte. Tuo reikalu plates
nio masto pasitarimai yra 
numatomi gegužės mėn. 
Chicagoje ir Clevelande.

Be informacinių jaunimo 
kongreso reikalų pirminin
kas St. Barzdukas trumpai 
paminėjo bendru o m e n ė s 
formavimosi metmenis ir 
nurodė, kad šiądien PLB 
jau yra pagrindinė pasauly
je pasklidusių lietuvių jung
tis. Pažymėjęs mūsų vie
ningą nusistatymą okupan
to atžvilgiu ir norą okupa
cijos nusikratyti, palietė 
atsirandančias mūsų tarpe 
spragas. Vasario 16 minė
jimuose buvę matyta pavo
jingas mūsų politikos ati
trūkimas nuo kultūros. Bu
vę matyta ir atitrūkimas 
net nuo savo tautos. Pav. 
Dirvoj buvę parašyta apie 
pamokslą, "visai netinkamą 
nei tai dienai, nei bažny
čiai". Taip pat buvę maty
ta partinių ir net asmeninių 
sąskaitų suvedinėjimų. Esą 
ir bendruomenę kai kas 
spalvina tendencingais pra
simanymais. Kai vienas 
laikraštis tokias insinuaci
jas skelbia, o kitas karto
jus, tai vis esą gyvenimo 
plyšiai, kuriuos užtaisyti 
turėsime savo visuomeni
niu subrendimu, atsakomy
bės pajautimu ir demokra
tine dvasia. Baigdamas vi
sus kvietė į bendrojo mūsų 
visų labo talką.

Iždininkas A. Gailiušis

painformavo apie PLB Val
dybos finansinį stovį. Tarp 
kitų klausimų buvo užsi
minta, kad kiek mažoka 
esanti Kanadoje "Pasaulio 
Lietuvis” skaitytojų šeima. 
Svečių priėmimu ir globa 
rūpinosi KLB Krašto Val
dyba. (pb)
METINIS TORONTO LN 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Namų nariai 

kovo 22 d. savose patalpose 
turėjo metinį susirinkimą, 
kuriame su jų veikla aptarė 
visą eilę klausimų. Susirin
kimui vesti buvo sudarytas 
prezidiumas, į kurį įėjo pir
mininku L. Tamošauskas ir 
sekretorium p. Kazlauskas. 
Bendrais veiklos reikalais 
pranešimą padarė pirmi
ninkas P. Bastys ir finan
siniais — V. Petraitis. Su 
1969 metų tėkmės srove 
yra nuėję į amžinastį Bal- 
takys Jonas, Margis Anta
nas ir Zubrickas Benedik
tas. Jie buvo pagerbti tyliu 
susikaupimu.

Revizijos vardu praneši
mą darė dr. M. Anysas, pa
žymėdamas, kad kasos kny
ga vedama tvarkingai ir vi
si įrašai turi pateisinamus 
doku mentus. Patvirtinus 
1969 m. pajamų-išlaidų apy
skaitą ir priėmus šių metų 
sąmatą ėjo rinkimai. Į val
dyba išrinkta E. Jurkevi
čienė, P. Kvedaras, A. Pet- 
ryla, V. Germanavičius ir 
p. Grimas. Revizijos komi- 
sijon: dr. M. Anysas, A. 
Jucys ir p. Kazlauskas. Ei
namuose reikaluose buvo 
keliama knygyno if Lietu
vių Namų ūkio įvairūs 
smulkūs klausimai. (pv)

NAUJAS ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

TARYBOS PIRMININKAS
Kaip praneša žurnalas 

Aidai (Nr. 2), Ateitininkų 
Federacijos tarybos pirmi
ninko pareigas, pasitraukus 
dr. V. S. Vardžiui, perėmė 
Stasys Barzdukas.

• Julius Staniškis, Juo
zas Kašuba ir Voldemaras 
šenbergas sudaro LB Ohio 
apygardos Vl-tosios Tary
bos rinkimų komisiją. Ko
misijos adresas: Julius Sta
niškis, 18025 Hiller. Avė., 
Cleveland, Ohio 44119.

• Jaunimo Simpoziumas, 
kurį organizuoja JAV LB 
Centro valdyba, įvyks ge
gužės 2-3 dienomis, Chica
goje, University of Illinois 
Circle Campus patalpose. 
Graži didžiulė auditorija ir 
kambariai posėdžiams gau
ti nemokamai. Auditorija 
įrengta moderniai, su pui
kia garsiakalbių sistema ir 
labai tinka šiam uždaviniui.

• JAV LB Centro valdy
ba prašo apygardų ir apy
linkių valdybas skubiai pra
nešti naujai išrinktų valdy
bų adresus, kad, įvykus pa
sikeitimams, nesusitrukdy- 
tų informacijos persiunti
mas.

VAIŽGANTO MINĖJIMAS
Korp! Neo-Lithuania Vy

riausioji Vaidyba rengia 
savo Garbės nario kun. dr. 
Tumo Vaižganto minėjimą 
š. m. balandžio mėn. 12 d., 
4 vai. p. p. McKay mokyk
los salėje, 6901 S. Fairfield 
Avenue, Chicago, III. 60629 
(Marųuette Park).

P a s k a itininkais sutiko 
būti: prof. Aldona Augus- 
tinavičienė, kun. P. Garš
va, dr. Ramūnas.

Meninę dalį išpildys jau
nimas.

• S. ir J. Jazbučiai, iš 
Miami Beach, 8910 Collins 
Avė., kur jie turi Motelį 
gausiai lietuvių lankomą, 
atsiuntė Dirvai paremti 10 
dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

LOS ANGELES
DISKUSIJOS POLITI- 
NIAS KLAUSIMAIS

ALTo Centro Valdybos 
pirmininkas inž. Eug. Bart
kus su ponia tarnybos rei
kalais lankėsi Los Angelė
je. Ta proga ALT S-gos su
ruoštame susirinkime .pa
darė losangeliečiams pra
nešimą ALTO bei kitokiais 
politiniai reikalais.

Pranešimas įvyko Lietu
vių Tautiniuose namuose, 
dalyvaujant nemažam skai
čiui lietuvių. Dalyvių tarpe 
matėsi generalinis kons. dr. 
J. žmuidzinas iš Kanados, 
atvykęs Vasario 16 proga į 
Los Angeles ir čia trumpu 
žodžiu pasveikino susirin
kusius. Buvo taip pat atvy
kęs ir garbės gen. konsul. 
dr. J. Bielskis.

Po inž. E. Bartkaus išsa
maus pranešimo vyko gy
vos diskusijos, kuriose da
lyvavo dr. P. Pamataitis, 
inž. J. Motiejūnas, J. Koje
lis, L. Balvočius ir kiti. 
Pašnekesiams bei diskusi
joms vadovavo ALT S-gos 
Los Angeles skyr. pirm. dr. 
J. Jurkūnas.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

DIE MAKERS 
TRYOUT 

BORING MILL 
PUNCH FINISHERS

58 HOUR WEEK 
LONG PROGRAM

ACTIVE TOLL & MFG. CO.
11785 FREUD DETROIT, MICH.

(313) VA 2-8900
(22-29)

F E M A L E
OPPORTUNITY FOR

RN’S
LPN’S

Good starting salary, plūs differential 
for evening & night duties, paid va* 
cations, paid holidays, paid life in* 
surance, paid retirement. Time and a 
half for holidays worked & overtlme. 

CALL MR. ST1LGENBAUER 
LUTHERAN HOME FOR 

THE AGED
2116 DOVER CENTER RD. 

WESTLAKE, OHIO 
871-0090

(24-27)

HOUSEKEEPING AIDE
Puid vacalions, paid holidays, paid 
life insurance. paid retirement, time 
and a half for holidays worked 6c 
oveirtime.

CALL MR. STILGF.NBAUER 

LUTHERAN HOME FOR 
THE AGED

2116 DOVER CENTER RD. 
WE.STLAKE. OHIO 

871-0090
(24-27)

MALĖ

IST CLASS SKILLED 
DIE MAKERS

FOR MF.TAL STAMPING PLANT. 
STEADY YEAR AROUND WORK. 
COMPANY PAID FRINGE BENEFITS. 
DIAL MACHINE & TOOL CO., 

10161 CAPITAL.
OAK PARK, MICH.

(24-26)
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