
KARAS AZIJOJE
Pranešimai iš karo 

veiksmų Rytų Pakistane 
yra tokie, kad šias eilu
tes greičiausiai pra
lenks žinia, jog "išvaduo
tam” Jessorės mieste 
buvo paskelbta nepriklau 
soma Bengalijos valsty
bė — Bangia Desh. In
dija turi ne tik karių ir 
ginklų persvarą, bet ir 
vietos gyventojų simpa
tijas, jau nekalbant apie 
jų partizanų "Mukti Bahi 
ni" sąjūdį. Tokiojepadė- 
tyje Pakistanas Indijai 
galėtų sukelti daugiau rū
pesčio tik jąpuldamasiš

PAŠVENTINTAS VASARIO 16 GIM
NAZIJOS BENDRABUČIO KERTINIS 

AKMUO

Iš naujo bendrabučio, susirinkusius svečius sveikina gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius.

Lapkričio 13 Įvyko iškilmin
gas Vasario 16 gimnazijos naujo 
bendrabučio kertinio akmens dė
jimas ir šventinimas. Prie jau 
gerokai paūgėjusių mūro sienų 
susirinko būrys svečių bei moki
niai su mokytojais būti liudinin
kais šio |vykio.

Gimnazijos direktorius V. Nat - 
kevičius pasveikino svečius, iš
kėlė bendrabučio svarbą lietuviŠ - 
kam jaunimui, dėkojo ikišioli- 
niams rėmėjams ir prašė, ypa
tingai. tų, kurie dar nesiryžo 
nieko duoti šiam reikalui, para
mos, kad pradėta bendrabučio 
statyba būtų sėkmingai užbaig
ta.

Į kertinio akmens va r in| vamz
di buvo |dėta: dienos vietinis 
laikraštis Mannheimer Morgen, 
paskutinis VLB Informacijų nu
meris, paskutinis Pasaulio Lie
tuvio numeris, Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos statutas, ga
liojančių monetų ir bendrabučio 
šventinimo aktas. Kertini akme
ni padėjo direktorius V. Natke
vičius, vokiečių vyriausybės at
stovas ministerijos tarėjas dr. 
Wottge ir piniginio vaujaus ve
dėjas tėv. A. Bernatonis. Šven
tinimo apeigas atliko Europos 
lietuvių vyskupas A. L. Deks-
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Po šventinimo prie Vasario 16 himnazijos naujo bendrabučio iš
augusių sienų. Iš kairės: VLB valdybos pirm. J.K. Valiūnas, pinigi
nio vajaus vedėjas tėv. A. Bernatonis, gimnazijos direktorius V. Nat 
kevičius, vokiečių vyriausybės atstovas ministerijos tarėjas dr. Wot- 
tge, Europos lietuvių vyskupas A.L. Deksnys, ev. kun. J. Urdzė, ar
chitektas K. Hutter, kun. čeliešius ir kuratorijos reikalų vedėjas V. 
Bartusevičius.

Indija kariauja dviejuose frontuose prieš pakistaniečius. Sovietams JT saugumo taryboje vetavus ame
rikiečių rezoliuciją sustabdyti kautynes, ir Indijai pripažinus Rytų Pakistane sukiliminę vyriausybę, ma
ža vilties, kad prasidėjęs karas bus išspręstas diplomatiniu keliu.
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INDIJOS PERGALĖS LAUKIANT 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
savo teritorijos vakari
nės dalies. Tačiau ir te
nai jėgų santykis kalba 
Indijos naudai. Atrodo, 
kad Pakistanas tikėjosi 
užsienio intervencijos, 
tačiau šiuo metu nesima
to jėgos kuri galėtų sulai
kyti Indijos kariuomenę.

Indijai greita karinė 
pergalė yra reikalinga 
jau vien dėlto, kad jai sun 
ku išmaitinti tuos 9 ar 
daugiau milijonus pabė
gėlių, kurie pasitraukė 
iš Pakistano įjosterito-

nys ir ev. kun. J, Urdzė.
Dabar pradėta statyti bend

rabučio tik I dalis, nes vokie
čių vyriausybė, nenorėdama per 
daug apsunkinti savo biudžeto 
pinigus skiria irgi dalimis. Pir
moji bendrabučio dalis turės 55 
lovas ir visus reikalingus įrengi
mus kaip prausyklas, dušus, 
kambarius bendram naudojimui 
ir kt. Bendrabutis yra ir taip 
suplanuotas, kad j| būtų galima 
dalimis ir apgyventi.

šios pirmos dalies kaina yra 
DM 537.000 iš kurių DM400.000 
duoda vokiečių vyriausybė. Vi
sas bendrabutis, pagal dabarti
nius apskaičiavimus turėtų kai
nuoti DM 1.300.000 ($400.000). 
Pabaigus pirmąja bus pradėta 
statyti antroji, kuri apims liku
sias ca. 60 lovų.

Vasario 16 gimnazija labai 
džiaugiasi, kad j jos paramos 
prašymą jau atsiliepė didelis 
skaičius tautiečių iš visų pasau
lio kraštų. Tas rodo, jad jos 
svarba yra suprantama ir rei
kalingumas jaučiamas. Tačiau 
sėkmingam statybos užbaigi
mui dar trūksta pinigų. Todėl 
ir dabar visi yra prašomi savo 
auka paremti pradėtą darbą.

(vb)

riją. Tų pabėgėlių foto
grafijų pilna visuose laik- 
raščiuoe. Įdomu, kad ne
paisant viso matomo ir 
aprašomo vargo, jų dau
guma pabėgėlių stovyklo
se susilaukė geresnio gy 
venimo negu pas save na
mie ar čia pat aplink sto
vyklas esančiuose Indi
jos kaimuose, kur viešpa 
tauja sunkiai įsivaizduo
jamas vargas. Kiekvienu 
atveju, pabėgėlių dienos 
davinys iš 10,5 uncijų ry
žių, 3,5 uncijų kviečių ir 
3,5 uncijų daržovių yra 
lygus ar dažnai net vir
šija apylinkės vietos gy 
ventojų davinį. Be to, 
pabėgėliai turi geresnę 
medicinos pagalbą negu 
vietos gyventojai. Už tat 
Indijai labai rūpi pabė
gėlius grąžinti atgal, 
nors daugelis jų grįžti 
nenorėtų ir daugiau 
džiaugiasi stovykline 
’prabanga’jkas kelia čia- 
būvių pavydą ir nepasi
tenkinimą.

Karas Indijai yra rei
kalingas ne tik pabėgėlių 
problemos išsprendi
mui. Jei Bengalija liktų 
nepriklausoma, vakari
nio Pakistano reikšmė 
smarkiai sumažėtų, In
dija pasidarytų dominuo
janti valstybė visoje Pie 
tų Azijoje. Su ja bus 
daugiau skaitomasi negu 
bet kada anksčiau.

Tai, žinoma, dar ne
reiškia, kad jos ateitis 
būtų rožėmis klota. Vi
sų pirma nepriklausoma 
Bengalija būtų magne
tas ir Indijos pusėje gy
venantiems bengalams, 
kurie nuo seno yra ne
patenkinti centrinės In
dijos vyriausybės poli
tika ir dažnai pasvajo
ja apie nepriklausomy
bę. Ir Indijos valdomoje 
Bengalijos dalyje veikia 
partizanai, tiesa nela
bai gausūs ir suskilę į 
tris komunistines parti
jas. Iš viso sunku įsi
vaizduoti Benglijoje ki
tokį ateities režimą kaip 
komunistinį. Bet tai, ži
noma, daugiau ateities 
rūpesčiai, kurie mažai 
veikia į nūdienius spren 
dimus. i

Indijos laimėjimas, ži
noma, būtų kartu ir so
vietų laimikis. Indija,ku
ri nori būti nesusidėju- 
si, ilgainiui norės nusi
kratyti ir bet kokios so
vietų įtakos. Tai tačiau 
priklausys nuo Indijos- 
Kinijos tolimesnių san
tykių plėtotės, galimos

Simo Kudirkos tragedijos metinių minėjimo organizatoriai prie Martha’s Vineyard salos, Kudirkos iš
davimo vietoje, su kitais dalyviais. Iš kairės: R. Veitas, JAV LB Tarybos narys A. Mažeika, Č. Mickū- 
nas, Br. Veitas, Vliko narys J. Valaitis, Vliko pirm. dr. J. Valiūnas, R. Bričkus, J. Kapočius, Z. Gave
lis ir A. Rukšėnas. J. Rentefio nuotrauka

SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJOS METINĖS DOSTONE
Lapkričio 23 d. ALTS-gos na

muose kalbėjo Vliko pirm. K. 
Valiūnas aktualiais mūsų poli
tikos klausimais. Jis čia atvy
ko dalyvauti Simo Kudirkos me
tinių pagerbimo iškilmėse prie 
Martha's Vineyard salos.

Lapkričio 23 d. Bostono ir 
apylinkių lietuviai laivu iŠ 
Hyannis uosto nuplaukė prie 
Martha’s Vineyard salos, kur 
prieš metus toje vietoje Simas 
Kudirka, siekdamas laisvės,per 
šoko iš Sovietskaja Litva rusų 
laivo į Amerikos pakrančių sau-

Kinijos grėsmės akivaiz
doje sovietai jai bus na
tūralūs sąjungininkai.

Washingtono pozicija 
yra žymiai nemalones
nė. Pakistanas buvo JAV 
talkininkas jų pastango
se sulaikyti komunizmo 
plėtimąsi. Dėlto Pakista
nas gavo nemažai kari
nės ir ūkinės pagalbos. 
Tačiau prezidento Ya- 
hya Khan brutalus Rytų 
Pakistano autonomijos 
judėjimo numalšinimas, 
kuris pasiuntė milijo
ninę pabėgėlių bangą į 
Indiją, kas davė akstino 
pradėti dabartinį karą, 
nesusilaukė jokių simpa
tijų nei Washingtono ad
ministracijoje nei pla
čioje visuomenėje. Kaip 
ten būtų, Indija skaito, 
kad JAV padėjo P a kis ta
nui, o pakistaniečiai laiko 
kad JAV juos išdavė. 
Tai, aišku, tik sustiprins 
augančias šiame krašte 
tendencijas nesikišti į ki
tų tautų reikalus. Kol kas 
tačiau JAV padėjo dau
giau Pakistano pabėgė
liams negu visos kitos 
pasaulio valstybės kar
tu sudėjus.

gos laivą Vigilant, tačiau ameri
kiečių pareigūnų buvo išduotas 
rusams. Vainiko į jūrą nuleidi
me kalbėjo dr. Valiūnas,A. Ma
žeika iš New Yorko. Iškilmėse 
dalyvavo Bostono amerikiečių 
televizijos ir spaudos reporte
riai. Tą pat vakarą pagerbimo 
iškilmės buvo rodomos per pa
grindinius televizijos stočių ka
nalus. Bostono dienraštis "He- 
rald Traveler" vėl smulkiai ap 
rašė Simo Kudirkos tragediją 
ir Pabaltijo valstybių likimą Ru
sijos okupacijoje.

KARIUOMENES švente

Lapkričio 21 d. Bostono "Ra
movės" skyrius surengė Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 53- 
jį sukakties paminėjimą, drauge 
su metinėmis tragiško Simo Ku
dirkos šuolio į laisvę prieMar- 
tha’s Vineyard salos. Sekmadie
ni 10 vai. ryto šv. Petro liet, pa
rapijos bažnyčioje dalyvaujant 
lietuvių organizacijoms su savo 
vėliavomis, buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius kovose dėl 
Lietuvos laisvės.

11 vai. ryto lietuvių radijo va
landa "Laisvės Varpas", veda
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Laivas, kuriuo Bostono lietuviai plaukė | Martha’s Vineyard 
salą Simo Kudirkos pagerbimui lapkričio 23 d.

J. Rentelio nuotrauka

mas P. Viščinio, pusės valandos 
specialioje programoje perda
vė dainos ir žodžio montažą, 
skirtą Kariuomenės šventei ir 
Simo Kudirkos pagerbimui. Mon
tažą parengė aktorius J. Ja- 
šinskas, išpildė Bostono dra
mos sambūrio nariai.

3 vai. po pietų Lietuvių Pilie
čių klubo salėje |vyko iškilmin
gas šventės minėjimas. Atidarė 
"Ramovės" skyriaus pirm. A. 
Janavičius. Paskaitą tema: "Ka
riuomenė Lietuvos valstybingu
mo ugdytoja" skaitė dr. Br. Ne 
mickas iš New Yorko. Meninė
je programoje dainavo solistai 
St. Liepas ir Ben. Povilavičius, 
akomp. komp. Jer. Kačinskui. 
Be to, buvo pastatytas trijų pa 
veikslų scenos vaizdelis pagal 
poeto Ber. Bradžionio poemą 
"Vaidila Valiūnas" prie užgę- 
susio švyturio. Paruošė akt.
J. Jašinskas. Išpildė Janina ir 
Gediminas Ambraziejai, Kazys 
Barflnas, Gytis Gavelis, Felik
sas Kontautas, Jonas Valiuko- 
nis, pranešėja Marija Gineitis- 
nė, šviesų ir garsų efektai Ro
mo Šležo. Publikos, nežiūrint 
blogo oro, buvo pilna salė. Po 

programos buvo vaišės ir šo
kiai.

Išvakarėse Prof. dr. Br. 
Nemickas, lydimas ALTS-gos 
Bostono skyr. pirm. inž. J. Da- 
čio, kurio jis buvo svečias,atsi
lankė | skyriaus narių ir bičiu
lių surengtą pagerbimo arbatėlę 
— susirinkimą. Čia svečias daly 
vavo gyvose diskusijose: politi
niais, visuomeniniais ir kultū
riniais klausimais. Tai buvo ypa
tingai |domus, naudingas ir re
tas tokio pobūdžio susirinkimas. 
Diskusijose buvo paliesta ir gvil
denama dauguma šių dienų ir ne
tolimos praeities svarbių prob
lemų: Raudonosios Kinijos atsl- 
radimas JT, Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų įtaka, tarptautinio 
sionizmo ir Izraelio Įtaka JAV 

(Nukelta | 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

JAUNIMO KONGRESO REIKALU
Australijos lietuvių jaunintas jau šiandien gyvena busimojo II- 

jo P.LJ. Kongreso svajonėmis. Dirbama visose mūsų lietuvių ko
lonijose. Ir dirbama tikrai su jaunalietuvišku užsidegimu ir noru, 
todėl be abejonių reik tikėtis, jog Australijos lietuvių jaunimas bus 
tinkamai ir gerai reprezentuotas.

Norėdamas plačiau supažindinti skaitytojus su Sydnėjaus jau- 
nimo paruošiamaisiais darbais, kreipiausi į komiteto naująją pir
mininkę Jūratę Reisgytę, kurios vardas labai gerai žinomas ne tik 
mums Australijoje, bet ir visame lietuviškame pasaulyje, po to kai 
ji gavo Justo Paleckio parašą ant deklaracijos, prašančios Lietu
vai laisvės ir kuri jau dabar per tas kelias savo vadovaujamo dar
bo savaites įrodė, o tai dar yra tik pradžia, kad Sydnėjuje ir gali
ma daug padaryti, jeigu tik yra jaunatviškas užsidegimas, parem
tas darbo ryžtingumu. Jaunajai mūsų vadovei ir visam komitetui 
telinkėtina tik geriausios sėkmės ir puikaus mūsų atstovavimo kon
grese.

— Būdama I-jo PLB Kongre
so dalyvė, kaip vertinote buvusį 
pasaulio lietuvių sambūrį?

-- Važiavau į I-jį Kongresą 
labai entuziastingai nusiteikusi, 
gal dėl to jaučiau ir .nusivyli
mo. Laukiau idealo. Bet iš es
mės jis buvo labai teigiamas 
įvykis PLB gyvenime.

-- Kokius įspūdžius parsive
žėte apie patį kongresą ir jame 
dalyvavusius paskirų kraštų 
lietuvius?

-- Įspūdžiai apie kitų kraštų 
lietuvius labai geri -- nuoširdu
mas, draugiškumas visus jun
gė. Buvo jausmas -- štai susi
tiko senai nesimatę broliai ir 
seserys. Įspūdžius apie ko n g re. 
są neišvengiamai jungiu su vi
sais ne vien tik kongrese sutik 
tais Amerikos ir Kanados lietu
viais.

Jau vien susitikimas su to
kiom asmenybėm, kaip V. Adam- 
kavičium, Vysk. Brizgiu, Keziu, 
Mažeika, F. Daukum, A.Budrec- 
kiu, komp. Lapinsku, muz. Bud- 
riūnu, muz. Mikulskiu ir ponia, 
rašyt. Ale Rūta, prof. Brazai - 
čiu -- Darbininko redaktorium, 
Rimkūnu, dr. Sungaila iš Toron
to, dr. Anysu ir daugeliu kitų 
palieka žymę visam gyvenimui. 
Su jais susitikus, pajauti labai 
apčiuopiamai lietuvių kūrėjo, lie
tuvio visuomenininko, lietuvio 
kultūrininko, lietuvio politiko 
sąvoką. Be galo didelis nuosto
lis būsimo kongreso dalyviams, 
kad jie nebeturės galimybės su
tikti didžiojo viso pasaulio lie
tuvio Bačiūno. Didelį įspūdį pa
darė man seserų vienuolių bega
lo rūpestinga globa Dainavos sto
vykloje. Iš viso, Amerikos lie
tuviai labai nuoširdūs, svetingi 
ir vaišingi.

O kur dar Dainų šventė, Lie
tuviška. Opera, Mažlietuvių Jo
ninės, Los Angeles Bendruo
menės 25 metų sukakties minė
jimas, Neo-Lithuania stovykla, 
Lietuvos Pasiuntinybė, lietuviš
kų laikraščių redakcijos, radi
jo! Labai didelį įspūdį man pa
darė New Yorke suorganizuotos 
demonstracijos. Žodžiu įspū
džių daug, didelių ir labai nau
dingų. Daug gero organizavimo 
pavyzdžių, daug gerų idėjų.

Buvo girdima, daugumoje iŠ 
vyresniųjų, jog sugrįžus iš kon 
greso tik maža dalis jo dalyvių 
pasiliko aktyviam lietuviškam 
darbe, ar tas tiesa?

-- Taip, tai tiesa Sydney apy, 
linkei. Čia iš 10 važiavusių tik 
3-4 yra dabar aktyvūs mūsų 
bendruomenėje. Kitų, dėl įvai
rių priežasčių, nesimato. Bet 
to negalima pasakyti nei apie 
Adelaidės, nei Melbourno, nei 
kitų vietovių buvusius I-jo kon
greso dalyvius. Jie visi akty
vūs ir energingi lietuviško dar. 
bo talkininkai.

-- Kas paskatino Jus vėl įsi
jungti Sydnėjuje į sunkų paren
giamąjį II-jo Jaunimo Kongre
so darbą?

--Aš visada domėjausi būsi- 
muoju Jaunimo Kongresu. Ir kai 
pas mus atsitiko taip, kad reikė 
jo kam nors skubiai šį darbą 
perimti, aš jaučiau pareigą sa
vo dalį atiduoti.

-- Būdama Sydnėjue šio ko
miteto pirmininkė, gal galėtu
mėte plačiau painformuoti apie 
Jūsų darbą?

— Aš skaitau, kad pagrindi
nis, mūsų sąlygose, komiteto 
uždavinys yra ne tik lėšų telki
mas, bet ir paruošimas mūsų 
jaunimo galimai sąmoininges- 
neiais kongreso dalyviais. Tam 
mes organizuojame kursus -- 
ne teoretiškus, bet praktiškos 
veiklos. Mes padarėme, paly-

Jflratė Reizgytė, Sydney Jau
nimo Kongreso išvykos komite
to pirmininkė.

— Kas turi teisę, sakysim, 
iš Sydnėjaus būti išrinktas re
prezentuoti šią didžiausią lie
tuvių koloniją Australijoj?

-- Ryškesnių naujų veidųmes 
neturim, bet vilčių keliančių yra 
nemažai. Kas mus atstovaus — 
paaiškės po atstovų rinkimų.

-- Bodama jaunimo aktyvi 
atstovė, gal galėtumėt plačiau 
nušviesti mūsų dabartinio jau
nimo pažiūras į lietuviškąją 
veiklą, mūsų kalbą, jaunimo 
esamas organizacijas ir patį 
kongresą?

--šia tema kalbėti galima la 
bai daug ir tai visko nepasaky
si. Pažiūros yra gan įvairios, 
individualios. Bet visi — net 
ir tie kurie kalba vien angliš
kai, skaito save lietuviais. O 
tai pasako labai daug! Jauni
mas įsitrauktų į bendruome
nės veiklą, jei jie turėtų pro
gos tą veiklą organizuoti pagal
savo pažiūras ir savais meto
dais. Todėl, mano manymu, 
prie kiekvienos apylinkės turė' 
tų būti jaunimo komitetai, dabar 
tinių kongreso komitetų tąsa, 
Į kongresą dauguma jaunimo 
žiūri entuziastingai ir nori ja
me dalyvauti.

— Kokia yra Jūsų ir daugu
moje jaunimo, nuomonė apie 
Lietuvą ir ten gyvenančius jau
nuosius lietuvius?

— Dėl santykių su Lietuva 
ir ten gyvenančiais lietuviais 
yra labai gražiai ir teisingai 
pasisakęs PLB pirmininkas St. 
Barzdukas. Jis išreiškė jauni
mo nuomonę pilnai.

Aš esu susitikusi su keliais 
jaunais lietuviais iš Lietuvos. 
Aiškiai susidariau įspūdį, kad 
jie, nežiūrint jų politinių įsi
tikinimų, apie kuriuos jie ven
gia kalbėti, yra lietuviai. O 
tai svarbiausia; tai yra kas 
mus jungia. Susitikus su jais, 
pajunti, kad lietuvių tauta yra 
gyva. O tai duoda jėgų ir vil
čių kovai už jos laisvę.

— Kokias matėte I-jo kon
greso kliūtis ir ko pageidautu
mėte iš II-jo?

-- Jei jau kritiškai vertinti 
I-jį kongresą, tai didžiausias 
minusas, mano manymu, buvo 
laiko stoka — nepakankamai gi
liai ir plačiai kai kurios te
mos išnagrinėtos. Be to, kai ku
rių prelegentų nepasiruošimas 
buvo nedovanotinas. Tikiu, kad 
šiame kongrese to nebus. Į ką 
dar norėtųsi atkreipti rengėjų 
dėmesį; tai į kongreso paskai
tų paruošimą atskiru leidiniu ir 
išsiuntinėjimą buvusiems daly, 
viams. Dar mums, mažųjų lie
tuvių kolonijų atstovams labai 
reikalinga konkreti lietuviškai 
veiklai medžiaga -- įvairiau
sia literatūra, įvairiausiose srl 
tyse. Būtų gera, kad kiekvienam 
būtų išdalinta paruošti sąrašai 
bent visų didžiųjų lietuviškų tur
tų šaltinių — kur gauti plokšte
les, tautinių šokių knygas, teat
ro veikalus ir t.t.

Atrodo, kad šitas kongresas 
bus dar geresnis už buvusį. 
Ypač praktiška stovyklos pro
grama. Labai nepatinka man 
anglų kalbos įvedimas į kon
gresą. Jei dalis amerikonų ne
gali susikalbėti lietuviškai, tat 
jie tą problemą turi spręsti 
tarpusavyje. Visų kitų kraštų 
atstovai, atvykstamieji į kon
gresą, lietuviškai mokės, nes 
tai pagrindinė sąlyga mandatui 
gauti. Tad kodėl iš kongreso 
programos bus išjungti tų kraŠ 
tų atstovai, kurie anglų kalbos 
nemoka? Be to, principinis r ei 
kalas: Lietuvių jaunimo kongre 
se -- lietuvių kalba. Dar vie
nas, ne esminis, bet grynai at
stovų patogumui reikalas: tai 
Chicagos jaunimo paslaugumas 
transporto reikalais. Būnant 
svetimam krašte ir dar turint 
ribotą dolerių skaičių, trans
portas į parengimus ir iš jų, 
sudaro nemažą problemą. Daž - 
nai dėl to vėluojama, ar net vi
sai kai kas praleidžiama. Ir 
ypač mums, iš Australijos, kur 
mes esame pratę iš svetimo 
krašto atvykusį lietuvį priimti 
kaip didelį ir mielą svečią ir 
kurį kur nors nuvežti ar parvež
ti 30-40 mylių yra "ne iš kelio" 
toks transporto nesuorganizavi- 
mas kongreso dalyviamsChica
goje buvo labai svetimas ir ne
jaukus. Visuose kituose mies
tuose vietinis jaunimas atstovus 
labai nuoširdžiai prižiūrėjo ir 
vežiojo. Bet aš tikiu, kad ir 
chicagiečiams tai atsitiko tik 
per neapsižiūrėjimą ir šitame 
kongrese taip nebus.

ginus su tai ka norime padary
ti, dar labai nedaug. O apie 
planus -- man geriau patiks 
apie juos kalbėti, kai jie bus 
įvykdyti.

— , Gal žinote kiek maždaug 
jaunimo gali, važiuoti į kongre
są iš visos Australijos ir iš jū
sų vadovaujamo Sydnėjaus?

-- Tiksliai pasakyti dabar 
dar sunku. Manau bus nemažiau 
kaip 50 iš visos Australijos ir 
gal virš 10 iš Sydney.

-- Kokios yra jums didžiau
sios kliūtys jūsų darbe?

-- Blogiausia -- pavėluota 
darbo pradžia; dėl to neturime 
parengimų kalendoriuje mums 
skirtų datų, nei užsakytų sa
lių. Todėl mūsų parengimai daž
nai yra skuboti, be tinkamos 
reklamos ar net pasiruošimo, 
nes turime griebti laisvą da
tą, kuri pasidaro kuriai nors 
organizacijai jos neišnaudojant.

— Ar gaunate užtenkamai pa
ramos. iš Sydnėjaus lietuvių or
ganizacijų, visuomenės ir pa
čio jaunimo?

— Iš Sydney organizacijų kol. 
kas jokios paramos negavom. 
Visuomenė žiūri rezfervuotai, ir 
žinoma, jos kaltint negalima. 
Mes tikimės, jos nuomonę pa
keisti, įrodydami savo darbu, 
kad mes esame verti paramos. 
Jaunimas jau pradeda įsitrauk
ti ir susidomėti.

-- Kokią naudą jūs įžiūrit as
meniškai iš Jaunimo Kongresų 
ir ar atsiekti vaisiai pilnai pa
teisina tą didžiulį darbą ir esa
ma išlaidas?

-- Iš jaunimo kongresų aš 
įžiūriu didelę naudą: jau vien 
ruošimasis kongresui išjudina 
jaunimą ir įtraukia jį į visuome
ninį darbą. Pačiame kongrese 
galima išmokti ir pamatyti daug. 
Įvairių kraštų jaunimo atsto
vai atsiveža savo patirtį, nuo
mones, idėjas. Visa tai krūvon 
sudėjus, susidaro nemažas aruo
das, iš kurio galima didelius 
laukus apsėti. Be to, pamatymas 
ir susipažinimas sudidžiaisiais 
išeivijos lietuvybės centrais 
Amerikoje daug duoda.(Aš tikiu 
kad visiems atstovams bus su
darytos sąlygos juos aplankyti). 
Kiek konkrečios naudos turė
sime čia Sydney — priklausys 
nuo mūsų bendruomenės, kokie 
atstovai bus išrinkti. Bet paga
liau, jei ir vėl tik -34 liks ak
tyvūs mūsų lietuviškam gyveni
me, vistiek apsimoka. Mūsų lie
tuviškos bendruomenės vadų 
paruošimas ateičiai yra svar
besnis ir didesnis dalykas, ne
gu tie keli tūkstančiai dolerių.

Dalis didelio būrio bostoniečių, atlydėjusių Antaną Vilėniškį į jo amžinojo poilsio vietą Forest Hills 
kapinėse. Prie karsto velionio našlė Ona Vilėniškienė ir kiti artimieji.

Šatrijos tunto skautės kūčiose.

TORONTO SKAUČIŲ ŠATRIJOS 
TUNTO DVIDEŠIMTMETIS

Toronto Šatrijos tuntas lapkri
čio 14 d. 20 metų sukaktį atžy
mėjo iškilminga tunto sueiga, 
laužu ir kavute.

Prasidėjus pokarinei imigra
cijai į Kanadą, nemažai jaunimo 
atvyko iš Vokietijos. Svečioje že
mėje pradėjo reikštis skautiš
kas sąjūdis. 1948 m. pavasarį 
Toronte vyr. skautės susibūrė 
į Ramunių skiltį. Pradininkė bu
vo ps. Rūta Jasiūnaitė (Kuprevi- 
čienė). Bematant skiltis išaugo 
į Birutės draugovę. Jūrų skau
tės, vadovaujamos Birutės Gra 
bauskaitė (Mažeikienės), pra
džioje veikė drauge su broliais 
skautais. 1950m. buvo įsteig
tas skaučių skyrius mišriam 
tunte, kuris 1951 m. vasario 11 
d. Vyriausios Skautininkės įsa-

Šatrijos tunto stovykloje 1955 m.
Prieky tuntininkė s. V. Kalend- 
rienė.

kymu persitvarkė į Toronto 
skaučių Šatrijos tuntą.

Tuntininkėmis buvo: s. Sta
sė Šileikytė-Draugelienė, s. V. 
Kalendrienė, s. Danutė Keršie
nė, v. sL Sigita Skirgailaitė- 
Ramanauskienė, ps. Rūta Bleiz- 
gytė-Žilinskienė, vadeivė s. Ma 
rija Vasiliauskienė ėjotuntinin- 
kės pareigas, s. Birutė Petru- 
šaitienė, ps. Sigutė Zubrickai-

-- Jūsų linkėjimai II-jo kon
greso vadovybei ir būsimiems 
dalyviams?

-- Kongreso vadovybei linkiu 
ištvermės ir sėkmės! Mes su
prantam ir vertinam jų darbą. 
Ačiū jiems! Kongreso dalyviams 
linkiu gerai išnaudoti savo akis, 
ausis, protą ir širdis. Bus daug 
ko pamatyti, daug ko išgirsti, iŠ 
mokti, suprasti — o širdis rei
kia saugot -- bus daug pavojų ir 
jas pamesti. 

tė-Rudienė, ps. Liūda Gvildie- 
nė, ps. Prima Saplienė.

šiuo metu Šatrijos tunte yra; 
dvi vyr. skaučiųd-vės,trys skau - 
čių d-vės, dvi jaunesniųjų skau
čių d-vės, ir du jūros skaučių 
laivai — viso 160 skaučių.

Keitėsi vadovės, dar labiau 
kito skaučių sąstatas. Šian
dien neįmanoma būtų apskai
čiuoti kiek mergaičių perėjo 
per skautiškas gretas. Jų buvo 
daug. Jaunimo organizacija i, vis 
gaunančiai prieauglio, judėji
mas normalus dalykas. Vienos 
pasitraukia į šeimas. Dalis jų 
sugrįžta su paaugusiais vaikais, 
dalis įsijungia į rėmėjas. Kai 
kurios ieško įprasminimo ki
tur, palieka Seseriją ir perei
na į kitas organizacijas. Ne ma
žai skaučių, šalia tunto, daly
vauja lietuviškoje veikloje — 
dėsto lietuvių šeštadieninėje mo
kykloje, aktyviai reiškiasi Lie
tuvių Bendruomenėje dalyvauja 
choruose, tautinių šokių sam
būriuose ir kitur.

Nuostabiu būdu išlaikoma jung
tis tarp aktyvaus ir pasyvaus 
branduolio, tartum nematoma gi
ja būtų visas supynusi į vieną 
nėrinį. Štai, ir sukaktuvinėje 
sueigoje dalyvavo buvusios tun^ 
tininkės, iškyrus dvi gyvenan
čias ne Toronte. O sesė S. Ra
manauskienė buvo atvykusi net 
iš JAV.

Šatrijos tuntas artimai bend
radarbiauja su skautų Ramby- 
no tuntu. Abu tuntai kartu sto
vyklauja, šventes ruošia, tauti
nius šokius šoka.

Stovyklauti pradėta 1952 m. 
kanadiečio, vėliau lietuvio Ūki
ninko žemėje. Tik 1962 m. va- 
dovių-vadovų rūpesčiu buvo Įsi
gyta stovyklavietė "Romuva", 
140 mylių nuo Toronto. Ten vis 
auga nauji pastatai ir gerinamos 
stovyklavimo sąlygos. Stovykla
vietę pirko ir ją administruoja 
B-vė "Romuva" prisitaikant vie
tinės valdžios reikalavimams.

Per eilę metų buvo jaučiama 
patalpų stoka. Tėvai pranciško
nai naujame Prisikėlimo parapi
jos pastate davė patalpą, kur 
1967 m. buvo Įrengtas skaučių- 
skautu buklas. Stilingobuklo pro
jektą paruošė arch. dr. A. Kul- 
pa-Kulpavičius. Lėšas parūpino 
tėvai ir rėmėjai.

Kaziuko muges pradėjo rengti 
vyr. skaučių Birutės d-vė 1952 
m. Laikui bėgant įsijungė visos 
skaučių d-vės ir Rambyno tun
tas. Kaziuko mugės yra gausiai 
lankomos Toronto lietuvių.

Antro penkmečio laikotarpy
je susiorganizavo pirmoji skau- 
čių-skautų tautinių šokių grupė 
Gintaras, kai tėvų-rėmėjų rū-

J. Rentelio nuotrauka

Bostone...
(Atkelta iš 1 psl.) 

politikai, Bražinskų klausimas 
Turkijos teisės šviesoje,paverg
tos Lietuvos klausimo Įnešimas 
į JT, mūsų konsularinių atsto
vybių tęstinumo reikalas, ALT 
ir LB santykiai, kultūrinių ry
šių mezgimas su okup. Lietuva 
ir daug kitų.

Diskusijose dalyvavo ir klau
simus statė inž. J. Dačys, poe
tas St. Santvaras, A. Matjoška,
J. Vizbaras, T. Janukėnas, inž. 
Galinis, inž. Ed. Cibas, inž. C. 
Mickūnas, Lileikis, Bliumas, 
inž. V. Izbickas ir kiti. Dr. Ne- 
mickas, kaip tarptautinės teisės 
žinovas, patiektus klausimus 
nagrinėjo plačiai ir įdomiai, pa
grįsdamas juos diplomatine tei
se bei tradicija. Dauguma pagei
davo ir ateityje rengti panašaus 
pobodžio diskusinius susirinki
mus. Juose išryškėja mūsų 
veiklos gairės ateičiai kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Susirinki
mas buvo gausus. Iš Worces- 
terio buvo atvykę vietinio sky
riaus valdybos nariai J. Matule
vičius ir P. Babickas.

J. V. Sflduvas

pėsčiu buvo įsigyti A. Tamošai
tienės austi, vyrų tautiniai rū
bai. "Gintaras" atstovavo ne tik 
skautus, bet ir lietuvių bendruo
menę įvairiuose parengimuose. 
Antrame dešimtmetyje veikė dvi 
tautinių šokių grupės.

1967 m. v.s. Stepo Kairio pas
tangomis buvo sudaryta kankli
ninkių grupė. Šatrijos tuntas Įsi- 
gijoe 10 kanklių. Lėšas suauko
jo skaučių vienetai, t^ų komi
tetas, rėmėjai. Šatrijos tunto 
jubiliejinis projektas tapo realy
be. Nenuilstamo vadovo atmini
mui pagerbti ši grupė buvo pa
vadinta "Stepo Kairio skaučių 
muzikiniu vienetu".

1965 m. "Šatrijos" tuntas pra
dėjo rengti bendras kflčias. Po 
poros metų imta kviesti brolius 
skautus, tėvus-rėmėjus ir kitus.

Kasmet Šatrijos ir Rambyno 
tuntai ruošia Kalėdų e J1.1? ;s 
jaun. skautėm ir skautam su pri
taikyta programa.

Bendravimas su kitų tautybių 
skautėmis palaikomas susimąs
tymo dienos sueigomis - vasa
rio 22 d. Pradžioje rinkdavosi 
tik pabaltietės skautės, prieš ke
lis metus yra kviečiamos veng
rės, ukrainietės ir lenkės.

Abiejų Toronto tuntų atstovai 
organizavo šių metų vasarą eks
kursiją lėktuvu į Vokietijoje vy
kusią jubiliejinę skautų sto
vyklą. Prie Toronto skaučių - 
skautų buvo prisijungę skautai ir 
skautės iš įvairių JAV vietovių.

Čia paminėti bendrais bruo
žais ryškiau pastebimi per du 
dešimtmečius palikti pėdsakai. 
Kiek paskira skautė gauna ir pa 
siima beskautaudama yra neį
žiūrimi pėdsakėliai.

Kas gali susumuoti vadovių 
rūpesčius, problemas, vargą ar 
įvertinti jų aukojamą laiką bet 
darbą? Seseriškai atiduodama 
duoklė, kad mažosios sesės lie
tuvių kalbos žodyną praplėstų, 
kad išmoktų bendrauti su lie
tuviais, stengiantis Įžiebti ki
birkštėlę meilės lietuvių kal
bai ir tautai.

Linkime sėkmės ir ištver
mės trečiame dešimtmetyje.

O. G.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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ZENKEVIČIAUS MELAS
Patriotinėje lietuvių spaudoje plačiai nuskam

bėjo atviras ir drąsus JAV kongresmano Derwinskio 
pareiškimas, pasmerkęs bolševikinės Rusijos im
perializmą ir kolonializmą.

Bolševikai, kadaise tampęsi Jungtinių Tautų rū
muose su tūla Diržinskaitė, pristatydami ją neegzis
tuojančios "Lietuvos užsienių reikalų ministerijos" 
pareigūne, dabar jos vieton pasodino lietuvišką kvis- 
lingiuką V. Zenkevičių, atsitempdami jį į Jungtinių 
Tautų tretijį komitetą, kaip Sovietų Sąjungos dele
gacijos, bene trečios kategorijos, pareigūną.

Ir kai šios sesijos metu Derwinskis tarė drą
sų, istorišką žodį, Zenkevičiui teko ex officio rep
likuoti. Gal būt, jei vietoj Zenkevičiaus sovietų de
legacijos sąstate būtų koks ok. Latvijos ar ok. Es
tijos "užsienių reikalų ministerijos" atstovas, tą 
patį replikavimo melą būtų paskelbęs latviškas ar 
estiškas kvislingas. Juo biauriau lietuviams, kad 
tos purvinos pareigos teko dabar lietuviškam kvis- 
lingui.

Visų pirma Zenkevičius iškėlė naivų klausimą, 
kas įgaliojo kongresmaną Derwinskį kalbėti anot 
Zenkevičiaus, "Lietuvos, Latvijos ir Estijos Tary
bų Socialistinių Respublikų Vyriausybių vardu". Ta 
keista prielaida nurodo "socialistinės" respublikos 
kalbėtojo pasimetimą sąvokose ir pasiimtos temos 
svarstymo procedūroje. Juk kiekvienas komiteto at
stovas turi neribotą teisę iškelti viešumon proble
mą, kuri jam atrodo svarbiausia ir būtina iškėlimo. 
Nedorą ir smerktiną visuomeninio genocido atvejį 
kiekvienas doras kalbėtojas turi, ir net privalo, 
paversti viešu reikalu, nenutylėti pastebėtų faktų. 
Jeigu sovietai garsiai ir provokaciniai rėkia apie 
Angolą ir portugalų ryšį su Angola, kodėl kongres- 
manas Derwinski privalo tylėti, jeigu jam, kaip do
ram ‘demokratinės valstybės atstovui rūpi iškelti 
pasaulio viešumon sovietų vykdomo genocido fak
tus? Jeigu Derwinskis iškeltų viešumon Angolos 
ir Portugalijos santykius, tai tas pats lietuviškas 
kvislingas Zenkevičius sveikintų kongresmaną, kaip 
"kovotoją už taiką"!

Dabar gi Zenkevičius turėjo stvertis už sovieti
nio propagandinio melų malūno ir pilti bolševikinę 
agitaciją purvinais kibirais.

Nenuostabu, kad melų fabrikacijoje Zenkevičius 
stvėrėsi už pagrindinio bolševikinio melo. Zenkevi
čius tvirtino, kad "Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
sukilusi liaudis paėmė valdžią į savo rankas ir pa
skelbė jas tarybinėmis respublikomis", kad vėliau, 
"Lietuvos, Latvijos ir Estijos liaudies parlamentai 
1940 metų rugpiūčio mėn. nutarė prašyti Sovietinės 
vyriausybės priimti jų respublikas į Sovietų Sąjun
gos sudėtį".

Šitas tvirtinimas taip prieštarauja tikrovei, kad 
nevertas užginčijimo. Yra nesugriaunamas faktas, 
kad Stalino-Hitlerio suokalbis padėjo sovietams pa
glemžti Pabaltijo valstybes, kad tai buvo padaryta 
po militarinės okupacijos, kad tomis pat dienomis, 
pagal tokias pat rezoliucijas sufabrikuoti "liaudies" 
seimai atliko savo rolę.

Išdrėbęs tą melą, Zenkevičius puolė dengti sa
vo tvirtinimus kaltinimais buvusiems "buržuazi
niams" pabėgėliams ir, užmiršęs V. Kazakevičiaus 
pinamą bendradarbiavimo voratinklį, iškeikė varg
šus dipukus taip: "įvykdyti negirdėtas piktadarys
tes (žmonių žudymą) hitlerininkams aktyviai talkino 
lietuviškieji fašistai, kurie karui baigiantis,pabėgo 
į Vakarų Vokietiją, o iš ten pervažiavo į JAV".

Sukčiaus apsukrumu V. Zenkevičius bandė Der- 
winskio kalbą išaiškinti kaip tų "galvažudiškų" dipu
kų įtaigojimo sukurtą. Zenkevičius užmiršo paminė
ti Molotovo - Ribbentropo broliavimąsi, kas buvo 
tikras įvadas į Pabaltijo valstybių okupaciją. Jis 
užmiršo ir tą istorinį faktą, kada vyko paskutinis

Lietuvos-Lenkijos valstybės padalinimas ir carie- 
nės atstovas diktavo savo nuožmias sąlygas bejė
giam seimui, už seimo durų stovėjo rusų kariuo
menė. Panašus buvo ir Pabaltijo valstybių "įsijun
gimas" į Sovietinės Rusijos pragarą.

Tenka nusilenkti kongresmanui Derwinskiui už 
nuostabiai teisingą jo žodį, juo labiau dabar, ka
da ima pragaištingai siausti fikcinio "sugyvenimo” 
vėjai. (d)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Lapkričio 27 d. LT namuose buvo pagerbtas ALT S-gos pirm. Teodoras Blinstrubas, 65 gimtadienio 
proga. Nuotraukoje iš kairės: Barbora Blinstrubienė, Teodoras Blinstrubas, K. Laikūnienė ir Kazys Ka- 
sakaitis. Priekyje Teodoro Blinstrubo brolienė -- Blinstrubienė. ’ V.A. Račkausko nuotrauka

TEODORO BLINSTRUBO PAGERBIMAS
Dirvos redaktoriusPrieš savaitę šio laik

raščio vedamasis buvo 
skirtas mūsų iškiliam 
politinio, visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo 
veikėjui Teodorui Blins- 
trubui jo 65-rių metų am
žiaus sukakties proga pa 
gerbti. Jo nuopelnai lie
tuvybei ir išeivijai buvo 
labai gražiai išryškinti 
bei pabrėžti š.m. lapkri
čio 27 d. Chicagos Lie
tuvių Tautiniuose Namuo- 
se surengtame sukaktuvi
niame pobūvyje. Pobū
vio pakili nuotaika gra
žiai derinosi su puošniai 
įrengtomis patalpomis, 
kurių sienas dabino dail. 
A. Varno ir dail. A. Pet- 
rikonio paveikslai, švy- 
tėdami saulėtomis spal
vomis, tartum skaistus 
ryškios sukaktuvininko 
Teodoro Blinstrubo veik
los atspindys.

Pobūvin atsilankė apie 
pusantro šimto žmonių 
iš Chicagos ir apylinkių. 
Netrūko atvykusių ir iš 
tolimesnių vietovių. Tai 
buvo Blinstrubų šeimos 
nariai, giminės, arti
mieji, bendrojo darbo da
lininkai - bendraminčiai 
tautininkai ir iškilūs ki
tų srovių atstovai, pra
dedant sukaktuvininko 
anūku, baigiant senosios 
kartos veteranais kaip 
dail. A. Varnas ir ponia 
bei kt. Savo atsilankymu 
ir asmeniniais linkėji
mais sukaktuvininką pa
gerbė p. M. Bačiūnienė, 
p. V. Olienė, p. Rudo
kienė, p. Ant. Lapinskas 
ir ponia, dr. J. Bartkus 
ir ponia, dr. K. Bobelis 
ir ponia, dr. L. Kriauče- 
liūnas ir ponia, inž. A. 
ir M. Rudžiai, dail. Ant. 
Rūkštelė ir ponia ir daug 
daug kitų lietuviškame 
gyvenime aktyviai besi

reiškiančių asmenų, ku
rių visų neįmanoma ir iš Vyt. Gedgaudas dėkojo 
vardinti. Iš Clevelando už sukaktuvininko dėme- 
specialiai atvykę pobūvy- s į tautinei spaudai, tikė
ję dalyvavo Vilties Drau- damasis to pat ir dar il
gi jos pirm-kas Al. Laiku- goję ateityje, 
nas ir ponia ir Dirvos re 
daktorius Vyt. Gedgau
das.

Trumpu, nuotaikingo 
sąmojaus persunktu žo
džiu susirinkusius pa
sveikino šio pobūvio kal
tininkas Teodoras Blins
trubas, dėkodamas vieš
nioms ir svečiams už ma 
lonų atsilankymą ir palin
kėdamas jaukios šeimy
niškos nuotaikos, kuri iš 
tikrųjų buvo kiekvieno 
jaučiama, vos įžengus į 
pobūvio patalpas,kurio
mis svečiai gavo progos 
pasidžiaugti, o jų savinin 
kai užtarnautai gali di
džiuotis. Tolimesnį vado
vavimą vaišėms sukak
tuvininkas perleido Vy
tautui Kasniūnui, buv. sa
vo mokiniui Joniškio gim 
nazijoje. Prieš vaišes, 
jo pakviestas, Draugo 
red. kun. P. Garšva su
kalbėjo lietuviškai šiltą 
maldą.

Gausią sukaktuvinių 
sveikinimų eilę pradėjo 
ALT S-gos vyr. valdybos 
vicepirm. Kaz. Pocius, 
savo kolegų valdybos na
rių ir visos Sąjungos var 
du pasveikindamas pir
mininką T. Blinstrubą, 
trumpai perbėgdamas su 
kaktuvininko gyvenimo 
eigą ir jo nuopelnus tau
tinei srovei bei mūsų or
ganizaciniam gyvenimui 
apskritai.

Vilties Dr-jos pirm. 
Al. Laikūnas linkėjo su- 
kaktuviniukui dar daug 
metų džiaugtis asmeniš
ku gyvenimu, kartu su lig
šioliniu atsidėjimu reikš 
tis lietuviškoje veikloje.

ne nuotaika, nes tai vyks
tąs savuose namuose.

Vaikaitis Gytis Juškus 
pasveikino savo senelį, 
gyvu veikliu pavyzdžiu 
jam įdiegęs ryžtą augti 
ir reikštis sąmoningu 
lietuviu, siekiančiu atei
tyje sekti senelio pramin
tais lietuvybės keliais.

Tolimiausią kelionę 
pobūvin vykdama atliku
si p. P.. Papeškienė, 
viešnia iš Lenkijos, sa
vo žodyje pasidžiaugė su
kaktuvininko visuomeni
niais darbais, apie ku
riuos ji nuolatos patirian 
ti net ir toli nuo šio kraš
to gyvendama.

Dar trumpu žodžiu į 
svečių bei viešnių sveiki
nimus atsakius sukak
tuvininkui Teodorui ir p. 
Barborai Blinstrubams, 
perskaičius ALT S-gos 
Clevelando skyriaus 
sveikinimą telegrama, 
p. K. Laikūnienė ir K. 
Kasakaitis įteikė sukak
tuvininkui svečių dova
ną, o p. Blinstrubienei 
prisegė korsažą.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos vardu sa
vo garbės filisterį pa
sveikino coli. Audronė 
Pavilčiūtė, išreikšdama 
jaunųjų korporantų pa
garbą sukaktuvininkui.

Amerikos Lietuvių Ta 
rybos pirm. dr. K. Bo
belis savo sveikinime iš 
ryškino T. Blinstrubo at
sidėjimą ALTos užsi
mojimams vykdyti, mie
lą ir malonų bendradar
biavimą tos organiza
cijos rėmuose, nusitęsu
sį net porą dešimtmečių 
ir išreiškė savo asme
ninį džiaugsmą, galint pa 
sveikinti asmenį, kuris 
vadovauja mūsų politi
nei srovei, davusiai pir
mąjį ir paskutinį Lietu
vos respublikos prezi
dentą.

Savo ir šeimos vardu 
kalbėdamas inž. Eug. 
Bartkus pažymėjo, jog jį 
ir sukaktuvininką Teo
dorą riša daugiametis 
bendradarbiavimas. Per 
tą laiką jie išgyvenę įvai
riausias to bendradar 
biavimo formas: tai vie
nas vadovavęs, o kitas 
jam paklusęs, tai kei- 
tęsi vietomis vadovybė
je, bet šviesioje ir toli
moje ateiyje dar ilgai 
teksią jiedviem panašiai 
savo vadovaujančiomis 
vietomis kaitaliotis.

Didelis ALTos veikė
jas kun. Ad. Stašys savo 
sveikinime pasidžiaugė 
visuomet idealistiškai 
nusiteikusia, tarpsrovi- 
niame darbe tolerantiš
ka, bet principiniuose da
lykuose nenuolaidžiai 
pastovia sukaktuvninko 
Teodoro asmenybe.

Gimtinės kaimynas ir 
mokslo dienų klasės 
draugas prof. dr. P. Jo
nikas savo nuoširdžia
me žodyje prisiminė su
kaktuvininką, įgimtais 
organizaciniais polin
kiais jau išryškėjusį 
dar gimnazijos suole.

A LTS East Chicagos 
skyriaus pirm-kas Ant. 
Juodvalkis savo sveiki
nime pabrėžė sukaktuvi
ninko nuopelnus tautinės 
srovės konsolidavimui 
ir palinkėjo našaus at
eities darbo.

Chicagos Lietuvių Tau
tinių Namų pirm-kas 
inž. J. Jurkūnas dėkojo 
sukaktuvininkui už dide
lę talką ir pagalbą, patir
tą planuojant, įsigyjant 
ir tvarkant patalpas, ku
riose ir šis jaukus po
būvis galįs vykti šiltes-

Vytautui Kasnidnui, gy
vai ir sklandžiai prave- 
dus oficialiąją vaišių da
lį, sekė asmenis svečių 
tarpusavio buvojimas, 
užsitęsęs dar keletą va
landų, kurių metu, tar
tum trejetą desėtkų am
žiaus metų numetęs, su
kaktuvininkas Teodoras 
Blinstrubas visus pama
tė, visus pakalbino, tuo 
pačiu įtikindamas, jog 
daugelio sveikintojų kar - 
totas linkėjimas dar 
daug metų gyvai reikš
tis mūsų įvairioje veik
loje yra ne tik galimas, 
bet ir tikrai įvykdomas.

(d)

PREMIJA LIETUVIUI 
LAIKRAŠTININKUI

Lietuvių Katalikų moks
lo akademijos pirm. prof. 
A. Liuima raštu iš Romos 
praneša, -kad nuo šių metų 
pradedama skirti kasmeti
nė premija lietuviui laikraš
tininkui. Premija 500 dol. 
šiemet jury komsija suda
ryta New Yorke. Į ją įeina; 
kun. dr. Leonardas Andrie- 
kus, dr. Domas Jasaitis, dr. 
Bronius Radzivanas, prof. 
dr. Jokūbas Stukas ir dr. 
Vytautas Vygantas.

Kandidatus premijai gali 
siūlyti kas tik nori, pasiųs
damas motyvuotą raštą bet 
kuriam jury komisijos na
riui. Siūlymus galima siųsti 
iki š. m. gruodžio 31 d. Gau
tieji po Naujųjų Metų siū
lymai nebus imami dėme
sin. šią žurnalistikos pre
miją Liet. kat. mokslo aka
demija skirs kasmet. Jos 
mecenatas — kun. dr. Juo
zas Prunskis.

Nuo 1972 m. Liet. kat. 
mokslo akademija pradės 
skirti 1,000 dol. premiją už 
mokslo veikalą. Ir ši premi
ja bus skiriama kasmet. 
Jos mecenatas taip pat kun. 
dr. J. Prunskis.

L. K. mokslo akademija 
yra ypatingai susirūpinusi 
lituanistinių mokslo veika
lų ruošimu ir leidimu. Vie
nas naujausių jos leidinių 
yra Lietuvos vyskupų relia- 
cijos iš XVII-XIX šimt.; 
tuo pradedami leisti Lietu
vos istoriniai šaltiniai.

• "Laisvosios Lietuvos” 
laikraščio 25 metų sukak
ties proga suruoštame lietu
vių dailininkų neabstrak- 
čios kryptes patrotinės dva
sios paveikslų konkurse I-ji 
750 dol. premija atiteko 
dail. Antanui Rūkštelei už 
jo sukurtą paveikslą "Par
tizano mirtis”, II-ji, 250 
dol. premija — dail. Jurgiui 
Juodžiui už paveikslą "Pro 
Patria".
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LIBERA ME DOMINE
MUZ. MYKOLO LIUBERSKIO NETEKUS

LOS ANGELES LIETUVIAI 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS IR SIMO 

KUDIRKOS MINĖJIME

Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis 10:30 v. 
sekmadienį, lapkričio' 21 d. šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Prisirinko pilna bažnyčia 
žmonių. Prieš pamaldas buvo 
įnešta į bažnyčią organizacijų 
vėliavos ir išrikiuotos prieš 
altorių.

Iš sakyklos prel. Jonas Ku
čingis, parapijos klebonas, kal
bėdamas pabrėžė, kad šis ka
riuomenės minėjimas, ruoštas 
ramovėnų ir šaulių, yra ypatin
gas nes kaip tik sukanka viene- 
ri metai, kai buvo prievarta 
grąžintas rusams lietuvis jūri
ninkas Simas Kudirka. Ši Lietu
vos kariuomenės šventė šven
čiama kartu su Kristaus Kara
liaus švente ir šios šv. Mišios 
aukojamos už žuvusius Lietu
vos karius, šaulius, partiza
nus. Prieš metus buvo prievar
ta rusams grąžintas lietuvis jū
rininkas Simas Kudirka. Tam 
tragiškam įvykiui atžymėti, sa
kė prel. J. Kučingis, atlaikėme 
šv. Mišias ir trispalvę vėliavą 
per rišome gedulo kaspinu. To
dėl dabar prieš šv. Mišias pa
prašė jaunimą nurišti gedulo 
kaspiną, nes jau žinomas Simo 
Kudirkos likimas, kad jis nu
baustas 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimu. Prie altoriaus pri
ėjo prel. J. Kučingis, skautas ir 
skautė, ir nurišo juodą kaspiną, 
vėl trispalvę vėliavą pastatyda
mi kairėje pusėje altoriaus. Šv. 
Mišias aukojo už žuvusius ka
rius dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir pritaikė tam tikslui 
specialų gražų pamokslą kun, 
Markaitis iš Chicągos.

Po pamaldų buvo organizaci
jų vėliavos išneštos išbažny- 

Pik. lt. K. Pažemėnas kariuo 
menės minėjime skaito paskai
tą. L. Kanto nuotrauka

Organizacijų vėliavos minėjime. L. Kanto nuotrauka

čios į parapijos kiemą, kur bu
vo renkamos aukos Lietuvos ka - 
riuomenės invalidams. Buvo su
rinkta 250 dolerių. Aukas rinko 
Vizgirdienė, Pinkus ir Žukas.

Parapijos salėje 12 vai. įvyko 
akademinis Lietuvos kariuome
nės ir Simo Kudirkos minėji
mas. Scena buvo papuošta Simo 
Kudirkos paveikslu. Dešinėje 
pusėje paveikslo buvo pakabin
tas baltas gelbėjimo ratas, su

Spalio mėn. 12 d. New Yorke, 
staiga, širdies smūgio ištiktas 
mirė muz. M. Liuberkis, pali
kęs skaudžiam liūdesyje žmoną 
Filomeną, dukras Donatą ir An
gelę su šeimomis, seserį Stasę 
Paulionienę —Chicagoje, sese
rį Bronę Daumantienę ir brolį 
Juozą su šeimomis -- Lietuvo
je.

Gimęs 1901 m. kovo 6 d. Chi
cagoje, grįžo Lietuvon su tė
vais būdamas 6 metų amžiaus. 
Ten ir pradėjo pirmuosius mu- 

užrašu: VIGILAbIT, o kairėje pu
sėje pavaizduotas kaip Simas 
Kudirka šoka į laisvę JAV pa- • 
krančių apsugos laivą. Tai gra 
žus skulptoriaus Pr. Gasparo- 
nio gipso kūrinys, jo pavadintas 
-- šuolis į laisvę.

Minėjimą atidarė ir įžanginį 
žodį tarė ramovėnųpirmininkas
K. Liaudanskas. Į salę buvo įneš
tos organizacijų vėliavos va
dovaujamos šaulio K. Karužos. 
Amerikos himną giedojo sol. 
Juozas Polikaitis.

Minėjimo vadovas pristatė 
programos dalyvius ir paprašė 
atsistojimu pagerbti už Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą 
žuvusius karius, šaulius ir par
tizanus ir salėje esančius Vy
ties Kryžiaus kavalierius: pulk. 
J. Andrušūną, mjr. P. Starevi- 
čių ir kpt. J. Tumavičių.

K. Liaudanskas pirmiausia 
pakvietė tarti žodį Lietuvos ge
neralinį garbės konsulą dr. J. 
Bielskį. Jo kalba buvo labai 
trumpa, bet reikšminga.

Paskaitą apie Lietuvos kariuo
menę skaitė pulk. K. Pažemė
nas. Jis norėjo plačiau nušvies
ti Lietuvos kūrimąsi, laisvę pa
skelbus 1918 metais, bet laikas 
buvo duotas labai ribotas, vos 
15 minučių, tad trumpais bruo
žais paryškino kaip buvo kuria
ma Lietuvos kariuomenės or
ganizacija ir kokią paskirtį at
liko Lietuvos kariai, šauliai.

Antras iš eilės paskaitą skai
tė ALT pirmininkas inž. Vy
tautas Čekanauskas apie Simą 
Kudirką. Jo paskaita buvo labai 
kruopščiai paruošta, turininga, 
kas gerai nuteikė klausytojus.

Akademiniam minėjimui pa
sibaigus buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas, po to, vėliavos 
buvo išneštos ir prasidėjo me
ninė dalis.

Meninei daliai pravesti buvo 
pakviesta mokytoja Ona Razu- 
tienė. Ji pristatė publikai litu
anistinės mokyklos mokines: Re
giną Stančikaitę, Liuciją Norku
tę ir Daivą Sakalauskaitę, ku
rios padeklmavo keletą eilė
raščių.

Vyrų kvartetas: Antanas Po
likaitis, Bronius Seliukas, Ema
nuelis JaraŠūnas ir solistas R. 
Dabšys, vadovaujant muzikui 
Br. Budriūnui, padainavo kele
tą dainų. Publikai jų dainos pa
tiko ir plojimu iškvietė antru 
kartu į sceną.

Po meninės dalies prasidėjo 
kuklios vaišės, kurias paruošė 
šaulės ir birutininkės.

šiame minėjime žmonių da
lyvavo daug daugiau negu pra
eitais metais. Šventės minėji
mas praėjo geroje nuotaikoje.

Kazys Karuža 

zikos mokslus pas Žagarės ir 
Joniškio vargonininkus. Pirmai
siais laisvės kovų metais stojo 
savanoriu į Lietuvos besikurian
čią kariuomenę. Vėliau, apsi
gyvenęs Kaune, pradėjo nepails
tamą chorinį darbą Ryšių bata- 
lijone. Tūkstančiai jaunų vyrų 
praėjo per jo drausmingą, bet 
kartu draugišką ranką, dainuo
dami puikias mūsų karių dainas. 
Nenuostabu, kad parvykę namo į 
kaimus, sodybas ir miestelius, 
šie jaunuoliai skleidė dainos mei 
lę tarpusavyje subūrimuose ar 
gegužinėse, gimnazijose ir jau_ 
nimo organizacijose.

1930 m. pradėjus aktyviai or
ganizuoti šaulių padalinių kultū
rinius sambūrius .Šančiuose su
organizuotam šaulių būrio cho
rui, pakviestas vadovauti Myko - 
las Liuberskis. Per trumpą lai
ką, turėdamas didelį skaičių ge
ros balsinės medžiagos - cho
ristų, šis choras savo pasirody
mais ir koncertais iškilo, kaip 
vienas iš stipriausių šaulių cho- 
r’J.

Neužilgo, pradėjus dirbti ge
ležinkelių dirbtuvėse buhalte
riu, Mykolas sueileartimųdrau. 
gų ir choristų iš Šaulių choro, 
pradeda organizuoti vyrų chorą. 
Taip, 1938 m. rugpiūčio 28 d. 
dalyvaujant krikšto kūmoms ar
tistei O. Rymaitei, inž. J.AviŽo- 
niui, įkurtas geležineliečių vy
rų choras "Perkūnas". Jo su
dėtyje, nuolat dalyvavo tarp 85- 
120 asmenų. "Perkūnui" Myko
las įdėjo visą savo sielą, lais
vas valandas, šeimos laimę ir 
dainos grožį. Teko garbės man 
pačiam "Perkūne" dalyvauti ir 
nesuklysiu sakydamas, kad jis 
su šiuo vienetu, pasiekė nepaly
ginamos aukštybės ir garso vi
soje Lietuvoje. Per penkeris gy
vavimo metus turėta apie 120 
dainų ir 45 giesmių repertuarą 
ir duota virš 300koncertų. Ypa
tingai okupaciniais metais pra
sidėjo didžiausia darbyraetė. 
Sunki okupacija,prislėgta tautos 
nuotaika, suvaržymai kultūros 
ir meno srityse, Mykolą pavertė 
didžiuliu dainos ryžto patriotu. 
Kas antrą sekmadienį "Perkū
nas" skriejo savo dainomis Kau
no Radio valandėlėj, kiekvieną 
trečią sekmadienį, drauge su 
Br. Jonušo orkestru dundėjo Vy
tauto parke vad. "Jaunimovalan
dose". Laiko ir galimybėms at
siradus koncertuojama Prie
nuose, Alytuj, Vilniuje, Kaiše- 
doryse, Raseiniuose, Kernavėj, 
Raudondvary, Palemone, Jona
voje, Vilkavišky, Marijampolėj, 
Veiveriuose. Vokiečiams neda
vus leidimo vykti traukiniais, 
važiuota slapta uždarytuose 
"Paramos" kepyklos sunkveži
miuose. Kai neturėta jokių prie
monių, tai net 20 klm. pėsčio
mis eita. Dažniausiai svetur iš
vykus tekdavo iš eilės net tris 
koncertus dainuoti.

1942 m. Lietūkio b-vės akty
vūs dainos mylėtojai, įsteigė 
"Lietūkio" vyrų chorą, kuriam 
vadovauti pakviestas Mykolas 
Liuberskis. Tarnybos ilgos va
landos ir "Perkūno" dažnų re
peticijų ir koncertų skaičius 
Mykolo neišbaido. Dainos ir tė
viškės meilė stipresnė už vis
ką. Jis apsiima vadovauti ir 
"Lietūkiui". Dažnai teko kartu 
su Mykolu pasvajoti ir net pra-

J. GRAUDA 

Išvažiavimas iš Nidos
Kas nepažįsta mūsų Neringos perlo, Nidos? 

Kiekvieną traukia smiltys ir kopos, didžiulės smė
lio kalvos, kur klesti sklandytuvų, valdymo menas.

Poilsiauti smagu ir nesmagu.
Smagu, nes kopos, saulė, vėjas, mėlyna erdvė, 

pušys...
Nesmagu, nes prie laikraščių kiosko reikialeis. 

ti valandų valandas. Nori gauti "Komjaunimo 
Tiesą”. Lauk valandą ir kitą. Laikraščio nėra. Nori 
skaityti "Šluotą", skaityk, iš pažįstamo paskolintą, 
pereitų metų numerį. Vilniaus laikraščius Nida gau
na į trečią dieną. Nori pasivažinėti taksomotoru, 
nepasivažinėsi. Nidos taksomotoras juda tarp Prei
los ir Juodkrantės, o tiktai vadinasi jis "Nidostak
somotoras".

Nori pasėdėti "Vasaros" kavinėje, nepasėdėsi. 
"Vasaros" kavinė atsidaro tiktai rudenį. Nori užsuk
ti į "Ryto" pavilijoną, neužsuksi. "Ryto" paviljonas 
pradaro duris tiktai vakarop.

Taip trūnija turistas, prigludęs prie smėlio ko
pos: be laikraščio, be "Vasaros" savitarnos, be "Ry
to” globos. Ir taip trūnydamas be spaudos ir valgyk- 
linės savitarnos, susigalvoja grįžti namo.

Reikia išvažiuoti iš kurorto. Kas gali būti pa
prasčiau. Nubėk į prieplauką, sulauk laivo, vardu 
"Raketa”, įsigauk laivan, nupirk bilietą, ir keliauk, 
sveikas, iš Nidos namopi.

Atsako prieplaukoje:
— Į "Raketą"? Nėra bilietų. I "Raketą" bilietą 

gausi Klaipėdoje.
— Bet gi aš važiuoju į Klaipėdą. Aš iš Nidos va

žiuoju į Klaipėdą, kaip gi aš galiu gauti bilietą Klai
pėdoje?

— O be bilieto keliauti negalima, — patikina 
tarnautojas.

— Tai reiškia, — aiškinasi turistas, — kažko
kiu būdu turiu dasigauti į Klaipėdą, ten pirkti bilie
tą, sugrįžti Nidon, ir čia su tuo bilietu įsėsti į "Ra
ketą"?

— Visiškai teisingai, — džiaugsmingai sutinka 
kasos tarnautojas, sutikęs tokį supratlyvą žmogų.

— Bet kaip, sakyk, susimildamas, kaip aš ga
liu dasigauti į Klaipėdą ir atgal, kad galėčiau kitą 
dieną keliauti su "Raketa", — apmaudingai suriko 
turistas. — Man ryt tarnybon!

Bilietų kasos tarnautojas pasigailinčiai apžvel
gė rėksnį.

— Tuščiafrasižkumu, drauge, pravaikštos ne
pateisinsi, — pasakė jis pašaipiai. — Bėkįsklandy- 
tuvų stotį, gal kas nusklandins tave įKlaipėdą. Ten, 
bilietą nupirkęs, galėsi iškeliauti iš Nidos su "Rake
ta".

dėti daryti planus apie sujungi
mą abiejų chorų į vieną didžiu
lį, 180 žmonių turintį vienetą. 
Gaila, karo šmėkla išblaškė vi
sas idėjas ir mielam Kaunui 
niekad neteko išgirsti galingiau
sio vyrų choro visoje Lietuvo
je.

Karo fronui artėjant, Myko
las su šeima pasitraukia į va
karus. Taikai atėjus, anglų zo
noje, jis lyg iš naujo atgaivina 
buv. Šančių šaulių chorą, tik šį 
kartą jaunesnėj sudėtyje, "Auš
rinės" pavidale. Nuo 1945 iki 
1949 m., nors ir žinodamas, kad 
šis vienetas negalės .visą laiką 
išsilaikyti, jis atidavė visą sa
vo meilę ir patyrimą dainų ir 
giesmių žodžiais ir melodijo
mis į jaunimo širdis, skiepyda 
mas tyrą ir neužgęstančią tė
vynės meilę.

Atvykus į New Yorką, Myko
las pradeda vadovauti Operetės 
chorui, vėliau vyrų oktetui, o 
nuo 1952 m. vargoninkauja An
gelų parapijos bažnyčioje ir 
vadovauja parapijos chorui iki 

paskutinių savo dienų.
Kad nors ir nebaigęs konser

vatorijos ar specialių muzikos 
mokslų, bet savo ryžtu, pasiau
kojimu, draugiškumu, mokėji
mu perduoti dainos meilę ir kul - 
tūrą kitiems, gabumu ir niekad 
nesibaigiančia energija, per il
gus metus, jis. įsigijo didelės 
pagarbos ir draugiškumo jaus
mo iš visų buvusių, drauge su 
juo, dainininkų ir draugų.

Ilsėkis, mielas Mykolas,Die
vo palaimos prieglobstyje, ne
tikėtai ir nelauktai atsiskyrus iš 
mūsų tarpo. Visibuyę_Perkūnie- 
čiai, Lietūkio, Aušrinės ir kitų 
chorų dalyviai visuomet prisi
minsime Tave savo mintyse ir 
ma ldose.

Ilsėkis ramybėj.
Buv. Perkflnietis 

A. Liutkus

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

AURELIJA BALAŠAITIENE

Raudonas automobilis
(5) Dirvos konkurse premijuota novelė

Linas vėl priėjo prie lango. Naujoji mašina sto
vėjo pastatyta kiek nuošaliau plačiame kieme. Tuo 
pačiu momentu Algis drauge su pardavėju, įsisėdę 
į senąjį šeimos Chevroletą, dideliu greičiu išdūmė 
miesto link. Linas iki šiol dar niekada taip stipriai 
nebuvo pajutęs savo padėties bejėgiškumo, kaip šią 
saulėtą birželio popietę. Apsidairęs po savo ele
gantišką studentišką kambarį, Linas staiga pasijuto 
esąs svetimoje vietoje, kur joks rakandas, joks dra
bužis, jokia knyga nebuvo jo. Kiekvienas menkiau
sias daiktelis tebuvo jo įsipareigojimo įrodymas, 
jo materialės ir moralinės skolos didėjantis vek
selis. Ar ne geriau būtų pasitraukti iš čia, prading
ti tūkstantinėje studentų minioje, ieškoti naktinio 
darbo ir tęsti studijas savo jėgomis? Juk daugybė 
jaunų žmonių tik tokiu būdu įsigyja aukštąjį moks
lą... Parkritęs aukštielninkas ant lovos, Linas už
merkė akis, bandydamas analizuoti savo padėtį ir

ieškoti išeities. Jo vokai pasidarė sunkūs,- jo min
tys liejosi į vieną kaleidoskopišką košmarą. Linas 
užmigo besapniu jaunystės miegu. Kai po keletos 
valandų jis atmerkė akis, namuose buvo visiškai ty
lu. Už lango ankstyva prietema tiesė žemėje šešė
lius, suvienodindama spalvas, suliedama tamsą su 
šviesa. Vakaro pilkumoje raudonasis automobilis 
prarado savo ryškumą, tik baltos padangos skyrė
si nuo patamsėjusio asfalto. Pirmykštė nuotaika 
grįžo į Lino sąmonę, tik dar labiau suintensyvin
ta, tik dar kartesnė. Deja, neradęs greito sprendi
mo savajai problemai, nutarė susikoncentruoti į 
svarbiausią uždavinį — egzaminus. Užsidegęs švie 
są, Linas atsisėdo prie rašomojo stalo su nuošir
džiu nutarimu pradėti mokytis. Ieškodamas drož
tuko, jis atidarė stalčių. Patikrinęs visus kampus, 
neradęs drožtuko, jis jau buvo beuždarąs stalčių, 
kai pačiame tolimiausiame stalčiaus krašte kaž
kas dusliai stuktelėjo. įkišęs ranką giliau, Linas 
ištraukė dailų, nedidelį kišeninį peiliuką. Jo veidu 
prabėgo šypsena. Tai bene vienintelis daiktas, kuris 
iš tikro buvo jo paties nuosavybė, kadaise skautų 
stovykloje įsigytas už pavyzdingą palapinės tvar
kymą. Peiliuko ašmenys žvilgėjo, nerodydami rū
džių žymių. Jo ašmenys buvo aštrūs. Linas ties 
šiukšlių dėže su pasitenkinimu drožė pieštuką. 
Tuo pačiu momentu staigi mintis, aštri, kaip to

peiliuko ašmenys, įstrigo į galvą. Pabudo jo gy
venimo pirmoji nesuvaldoma aistra, keršto pavi
dale. Apsvaigintas iki šiol nepažįstamo negaty
vaus impulso, jis norėjo padaryti ką nors nepap
rasto, neigiamo, smerktino... Ligšiolinis visų no
rų slopinimas, visų gyvenimo taisyklių griežtas 
laikymasis virto nepažabojama jaunatviška ener
gija, reikalaujančia konkretaus ir skuboto veiks
mo. Nors Linas stovėjo sustingęs vietoje, stipriai 
suspaudęs peiliuką dešiniame delne, bet jo veidu 
varvėjo prakaitas ir jo nugara buvo šlapia, lyg nuo 
didelio fizinio įtempimo. Jis nebenori būti man- 
dangus, paslaugus, kuklus ir dėkingas; jis nebeno
ri būti "padoraus" jaunuolio pavyzdžiu. Geriau tap
ti panašiu į tuos, kurie per gyvenimą eina, viską 
ragaudami, viską bandydami, palaikydami rizikin
gą balansą tarp gėrio ir blogio. Jie eina per gyve
nimą su džiaugsmu, pasiimdami viską, ką siūlomi, 
nedėkodami už nieką, nes gyvenimas tai jaunystės 
nuostabi, viską kompensuojanti džiaugsmo privile
gija. Tvanku sustingusių taisyklių rėmuose; tvanku 
aiškiai nubrėžtos ateities siaurame kely; tvanku pra 
bangios globos narve... Naujas buvo jam savųjų jaus 
mų gaivelingumas ir primityvumas, drauge malonus 
ir viliojantis.

(Bus daugiau)
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RAŠYTOJA VANDA FRANKIENĖ - 
VAITKEVIČIENE IR JOS KNYGA

Lietuviškoji vaiky literatūra 
praturtėjo dar vienu leidiniu: 
tai Vandos Frankienės-Vaitke
vičienės naujausias kūrinys 
"Užburtos Kanklės". Jei skai
tyti jos Lietuvoje bolševikų kon
fiskuotą jau spausdinamą isto
rinių apysakų rinkinį "Kuni
gaikščių Mieste”, tai "Užbur
tos Kanklės" yra rašytojos penk
toji knyga. Penkių knygų litera
tūrinis įnašas yra svarus bet 
kokiose sąlygose, o ypač mū
siškėse.

Kadangi "Užburtų Kanklių" 
literatūrinė vertė jau vienur 
kitur buvo aptarta Ir palan
kiai įvertinta, tai šio rašinio 
tikslas nėra lukštenti jo iš nau
jo. Mėginsiu žvilgterėti į vai
kų literatūros kūrėją aplamai, 
o į Vandą Frankienę-Vaitkevi- 
čienę iš arti.

Vaikų literatūrą reikia pri
skirti rinktinės literatūros ka
tegorijai, nes ji reikalauja iŠ 
rašytojo tam tikrų kvalifikaci
jų, bet kurių kito žanro rašy
tojas gali išsiversti. Vaikas — 
laimingas ar nelaimingas, svei
kas ar paliegėlis, besirandąs 
gyvenimo rytmety, žiūri į pa
saulį didelėmis, besidominčio
mis akimis. Vaikystėje pama
tyti vaizdai, įvykiai bei išgirs 
tos ar paties skaitytos pasa
kos jo yra gerte sugeriamos ir 
dažnai išlieka jo atminty visą 
gyvenimą. Imlus vaiko protas 
net gali pamėgti ir pasisavinti 
kokį pasakos epizodą ar didvy
rį ir jį statytis sau pavyzdžiu 
ar siekius ir tai gali turėti įta - 
kos į vaiko -- individo būdo bei 
sielos vertybių išsivystymą. 
Todėl sėkmingai - atsakingai 
vaikams rašyti gali tik toks 
asmuo, kuris sugeba pats at
mintimi grįžti vaikystėn ir gal 
voti, jausti, domėtis — žodžiu, 
gyventi vaiko pasaulyje.

Vanda Frankienė -Vaitkevi-. 
čienė netik turi šį retą talentą, 
bet visą savo gyvenimą ji pra
leido apsupta mažamečių, bū
dama jų — pradžios mokyklos 
mokytoja. Ji žino ir supranta 
vaiko psichologiją bei jo natū
ralius. pomėgius ir moka jam 
juos vaizdžiai ir suprantamai 
pertiekti.

Vanda Frankienė - Vatikevi- 
čienė jau iš prigimties yra pa
sakotoja ne vien tik popieriuje, 
bet ir,gyvenime. Tik pradėk su 
ja pokalbį ir leisk jai pasakoti, 
ir tuoj pajusi ją pinančią lite
ratūrinę intrigą.

Pasaka, kaip ir poezija, lei
džia kūrėjui pasibastyti po me
taforinį pasaulį. Tačiau, nors 
poezijoje nebūtina, kad poeto 
mintis būtų iš pirmo karto su
prasta, pasakoje, dargi rašyto
je mažamečiams, tai yra būtina. 
Todėl V. Frankienės - Vatikevi 
čienės kūryba pradedi daugiau 
grožėtis ir labiau ją pamėgti 
kai smalsumo vedamas išsiren
gi-. ekskursijon į jos mistišką, 
bet lengvai sukurtą pasaulį.

"Užburtose Kanklėse" jivaikš - 
čioja po pasakų pasaulio visad 
žydinčias lankas; jos pasakose 
nėra žiemos. Tapydama senovi
nės Lietuvos pajūrio žvejų kai
mo panoramą (Bangpūčio kerš
tas), ji perkelia į skaitytoją vi
ziją, kurioje "mažos trobelės 
ant smėlio kalvų yra senos, pa 
linkusios, šiaudiniais sto
gais..." O bedžiūvą saulėje pa
kabinti tinklai skaitytojui net 
druska ir žuvimi kvepia. Jos 
gamta -- kurioje kone per išti
są knygą gyvena -- arba sulai
kiusi kvėpavimą laukia ko nors 
nepaprasto įvykstant, arba ji 
reiškiasi visoje furijoje. Taip, 
antai, "Piliakalnio istorijoje" 
skaitai: "Buvo kartą, graži va
saros naktis. Visa gamta ilsė
josi. Miškas miegojo ir tyliai 
kvėpavo gaivinantį orą. Miego
jo paukšteliai ir gyvulėliai. Mie
gojo, matyt, ir išdykėlis Vė
jas... Iš už debesų žvelgė į že
mę Nakties karalienės žiburys 
-- Mėnuo. Buvo šviesu, jauku 
ir tylu!... Melsvai geltona mė
nulio šviesa kažkaip paslaptin
gai... apšvietė mišką". Ir jauti 
skaitytojas tylą širdyje, ir vaiz
duotės ausyse anei garso, nors

Vanda Frankienė-Vaitkevi- 
čienė.

įdėmiai klausaisi. Ne tik tyla, 
bet palaiminta ramybė! O kokie 
dideli bei paslaptingi yra tie 
gamtos personažai: Vėjas, Nak 
ties karalienė, Mėnuo...

Bet štąj skaitai toliau: "Stai
ga pasigirdo kažkokie negirdėti 
garsai, tarytum muzika, verks
mas ar dejavimas. Pradžioje ty
liai, vos girdimai, po to gar
siau ir garsiau, kol prisipildė 
visas miškas... Pabudo medžiai. 
Pabudo po pušim miegojęs kiš
kis. Pelėdos sukliko... " Ir ne
jučiomis skaitytojas užmiršti 
savo aplinką ir įsijungi į aname 
pasaulyje vykstantį nepaprastą 
veiksmą, vis plinantį, vis dau
giau jaudinantį, kol galiausiai 
išgyveni rašytojos norėtą skai
tytojuje sukelti stiprų crescen
do jausmą. Veikalas, kuris pa
jėgia skaitytojuje sužadinti to
kią jausmų reakciją, kritiko 
įvertinimo nereikalingas -- jis 
yra parašytas gero meistro.

Kiekvienas rašytojas mėgsta, 
bent slaptomis, nešioti kūrėjo 
aureolę. Bet pagal tai, kaip ra
šytojas sugeba savo kūrybą skai
tytojui patiekti, vertinami jo kre
dencialai. Vandai Frankienei - 
Vaitkevičienei rašytojos - kūrė
jos vardą pripažino ne tik jos 
skaitytojai bei kritikai, bet ir 
JAV LB Švietimo Taryba, pri
pažinusi "Užburtos Kanklės" 
knygą tinkama skaityti lituanis 
tinėse mokyklose.

Vanda Frankienė - Vatikevi- 
čienė yra plačios erudicijos ir 
daugelio talentų kūrėja: jai ne
svetima yra novelė ir net eilė
dara. Bet stipriausias ir pil
niausias jos kūrybos lobynas 
yra vaikų literatūroje. Linkė
tina vaikams kūrybą tęsti. Nau
dingiau yra rašytojui speciali
zuotis ir būti pripažintam vie 
noje kurioje kūrybos srityje, 
negu būti žinomam, kaip devy
nių amatų mokovui, bet be tik
ros specialybės. Girdėti, kad 
rašytoja žada tuo jos pačios pa

balys auginąs

MOTINOS RUDUO
KAI sūnus uždaro šeimos vartus, 
Susukęs savąjį lizdą —
Ji pažvelgia į veidrodį:

Stikliniam vandeny
Plaukia metų raukšlės, 
Rūpesčių debesys — 
O nežinia akyse —
Kaip dunksanti povandeninė uola — —

Visa, kas jai liko: 
Plaukuos sidabro gija, 
Už lango — byrantis 
Liūdesiu klevas---- *-

Vėsų. Ji uždaro langą —
(Langą į ateities pavasarį)------
Kaip sunki ašara
Nuo medžio krenta obuolys — 
Išnokęs vaisius
Nuo jį penėjusios šakos----------

sirinktu Jr jos pačios jau pra
mintu keliu ir toliau eiti, nes 
turinti užprojektavusi parašy
ti vaikams apysakų rinkinį.

"Užburtos Kanklės" knyga 
skiriama vaikams nuo 10 iki 15 
m. amžiaus. Išleido "Laiškai 
Lietuviams", spaudė Immacu- 
lata Press, Putnam, Conn., 
iliustracijos ir viršelis sesers 
M. Mercedes, S.S.C. Kaina 3 
dol., kietais viršeliais — 4 
dol., mokykloms 25% nuolaida.

Knyga gaunama Jaunimo cent
ro administracijoje, Chicago
je, pas platintojus ir LB Švie
timo Taryboje (L. Raslavičius, 
7234 S. Sacramento, Chicago, 
III. 60629).

K. Milkovaitis

IEŠKO KNYGŲ APIE 
LIETUVĄ

Inž. Juozas Riauba, gy
venantis 9 Harrow Street, 
Dover Gardens, E. A. Aus- 
tralia, 5048, rašo:

Jau virš 10 metų komp
lektuoju anglų kalboje kny
gas apie Lietuvą viešajai 
bibliotekai Adelaidėje. Iki 
šiol buvo parūpinta ir įteik
ta 52 tokios knygos. Dar 
trūksta knygų, kurios buvo 
išleistos prieš 25 ar daugiau 
metų. Kaip pvz. viena tokių 
yra: "The Story of Lithu- 
ania”, Thomas G. Chase, iš
leista Stratford House, 
New York, 1946. Jei kas iš 
tautiečių galėtų šią ir kitas 
knygas apie Lietuvą pado
vanoti bibliotekai arba par
duoti man ir prisiųsti aukš
čiau nurodytu adresu, pa
geidaujant, susidariusias 
išlaidas apmokėsiu. Prieki
niame knygos lape galėtų 
atžymėti įrašą: ”To the 
Statė Library of South Aus- 
tralia with compliments”, 
pasirašyti ir vietovę bei da
tą atžymėti. Tokias knygas 
prašau siųst man, o aš jas 
įteikčiau bibliotekai; gi pa
kvitavimą aukotojui tuojau 
išsiųsčiau.

• Dail. Romas Viesulas, 
kuris šiuo metu gyvena Ro
moje, su savo kūriniais da
lyvavo Krokuvoje, Moder
naus meno galerijoje, paro
doje, kurią surengė Lenkų 
dailininkų sąjunga. Paroda 
buvo atidaryta spalio 18 d. 
dalyvaujant pačiam daili
ninkui, spaudos, radijo ir 
televizijos atstovams. Iš 
Lietuvos į parodos atidary
mą buvo atvykę Vilniaus 
dailės muziejaus direkto
rius Gudynas, dail. Gudai
tis ir meno kritikė Kostke- 
vičiūtė.

Parodoje buvo išstatyta 
apie 30 darbų, iš kurių da
lis didelio formato grafikos 
spaustos drobėje. Kai kurie 
šių darbų buvo pristatyti su 
garsinėm juostom, kurias 
elektroniniai parengė Ro
moje gyvenantis amerikie-

Vienas iš Vytauto Kasiulio aliejaus darbų "Muzikantas", kuris buvo su kitais jo kūriniais išstatytas 
Chicagoje Čiurlionio galerijoje vykusioje parodoje lapkričio 13-21 d. Parodą rengė Illinois lietuvių gy
dytojų draugijos moterų pagelblnio vieneto stipendijų fondas ir paroda susilaukė dar neregėto Chicagoje 
pasisekimo, ją aplankė keli tūkstančiai žmonių. Į parodą buvo atvykęs pats dailininkas Vytautas Kasiulis 
iš Paryžiaus. Pasisvečiavęs Chicagoje, išvyko į New Yorką.

PATYRIMAS IR KŪRINYS
Spalio pabaigoje Chicagoje bu 

vo surengtas pokalbis su rašy
toju V. Ramonu. Tą įdomų susi
tikimą surengė meno draugija 
"Šatrija". Vėliau pokalbis buvo 
gąn detaliai atpasakotas Drau
go puslapiuose (Juozas Pruns- 
kis). Tad iš gan uždaro pokalbi
ninkų rato pokalbio temos patiek - 
tos plačiajai visuomenei.

čių kompozitorius Alvin 
Curran. Paroda užsidarė 
lapkričio 20 d.

Lankydamasis Krokuvoj, 
dail. Viešumas skaitė pa
skaitą Krokuvos Dailės 
Akademijoje tema: "Da
bartinės Amerikos grafikos 
problemos”.

• Romoje, USIS meno ga
lerijoje įvyko Amerikos 
grafikos paroda ”Venice — 
70 — USA”, kurioje daly
vavo devyni amerikiečiai 
dailininkai, tarp jų ir dail. 
Romas Viesulas, šios paro
dos proga, dailininkas Vie
sulas skaitė paskaitą USIS 
bibliotekos rūmuose tema 
"Amerikos grafikos vysty

masis ir josios dabartis".
TRŪKSTA MEDŽIAGOS 
APIE PROF. S. KAIRĮ
Lietuviu Darbiečių Gru

pė. D. Britanijoje ėmėsi už
davinio surinkti prof. Ste
pono Kairio 1945-1964 m. 
laikotarpio knygas ir bro
šiūras, rankraščus, laiškus, 
fotografijas.

Jau surinkta jo parašy
tosios knygos, politinės bro
šiūros, komplektai tų žur
nalų, kuriuos jis redagavo 
ar pastoviai bendradarbia
vo. Nemaža turima iškarpų 
iš Vokietijoje ar JAV ėju
sių laikraščių su jo straips
niais. Surinkta apie 3,00 jo 
rašytų laiškų. Iš viso jau 
pasisekė sukaupti į krūvą 
daugiau kaip tris tūkstan
čius su S. Kairio asmeniu 
ir jo veikla susijusių archy
vinių vienetų.

Tačiau dar esama ir spra
gų. Surinktieji laiškai yra 
daugiausia iš 1945-1952 m., 
bet maža tepasisekė gauti 
tokių, kuriuos jis yra rašęs 
vėlesniu metu, kai jau buvo 
įsikūręs JAV. Užsimotajam 
darbui baigti esame reika
lingi visuomenės talkos, dėl 
to prašome visų, kas tik tu
ri savo žinioje su S. Kairio 
asmeniu ar jo veikla susi
jusios medžiagos, atsiųsti 
mums. Originalai, jei pagei
daujama, bus grąžinti, o už 
kopijų pagaminimą susita
rę apmokėsime. Prašome 
siųsti šiuo adresu: R. Baub
lys, 55, Ringmer Avenue, 
LONDON SW6 5LP, Gr. 
Britain.

Susitikime paliestos temos, 
aišku, turi neabejotiną ryšį su V. 
Ramono individualiu rašymo 
metodu, su jo pažiūromis į siu
žeto atradimą, temos gilinimą, 
kūrinio formavimą ir kt. Pokal
by buvo pareikšta tikrai įdomių 
rašytojo su jo kūriniu santykia
vimo detalių. Tai labai prapla
tina rašytojo kūrinių suvokimą. 
Tad, šis pokalbis, nors ir labai 
jau fragmentiškai, atnešė daug 
vertingų, tiesiog sunkiai kitu bū - 
du atrandamų V. Ramono kūry
bos spektrų. Sis įdomus litera
tūrinio bendravimo precedentas 
turėtų būti kartojamas. Tai bū
tų skaitytojo išprūsimas ir jo 
išėjimas iš skaitymo mėgėjiš
kumo. Tai yra žingsnis į rašy
tojo kūrybos erdvę.

Greta labai individualių svars- 
tymų, įdomių ir drastiškai - švie
žių rašytojo atsakymų į provo
kuojančius klausimus, neišven
giamai buvo liečiamos ir litera
tūrinės bendrybės. Buvo liečia
mos tokios literatūrinio metodo 
sąvokos, kurios išeina iš pokal
bio individualių temų (ryšys su 
rašytoju) ir pereina į rašymo 
metodo aptarimus.

Tarp tokių ir buvo tema: ar 
įmanoma rašyti apie objektą,ku
rios tiesioginės patirties auto
rius neturi? Ar tiesioginis pa
tyrimas ir kūrihys yra neatmez- 
giama grandinė, kur kiekviena 
grandis yra stiprus ryšys su se_ 
kančia grandim? Ta problema 
visad traukė ir trauks rašytoją. 
Prozoje, dramoje, net poezijo
je nuolat ir nuolat kyla empiri- 
kos problema. Ir tai neliečia 
vien buities detalių betarpiško 
pažinimo. Tai liečia ir persona
žo konstravimą.

Konstravimas, arba dalių su
dėjimas į visumą, atremtas fak
tų, idėjų, įspūdžių pažinimu. Tik 
tai gerai pažintas objektas tinka 
naudoti statybai ir pasitikėti juo, 
kaip gera statybine medžiaga.

Vykusi tokių detalių samplai
ka sudaro meninę veikalo tikro
vę. Nuolatos segamos detalės 
sudaro visumą. Ir čia individu
alus rašytojo sugebėjimas, de
talių segimo metodas, sudaro 
personažą. Jis gali gimti deta
lus, bet medinis. Jis gali ateiti 
šykščių detalių, bet gyvas.

Rašytojo talento ypatybė nu
šviečia personažą ir vaizduoja
mą buitį savomis rampos švie
somis: objektyviomis, sarkas
tiškomis, parodijinėmis, senti
mentaliomis, ir kt.

Pažintų detalių gausa talkina 
autoriui. Bet ta pažintų objek
tų gausa nesukonstruoja veika
lo, nei personažo. Visa tai pa
reina nuo metodo. Tad,kyla klau
simas: ar detalių pažinimas, kas 
sudaro visumą, būtinas empiri
nio, tai yra betarpiškojo, paži
nimo? Štai, dabar labai gyvos 
spaudoje mūsų partizaninių ro
manų recenzijos. Bet rašytojai, 
kaip atrodo, nebuvo partizanų 
tarpe kovęsi ir kentėję. Vėl gi, 
įdomūs yra išeivijos rašytojų 
romanai, atremti į kolūkinio 
žmogaus ir jo buities vaizdavi
mą. Čia vėl įdomybė. Ateina ro

manai su istorijos temomis. 
Vieną tokį net tarybinė leidyk
la ima savo leidiniu, nors au
torius dar prisilaiko išeiviško- 
jo kranto.

V. Ramonas, vos buvo pa
liesta pokalbyje kolūkinė tema, 
pasakė, norėtų, nuvykęs į Lie
tuvą pagyventi kolchoze ir ta
da duoti naują kūrinį tokia te
ma. Būnant čia rašyti apie tai, 
kas darosi ten toli galima 
nuslysti į nesąmones. 
(Mano pabraukta -- Xx).

Tai gana kategoriška nuomo
nė, užtikrinanti, kad rašyti gali
ma tiktai su empirinio metodo 
talka. Čia absoliutus pasitikėji
mas savo patyrimu, stebėjimų 
talpa ir nuneigtos bet kurios te 
orinės išvdos veikalą kuriant.

šis kategoriškas (nors ir in
dividualus) pareiškimas savotiŠ - 
ku priekaištu duria į mūsų lite
ratūros veikalus, kur yra aiški 
empirinio metodo stoka. Auto
riai negyveno kolūkiuose, nebu
vo partizanų bunkeriuose, nejo
dinėjo eikliais žirgais karaliaus 
Mindaugo rikiuotėje, negyveno 
autoriai ir almeniškuose pseu- 
doistorijos nuotykiuose. Ar čia 
prirašytos nesąmonės, ar čia, 
gal nyklysta į nesąmones?

Ne visai taip. Patyrimo meto
das tiktai viena savo dalimi re
miamas betariškumu. Patyri
mas yra labai plati sąvoka. Em
piriku Websterio žodynas vadi
na asmenį, kuris tiki vien tik as
menišku, praktiniu patyrimu ir 
neigia mokslinius patyrimo 
principus. Empiricizams yra 
perdėtas pasitikėjimas savo pa
tyrimu, savo betarpišku stebėji
mu, neigiant teoretiškumą, 
svarstymų sumą bei logika pa
remtas išvadas.

Moksle, kaip ir literatūroje, 
neviskas turi remtis būti at
remta asmeniška patirtimi. 
Anaip tol, begalybė puikių, dras
tiškai drąsių išvadų (ir.neklys
tančiai teisingų) padaryta atsi
rėmus į mažą detalę ir tikrovę 
konstruojančią logiką. Klasiš
kasis pavyzdys: Newtonas ir 
obuolys rodo, kad teorija yra 
lemiamas veiksnys išvadoms. 
Juo parankesnis toks išvadų me
todas literatūroje. Tarybinės 
Lietuvos poetės, eskapizmo po
lėkyje, ypač kultivuoja antiki
nes temas. Tačiau apdainuoja
mieji personažai išlieka už em 
pirinio sąlyčio ribų. Bet ar tie 
personažai nukenčia. Anaip tol, 
ne! Personažai atgyja detalių 
patyrimo dėka. Amžinai nesi
keičiančios emocijos bei aist
ros talkina poetėms. Vienodai 
talkina detalės ir logiškos iš
vados istorinio veikalo auto
riui. Tokia pat detalės ir iš
vados samplaika lydi ir kolū
kinę ar partizaninę temą iš
eivijos romanisto puslapiuo
se. Pagaliau ir esą tarybinėje 
Lietuvoje autoriai nedalyvavo 
sovietinių partizanų eilėse, o 
kiek daug jie prirašė tomis, ten 
gerai apmokamomis temomis!

Tad tiesioginio patyrimo sto
ka gausiai atsveriama litera
tūroje detalės pažinimu, susu
mavimo pajėgumu, logiškų ir 
psichologiškai tikrų išvadų su-

(Nukelta į C psl.)



Nr. 91 — 6 DIRVA 1971 m. gruodžio 8 d.

SIMAS ANGLIŠKAI
Niekas negali abejoti, kad Si

mo Kudirkos tragedija šiais me
tais buvo didžiausias įvykis mū
sų tautos istorijoje. Ne dėl to, 
kad jis veržėsi į laisvę, o dėl 
Simo nepaprastos drąsos dėl jo 
nepalaužiamos dvasios tvirtu
mo. Todėl, kaip lygiai prieš 
metus per visą Ameriką aidė
jo mūsų demonstracijos, šim
tais ir tūkstančiais plaukė pro
testo laiškai JAV pareigūnams, 
taip ir metams praslinkus mūsų 
jautrumas nesumažėjo. Vėl pro
testo prieš komunistinę agre
siją, prieš rusiškąjį imperializ 
mą demonstracijos pasikartojo. 
Vienur tyliai susikaupimu prisu 
menant, kitur į viešumą protes
to ženkle einant, per mūsų spau
dą ir radiją, o su mumis kartu 
Simą prisiminė ir beveik visa 
Amerikos spauda ir kitokia in
formacija.

Simas ir pats nenujaučia, 
kiek jis išgarsino savo Tėvynės 
Lietuvos vardą ir laisvajam pa 
šauliui atidengė neapsakomos 
niekšybės okupanto veidą. Savo 
neapsakoma drąsia laikysena ir 
tvirta valia Lietuvos pavergėjo 
teisme Simas nustebino pasau
lį išdrįsęs okupantui pasakyti vi
sas jo daromas lietuvių tautai 
niekšybes, nekaltų žmonių de
portacijas ir žudymus per visą 
valdymo laikotarpį.

Kaip jau prieš metus pastebė
jome, Simo Kudirkos tragedija 
sujungė senus ir jaunus išeivi
jos lietuvius. Jaunieji pradėjo 
kurti poeziją jo vardo įamžini
mui, o vienas iš vyresniosios 
kartos pačių iškiliausių rašyto
jų, daugelio literatūrinių pre
mijų laureatas Jurgis Gliaudą 
įsigilinęs ir įsijautęs Į šį tra
gišką jauno lietuvio gyvenimo 
įvykį, parašė knygą "Simas", 
kurios jau dvi laidas išleido 
Viltis CIevelande.

O dabar, metiniu išvakarėse 
Manyland Books leidykla išleido 
anglų kalbą.

Tai informacija svetimie
siems. šiame leidinyje jau yra 
atspausdintas ir Simo teismas, 
kur atvertę pirmąjį lapą aplan
ke skaitome tokį jo pareisimą: 
"Aš nesijaučiu esąs kaltas, nes 
savo tėvynės Lietuvos neišda
viau. Rusijos, kuri vadinama 
Sovietų Sąjunga, aš nelaikau sa
vo tėvyne" ir t.t. Čia trumpai 
nuepasakojama Simo tragedijos 
istorija ir baigiama žodžiais: 
"Kas atsitiko su Simu Kudirka 
yra daugiau negu asmeninė jau
no žmogaus tragedija. Tai yra 
dalis ir jo tautos tragedijos, ku
ri prasidėjo Jaltos konferenci
jos metu 1945 m. Kudirka tos kon 
ferencijos auka 1970.

Knygos gale atspausdinta visa 
Simo Kudirkos teismo santrau
ka, kuri buvo paskelbta Anatole 
Shub’s iš Paryžiaus ir paskleis 
ta po* visą laisvąjį pasaulį. Kny 
ga nedidelė, bet liuksusinės, pa
trauklios išvaizdos, lengvai 
skaitoma, kietais viršeliais, 120 
psl., kaina 5 doL

Tai labai vertinga informaci
ja svetimiesiems, kurie apie tą 
įvykį trumpaiyragirdėjęar skai
tę. Ir tai labai puiki, vertinga ir 
pigi dovana amerikiečiams 
mūsų draugams ir jau nebekal
bantiems lietuviškai kelių gene
racijų lietuviukams, ypač Ka
lėdų proga. Tik gaila, kad jos 
tiražas tėra du tūkstančiai egz.

Galima užsisakyti pas auto
rių: J. Gliaudą, 1304 Maltman 
Avė., Los Angeles, Calif. 90026

PATYRIMAS IR KŪRINYS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

gebėjimu. Tai, nelyginant Žiul- 
verniškos savybės rašant atel 
ties romaną. Patyrimo ir kū
rinio santykis paremtas rašy
tojo įžvalgumu suteikia litera
tūrines tikrovės vaizdą. Įžval
gumas gi nėra asmeniškas pa~ 
tyrimas, bet rašytojo intelek
to galia atrasti savo žmones, 
duoti juos supančią aplinką, įti
kinti skaitytoją, kad kūrinys 
yra tiesa. Tik tai sąlygai esant 
kūrinys Įžengia Į literatūrą. De
talių pažinimas gali didžiai tai 
kinti veikalui, bet tai nėra bū
tina laimėjimo sąlyga. Patyri
mas yra talka. Detalė yra svar 
blausias išeities punktas, iš ku
rio gimsta veikalas. Jeigu iš
eivijos rašytojas sugeba kurti 
partizano ir kolūkio tema, lie- 
čia istoriją, jo nuoveikis labai 
reikšmingas, remtinas, mums 
juk niekad nebus perdaug temų 
iš anapus, nušviestų laisvojo ra 
Šytojo įžvalgumu. Xerx

JURGIS GLIAUDĄ
/

"OUTRAGEOUSI" 
President Nixon

ir per leidyklą, kuri platina ame
rikiečių ir kitų kraštų tarpe per 
knygų prekybas ir bibliotekoms. 
Adresas: Manyland Books Ine. 
84-39 90 Street, Woodhaven,N. 
Y. 11421.

E. Čekienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Petronėlė Orintaitė, 

LIEPALOTŲ MEDYNUO
SE. Apybraižos. Išleido Ni
dos Knygų klubas. 216 psl., 
kaina kietais viršeliais 
$3.50, minkštais — $3.00.

• Kazimieras Barėnas, 
DVIDEŠIMT VIENA VE
RONIKA. Išleido Nidos 
Knygų klubas 1971 m. Lon
done. Leidinio numeris 83. 
Knyga 460 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

• Jurgis Gliaudą, SIMAS. 
Anglų kalba. Vertė K. či- 
žiūnas ir J. Žemkalnis. Iš
leido Manyland Books, Ine. 
Kaina 5 dol.

• Tumas Vaižgantas, SIN 
AT EASTER. Anglų kalbo
je. Vertė Danguolė Sealey, 
Algirdas Landsbergis, Ste
pas Zobarskas ir Clark 
Mills. Biografija parašė 
Antanas Vaičiulaitis. Išlei
do Manyland Books, Ine. 
Kaina 5.95 dol.

LAIŠKŲ LIETUVIAMS 
konkursas

Tema visiškai laisva. Ga
lima rašyti ir novelės for
ma. Rašinys turi būti ne il
gesnis kaip 3000 žodžių, pa
sirašytas slapyvardžiu ir, 
įdėjus autoriaus tikrąją pa
vardę bei adresą užklijuo
tame vokelyje, atsiųstas re
dakcijai iki 1972 m. vasario 
mėn. 16 dienos. Konkurso 
vertinimo komisija bus su
daryta iš redakcijos narių. 
Už geriausius rašinius ski
riamos trys premijos:

I _ 100 dol., II — 75 dol., 
UI _ 50 dol.

Premijos bus įteiktos 
Laiškų Lietuviams metinia
me parengime 1972 m. ko
vo mėn. 26 d. Jaunimo 
Centre. . Konkursui siųsti 
straipsnius šiuo adresu: 
Laiškai Lietuviams, 2345 
W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Skaitykit DIRVĄ

Lapkričio 20-21 d. Dainavos stovyklavietėje, Mich. įvyko LSS vidurio rajono draugininkų-kių kursai.
Dalyvavo apie 90 aktyvių vadovų, kurių amžiaus vidurkis 17-21 m. Tai priaugantieji Lietuvos skautijos 
būsimieji vadoVai-vės. Tarp jų keli vyresnieji vadovai,pravedę kursus. V. Bacevičiaus nuotrauka

ARCHITEKTAS IŠEIVIS APIE SOVIETINE STATYBA
"Trejetą savaičių Lie

tuvoje praleido archi
tektūros mokslų dakta
ras , Kanados Karališko
sios architektūros akade
mijos narys Alfredas 
Kulpa-Kulpavičius su 
žmona Nora Norvaišai- 
te-Kulpavičiene”, rašo 
Gimtojo Krašto kores
pondentas Juozas Kuokai- 
lis šio leidinuko Nr. 44 
laidoje.

Kaip žinia tai yra lei
dinukas , kuris leidžia
mas iš sovietinio biu
džeto lėšų su tikslu rody
ti sovietinę buitį pro "ru 
žavus" akinius.

Šiame leidinyje nere
tai suskamba panegirika 
sovietiniam gyvenimui 
iš lūpų tokių turistų, iš 
kurių vargu buvo galima 
tikėtis tokių panegirikų. 
Panegirika savaime 
gimsta, o paskui ... aiš
kinkis ar taip buvo pasa
kyta, ar ne? Pagaliau, 
kas čia galinėsis?

Pasikalbėjimas su ar
chitektu, stebuklingu bū
du, išliko korektiškumo 
ribose. Turistas pabė
rė komplimentų ir susi
žavėjimo sakinių mūsų 
senojo Vilniaus archi-

SKAUTŲ VADOVAI 
DAINAVOJE

Lapkričio oras jau buvo 
n e p avydėtinas Dainavoje, 
Mich. Bet jaunimui nieko 
baisaus, jie vis nori dau
giau žinių pasisemt, dau- 
gau džaugsmo, nuotykių ir 
pažinčių.

Tai lapkr. 20-21 dd. įvy
ko L.S.S. Vidurio rajono, 
d r a u gi n inkių-kų kursai. 
Jau iš vakaro pradėjo rink
tis dalyviai, kur vakaronė 
buvo be programos. Sekan
čią dieną užsiregistravo 90 
dalyvių. Kas stebėtina, tai 
sesių vos kelios viršijo bro
lius. O visad jų buvo dau
guma. Tai parodo, kad ir 
Skautų Brolija vadovais pa
siveja seses. Be to 90% se
sių ir brolių siekė 17-21 me
tų amžius. Tai ženklas, kad 
jaunuoliai nori būti skau
tėm ir skautais, kai pas 
amerikiečius skautus, maž
daug 16 metų amžiaus jau
nuoliai jau baigia skautau- 
ti. Ir didžiausia jų problema 
jaunuoliai — vadovai. O 
mūsų vadovai, išugdė taip 
lietuvišką skautybę, kad ge- 
riausą prieauglį mes sulau
kėm.

Dvi dienas kursantai bu
vo užimti. Daugumą paskai
tų ir pašnekesius pravedė 
jie patys. Dvi dienas dėvėjo 
gražias skautiškas unifor
mas. Vid. raj. vadovas s. P. 
Nadas įsitikino, kad jauni
mas tikrai puikus. Komen
dantu buvo s. č. Anužis.

Iš Clevelando dalyvavo 
17 asmenų, daugumoj vyr. 
skautės ir skautai vyčiai.

V. Bacevičius 

tektūrai. Jis akcentavo 
rudeniškojo Vilniaus ža
vesį. Pagyrė istorinių 
pastatų restauraciją, su
prantama stengdamasis 
nepastebėti, kad Šv. Jo
no ir Šv. Onos bažnyčių 
restauracija nepaverstų 
nuostabių bažnyčių Die
vo namais, bet muzie
jais.

Tačiau, atsigrįžda
mas į nūdienę Vilniaus 
statybą, architektas Kul- 
pa-Kulpavičius pravedė 
dvi įdomias paraleles. 
Vienoje projekto pusėje 
sustoja projektas, kitoje 
pusėje projekto įvykdy
mas.

Projektavimas, idėja,* 
architektūriniai pastato 
privalumai sulaukė gra
žių jo atsiliepimų. Betgi 
projekto vykdymas jau 
kas kita. Netgi Gimtasis 
Kraštas, pagautas savi- 
kritikos šišo įrašė tokį 
turisto atsiliepimą:

— Statybų technika, 
darbo kokybė dar atsilie
ka. Dažnai pastebi, kad 
vinukas ne į savo vietą 
įkaltas, ar kaip čia pa
sakius. Trūksta meilės, 
reiklumo savo darbui ar 
darbo jėgos — nežinau. 
Nebandžiau taip toli gi
lintis.

Arba, sakysim, kai
mo statybos. Važiavom 
į Kauną, Nauja gyvenvie
tė pakelėje. Labai pasi
gendi spalvingumo.

Kitur vėl, turistas ar

Lietuvoje nepatenkinti gydytojais
Ok. Lietuvos gyventojai la

bai nepatenkinti savo gydytojais. 
Apie tokį visuotinį ir keistą 
reiškinį prabilo masinio tiražo 
žurnalas "Švyturys".

Apie ok. Lietuvos pirmosios 
pagelbos apverktiną stovį rašo 
Medicinos mokslų kandidatas An
tanas Mickis (švyturys Nr. 14).

Mickis tvirtina: "dėl mūsų, 
gydytojų, kaltės moteris tapo 
luoša”.

Korespondentas tvirtina, kad 
minimą ligonę gydė nevykusiai. 
Jos skundus palaikė nervinio po - 
bfldžio suirimu. Pacientė skun
dėsi dėl raumenų negalavimo, 
tuo tarpu gydytojai atkaklia i lai
kėsi kitos, klaidingos, diagno
zės.

"Chemikalai pakenkė stuburo 
smegenims", rašo Mickis, "su
kėlė kojų paralyžių, sutrikdė vi
daus organų veiklą (...) O juk 
galėjo būti kitaip", pažymi ko
respondentas, "jei vietos gydy
tojai būtų atidžiai įsiklausę į li
gonės skundus, jos prašymus".

Širdies sutrikimų specialis
tais ok. Lietuvos medicina pa
grįstai gali didžiuotis, tačiau 
būna ir taip, kaip nurodo "Švy
turio" korespondentas:

"Ligonė S. vidutinio amžiaus 
moteris, ilgą laiką skundėsi šir
dimi. Ji kreipėsi į savo rajono 
vidaus ligų specialistą -- auto
ritetingą gydytoją. Gydytoju ji 
visiškai pasitikėjo, noriai vyk
dė jo nurodymus. Besigydant 

chitektas pastebėjo ir ne
vykusią bažnyčios res
tauraciją.

— Matėm vieną naujai 
dekoruojamą bažnyčią, 
kur nevykusios spalvos 
gadina įspūdį.

Gal būt tai ir nebuvo 
restauracija. Bet, jeigu 
tai buvo "privatus" ob
jektas, ar nepagalvota, 
kad gal parapijonys tik 
tokius dažus juodoje rin
koje besurado, ar pan.?

Architektų tarpe sumi
nėti šie: V. Dvariškis, 
R. Jaloveckas, J. Bart
kienė, J. Stukas, V. Če
kanauskas, A. Rasteika, 
V. Stoškus, K. Šešelgis, 
A. Lukošaitis, S. Ąbra- 
mauskas... Tai vis įvai
rių architektūros moks
lo pastraipų žinovai. Ar 
chitektūros menas, at
rodo, stipriai laikomas 
lietuvių architektų, vie
nok, tai tiktai teorija. 
Planai ir jų vykdymas 
dažnai, kaip žinia, parū
pinamas maskvinių cent
rų.

— Viešnagė tikriau
siai sustiprins jūsų ry
šius su gimtine? — in- 
doktrinavo teigiamą at
sakymą Juozas Kuckai- 
lis.

Turistas atsakė:
— Lietuva mums vi

siems , kur begyventu- 
mėm, yra gimtoji žemė, 
tėvų šalis ir todėl arti
ma.

prabėgo keleri metai. Ligonė 
jautėsi vis blogiau. Ypač pa
blogėjo širdies veikla (...) Po 
kelerių nesėkmingo gydymo 
metų tas gydytojas galop pasiū
lė savo pacientei konsultuotis 
respublikinėje gydymo įstaigo
je. Paaiškėjo, kad ligonė sergą, 
visai kita širdies liga.

Mickis nurodo keletą liūdnų 
pavyzdžių. Ligonys buvo netin
kamai gydomi, nesiunčiami. 
konsultuotis pas specialistus,ne
buvo tinkamai tiriami. Kodėl 
taip? Korespondentas drąsiai nu
rodo, kad tai "rajonizacijos pa
seka". Atseit, tai yra neįveikia
mas sovietinio sustingimo biu
rokratizmas. Žmogus prirakin
tas prie savo rajono, kaip kolū
kietis "žemdirbys" prirakintas 
prie savo darbovietės.

Sistema išvysto gydymo perso
nale savotiškas ambicijas, neno
rą prašyti talkos iš kito rajono. 
Visa tai surišta su tam tikru sa
vo prestižo ignoravimu. "Minė
ti barjerai", rašo Mickis "visų 
pirma atsiranda dėl ligoniniųvy- 
riausiųjų gydytojų kaltės, kad 
užmirštami pagrindiniai prie
sakai -- visur ir visada padėti 
sergančiam".

Tai labai sunkus kaltinimas 
gydytojams. Tokio nesirūpinimo 

•akstinu Mickis laiko "atskirųvy- 
riausiųjų gydytojų konservaty
vius darbo metodus". Tai atkak
lus "rajonizacijos" prisilaiky
mas. Mickis nurodo tokį šiurpų 
atvejį: "Ligonis sirgo sunkiai 
pagydoma liga. Jis gydėsi kelio-

se gydymo įstaigose, bet sveika 
ta negerėjo. Sužinojęs iš kitų 
medikų, kad sau tinkamesnę pa
galbą gautų tik N. ligoninėje, jis 
kreipėsi į jos vyriausiąjį gydy
toją. Tačiau tas buvo nesukal
bamas. Atseit, ne jo aptarnau
jamas rajonas. Ligonis iš kabi
neto išėjo verkdamas, praradęs 
viltį pasveikti."

Gal būt "konservatyvumu" ko 
respondentas vadina nepralau
žiamą sovietinį biurokratizmą, 
su kuriuo kariauti ne kiekvienas 
gydytojas pasiryžęs? Gal būt 
tam tikrais atvejais ir pavojin
ga kovoti su tuo visuotiniu, be
dvasiu tarybiniu biurokratizmu, 
kur "įsako" ar paragrafo galia 
yra stipresnė už paskiro, mažai 
reikšmingo žmogelio, tarybinio 
pavaldinio, interesus?

Kaip gi atrodo ligoninių padė
tis? Užsieniui patiekiamose in
formacijose ok. Lietuvos medi
cininė pagelba žiba savo tobulu
mu. Kitaip yra tikrovėje. Iš šio 
pat Mickio rašinio sužinome, 
kad, netiktai mažų užkampių 
vietose ligoninės merdi be nau
jų pastatų ir modernių kabinetų. 
Lietuvos uostamiestyje, Klaipė
doje, ligoninė skirta žvejų ir jū
rininkų aptarnavimui išmėtyta 
"nepritaikytose, po miestąišmė 
tytose patalpose". Kadangi sky
riai taip plačiai išmėtyti, nė
ra ligoninės centralizacijos, gy 
dytojai "laksto" po miestą, 
"specialistai tarpusavyje kon
sultuojasi dažniau telefonu, ne 
gu prie ligonio lovos".

Kaip visad būdinga, organi
zuotumo ignoravimą, įsikėro- 
jusio biurokratizmo vėžį, tin
gumą, iniciatyvos stoką, niekad 
neprirašo tikram kaltininkui, re
žimui. Taip ir čia, Mickis švy
turyje atranda suktą išeitį: ne- 
gąlavimai kyla iš personalo 
" konservą t yvumo".

Norėdamas pagrįsti savo te
zę, Mickis nurodo rajoninės Za 
rasų ligoninės pavyzdį. Ten ten
kinasi labai susiaurinta chirur
ginės veiklos apimtimi. Tai reiš
kia, kad Zarasų ligoninės chi
rurgai neoperuoja komplikuotes- 
nių susirgimų. Buvo savotiškas 
neryžtas komplikuotoms opera
cijoms. Tokius ligonius siuntė 
į Daugpilio ligoninę.

Mickis, tad, ragina gydytojus 
didesniam ryžtui. Bet jis nemi
ni, ar sudarytos sąlygos kom
plikuotoms operacijoms rajoni
nėje Zarasų ligoninėje. Medi
ko darbas priklauso ne tik nuo 
"ryžto", bet nuo ligoninėje esa
mų sąlygų. Be atitinkamų ligo
nio įmigdymo sąlygų, neįmano
ma pradėti komplikuotesnės 
operacijos.

Visą nesėkmių atsakomybę 
Mickis sukrovė vyriausiems li
goninių gydytojams kurių kom
petencijoje ir ligonio siuntimas 
už rajono ribų. Vyr. Klaipėdos 
ligoninės gydytojas Z. Juškevi
čius nepritarė straipsnio in
tencijai. "Tai jautrus dalykas", 
pareiškė gydytojas. "Ar verta 
rašyti apie vyr. gydytoją iš krl 
tinės pusės?”

Gydytojas pasakė dalį tiesos 
apie tarybinę tikrovę. Kaip ir 
visi kiti, aukštieji ar žemesnie 
ji pareigūnai; ir vyr. ligoninės 
gydytojas yra paversti beinci- 
atyviniais biurokratais. Kaip ir 
visus pareigūnus, tarybinė tik
rovė ir gydytojus paverčia tam 
tikra tarybine mašina. Medici
nos srityje, kur yra kenčiančio
jo sandūra su gydymu, tokios 
tarybinės mašinos buvimas 
ypatingai jautrus ir skaudus ei
liniam tarybiniam žmogeliui.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SLA PARAMA DIRVAI
SLA prezidentas Povilas 

P. Dargis, atsiųsdamas Dir
vai paremti auką 50 dolerių, 
rašo:

"Pilnai įvertindama lie
tuviškos spaudos reikšmin
gą įnašą į Amerikos lietu
vių gyvenimą ir norėdama 
parodyti savo nuoširdų dė
kingumą už nuolatinę para
mą SLA reikaluose, Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomoji Taryba, sa
vo š. m. spalio 23-25 d.d. su
važiavime, nutarė Kalėdi
nių ir Naujų metų švenčių 
proga skirti draųgiškajai 
spaudai paramą.

Su dideliu malonumu vyk
dau tą nutarimą ir tuomi 
pranešu, kad Dirvai skiria
ma penkiasdešimt dolerių 
auka. Teikitės priimti mūsų 
ir visos SLA organizacijos 
geriausius linkėjimus ir to
liau darbuotis lietuyybės la
bui."

Už auką SLA Pildomajai 
Tarybai nuoširdžiai dėko
jame.

• Steponas Nasvytis, se
nas tautininkų veikėjas, da
bar pensininkas, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 5 dol. ir svei
kindamas su Kalėdų šventė
mis linki visam Dirvos re
dakcijos personalui geriau
sio pasisekimo.

Už auką ir linkėjimus 
nuoširdžiai dėkojame.

• A. Steponavičius ir po
nia šiomis dienomis grįžo iš 
Floridos, kur gražioje p. 
Tomkų vasarvietėje pralei
do atostogas.

• Clevelando Kultūrinių 
Darželių Federacija, vietoj 
gėlių ant a. a. K. S. Kar
piaus kapo, velionies atmi
nimui pagerbti paskyrė au
ką Dirvai 15 dolerių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

įvyks Clevelande š| sekmadieni, gruodžio 12 d,
Tą dieną už žuvusiuosius partizanus ir sukilėlius pa

maldos bus abiejose lietuvių bažnyčiose, kuriose giedos pa
rapijų chorai, Čiurlionio ansamblis bei solistai.

Iškilmingos pamaldos Šv. Panelės Nepaliaujamos Pa
galbos bažnyčioje bus 10 vai., kur minėjimui pritaikintą pa
mokslą pasakys Lietuvių Jėzuitų provincijolas, tėvas G. 
KIJAUSKAS.

Šv. Jurgio bažnyčioje pamaldos bus 11:30 vai. Minė
jimui pritaikintą pamokslą pasakys bažnyčios klebonas kun. 
B. IVANAUSKAS.

Minėjimas įvyks Šv. Panelės Nepaliaujamos Pagalbos 
Auditorijoje 4-tą vai. p. p.

Minėjimo programa:
• Žuvusiųjų pagerbimas, su partizanų likimui pritaikintu 

ceremonialu, giedant Čiurlionio Ansambliui,
Sukilimo dalyvio dr. S. KISIELIAUS kalba ir
Meninė dalis. Akademinė inscenizacija BERN. BRAZ
DŽIONIO monumentalinės poemos "Vaidila Valiūnas’’. 
Ją atliks Clevelando aktoriai su Čiurlionio ansambliu bei 
kanklių orkestru.
Režisierius Z. PECKUS, dirigentas A. MIKULSKIS, 
kanklės — ONA MIKULSKIENĖ, chormeisteris RYTAS 
BABICKAS.
Įžanga — auka, nemažiau vieno dolerio suaugusiam as
meniui.

Minėjimą ruošia LIETUVOS LAISVĖS SUKILIMUI MINĖTI KOMITETAS

parodo daug poveikių visiems 
klausytojams.

Abiem kalbėtojam katučių plo . 
ta karštai ir nuoširdžiai.

Inž. A. Pautienis paskelbė re - 
zoliuciją, siųstiną JAV-bių pre
zidentui ir Įvairiems valdžios 
pareigūnams. Rezoliucija tiks
liai suredaguota. Mandagiai,bet 
griežtai išdėstyti skundai ir pra
šymai. Priimta vieningai ir di
deliu įkraščiu.

Po šitokios trumpos progra
mos maloniai pasivaišinta. Vy
riausios šeimininkės St. Urbo
navičienės didelėmis pastango
mis ir neabejotinu nusimany
mu parūpinta daug rinktinių pa 
tiekalų. Paslaugos uolios ir man
dagios.

Prie baro puotauta irgi links
mai, J. Miglinui ir J. Žagars- 
kui visus skubiai aptarnaujant.

Rengėjai nusipelnė palankaus 
įvertinimo ir viešos padėkos.

Vladas Braziulis

DIRVOS NOVELĖS 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Dirvos šių metų novelės 

konkurso premija 500 dol. 
bus įteikta laureatei rašyto
jai - skautininkei Aurelijai 
Balašaitienei š. m. gruodžio 
19 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Čiurlionio ansamblio na
muose, Clevelando skauti- 
ninkių draugovės ruošiama
me laureatės pagerbime.

Skautininkė prof. Aldona 
Augustinavičienė Clevelan
do visuomenei pristatys 
laureatę.

Šios kasmetinės Dirvos 
novelės premijos mecena
tas yra chicagietis Simas 
Kašelionis.

Clevelando lietuvių visuo-

• SLA 136 kuopos visuo
tinis narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 12 d. nuo 12 
vai. Lithuanian Village na
muose, 877 E. 185 St.

Visi kuopos nariai ir no
rintieji stoti į Susivienijimą 
nariais kviečiami atsilan
kyti, nes bus renkami kan
didatai į SLA vadovybę ir 
sprendžiami kiti svarbūs 
klausimai.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraiti, tel. 
914-6835.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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

A t Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

PRAKILNI, BET IR SOPULINGA ŠVENTĖ
Šiemet rengta dviem tikslais: 

paminėti Kariuomenės šventę ir 
pagerbti didvyriškus Simo Ku
dirkos žygius. Todėl susijungė * 
Ramovės ir ALTos Clevelando 
skyriai. Surengta lapkričio 28 
d. šv. Jurgio bažnyčioje ir šios 
parapijos svetainėje.

Tėvynės Garsų radijas, J. 
Stempužio vadovaujamas, jau 
lapkričio 26 d. sėkmingai pami
nėjo. Išmanaus ir išradingo va
dovo sudarytoji programa ma
loniai nuteikė klausytojus se
niai begirdėtomis šauniomis ka
riškomis dainomis. ALT sky
riaus pirmininkas inž. A. Pau
tienis kruopščiai išdėstė Simo 
Kudirkos šuolį Į laisvę ir siau
bingas kančias.

Bemaž pilnon bažnyčion Įneš
ta 10 įvairių organizacijų vėlia
vų. Ramovės valdybos nariui A. 
Jonaičiui vadovaujant, su gausia 
ir daugumoje uniformuota paly
da.

Šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą oriai atliko klebonas 
kun. B. Ivanauskas. Apsčiai skeb 
bp nepriklausomos Lietuvos ir 
jos kariuomenės žymiuosius duo
menis bei žūtbūtinę Simo Kudir- 
ko kovą prieš pavergėjus.

Giedojo parapijos choras, 
muz. Pr. Ambrazo vadovauja
mas ir solistė N. Braziulienė, 
papuošdama maldingas nuotai
kas dviem kūriniais: J. Nauja
lio -- Kai širdį tau skausmas 
ir Fr. Schuberto --Avė Maria 
(vertimas pačios solistės). Leng
vo balso solistė giedojo labai 
jautriai ir paveikiai. Atspal
viai muzikalūs, tarpais lepūs.

bet ne baimingi. Platumo ar 
giedro galingumo irgi pakako. 
Sunku būtų nuspręsti, kuris kū
rinys pasiekęs didesnio tobu
lumo. Patyrus muzikas Pr. Am- 
brazas vargonais lydėjo rūpes
tingai, stiprindamas arba švel
nindamas įtaigas. Muzikiniai pa
vidalai atbaigti pavyzdingai.

Susirinkus svetainėje per 300 
narių bei svečių, iškilmę pradė
jo sumanus ir visados energin
gas Ramovės skyriaus pirmi
ninkas V. Knistautas. Scenoje 
raiškus Simo Kudirkos paveiks
las, aiškiai nukreipiąs mintis 
bei jausmus į Simo Kudirkos tra
gediją. Įnešamos vėliavos. JAV- 
bių ir Lietuvos himnus gieda 
operos solistas J. Kazėnas, jo 
sūnui Broniui belydint pianinu. 
Sodrus solisto balsas, nusiteiki, 
mas, įspūdingos pareigos ir kil
nus turinys ne tik padrąsina, bet 
ir lyg nejučiomis įtraukia žiū
rovus Į giedojimą. Atrodo, kad 
himnams giedoti bei įprasminti 
iš esmės labiau tinka baritonas, 
negu kuris kitoks balsas. Sūnus 
pritarė tiksliai. Ritmas ir spar 
ta rodo geros darnos bei atsakin 
go tikslumo pažymius.

Pagerbus žuvusius ir miru
sius jausmingu susikaupimu, iš - 
kviečiami savanoriai - kūrėjai 
bei garbės svečiai, kuriems pri
sega gėles visados artima ir 
prielanki ramovėnų globėja Ir, 
Plechavičienė.

PLB-nės pirmininkas St. 
Barzdukas^ savo rimtai supla
nuotame žodyje palietė ištisą ei
lę istorinių įvykių nepriklauso
moje mūsų tėvynėje ir kariuo-

VIRŠUJE: Kariuomenės šven 
tės ir Simo Kudirkos paminėji
mas Clevelande. Prie mikro
fono scenoje Ramovės skyriaus 
pirm. V. Knistautas. Apačioje 
iš kairės: ramovėnų garbės na
rys pik. Vladas Braziulis, 
LKDS pirm. A. Kasulaitis, 
ALT Clevelando skyriaus pirm, 
inž. A. Pautienis, PLB pirm. 
S. Barzdukas ir savanoriai - 
kūrėjai: dr. K. Pautienis, Vyt. 
Braziulis, K. Eidukaitis, J. Ka
šuba, J, Lozoraitis, St. Oran- 
tas, V. Šenbergas, J. Urbšaitis 
ir A. Johansonas.

J. Garlos nuotrauka

menė maloniai kviečiama į 
šią kultūrinę sekmadienio 
popietę atsilankyti.

menės gyvenime, atskleisdamas 
svarbias ir įdomias sritis. Tu
rinys nuosaikiai išdėstytas. 
Kiekvienas žodis brangus.

ALT-os skyriaus pirmininkas 
inž. A. Pautienis rekomenduo
ja LKDS pirmininką A.Kasulai- 
tį, kuris ugningai apibūdina Si
mo Kudirkos žygius, tėvynės 
meilę, narsumą ir kančias. Tai 
yra gabus kalbėtojas. Bendras 
pobūdis, tonų bei priemonių Įvai 
rūmas ir reikšmingas įkarštis

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

• •'AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBA", Leonar
do Šimučio knyga, yra 
platinama Clevelande. - 
Kaina $10.00. Galima įsi
gyti pas A. Pautienį, tel. 
371-4168, arba kitus ALT 
Clevelando skyriaus val
dybos narius.

F E M A L E
REIKALINGA PRITYRUSI 

SIUVĖJA 

PAVYZDŽIŲ GAMINIMUI 
vyriškų drabužių pilnam išbaigimui. 
Darbas ištisus metus gerose sąlygose. 

WORK WEAR CORP.
1768 E. 25th St. 

(South of Payne Avė.) 
Cleveland, Ohio

Money, 
Advancement, 
Security...

Birutininkė Irena Plechavičienė, prisegusi visiems kūrėjams - sa
vanoriams ir garbės svečiams gėles, sveikinasi su pik. Vladu Bra- 
ziuliu. Vidury Jonaitytė. J. Garlos nuotrauka

(91-95)

We’re looking for the person who can take complete 
charge of a McDonald’s restaurant—and who would likę
the responsibiiity that goes vvith it.
Our training program will expose you to such areas as. 
budget control, food control, floor supervision, food 
preparation, and many other aspects of our uniųue 
operation.
During your training we will place you in a store ąs 
close to your home as possible, we vvill put you on a 
starting salary of between $7500-$850O (depending 
on qualifications) and you will be entitled to lite insur
ance, major medical, paid vacations, and bonus incen- 
tives.
/•utomobile reųuired.
If you want managerial responsibilities, an opportunity 
to advance, and are wiIIing to work hard to further 
yourself,

— Area Code — 201

CALL 3A2.2SOO 
ASK FOR MR. LOPRKSTI

'SMcDonald's is yigur[Įwte^ona
!.

An Eq\inl Opp'jrlunify Emptoyer (91-93)
kind of ploce



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba prašo visus .lietuvius 
pasirašyti protesto petici
ją, o taip pat rinkti para
šus iš lietuvių draugų. Pe
ticija jau paruošta ir siun
tinėjama. šią peticiją Ame
rikos Lietuvių Taryba yra 
nusistačiusi įteikti prezi
dentui R. Nixonui ir taip 
pat Jungtinėms Tautoms. 
Norima surinkti mažiausiai 
100,000 parašų.

Pasirašydami šias petici
jas ir rinkdami parašus, 
mes vieningai parodysime 
savo protestą prieš Lietu
vos okupaciją, religijos per
sekiojimą Lietuvoje, lietu
vių laisvo apsisprendimo 
teisių paneiginimą ir bru
talų Simo Kudirkos laiky
mą kalėjime.

Tad visi vieningai ir sku
biai rinkime parašus. Vi
sais klausimais kreiptis į 
ALT centrą: 2606 West 63 
St., Chicago, Illinois 60629; 
tel. 778-6900, arba 778-6901.

• Paštas rekomenduoja 
prieššventinius siuntin i u s 
ir laiškus išsiųsti iki gruo
džio 10 d. lokalinius ir už
miestinius, gruodžio 13 d. 
oro pašto siuntinius į užjū
rio kraštus ir iki gruodžio 
15 d. sveikinimo korteles 
vietoje.

• Svetimšalių, neturinčių 
JAV pilietybės, registraci
ja bus vykdoma ateinan
čiais metais nuo sausio 3 
iki 31 d. visose pašto įstai
gose įteikiant užpildytas 
korteles. Neužpildžius i e j i 
korteles galės būti baudžia
mi.

• ŠALFASS metinis su
važiavimas įvyksta gruo
džio 11-12 d. Detroite, Con- 
tinental Congress viešbuty
je, 12800 Michigan Avė., 
Dearborn, Mich. Bus valdo
mųjų organų rinkimai ir 
svarstomi kiti sportiniai 
reikalai.

• Lietuvių žurnalistų są
jungos darbas žymiai pa
lengvėtų, jei atsilieptų visi 
nariai. Patikrinus kartote
ką, rasta, kad daug sąjun
gos narių nėra užsimokėję 
nario mokesčio, neatsiskai
tę už’ siuntinėtus LŽS leidi
nio "Pranešėjo” kelis pa
skutinius numerius. Cent
ro valdyba pageidauja, kad 
sąjungai priklausą nariai 

Mylimai žmonai ir motinai

LIUDVIKAI

KRAUKLYTEI-MATUKIENEI

mirus, vyrui dr. ANTANUI MATU

KUI, sūnums dr. ANTANUI ir LIU

DUI, dukterims REGINAI ir sės. BER

NADETAI, nuoširdžią užuojautą reiš

kia

Ohio Fraternitiečiai

A t A
ANTANUI VENIUI

Korp. Neo-Lithuania filisteriui mirus, Jo broliui 
JONUI ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuo
jautą

Korp. Neo-Lithuania Valdyba 
Chicagoje

būtų aktyvūs ir jaustų 
glaudų tarpusavio ryšį. Vi
sais piniginiais reikalais 
sąjungos nariai kreipiasi į 
CV iždininką Jurgį Janu- 
šaitį, 2534 West 69 St., Chi
cago, III. 60629.

• Dr. J. Jurgilas, gyv. 
Granada Hill, Calif., užsi
mokėdamas prenumer a t ą, 
pridėjo Dirvai paremti au
ką 25 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Alfonsas Pimpė, gyv. 
Chicagoje, padidino savo 
įnašą Vilties draugijoje 10 
dol., tokiu būdu dabar yra 
įnešęs 110 dol.

• Prel. M. J. Urbonas, šv. 
Juozapos parapijos DuBois, 
Pa., klebonas parašė ir iš
leido 150 religinio turinio 
eilėraščių. Knyga nedidelio 
formato — 92 psl. Kaina 
nepažymėta.

• Stefanija Rudokienė, 
aktyvi Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos darbuo
toja, ilgametė Chicagos 
skyriaus valdybos narė, ei
lės kitų lietuviškų organi
zacijų veikėja kalba pasku
tiniame Laiškai Lietuviams 
žurnalo parengime. Ji nese
niai grįžusi iš atostogų, ku
rias praleido Hot Springs, 
Arkansas, vėl aktyviai įsi
jungė į vsuomennę veiklą.

• II Teatro festivalyje, 
kurį Chicagoje surengė LB 
kultūros fondas, žymenų 
skyrimo komisija geriausiu 
teatro grupe pripažino Los 
Angeles Dramos sambūrį,

Skulp. Prano Baltonio parodą atidarant. Iš kairės: V. Selenis, 
skulpt. Pranas Baltonis ir ponia, dr. J. Mikulionis ir kt.

K. Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
fe

Lapkričio 27 d. įvykęs Lietu
vių Namų D-jos ir Dariaus ir

rež. Dalios Mackialienės, 
festivalyje suvaidinęs Al
girdo Landsbergio "Pasku
tinis piknikas”.

žymuo už geriausias de
koracijas paskirtas Chica
gos LB Jaunimo teatrui, 
rež. Marija Smilgaitė, už 
geriausius kostiumus — 
Hamiltono lietuvių dramos 
grupei Aukuras, rež. Elena 
Daugu vietytė-Kudabienė.

Trečiasis teatro festiva
lis įvyks 1974 metais.

• JAV LB Centro Val
dyba dėkoja visiems prisi- 
dėjusiems prie LB rugsėjo 
mėnesio vajaus. Aukas pra
šoma siųsti naujam Centro 
Valdybos finansų tvarkyto
jui Petrui Mitalui, 7322 
Oak Avenue, Philadelphia, 
Pa. 19126.

• Dr. Vanda Sruogienė 
š. m. gruodžio 12 d., 3:30 
vai. p. p. Chicagoje, Lietu
vių kultūros muziejuje, 
4012 Archer Avė. skaitys 
viešą iš Lietuvos istorijos 
paskaitą, kurį bus iliustruo
ta skaidrėmis.

Visi lietuviai besidomį 
Lietuvos istorija, kviečiami 
gausiai atsilankyti.

Įėjimas laisvas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

Federalinės valdžios mėsos ir paukščių kontrolės veterinarijos 
daktaras Kazys Krivickas Scrantone, Pa. buvo apdovanotas pasižy
mėjimu (The Certificate of Merit) ir 250 dolerių premija.

Dirbdamas United Statės Department of Agriculture kaip federa
linis mėsos ir paukščių inspektorius, daktaras Krivickas buvo išskir
tas iš visos Amerikos inspektorių, kaip stropus ir tarnyboje išskir
tinas kontrolierius. Tokių parinktųjų buvo keliolika visoj USA mėsos 
kontrolės tarnyboje; daktaras Krivickas, tur būt, pirmas lietuvis v. 
daktaras užsipelnęs tokį atžym ėjimą.

Daktaras K. Krivickas buvo atkeltas į Pennsylvaniją išNew Yorko 
valstijos, jau virš 8 metų gyvena Clarks Summit, Pa. su šeima. 
Scrantono ir apylinkės lietuviai, kurių nemažai dirba mėsos paruo
šos fabrikuose, labai vertina savo daktaro pasisekimus ir už jo nuo
širdų artimumą saviesiems, linkėdami ir tolimesnio pasisekimo. 
Nuotraukoje dr. K. Krivickas (dešinėje) priima išdr. Oscar R. Rai
no rs pažymėjimą.

Girėno klubo balius buvo gausus 
ir gražiai praėjo.

Balių atidarė Alfonsas Juška 
ir savo tartame žodyje pažymė
jo, kad už Lietuvių Namus pa
siųstas paskutinis čekis ir na
mai jau išmokėti. Lietuvių na
mai yra jaukūs ir gražūs viduje 
bet jų išorei ir automobiliams 
pastatyti aikštei sutvarkyti rei
kalinga daug darbo ir pinigų.

Meninę dali atliko Clevelan
do vyrų oktetas su sol. I. Gri
gą liūną ite, vadovaujant Rytui 
Babickui.

Svečiams be perstojimo plo
jant oktetas dar padainavo vie
ną dainą.

Alfonsas Juška padėkojo ok
tetui ir sol. I. Grigaliūnaitei, o 
p. Velevičienė visiems prisegė 
po gėlytę.

Jonas Atkočaitis papasakojo 
kokius vargus ir rūpesčius tu
rėjo iki nupirko šiuos namus. 
Taip pat išvardino ir visus bu
vusius L.N.D-jos pirmininkus: 
Kostą Jurgutį, Vincą šarką, Jo
ną Gaižutį ir dabartinį dr. Vy
tautą Milerį. Taip pat pristatė 
svečiams Juozą Pauliką, kuris 
be jokio užmokesčio jiems tal
kininkauja ir daug darbų ten at
lieka.

L.N. D-jos ir Dariaus ir Girė
no klubo p-kas dr. Vytautas Mi
leris tartame žodyje pažymėjo, 
kad Lietuvių Namai nors ir iš
mokėti, bet jie dar turi $3,000. 
privačių skolų ir visų pareiga 
čia atėjus, ne tik skaniai paval
gyti, gražių dainų pasiklausyti ir 
pasišokti, bet ir namus paremti. 
Jis perskaitė sąrašą baliaus me

tu įteikusių po $100. Štai jie: Ona 
ir Juozas Briedžiai, VandaNai- 
kauskas, Vacys Urbonas, Euge
nija Bulatienė, Regina Duobienė, 
Aldona ir Dovetas Dulaitis, Al
gis Atkočaitis ir Lyną TatarŪ- 
naitė.

Balius buvo labai turtingas 
maistu. Svečiai valgė, gėrė ir 
nieko jimes netrūko. O linksmi
nosi net iki 2 vai. ryto. Vyriau
sioji maisto šeimininkė buvo 
Bronė Kiaulėnienė su savo šta
bu.

-
• SKULP. PRANO BALTO

NIO parodos atidarymas įvyko 
lapkričio 28 d. Lietuvių Namuo
se. Parodą studentų vardu ati
darė Vladas Selenis ir pristatė 
studentus atstovaujančią naują 
valdybą (studentai visi buvo iš
važiavę į suvažiavimą Toronte).

Skulpt. Praną Baltonį prista
tė ir apie jo darbus kalbėjo dr. 
Jonas Mikalionis. PranasBal
tonis iš medžių šaknų sukuria 
įvairių figūrų: gėles, paukš
čius, gyvulius ir žmones. Ten 
galima rasti velniukų ir ange
liukų. Jo mitri akis kiekvieną 
šaknį apžvelgia ir tuoj nusta
to ką iš jos galima išdrožti -- 
pasakė dr. Jonas Mikalonis. 
Toliau jis kalbėjo kaip tos šak
nys yra gaunamos ir prirengia
mos apdirbimui.

Skulp. Pranas Baltonis šios 
parodos rengėjams ir prie jos 
prisidėjuaiems, o taip pat vi
siems svečiams į ją atsilankiu 
siems padėkojo. Visi svečiai bu
vo vaišinami kavute ir skaniais 
pyragaičiais. Parodą aplankė ir 
jos atidaryme dalyvavo daug 
svečių.

• JŪRŲ ŠAULIŲ "ŠVYTU
RIO" kuopos šauliai už talpi
nimą Dirvoje jų veiklos apra
šymų,iš savo baliaus likučių, 
kuris buvo suruoštas lapkri
čio 20 d. Lietuvių Namuose, 
Dirvos parėmimui paskyrė au
ką $8.00

♦ SKULPT. PRANAS BAL
TONIS iš savo skulp. šaknų 
parodos Detroite paskyrė $5.00 
ir per A. Grinių prisiuntė Dir
vai.

• "AUŠROS" lituanistinės 
mokyklos Kalėdinė eglutė įvyks 
gruodžio 12 d. 12 vai. Lietuvių 
Namuose. Bus vaidinimai, eg
lutė ir vaišės ir kalėdų sene
lis. Tėvai ir svečiai yra kvie
čiami atsilankyti.

• LIETUVIŲ FONDO Det
roito Vajaus Komiteto posėdis 
įvyks gruodžio 12 d. 12 vai. Lie • 
tuvių Namuose.
• L.Ž.S-GOS DETROITO sky

riaus metinis narių susirinki
mas įvyko lapkričio 28 d. Da
lyvavo 12 narių. Susirinkimą 
pravedė pirm. Stasys Garliaus-

DIRVAI REIKIA 500 

PRENUMERATORIUI
DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Ieškome 500 naujų prenumeratorių! šia 
proga naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

Siunčiu .............. dol. ir prašau Dirvą siuntinėti 1
metus šiems naujiems skaitytojams:

Pavardė ir vardas .........................................................................

Adresas.............................................................................................

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami Į prašymų, 
savo auka Dirvų parėmė šie 
skaitytojai:
B. Snarskis, Brecksville.. 10.00 
Rūta Ine., Santa Monica ... 10.00 
V. Žilinskas, Fort Lee .... 10.00 
J. Žukas, Brooklyn ......... 2.00
J. Michniewicz, Richmond

Hill ............................ 2.00
D. Surantas, Rockford......2.00
R. Tamulionis, Detroit ... 2,00 
T. Dulieba, Euclid ..........7.00
Ramovė, Bostono Sk. ...... 10.00 
ALTS Detroito Sk............20.00
P. Sakas, Rimforest.......12.00
B. Raugas, Cambridge.....  1.00
A. Weisbecker, Melbourne

Beach...............   7.00
V. Augulis, Dayton..............3.00
V. Prūsaitis, Canada........ 7.00
K. Chesonis, Baltimore ... 2.00
K. Ozolas, Elizabeth........2.00
R. Nelsas, Fullerton ........ 2.00
G. Dargienė, Pittsburgh .. 25.00 
K. Krulikas, Richmond Hill 2.00 
J. Naras, Philadelphia.......2.00
C. Oksas, Chicago.............. 2.00
Kanados Lietuvių Dienos

Rengimo K-tas ..........15.00
Lietuvių Enciklopedija,

Boston ...................... 5.00
A. Rflkštelė, Chicago.......5.00
S. Pladys, Cleveland ........ 3.00
ALTS Clevelando Sk....... 20.00
ALTS New Yorko Sk. ....... 5.00
J. šilgalis, Baltimore .... 2.00 
S. Žadeikis, Forest Hills 2,00
K. Mikolajūnas, Chicago .. 2.00
B. Kasakaitis, Chicago ... 7.00
S. Kašelionis, Chicago ... 4.00 
J. Andrašūnas, Chicago 20.00 
J. Damiliauskas, Stamford 4.00 
J. Mačys, Cleveland ....... 5.00
B. Klovas, Chicago .........  7.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

kas, sekretoriavo Marija Sims. 
Revizijos komisijos aktą per
skaitė inž. Vytautas Kutkus. 
Skyriaus kasoje yra $53.80, Iš
rinkta 1972 metams nauja sky
riaus valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Vladas Se
lenis, sekretorius Alfonsas Žie
das ir iždininkas Antanas Gri
nius. į revizijos komisiją iš
rinkti: inž. Vytautas Kutkus ir 
Vladas Mingėla. Atstovais į 
DLOC: inž. Jonas Gaižutis ir 
Alfonsas Žiedas.

Vytautas Alantas naujajai val
dybai palinkėjo sėkmės, o Vla
das Selenis pakvietė į St. But
kaus šaulių moterų susirinki
mą vaišėms ir kavutei. Susirin
kimui ir moterų sekcijai vado
vauja Bronė Selenienė. (ag)
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